
المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

المستقل المراجع وتقریر المالیة القوائم
في   المنتھیة ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة

ق-٩١

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة)  مسؤولیة ذات (شركة

المستقل المراجع وتقریر المالیة القوائم
في المنتھیة ٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة

الصفحةالفھرس

المستقل المراجع ٢-١تقریر

المالي المركز ٣قائمة

اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح ٤قائمة

الملكیة حقوق في التغیرات ٥قائمة

النقدیة التدفقات ٦قائمة

المالیة القوائم حول ٤٢-٧إیضاحات

ق-٩٢

Foods  لألغـذيــة



ق-٩٣

Foods  لألغـذيــة



ق-٩٤

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة)  مسؤولیة ذات (شركة

من المرفقة اإلیضاحات المالیة. ٣٥إلى١تشكل القوائم ھذه من جزًءا
٣

المالي المركز قائمة
في ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما

٢٠٢٠٢٠١٩
سعوديإیضاح سعوديلایر لایر

الموجودات
غیر المتداولةالموجودات

ومعدات وآالت ٨٢٨١٬٠٣٣٬٦٥٨٣٠٤٬١١٦٬٠٦١ممتلكات
ملموسة غیر ٩٤٬٢٦٥٬٥٧٢٥٬٠٠٥٬٧٠٤موجودات
االستخدام حق ٧٤٦٬٩٤٥٬٩٢٥٤٤٬٩٤١٬٩٢٠موجودات ─────────────────

المتداولة غیر الموجودات ٣٣٢٬٢٤٥٬١٥٥٣٥٤٬٠٦٣٬٦٨٥إجمالي ─────────────────
المتداولة الموجودات

١٦٤١٩٬٩٩٢٬٥٧٩٣٩١٬٨١٤٬٠٣١بضاعة
اإلرجاع حق ١٩٧٦٬٧٧٧٥٤٤٬٧٨٢-١٥موجودات

تجاریون ١١٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤١٨٧٬٥٣٢٬٤٥٤مدینون
عالقة ذات جھات من مستحقة ١٤٨١٬٥٢٧٬١٦٨٤٦٬٧١٣٬٦١٧مبالغ

أخرى وموجودات مقدماً مدفوعة ١٣١٣٬٩٦٧٬١٢٨١٩٬٨٩٠٬٨٠٩مصاریف
أخرى متداولة مالیة ١٢٤٦٩٬٦٤٥٢٬٤٥٨٬٤٠٨موجودات

الصندوق في ونقد البنوك لدى ١٠١٩٬٩٠٦٬٢٢٩٢٠٬٠٩٠٬٦٥١أرصدة ─────────────────
المتداولة الموجودات ٧٣٧٬٦٠٣٬٦٥٠٦٦٩٬٠٤٤٬٧٥٢إجمالي ─────────────────

الموجودات ١٬٠٦٩٬٨٤٨٬٨٠٥١٬٠٢٣٬١٠٨٬٤٣٧إجمالي ═════════════════
والمطلوبات الشركاء حقوق

الشركاء حقوق
المال ١٧١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس

المال رأس في مقترحة -٣٢٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠زیادة
نظامي ٢٢٬٩٦٧٬٨٧٦٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠احتیاطي

اكتواري تقویم )١٬٥٠٠٬٧٥٤()٣٬٧٣٩٬٤١٣(١٨احتیاطي
مبقاه ٢١٬٢٢٢٬٤٨٠٢٤٠٬٢٠٢٬٣٠٣أرباح ─────────────────

الشركاء حقوق ٦٤٠٬٤٥٠٬٩٤٣٤٦٣٬٧٠١٬٥٤٩إجمالي ─────────────────
المتداولة غیر المطلوبات

إیجار متداول-التزام غیر ٧٤١٬٩٣٦٬٤٧٤٣٨٬٦٨٤٬٢٩٤جزء
للموظفینالتزامات المحددة ١٨٣٩٬٦٦٨٬٢٠٥٣٤٬٧٩٣٬٥٥٤المنافع ─────────────────

المتداولة غیر المطلوبات ٨١٬٦٠٤٬٦٧٩٧٣٬٤٧٧٬٨٤٨إجمالي ─────────────────
المتداولة المطلوبات

وآخرون تجاریون ١٩١٥١٬٩٤٩٬٩٠١١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥دائنون
الدفع مستحقة ٢٩٬٠٩٨٬٨٠٤١٩٬٠٥٣٬٥٤٣مصاریف

عالقة ذات جھات إلى مستحقة ١٤١٤٦٬٩٥٠١٩٥٬٧٦١مبالغ
الشركاء أحد إلى مستحق ١٤٤٠٬٣٦٤١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥مبلغ

مبلغ برد ١١٬١٥٠٬٠٢٥٧٤٠٬٠٠٠-١٥االلتزامات
إیجار متداول-التزام ٧٦٬٩٢٤٬٩٣٦٧٬٧٧٢٬٤٩٨جزء

األجل قصیرة ٢٠١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠قروض
مستحقة مضافة قیمة ٢٥٬١٩٦٬٢٩٤١٨٥٬٤٦٦ضریبة

مستحقة ٢١٥٬٢٨٥٬٩٠٩٢٬٧٨٠٬١٤٢زكاة ─────────────────
المتداولة المطلوبات ٣٤٧٬٧٩٣٬١٨٣٤٨٥٬٩٢٩٬٠٤٠إجمالي ─────────────────

المطلوبات ٤٢٩٬٣٩٧٬٨٦٢٥٥٩٬٤٠٦٬٨٨٨إجمالي ─────────────────
الشركاء وحقوق المطلوبات ١٬٠٦٩٬٨٤٨٬٨٠٥١٬٠٢٣٬١٠٨٬٤٣٧إجمالي ═════════════════

ق-٩٥

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة)  مسؤولیة ذات (شركة

من المرفقة اإلیضاحات المالیة. ٣٥إلى١تشكل القوائم ھذه من جزًءا
٤

اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة
فيللسنة ٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتھیة

٢٠٢٠٢٠١٩
سعوديإیضاح سعوديلایر لایر

١٥٢٬٥٣٨٬٤٥٣٬٨٩٧٢٬٤١٩٬٠٦٠٬٤١٧اإلیرادات
)٢٬٠٨٤٬٤٠٩٬٥٤٠()٢٬٠٥٤٬٣٢٦٬٨٢٤(اإلیراداتتكلفة

──────────────────
الربح ٤٨٤٬١٢٧٬٠٧٣٣٣٤٬٦٥٠٬٨٧٧إجمالي

──────────────────

وتوزیع بیع )٢٠٣٬٤٩١٬١٠٣()٢٢٥٬٨٦٠٬٤٢٩(٢٢مصاریف
وإداریة عمومیة )٢١٬٧٢٨٬٠٦٢()٢٣٬٠٠٦٬٩٨٤(٢٣مصاریف

االستخداماستھالك حق )٥٬٤٠٥٬٤٦٨()٧٬٨١٢٬٥١٦(٧موجودات
──────────────────

)٢٣٠٬٦٢٤٬٦٣٣()٢٥٦٬٦٧٩٬٩٢٩(
──────────────────

العملیات ٢٢٧٬٤٤٧٬١٤٤١٠٤٬٠٢٦٬٢٤٤ربح

صافي أخرى، ٢٤١٤٬٣٣٧٬٦٨٧١٧٬٤٤٨٬٩٤٦إیرادات
تمویل )٩٬٥٣٠٬٣٦٨()٤٬٨٧١٬١٩٥(٢٥تكالیف

──────────────────
الزكاة قبل السنة ٢٣٦٬٩١٣٬٦٣٦١١١٬٩٤٤٬٨٢٢ربح

)٢٬٧٨٠٬١٤٢()٧٬٢٣٤٬٨٧٥(٢٠الزكاة
──────────────────

السنة ٢٢٩٬٦٧٨٬٧٦١١٠٩٬١٦٤٬٦٨٠ربح

األخرى الشاملة الخسارة
إلى الحًقا تصنیفھا یعاد لن الخسارة: بنود أو الربح

للموظفین المحددة المنافع التزامات قیاس )٣٬٨٤٢٬٢٠٩()٢٬٢٣٨٬٦٥٩(١٨إعادة
──────────────────

للسنة الشامل الدخل ٢٢٧٬٤٤٠٬١٠٢١٠٥٬٣٢٢٬٤٧١إجمالي
══════════════════

السھم ربح
الشركة في للمساھمین العائد السھم والمخفض)ربح ٢٧٣٫٨٣١٫٨٢(األساسي

══════════════════

ق-٩٦

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة)  مسؤولیة ذات (شركة

من المرفقة اإلیضاحات المالیة. ٣٥إلى١تشكل القوائم ھذه من جزًءا
٥

الملكیة حقوق في التغیرات قائمة
في المنتھیة ٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة

المال رأس
مقترحة  الزیادةال

المال رأس في
االحتیاطي
النظامي

تقویم  الاحتیاطي
كتوارياال

) ١٨(إیضاح
األرباح
اإلجماليالمبقاة

سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

في ٢٠١٩١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٣٤١٬٤٥٥٢٥١٬٠٣٧٬٦٢٣٤٧٨٬٣٧٩٬٠٧٨ینایر١كما
────────────────────────────────────────

السنة ١٠٩٬١٦٤٬٦٨٠١٠٩٬١٦٤٬٦٨٠---ربح
األخرى الشاملة ) ٣٬٨٤٢٬٢٠٩() ٣٬٨٤٢٬٢٠٩(---الخسارة
الشامل الدخل ١٠٩٬١٦٤٬٦٨٠١٠٥٬٣٢٢٬٤٧١) ٣٬٨٤٢٬٢٠٩(---إجمالي

────────────────────────────────────────
أرباح   ) ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠() ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(----) ٢٨(إیضاحتوزیعات

────────────────────────────────────────
في ٢٤٠٬٢٠٢٬٣٠٣٤٦٣٬٧٠١٬٥٤٩) ١٬٥٠٠٬٧٥٤(٢٠١٩١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠دیسمبر٣١كما

────────────────────────────────────────
السنة ٢٢٩٬٦٧٨٬٧٦١٢٢٩٬٦٧٨٬٧٦١----ربح

األخرى الشاملة ) ٢٬٢٣٨٬٦٥٩(- ) ٢٬٢٣٨٬٦٥٩(---الخسارة
الشامل الدخل ٢٢٩٬٦٧٨٬٧٦١٢٢٧٬٤٤٠٬١٠٢) ٢٬٢٣٨٬٦٥٩(---إجمالي

────────────────────────────────────────
أرباح (إیضاح ) ١٥٨٬٢٧٦٬٨٠٩() ١٥٨٬٢٧٦٬٨٠٩(---) ٢٨توزیعات

────────────────────────────────────────
حساب   إلى مستحق مبلغ من محول
رأس   في المقترحة الزیادة إلى شریك

(إیضاح   ١٠٧٬٥٨٦٬١٠١- --١٠٧٬٥٨٦٬١٠١-) ٣٢و١٤المال
النظامي   االحتیاطي من محول

المبقاة المقترحة  واألرباح الزیادة إلى
(إیضاح المال رأس -) ٢٦٧٬٤١٣٬٨٩٩(-) ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠(٣٤٢٬٤١٣٬٨٩٩-) ٣٢في

النظامي االحتیاطي إلى -) ٢٢٬٩٦٧٬٨٧٦(-٢٢٬٩٦٧٬٨٧٦--محول
────────────────────────────────────────

في ٢١٬٢٢٢٬٤٨٠٦٤٠٬٤٥٠٬٩٤٣) ٣٬٧٣٩٬٤١٣(٢٠٢٠١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٬٩٦٧٬٨٧٦دیسمبر٣١كما
════════════════════════════════════════

ق-٩٧

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة)  مسؤولیة ذات (شركة

من المرفقة اإلیضاحات المالیة. ٣٥إلى١تشكل القوائم ھذه من جزًءا
٦

التدفقات النقدیةقائمة
في المنتھیة ٢٠٢٠دیسمبر٣١للسنة

إیضاح
٢٠٢٠

سعودي لایر
٢٠١٩

سعودي لایر
التشغیلیة األنشطة
الزكاة قبل ٢٣٦٬٩١٣٬٦٣٦١١١٬٩٤٤٬٨٢٢الربح

من النقدیة التدفقات صافي إلى الزكاة قبل الربح لتسویة النقدیة غیر التعدیالت
التشغیلیة: األنشطة

االستخدامإطفاء حق ٧٧٬٨١٢٬٥١٦٥٬٤٠٥٬٤٦٨موجودات
٨٢٧٬٨٢٦٬٣٨١٢٧٬٤٧٠٬٦٣٥استھالك

ملموسة غیر موجودات ٩١٬٣٤٩٬٩٧٩١٬٢٤١٬٣٧٣إطفاء
اإلیجار التزامات على ٢٥١٬١٣١٬٨٨٤٩٧٥٬٣٠٩عمولة

للموظفین المحددة المنافع التزامات على ٢٥١٬٠٣٨٬٩٢٣١٬٢١٦٬١١٦العمولة
األجل قصیرة قروض على محملة ٢٥٢٬٧٠٠٬٣٨٨٧٬٣٣٨٬٩٤٣عمولة

التجاریة المدینة الذمم بشأن المتوقعة االئتمان خسائر ١١٢٬١٨٢٬٢٧٨١٬٠٣٣٬٨٤١مخصص
ومعدات وآالت ممتلكات استبعاد )٣٬٦٥٧٬٧٣١() ٣٬١٢٠٬٣٥٥(٢٤مكاسب

للموظفین المحددة المنافع ١٨٤٬١١٥٬٨٧٣٣٬٦٧٣٬٩١٥التزامات ───────────────
٢٨١٬٩٥١٬٥٠٣١٥٦٬٦٤٢٬٦٩١

العامل: المال رأس تعدیالت
التجاریة المدینة الذمم (الزیادة) في ٥٬١٠٣٬٥٩٨)١٥٬٤١٣٬٩٤٨(النقص

األخرى المتداولة المالیة الموجودات في ١٬٩٨٨٬٧٦٣٤٬٠٣٥٬٢٩٩النقص
األخرىالنقص والموجودات ً مقدما المدفوعة المصاریف )٨٬٦٢٤٬٨٨٤(٥٬٩٢٣٬٦٨١(الزیادة) في

البضاعة في )٤٦٬٣٥٩٬١٢٢()٢٨٬١٧٨٬٥٤٨(الزیادة
اإلرجاع حق موجودات في ٤٩٬٧٦٩)٤٣١٬٩٩٥((الزیادة) النقص

واألخرى التجاریة الدائنة الذمم في ١٨٬٩١٨٬٠٣٧)٢٩٬٧٦٠٬٥٤٦((النقص) الزیادة
المستحقة المصاریف في )١٬١١٠٬٩٣٢(١٠٬٠٤٥٬٢٦١(الزیادة) النقص

المستحقة المضافة القیمة ضریبة (النقص) في )١٥٥٬٤٥٨(٢٥٬٠١٠٬٨٢٨الزیادة
العالقة ذات الجھات إلى المستحقة المبالغ في ١٢٢٬٨٧٥) ٤٨٬٨١١(الزیادة

المبالغ   (الزیادة) في عالقةالنقص ذات جھات من ٢٤٬٢١٩٬٧٦٥)٣٤٬٨١٣٬٥٥١(المستحقة ───────────────
٢١٦٬٢٧٢٬٦٣٧١٥٢٬٨٤١٬٦٣٨

اإلیجار التزامات من رئیسي جزء )٢٢١٬٦٨٩()٤٠٠٬٢٣٣(سداد
مدفوعة تمویل )٧٬١٣٠٬٧٢٧() ٢٬٧٩٣٬٣٢١(تكالیف

المدفوعة   المحددة المنافع )١٬٥٥٠٬٨١٣() ٢٬٥١٨٬٨٠٤(١٨للموظفینالتزامات
مدفوعة )٥٬٤٤١٬٢٠٦() ٤٬٧٢٩٬١٠٨(٢١زكاة ───────────────

التشغیلیة األنشطة من النقدیة ٢٠٥٬٨٣١٬١٧١١٣٨٬٤٩٧٬٢٠٣صافي ───────────────
االستثماریة األنشطة

ومعدات وآالت ممتلكات شراء بشأن )٢٧٬٠٣٣٬٦٩٢()١٨٬٨٩٥٬٧٠٣(٨دفعات
ومعدات وآالت ممتلكات استبعاد من ١٧٬٢٧٢٬٠٨٠٤٬١٠٣٬٨٣٠متحصالت

ملموسة غیر موجودات شراء بشأن )٣٩٦٬٨٣٨()٦٠٩٬٨٤٧(٩دفعات ───────────────
االستثماریة األنشطة في المستخدمة النقدیة )٢٣٬٣٢٦٬٧٠٠() ٢٬٢٣٢٬٤٧٠(صافي ───────────────

التمویلیة األنشطة
اإلیجار التزامات من رئیسي جزء )٤٬٦٤٤٬٢١٦() ٨٬١٤٣٬٥٥٤(سداد

شریك من مستلمة ١٬٩٨٨٬٨٨٠٨٤٥٬٢٧٠مبالغ
لشریك مدفوعة )٤٬٦٢٧٬٤٢٧() ٢٬٣٥٠٬٦٤٠(مبالغ

مستلمة األجل قصیرة ٤٬٧٨١٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠قروض
مسددة األجل قصیرة )٥٬٢٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠()٤٬٨١٨٬٠٠٠٬٠٠٠(قروض

مدفوعة أرباح )١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠() ١٥٨٬٢٧٦٬٨٠٩(٢٨توزیعات ───────────────
التمویلیة األنشطة في المستخدمة النقدیة )١٢٣٬٤٢٦٬٣٧٣() ٢٠٣٬٧٨٢٬١٢٣(صافي ───────────────

في الصندوقالنقص في والنقد البنوك لدى )٨٬٢٥٥٬٨٧٠()١٨٤٬٤٢٢(األرصدة
السنة بدایة في الصندوق في والنقد البنوك لدى ١٠٢٠٬٠٩٠٬٦٥١٢٨٬٣٤٦٬٥٢١األرصدة ───────────────

السنة نھایة في الصندوق في والنقد البنوك لدى ١٠١٩٬٩٠٦٬٢٢٩٢٠٬٠٩٠٬٦٥١األرصدة ═══════════════
النقدیة غیر المعامالت

المال رأس في المقترحة الزیادة إلى شریك حساب إلى مستحق مبلغ من -١٠٧٬٥٨٦٬١٠١محول
االستخدام حق ٩٬٨١٦٬٥٢١٣٨٬٧١٩٬٢٧١موجودات

إیجار ٩٬٨١٦٬٥٢١٣٨٬٧١٩٬٢٧١التزام
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٧

واألنشطة- ١ التكوین

السجل بموجب السعودیة العربیة بالمملكة الریاض في مسجلة محدودة، مسؤولیة ذات شركة ("الشركة")، المنجم ثالجات شركة
رقم الثاني٧وتاریخ١٠١٠٢٣١٨٢٢التجاري (الموافق١٤٢٨ربیع لل٢٠٠٧أبریل٢٤ھـ المسجل العنوان في). یقع شركة

ب ص الریاض١٥٤٤الریاض، السعودیة. ١١٤٥١، العربیة المملكة ،

عبدهللا أبناء لشركة تابعة شركة ھي الریاضالشركة في مسجلة مقفلة، سعودیة مساھمة شركة ھي األم") التي المنجم ("الشركة العلي
رقم   التجاري السجل بموجب السعودیة العربیة القعدة  ١١وتاریخ  ١٠١٠٠٠٠٥٦٥بالمملكة ). ١٩٥٧یونیو  ١٠ھـ (الموافق  ١٣٧٦ذو

ص.ب.  الریاض، في األم للشركة المسجل العنوان الریاض٢٣٩٥یقع السعودیة. ١١٤٥١، العربیة المملكة ،

بتاریخ  ٢٠٢٠أكتوبر  ١١بتاریخ   اجتماعھم في الشركاء قرر العام. كما لالكتتاب أسھم طرح الشركاء قرر تحویل٢٠٢٠نوفمبر  ٢،
"شركة من الشركة اسم تغییر تم ذلك، إلى مقفلة. باإلضافة مساھمة شركة إلى محدودة مسؤولیة ذات شركة من ثالجاتالشركة

في السنة نھایة بعد النظامیة اإلجراءات من االنتھاء مقفلة). تم سعودیة مساھمة لألغذیة" (شركة المنجم "شركة ١٧المنجم" إلى
).٣٢(إیضاح٢٠٢١فبرایر

ال والمواد والمعلبات والمجمدة المبردة واللحوم والخضار الفواكھ في والتجزئة الجملة تجارة بمزاولة الشركة منتقوم وذلك غذائیة،
التالیة: فروعھا خالل

التجاري السجل الفرعرقم موقع
بریدة١١٣١٠٢٦٠٠٢
الدمام٢٠٥٠٠٥٩٠٤٣
جدة٤٠٣٠١٧٦٢٢٦
مشیط٥٨٥٥٠٣٠٢١٢ خمیس
المنورة٤٦٥٠٠٤٦٧٥٣ المدینة
تبوك٣٥٥٠٠٢٧٥٠٥
حائل٣٣٥٠٠٣١٢٣٨
االحساء٢٢٥٠٠٤٥٤٢٠
المكرمةمكة٤٠٣١٠٦٧٣٠٩
الطائف٤٠٣٢٠٣٢٨٠٠
جیزان٥٩٠٠٠١٧٩٥٣
الریاض١٠١٠٤٠١٣١٣
الریاض١٠١٠٤٦٥٤٥٤
جدة٤٠٣٠٢٩١٨٠٥
الریاض١٠١٠٦٥٣٢١٠
سكاكا٣٤٠٠١١٩٩٠٧

اإلعداد-٢ أسس

االلتزام بیان
ف والمعتمدة الدولیة المحاسبة معاییر مجلس عن الصادرة والتفسیرات المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقاً المالیة القوائم ھذه يأعدت
مجتمعین إلیھم (یشار القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة العربیة المملكة

السعودیة"). بـ"المع العربیة المملكة في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة اییر

والتقدیرات األحكام
التقدیرا بعض استخدام السعودیة، العربیة المملكة في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر طبقاً المالیة، القوائم إعداد تیتطلب

مم اإلدارة من یتطلب الھامة. كما (المحاسبیة اإلیضاح للشركة. انظر المحاسبیة السیاسات تطبیق عند األحكام ).٥ارسة

القیاس أسس
تقییمھا تم والتي للموظفین، المحددة المنافع التزامات عدا فیما التاریخیة، التكلفة أساس على األولیة المالیة القوائم ھذه إعداد اكتواریاًتم

لقاء المدفوع للعوض العادلة القیمة أساس على عام بشكل التاریخیة التكلفة تحدید أدناه. یتم المحاسبیة السیاسات في موضح ھو كما
والخدمات. البضاعة

العرض وعملة الوظیفیة العملة
السعودي، باللایر المالیة القوائم عرض للشركة.تم الوظیفیة العملة باعتباره
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والمعدلة-٣ الجدیدة والتفسیرات المعاییر

بعد أو في تبدأ التي السنویة الفترات على تسري والتي مرة، ألول والتعدیالت المعاییر بعض بتطبیق الشركة . ٢٠٢٠ینایر١قامت
أخر تعدیالت أو تفسیرات أو معاییر ألي المبكر بالتطبیق الشركة تقم بعد.لم المفعول ساریة وغیر صادرة ى

المرجعي الفائدة سعر (-إحالل المالي للتقریر الدولي المعیار على التعدیالت الثانیة المالي٩المرحلة للتقریر الدولي ،٧) والمعیار
المالي للتقریر الدولي المالي٤والمعیار للتقریر الدولي )١٦والمعیار

مؤ إعفاءات التعدیالت ھذه خالیًاتقدم بدیل فائدة بسعر الحالي المرجعي الفائدة سعر إحالل عند المالي التقریر على اآلثار تعالج قتة
التالیة: العملیة الوسائل على التعدیالت المخاطر. تشتمل من تقریًبا

اإل· یتطلبھا التي النقدیة التدفقات في التغییرات أو التعاقدیة التغییرات اعتبار تتطلب عملیة فيوسیلة كتغییرات مباشرة، حالل
السوق.  في السائد الفائدة سعر في الحركة یعادل بما المتغیر، الفائدة سعر

أداة· توقف دون التغطیة وتوثیق المخصصة المخاطر لتغطیة البنوك بین الفائدة سعر إحالل یتطلبھا التي بالتغییرات تسمح
التغطیة

أداة· تخصیص یتم عندما منفصل بشكل تحدیدھا یمكن التي المتطلبات تلبیة إلى االضطرار من للمنشآت مؤقت إعفاء توفیر
المخاطر لمكون كتغطیة المخاطر من خالي فائدة بسعر

للشركة. المالیة القوائم على أثر أي لھا لیس التعدیالت ھذه إن

ا للتقریر الدولي المعیار على األعمال٣لماليالتعدیالت : تعریف
) المالي للتقریر الدولي المعیار على التعدیالت أعمال٣توضح بمثابة األعمال اعتبار یتم لكي األعمال" أنھ تجمیع ): "عملیات

معا تسھم موضوعیة وعملیات مدخالت أدنى، كحد والموجودات، األنشطة من متكاملة مجموعة أي تتضمن أن یجب فإنھ تجاریة،
كب أنبشكل دون تتواجد أن یمكن التجاریة األعمال أن التعدیالت توضح ذلك، على المخرجات. عالوة تحقیق على القدرة في یر

المخرجات. لتحقیق الالزمة والعملیات المدخالت جمیع تشمل

المستقبلی الفترات على تؤثر قد لكنھا للشركة، المالیة القوائم على أثر أي لھا لیس التعدیالت ھذه أيإن الشركة إبرام حالة في ة
أعمال. تجمیع عملیات

) المالي للتقریر الدولي المعیار على (٧التعدیالت المالي للتقریر الدولي (٩) والمعیار الدولي المحاسبة إحالل  - ) ٣٩) ومعیار
المرجعي الفائدة سعر

) المالي للتقریر الدولي المعیار على الدول٩التعدیالت المحاسبة () ومعیار من٣٩ي ًا والقیاسعدد اإلثبات المالیة: یوفر ) األدوات
نتج إذا التغطیة أداة المرجعي. تتأثر الفائدة سعر بإحالل مباشرة تتأثر التي المخاطر تغطیة أدوات كافة على تسري التي اإلعفاءات

ا المؤشرات إلى المستندة النقدیة التدفقات قیمة و/ أو توقیت من تأكد عدم اإلحالل المخاطر.عن تغطیة أداة أو المغطى للبند لمرجعیة

بعمولة. مرتبطة مخاطر تغطیة أدوات أي لدیھا لیس ألنھ نظًرا للشركة المالیة القوائم على أثر أي التعدیالت لھذه یكن لم

) الدولي المحاسبة معیار على (١التعدیالت الدولي المحاسبة النسبیة٨) ومعیار األھمیة ): تعریف
أن معقول بشكل المتوقع من كان إذا نسبیة أھمیة ذات تكون "المعلومات أن على ینص النسبیة لألھمیة ًا تعریفًاجدید التعدیالت تقدم
على وذلك عام لغرض المعدة المالیة للقوائم الرئیسیون المستخدمون یتخذھا التي القرارات على حجبھا أو تحریفھا أو إغفالھا یؤثر

القوا تلك تتوقفأساس النسبیة األھمیة أن التعدیالت المالیة." توضح للقوائم الٌمِعدة المنشأة عن مالیة معلومات توفر والتي المالیة، ئم
"تحریف المالیة. إن القوائم سیاق في أخرى، معلومات مع مجتمعة أو منفردة بصورة كانت سواء المعلومات، وحجم طبیعة على

كان إذا جوھریًا یكون للقوائمالمعلومات الرئیسیون المستخدمون یتخذھا التي القرارات على یؤثر أن معقول بشكل المتوقع من
علیھا. مستقبلي أثر أي لھا یكون أن المتوقع من ولیس للشركة المالیة القوائم على أثر أي لھا لیس التعدیالت ھذه المالیة. إن

األھمیة تعریف على للتعدیالت یكون أن المتوقع من للشركة.لیس المالیة القوائم على جوھري أثر أي النسبیة

بتاریخ الصادر المالي للتقریر المفاھیمي ٢٠١٨مارس٢٩اإلطار
من الغرض آخر. یتمثل معیار أي في الواردة المتطلبات أو المفاھیم فیھ الواردة المفاھیم تُلغي وال معیاًرا لیس المفاھیمي اإلطار إن
محاسبیة سیاسات تطویر على الُمعِدّین ومساعدة المعاییر، وضع في الدولیة المحاسبة معاییر مجلس مساعدة في المفاھیمي اإلطار

الحاال في المنشآتمتسقة على ذلك وتفسیرھا. سیؤثر المعاییر فھم على الجھات جمیع ومساعدة ساري، معیار فیھا یوجد ال التي ت
الجدیدة، المفاھیم بعض المعدل المفاھیمي اإلطار المفاھیمي. یتضمن اإلطار على بناًء المحاسبیة سیاساتھا بوضع قامت التي

الموجود إثبات ومعاییر المحدثة علىوالتعریفات أثر أي التعدیالت لھذه یكن الھامة. لم المفاھیم بعض ویوضح والمطلوبات، ات
للشركة.   المالیة القوائم
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والمعدلة-٣ الجدیدة والتفسیرات المعاییر

المالي للتقریر الدولي المعیار على بكوفید١٦التعدیالت المتعلقة اإلیجار ١٩-: امتیازات
المالي٢٠٢٠مایو٢٨في للتقریر الدولي المعیار على تعدیالت الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر اإلیجار" ١٦، -"عقود

بكوفید المتعلقة اإلیجار المالي١٩-امتیازات للتقریر الدولي المعیار إرشادات تطبیق من للمستأجرین إعفاء التعدیالت ١٦. توفر
ت عن بالمحاسبة كوفید  المتعلقة جائحة عن مباشرة الناتجة اإلیجار وامتیازات اإلیجار عقود للمستأجر١٩-عدیل یمكن عملیة، . كوسیلة

بكوفید المرتبط اإلیجار امتیاز كان إذا ما تقییم عدم یختار بھذا١٩-أن یقوم الذي المستأجر اإلیجار. یقوم لعقد تعدیًال یعد المؤجر من
تغیی أي عن بالمحاسبة بكوفیداالختیار المرتبط اإلیجار امتیاز عن ناتج اإلیجار دفعات في فیھا١٩-ر یقوم التي الطریقة بنفس

المالي للتقریر الدولي للمعیار وفقًا التغییر عن اإلیجار.١٦بالمحاسبة لعقد تعدیًال التغییر یكن لم إذا ،

في تبدأ التي السنویة المالیة الفترات على التعدیالت لھا. لم٢٠٢٠ینایر١تسري المبكر بالتطبیق السماح مع التاریخ، ذلك بعد أو
للشركة. المالیة القوائم على أثر أي التعدیالت لھذه یكن

الھامة-٤ المحاسبیة السیاسات ملخص

المالیة: القوائم ھذه إعداد عند المطبقة الھامة المحاسبیة السیاسات یلي فیما نورد

متداولة وغیر كمتداولة والمطلوبات الموجودات تصنیف
متداولة الموجودات متداول. تعتبر متداول/ غیر أساس على المالي المركز قائمة في والمطلوبات الموجودات بإظھار الشركة تقوم

وذلك:
العادیة،)أ العملیات دورة خالل استنفاذھا أو بیعھا ینوي أو تحققھا یتوقع عندما
المتاجرة،) ب ألغراض أساسي بشكل اقتنائھا حالة في
أو)ج المالیة؛ الفترة بعد شھراً عشر اثني خالل تحققھا یتوقع عندما
استخدامھا)د أو استبدالھا على قیود ھناك تكن لم ما نقدیة وشبھ نقدیة تكون عشرعندما اثني عن تقل ال لمدة مطلوبات أیة لسداد

المالیة. الفترة بعد شھراً

متداولة. غیر كموجودات األخرى الموجودات كافة تصنف

وذلك: متداولة المطلوبات تعتبر
العادیة،)أ العملیات دورة خالل سدادھا یتوقع عندما
المتاجرة،) ب ألغراض أساسي بشكل اقتنائھا حالة في
الس)ج تستحق أوعندما المالیة، الفترة بعد شھراً عشر اثني خالل داد
المالیة.)د الفترة بعد شھراً عشر اثني عن تقل ال لمدة المطلوبات سداد لتأجیل للمنشأة مشروط غیر حق وجود عدم عند

متداولة. غیر كمطلوبات األخرى المطلوبات كافة الشركة تصنف

العادلة القیمة قیاس
ھي العادلة بینالقیمة تتم نظامیة معاملة بموجب ما مطلوبات تحویل عند سداده أو ما موجودات بیع عند استالمھ سیتم الذي السعر

إما: تمت قد المطلوبات تحویل أو الموجودات بیع معاملة أن بافتراض العادلة القیمة قیاس القیاس. یحدد بتاریخ السوق في متعاملین
الرئیسي· السوق أوفي المطلوبات أو للموجودات
والمطلوبات.· للموجودات فائدة األسواق أكثر في الرئیسي، السوق وجود عدم حالة في

الشركة. قبل من إلیھا للوصول قابلة تكون أن یجب فائدة األكثر األسواق أو الرئیسیة األسواق إن

المطلوبات أو الموجودات تسعیر عند سیستفیدون السوق في المتعاملین أن بافتراض المطلوبات أو للموجودات العادلة القیمة تقاس
االقتصادیة. مصالحھم أفضل لتحقیق یسعون وأنھم

الم القوائم في عنھا االفصاح أو العادلة بالقیمة قیاسھا یتم التي والمطلوبات الموجودات كافة الھرميتصنف التسلسل ضمن الیة
ككل: العادلة القیمة لقیاس الھامة األدنى المستوى مدخالت أساس وعلى أدناه المذكورة العادلة القیمة لمستویات

مماثلة. ١المستوى· مطلوبات أو لموجودات نشطة أسواق المعدلة) في (غیر المتداولة : األسعار
المستوى٢المستوى· مدخالت تعتبر تقویم العادلة-األدنى: طرق القیمة لقیاس أو-الھامة مباشرة بصورة للمالحظة قابلة

مباشرة. غیر
األدنى٣المستوى· المستوى مدخالت تعتبر تقویم العادلة-: طرق القیمة لقیاس للمالحظة.-الھامة قابلة غیر
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العادلة القیمة (تتمة) قیاس
تم   إذا فیما بالتأكد الشركة تقوم متكرر، بشكل العادلة بالقیمة المالیة القوائم في إثباتھا یتم التي والمطلوبات للموجودات التحویلبالنسبة

ال لقیاس الھامة األدنى المستوى مدخالت أساس (على التصنیف تقویم بإعادة وذلك العادلة القیمة لمستویات الھرمي التسلسل قیمةبین
مالیة. فترة كل نھایة ككل) في العادلة

والمبالغ األخرى المالیة والموجودات التجاریة المدینة والذمم الصندوق، في والنقد البنوك لدى األرصدة من المالیة الموجودات تتكون
والمطلوبات الدائنة الذمم من المالیة المطلوبات تتكون بینما العالقة، ذات الجھات من ألحدالمستحقة المستحق والمبلغ األخرى
األجل. قصیرة والقروض اإلیجار والتزامات العالقة ذات الجھات إلى المستحقة والمبالغ الشركاء

العمالء مع المبرمة العقود من اإلیرادات
الغذائیة.   والمواد والمعلبات والمجمدة المبردة واللحوم والخضار الفواكھ في والتجزئة الجملة تجارة بمزاولة الشركة اثباتتقوم یتم

یتوقع الذي العوض یعكس بمبلغ العمیل إلى الخدمات أو البضاعة على السیطرة انتقال عند العمالء مع المبرمة العقود من االیرادات
ا تستحقھ الخاصةأن اإلیرادات ترتیبات كافة في كأصیل تعمل أنھا عام بشكل للشركة تبین الخدمات. لقد أو البضاعة تلك مقابل لشركة

العمیل. إلى تحویلھا قبل الخدمات أو البضاعة على تسیطر ألنھا بھا

البضاعة بیع
العادیة األعمال دورة خالل البضاعة بیع من الناتج الدخل اإلیرادات إثباتتمثل المضافة. ویتم القیمة ضریبة خصم بعد للشركة،

تسلیم عند عادة ذلك ویكون العمیل، إلى البضاعة على السیطرة تحویل فیھا یتم الزمن من نقطة في البضاعة بیع من اإلیرادات
ب القبض، المستحق أو المستلم للعوض العادلة بالقیمة البضاعة بیع من اإلیرادات تسجیل المرتجعاتالبضاعة. یتم خصم عد

التجاریة. والخصومات والمخصصات

المتغیر١ ) العوض
البضاعة تحویل مقابل تستحقھ الذي العوض مبلغ بتقدیر الشركة تقوم متغیر، مبلغ على العقد في علیھ المنصوص العوض اشتمل إذا

حتى علیھ قیود ووضع العقد نشأة عند المتغیر العوض تقدیر العمیل. یتم قیدإلى عكس حدوث عدم كبیر حد إلى المحتمل من یكون
المنتجات بیع بعضعقود الحقًا. تمنح بالعوضالمتغیر المتعلق التأكد عدم زوال عند المتراكمة اإلیرادات مبلغ في لإلیرادات جوھري

متغیًرا. عوًضا باإلرجاع المتعلقة الحقوق عن محددة. ینتج فترة خالل البضاعة إرجاع حق للعمالء

اإلرجاع حقوق
متشابھة.  خصائص لھا التي العقود من الكبیر العدد إلى بالنظر وذلك المتغیر العوض لتقدیر المتوقعة القیمة طریقة الشركة تستخدم
المتغیر العوض قیمة تحدید أجل من المتغیر العوض تقدیرات على قیود بوضع الخاصة المتطلبات بتطبیق ذلك بعد الشركة تقوم ثم

ی المبلغالذي (أي إرجاعھا یتوقع التي البضاعة مقابل مبلغ برد االلتزام إثبات كإیرادات. یتم وإثباتھ المعاملة سعر في تضمینھ مكن
المتعلق الحق اإلیرادات) لقاء لتكلفة المقابلة (والتسویة اإلرجاع حق موجودات إثبات أیًضا المعاملة). یتم سعر في المدرج غیر

من البضاعة العمیل.  باسترداد

المبیعات بحجم المتعلقة التخفیضات
العوض قیمة أفضل بشكل تتوقع التي المختارة الطریقة العقد. إن في المتغیر العوض لتقدیر المتوقعة القیمة طریقة الشركة تطبق

استخدام   العقد. یتم في علیھ المنصوص الكمیات حدود عدد حسب رئیسي بشكل تحدیدھا یتم لدیھمالمتغیر لمن المتوقعة القیمة طریقة
المتغیر العوض تقدیرات على قیود بوضع الخاصة المتطلبات بتطبیق ذلك بعد الشركة تقوم المبیعات. ثم لحجم واحد حد من أكثر

مبلغ برد االلتزام إثبات كإیرادات. یتم وإثباتھ المعاملة سعر في إدراجھ یمكن الذي المتغیر العوض قیمة تحدید أجل مقابلمن
المبیعات بحجم المتعلقة التخفیضات كافة اعتبار المعاملة). یتم سعر في المدرج غیر المبلغ (أي المتوقعة المستقبلیة التخفیضات

الخصم. بعد المبلغ صافي بسداد العمالء ویقوم كخصومات

اإلیضاح   في ا٥تم، تقدیر بشأن الھامة واالفتراضات التقدیرات عن اإلفصاحات تقدیم والخصومات، المرتجعات لقاء المتغیر لعوض
المبیعات. بحجم المتعلقة

التجاریون٢( ) المدینون
سداد استحقاق قبل الوقت مرور فقط یشترط (أي العمیل من مستحقًا المشروط غیر العوض مبلغ كان إذا المدینة الذمم إثبات یتم

الما بالموجودات الخاصة المحاسبیة السیاسات المالیة.العوض). انظر األدوات قسم في لیة
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اإلرجاع٣( حقوق عن الناتجة والمطلوبات ) الموجودات
اإلرجاع حق موجودات

بالقیمة   األصل العمالء. یقاس قبل من إرجاعھا المتوقع البضاعة استرداد حق بشأن اإلرجاع حق موجودات إثبات السابقةیتم الدفتریة
بتحدیث الشركة البضاعة. تقوم قیمة في محتمل انخفاض أي ذلك في بما البضاعة، السترداد متوقعة تكالیف أیة ناقًصا للبضاعة،
المنتجات قیمة في إضافي انخفاض أي وكذلك للمرتجعات، المتوقع المستوى على تعدیالت بأیة یتعلق فیما الموجودات قیاس

المرتجعة.

مبلغاالل برد تزامات
برد االلتزامات العمیل. تنشأ القبض) من المستحق (أو المستلم العوض جمیع أو بعض برد االلتزام بشأن مبلغ برد االلتزام إثبات یتم
نھایة في العمیل إلى إعادتھ الشركة تتوقع الذي بالمبلغ االلتزامات ھذه اإلرجاع. تقاس في العمالء حق من بالشركة الخاصة مبلغ
مالیة. فترة كل نھایة المعاملة) في سعر في المقابل (والتغیر مبلغ برد بااللتزامات المتعلقة التقدیرات بتحدیث الشركة المطاف. تقوم

القطاعیة المعلومات
ویتكبد إیرادات منھا یحقق أن الممكن من تجاریة أنشطة یزاول المكونات: أ) الذي أحد ھو التشغیلي القطاع مصاریف،إن بشأنھا

نتائج تحلیل بانتظام ب) یتم للشركة؛ األخرى المكونات من مكون أي مع بالمعامالت المتعلقة والمصاریف اإلیرادات ذلك في بما
عنھ تتوفر ج) والتي األداء؛ وتقییم الموارد تخصیص بشأن قرارات التخاذ القرار صانع بصفتھ العملیات رئیس قبل من عملیاتھ

مال البنودمعلومات على تشتمل القرار صانع بصفتھ العملیات رئیس إلى بشأنھا تقاریر رفع یتم التي القطاعات نتائج منفصلة. إن یة
معقول. أساس على توزیعھا یمكن التي البنود تلك إلى باإلضافة بالقطاع مباشرة تتعلق التي

والمعدات واآلالت الممتلكات
ف والمعدات، واآلالت الممتلكات االستھالكتظھر ناقصاً بالتكلفة التنفیذ، تحت الرأسمالیة واألعمال المملوكة األراضي عدا یما

المتراكم االنخفاض خسائر ناقصاً بالتكلفة، المملوكة األراضي وجدت. تظھر إن القیمة، في المتراكمة االنخفاض وخسائر المتراكم
استبد تكلفة على التكالیف ھذه وجدت. تشتمل إن القیمة، االنشائیةفي بالمشاریع المتعلقة االقتراض وتكالیف المعدات من أجزاء ال

االثبات. بمعاییر الوفاء حالة في وذلك األجل طویلة

على مستقلة بصورة باستھالكھا الشركة تقوم مراحل، على والمعدات واآلالت الممتلكات من ھامة أجزاء استبدال مطلوباً كان وإذا
ا اإلنتاجیة أعمارھا والمعداتمدى واآلالت للممتلكات الدفتریة القیمة في تكلفتھ اثبات یتم رئیسي، فحص كل إجراء لمحددة. وعند

والدخل الخسارة أو الربح قائمة في األخرى والصیانة اإلصالح تكالیف كافة إثبات إثباتھا. یتم بمعاییر الوفاء حالة في وذلك كإحالل
تكبدھا. عند كمصاریف اآلخر الشامل

كافة وتمثل وجد، إن القیمة، في المتراكم االنخفاض خصم بعد بالتكلفة التنفیذ تحت الرأسمالیة واألعمال المملوكة األراضي تظھر
ویتم التنفیذ، تحت اإلنشاء أو الشراء عملیة تكون حیث الموجودات إنشاء أو بشراء مباشرة غیر أو مباشرة بصورة المتعلقة التكالیف

الفئ إلى اكتمالھا.تحویلھا بمجرد والمعدات واآلالت الممتلكات من العالقة ذات ة

المق اإلنتاجیة األعمار مدى على الثابت القسط بطریقة والمعدات واآلالت للممتلكات المتبقیة التقدیریة القیمة ناقصاً التكلفة درةتستھلك
النحو على وذلك لالستخدام، توفرھا تاریخ من اعتباًرا التالي:للموجودات

والمعدات واآلالت الممتلكات اإلنتاجیةفئة األعمار
سنة٣٣٫٣المباني

والمعدات سنوات١٠إلى٦٫٦٧اآلالت
والتركیبات سنوات١٠األثاث

اآللي الحاسب سنوات٥أجھزة
سنوات٨إلى٥السیارات

واآلالت   الممتلكات بنود من بند أي اثبات عن التوقف االستبعادیتم عند وذلك أصالً إثباتھا تم الھامة األجزاء من جزء وأي والمعدات
أو أرباح أیة االستبعاد. تدرج أو االستعمال من متوقعة مستقبلیة منافع وجود عدم عند السیطرة) أو على المستلم حصول بتاریخ (أي

بین كفرق احتسابھا یتم (التي أصل أي اثبات عن التوقف عن ناتجة لألصل) خسائر الدفتریة والقیمة االستبعاد متحصالت صافي
األصل. اثبات عن التوقف عند وذلك األخرى، اإلیرادات ضمن اآلخر، الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في

سنة كل نھایة في والمعدات واآلالت الممتلكات استھالك وطرق االنتاجیة واالعمار المتبقیة القیمة مراجعة تعدیلھایتم ویتم مالیة،
مالئماً. ذلك كان إذا مستقبلي، بأثر
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اإلیجار عقود

الحق نقل العقد بموجب تم ما إذا إیجار. وذلك، عقد على ینطوي أو إیجار یعتبر العقد كان إذا ما بتحدید العقد نشأة عند الشركة تقوم
استخدام على السیطرة لذلك.في مقابل نظیر محددة لسنة محدد أصل

كمستأجر الشركة
الموجودات إیجار وعقود األجل قصیرة اإلیجار عقود عدا فیما اإلیجار، عقود كافة وقیاس إلثبات واحدة طریقة بتطبیق الشركة تقوم
استخدام في الحق تمثل التي االستخدام حق وموجودات اإلیجار دفعات لسداد اإلیجار التزامات بإثبات الشركة القیمة. تقوم منخفضة

المعنیة .الموجودات
االستخدام) ١ حق موجودات

موجودات لالستخدام). تقاس المعني األصل توفر تاریخ (أي، اإلیجار عقد بدء بتاریخ االستخدام حق موجودات بإثبات الشركة تقوم
التزا قیاس إعادة نتیجة تعدیلھا ویتم القیمة، في االنخفاض وخسائر المتراكم االستھالك ناقًصا بالتكلفة، االستخدام اإلیجار. حق مات

اإلیجار، بدء تاریخ قبل أو في المسددة اإلیجار ودفعات المثبتة، اإلیجار التزامات قیمة على االستخدام حق موجودات تكلفة تشتمل
األعمار أو اإلیجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على االستخدام حق موجودات استھالك مستلمة. یتم إیجار حوافز أي ناقًصا

التالي:اإلنتا النحو على وذلك أقصر، أیھما للموجودات، المقدرة جیة
اإلیجار اإلنتاجیةفئة األعمار
سنوات٢٠األراضي

المستأجرة المباني وتحسینات سنوات١٠إلى٣المباني
سنوات٥إلى٣السیارات

اإلیجار)٢ التزامات
بإثبات الشركة تقوم اإلیجار، عقد بدء مدى  بتاریخ على سدادھا یتعین التي اإلیجار لدفعات الحالیة بالقیمة المقاسة اإلیجار التزامات

ما. معدل على تعتمد جوھرھا) التي في الثابتة الدفعات ذلك في (بما ثابتة دفعات على اإلیجار دفعات اإلیجار. تشتمل فترة

لتع اإلیجار التزامات قیمة زیادة یتم اإلیجار، بدء تاریخ المسددة. إضافةوبعد اإلیجار دفعات لتعكس وتُخفض العمولة، زیادة كس
اإلیجا دفعات في تغییر أو اإلیجار مدة في تغییر أو تعدیل ھناك كان إذا اإلیجار اللتزامات الدفتریة القیمة قیاس إعادة یتم ذلك، رإلى

المعدل أو المؤشر في التغیر نتیجة المستقبلیة اإلیجار دفعات تغییر تقویم( أي في تغیٍر وجود الدفعات) أو تلك تحدید في المستخدم
المعني. األصل شراء خیار

كمؤجر الشركة
تشغیلیة.  ایجار كعقود األصل لملكیة المصاحبة الھامة والمنافع المخاطر كافة بموجبھا الشركة تحول ال التي اإلیجار عقود تصنف
الخسارة أو الربح قائمة في اإلیرادات ضمن ویدرج اإلیجار، فترة مدى على الثابت القسط لطریقة وفقا اإلیجار دخل عن المحاسبة یتم

ال لطبیعتھ تشغیلیة.نظًرا

لألصل الدفتریة القیمة إلى تشغیلي ایجار عقد أي بشأن والترتیب التفاوض أثناء تكبدھا یتم التي األولیة المباشرة التكالیف تضاف
التي الفترة في كإیرادات الشرطیة اإلیجارات إثبات إیجار. یتم كدخل األسس نفس وفق اإلیجار فترة مدى على إثباتھا ویتم المؤجر،

فیھا.تتحقق

تلقائیًا. تجدیدھا ویتم األجل قصیرة التخزین إیرادات عقود معظم إن

االقتراض تكالیف
یكون كي طویالً وقتاً إعداده أو إنشاؤه یستغرق والذي ما أصل إنتاج أو إنشاء أو بشراء مباشرةً المتعلقة االقتراض تكالیف ترسمل

كجزء للبیع أو أجلھ من أنشئ الذي للغرض كمصاریفجاھزاً األخرى االقتراض تكالیف كافة إثبات األصل. یتم ذلك تكلفة من
بالحصول یتعلق فیما المنشأة تتكبدھا التي األخرى والتكالیف العموالت من االقتراض تكالیف فیھا. تتكون تتكبد التي الفترة خالل

القروض. على

الملموسة غیر الموجودات
المستح الملموسة غیر الموجودات تقیدتقاس لھا، األولي اإلثبات بالتكلفة. وبعد لھا األولي اإلثبات عند مستقلة بصورة علیھا وذ

المتراكمة. االنخفاض وخسائر المتراكم اإلطفاء ناقصاً بالتكلفة الملموسة غیر الموجودات

المقدرة   اإلنتاجیة األعمار مدى على محدد عمر لھا التي الملموسة غیر الموجودات انخفاضتطفأ وجود من للتأكد مراجعھا ویتم لھا،
التي الملموسة غیر الموجودات إطفاء وطریقة فترة مراجعة االنخفاض. یتم ھذا حدوث إلى یشیر دلیل وجود عند وذلك قیمتھا في

الم اإلنتاجي العمر في التغیرات باالعتبار مالیة. یؤخذ فترة كل نھایة في األقل على واحدة مرة محدد عمر الطریقةلھا أو توقع
األصل تضمنھا التي المستقبلیة االقتصادیة المنافع الستنفاد ھو  –المتوقعة حسبما اإلطفاء، طریقة أو فترة بتعدیل وذلك محاسبیاً

محدد انتاجي عمر لھا التي الملموسة غیر الموجودات إطفاء مصاریف المحاسبیة. تدرج التقدیرات في كتغیرات قیدھا ویتم مالئم،
الملموسة. في غیر الموجودات وظیفة مع یتماشى وبما كمصروف اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة
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(تتمة)  الملموسة غیر الموجودات

یبلغ سنوي إطفاء معدل الشركة على٥تطبق احتسابھا ویتم اآللي الحاسب أجھزة برامج على الثابت.سنوات القسط أساس
وجود عدم عند أو المستلمة)، الجھة إلى السیطرة انتقال بتاریخ (أي االستبعاد عند الملموسة غیر الموجودات إثبات عن التوقف یتم
(ال أصل أي إثبات عن التوقف عن ناتجة خسائر أو أرباح أي االستبعاد. تدرج أو االستخدام من متوقعة مستقبلیة اقتصادیة تيمنافع

الربح قائمة لألصل) في الدفتریة والقیمة االستبعاد متحصالت صافي بین كفرق احتسابھا اآلخریتم الشامل والدخل الخسارة أو
األخرى. اإلیرادات ضمن

المالیة األدوات
ملكیة حقوق أداة أو مالیة ومطلوبات ما لمنشأة مالي أصل عنھ ینشأ عقد عن عبارة المالیة أخرى.األداة لمنشأة

المالیة)١ الموجودات
والقیاس األولي األثبات

اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة وبالقیمة المطفأة، بالتكلفة الحقا كمقاسة لھا، األولي االثبات عند المالیة، الموجودات تصنف
الخسارة. أو الربح خالل من العادلة وبالقیمة

أعمال ونموذج المالي لألصل التعاقدیة النقدیة التدفقات خصائص على لھا األولي اإلثبات عند المالیة الموجودات تصنیف یتوقف
إلدارتھا. الشركة

تدف عنھا ینتج أن یجب فإنھ اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة القیمة أو المطفأة بالتكلفة المالیة الموجودات وقیاس قاتولتصنیف
المبل من فقط الدفعات بـ "اختبار التقویم ھذا إلى القائم. یشار األصلي المبلغ على والعمولة األصلي المبلغ من دفعات فقط تمثل غ  نقدیة
تعد ال التي النقدیة التدفقات ذات المالیة الموجودات وقیاس تصنیف المالیة. یتم األداة مستوى على إجراؤه ویتم والعمولة"، األصلي

األعمال.فق نموذج عن النظر بصرف الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة والعمولة األصلي المبلغ من دفعات ط
النقدیة.  التدفقات تحقیق بھدف المالیة الموجودات ھذه إدارة كیفیة إلى المالیة الموجودات بإدارة الخاص الشركة أعمال نموذج یشیر

كان إذا ما األعمال نموذج كالھما.  یحدد أو المالیة الموجودات بیع أو التعاقدیة النقدیة التدفقات تحصیل عن ستنتج النقدیة التدفقات ت
لتحصیل المالیة الموجودات اقتناء بھدف أعمال نموذج ضمن المطفأة بالتكلفة والمقاسة المصنفة المالیة بالموجودات االحتفاظ یتم

اال یتم بینما التعاقدیة، النقدیة اآلخرالتدفقات الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة والمقاسة المصنفة المالیة بالموجودات حتفاظ
والبیع. التعاقدیة النقدیة التدفقات لتحصیل اقتناؤھا بھدف أعمال نموذج ضمن

المالیة الموجودات بیع أو شراء عملیات إثبات ا– یتم الزمنیة الفترة خالل الموجودات تسلیم تتطلب أوالتي األنظمة علیھا تنص لتي
االعتیادیة)  (المعامالت بالسوق علیھا المتعارف األًصل.–تلك بیع أو بشراء الشركة فیھ تلتزم الذي التاریخ أي التداول، بتاریخ

الالحق القیاس
ھي: فئات أربع إلى المالیة الموجودات تصنف لھا، الالحق القیاس ألغراض

المالیة· الدین)الموجودات (أدوات المطفأة بالتكلفة
الدین)· (أدوات المتراكمة الخسائر أو األرباح تدویر إعادة مع اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات
المترا· الخسائر أو األرباح تدویر إعادة عدم مع اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المالیة التوقفالموجودات عند كمة

الملكیة) حقوق (أدوات اإلثبات عن
الخسارة· أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات

الدین)  (أدوات المطفأة بالتكلفة المالیة الموجودات
وتخضع الفعلیة، العمولة طریقة باستخدام الحقًا المطفأة بالتكلفة المسجلة المالیة الموجودات القیمة. یتمتقاس في االنخفاض الختبار

قیمتھ. انخفاض أو تعدیلھ أو األصل إثبات عن التوقف عند الخسارة أو الربح ضمن الخسائر أو األرباح إثبات
مصروف أو دخل المالیة) وتوزیع الموجودات من مجموعة مالي (أو ألصل المطفأة التكلفة احتساب في الفعلیة العمولة طریقة تتمثل

المعنیة.العمولة الفترة مدى على
الصندوق في ونقد البنوك لدى أرصدة

من تتراوح استحقاقھا وفترات األجل قصیرة والودائع الصندوق في والنقد البنوك لدى النقد من النقدیة وشبھ النقدیة إلى٣٠تتكون
جوھری٤٥ غیر لمخاطر وتخضع معروفة نقدیة مبالغ إلى للتحویل والقابلة أقل أو القیمة.یوًما في التغیرات بشأن ة

األخرى المتداولة المالیة والموجودات التجاریون المدینون
الموظف وذمم التجاریة المدینة الذمم من وتتكون المطفأة بالتكلفة األخرى المتداولة المالیة والموجودات التجاریة المدینة الذمم ینتقاس

األخرى. المتداولة المالیة والموجودات
العالقةالمبالغ ذات الجھات من المستحقة

خالل سدادھا ویتم المطفأة بالتكلفة العالقة ذات الجھات من المستحقة المبالغ یوًما.٤٥إلى٣٠تقاس
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المالیة   الدین) الموجودات (أدوات اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة
العمالت تحویل تقویم وإعادة العمولة دخل إثبات یتم اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المدرجة الدین ألدوات بالنسبة

طری بنفس وتحتسب الخسارة أو الربح قائمة في القیمة في االنخفاض وخسائر المطفأة. األجنبیة بالتكلفة المقاسة المالیة الموجودات قة
القیم تغیر تدویر إعادة یتم لھا، األولي اإلثبات عن التوقف اآلخر. وعند الشامل الدخل في المتبقیة العادلة القیمة تغیرات إثبات ةیتم

الخسارة. أو الربح إلى اآلخر الشامل الدخل في المثبت المتراكم العادلة

ا لدى یوجد اآلخر.ال الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة مدرجة دین أدوات أي لشركة

الملكیة)  حقوق (أدوات اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المدرجة المالیة الموجودات
الم حقوق أدوات في االستثمارات تصنیف فیھ، رجعة ال بشكل تختار أن للشركة یجوز األولي، االثبات بالقیمةعند كمقتناه لكیة

ا الملكیة حقوق أدوات تعریف بضوابط الوفاء عند وذلك اآلخر الشامل الدخل خالل من الدوليالعادلة المحاسبة معیار في ٣٢لواردة
حدة.– على أداه كل أساس على التصنیف المتاجرة. یحدد ألغراض مقتناة تكون وأال المالیة: العرض، األدوات

األرباح توزیعات إثبات الخسارة. یتم أو الربح إلى مطلًقا المالیة الموجودات ھذه عن الناتجة الخسائر أو األرباح تدویر یعاد ال
كاسترداد المتحصالت ھذه من تستفید الشركة كانت إذا إال دفعھا، بأحقیة اإلقرار عند الخسارة أو الربح قائمة في أخرى كإیرادات

األ تكلفة من الملكیةجزء حقوق أدوات في االستثمارات اآلخر. إن الشامل الدخل في األرباح ھذه تقید الحالة، ھذه وفي المالي، صل
القیمة. في االنخفاض لتقویم تخضع ال اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة المدرجة

اآلخر. الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة مدرجة ملكیة حقوق أدوات أي الشركة لدى یوجد ال

الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المالیة الموجودات
ال بالقیمة المالي المركز قائمة في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المدرجة المالیة الموجودات صافيتقید ویدرج عادلة،

الخسارة. أو الربح قائمة في العادلة القیمة في التغیرات

اآلخر. الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة فیھ رجعة ال بشكل الشركة تصنفھا لم التي المالیة الموجودات على الفئة ھذه تشتمل

اإلثبات عن التوقف
ی إذ (أو، المالي األصل إثبات عن التوقف استبعادهیتم مشابھة) (أي مالیة موجودات من مجموعة من جزء أو منھ جزء ذلك، نطبق

للشركة) عند: المالي المركز قائمة من
الموجودات· من النقدیة التدفقات باستالم المتعلقة الحقوق انتھاء

أو
آخر· طرف إلى بالكامل المستلمة النقدیة التدفقات بسداد التعھد أو األصل من النقدیة التدفقات استالم حقوق بتحویل الشركة قیام

(ب) لم   أو لألًصل، المصاحبة والمنافع المخاطر كافة بتحویل الشركة (أ) قامت ما فوریة" وإذا "ترتیبات وفق تأخیر أي دون
اإلبقاء أو بالتحویل األصل.تقم على السیطرة بتحویل قامت ولكنھا لألصل، المصاحبة والمخاطر المنافع معظم على

یجب فإنھ فوریة، ترتیبات اتفاقیة إبرام أو األصل من النقدیة التدفقات استالم حقوق بتحویل الشركة فیھا تقوم التي الحاالت وفي
باالحتفاظ قامت مدى وألي إذا فیما تقویم للملكیة.علیھا المصاحبة والمخاطر بالمنافع

على السیطرة تحویل فیھا یتم لم أو لألصل المصاحبة والمنافع المخاطر معظم على اإلبقاء أو تحویل فیھا یتم ال التي الحاالت وفي
أیضاً الشركة تقوم الحالة، تلك بھ. وفي المستمر الشركة ارتباط بقدر األصل إثبات في الشركة تستمر المطلوباتاألًصل، بإثبات

التي وااللتزامات الحقوق یعكس الذي األساس نفس وفق لھا المصاحبة والمطلوبات المحولة الموجودات قیاس لھا. یتم المصاحبة
الشركة. علیھا أبقت

للموجود األصلیة الدفتریة بالقیمة المحولة الموجودات على ضمان شكل على یكون الذي المستمر االرتباط قیاس الحدیتم أو ات
أقل. أیھما دفعھ، الشركة على یجب الذي للمبلغ األقصى

القیمة في االنخفاض
أو الربح خالل من العادلة بالقیمة المقتناة غیر الدین أدوات كافة بشأن المتوقعة االئتمان خسائر مخصص بإثبات الشركة تقوم

بین الفرق أساس على المتوقعة االئتمان خسائر النقدیةالخسارة. تحدد التدفقات وجمیع للعقد وفقا المستحقة التعاقدیة النقدیة التدفقات
على المتوقعة النقدیة التدفقات األصلي. تشتمل الفعلي العمولة معدل یقارب بما مخصومة استالمھا، الشركة تتوقع التي التعاقدیة

اال والتعزیزات بھا المحتفظ الرھنیة الضمانات بیع من النقدیة التعاقدیة.التدفقات الشروط من یتجزأ ال جزًءا تعتبر التي األخرى ئتمانیة
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(تتمة)  القیمة في االنخفاض
للتعرضات مرحلتین. بالنسبة على المتوقعة االئتمان خسائر إثبات بشكلیتم بھا الخاصة االئتمان مخاطر تزداد لم التي االئتمانیة

التعثر حاالت عن تنتج التي االئتمانیة الخسائر لقاء المتوقعة االئتمان خسائر مخصص یجنب لھا، األولي اإلثبات منذ جوھري
الـ خالل مدى١٢المحتملة على المتوقعة االئتمان (خسائر التالیة ال١٢شھًرا مخاطرشھًرا). أما تزداد التي االئتمانیة تعرضات

مدى على المتوقعة االئتمان لخسائر خسارة مخصص تجنیب یجب فإنھ لھا، األولي اإلثبات منذ جوھري بشكل بھا الخاصة االئتمان
العمر). مدى على المتوقعة االئتمان التعثر (خسائر وقت عن النظر بصرف للمخاطر للتعرض المتبقي العمر

للذ الشركة  بالنسبة تقوم ال المتوقعة. علیھ، االئتمان خسائر احتساب عند المبسطة الطریقة بتطبیق الشركة تقوم التجاریة، المدینة مم
مدى على المتوقعة االئتمان خسائر على بناًء خسارة مخصص بإثبات ذلك من بدالً تقوم ولكن االئتمان مخاطر في التغیرات بمتابعة

قوا كل إعداد بتاریخ والتيالعمر االئتمان، خسائر في السابقة الخبرة إلى ًا مخصصاتاستناد مصفوفة بإنشاء الشركة مالیة. قامت ئم
االقتصادیة. والبیئة بالمدینین الخاصة المستقبلیة بالعوامل تعدیلھا یتم

النقدیة التدفقات السترداد معقولة توقعات وجود عدم عند المالي األصل شطب التعاقدیة.یتم
المالیة٢ ) المطلوبات

والقیاس األولي األثبات
وتسھیالت   قروض أو الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقیمة مالیة كمطلوبات لھا األولي االثبات عند المالیة المطلوبات تصنف

مالئم.  ھو حسبما دائنة، ذمم أو
بالقی المالیة المطلوبات كافة إثبات األصل، في .یتم، مباشرةً بھا المتعلقة المعامالت تكالیف خصم بعد العادلة مة

ألحد المستحق والمبلغ اإلیجار والتزامات والقروض واآلخرین التجاریین الدائنین على بالشركة الخاصة المالیة المطلوبات تشتمل
عالقة. في ذات جھات إلى المستحقة والمبالغ تصنیف٢٠٢٠سبتمبر٣١الشركاء تم بالشركة، الخاصة المالیة المطلوبات كافة

المطفأة. بالتكلفة

الالحق القیاس
إثبات الفعلي. یتم العمولة معدل طریقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقاً بعمولة المرتبطة القروض تقاس لھا، األولي االثبات بعد

المطل إثبات عن التوقف عند الخسارة أو الربح في والخسائر الفعلي. األرباح العمولة معدل إطفاء عملیة خالل من وكذلك وبات
یتجزأ ال جزءاً تعتبر التي التكالیف أو األتعاب وكذلك الشراء عند الخصم أو العالوة االعتبار بعین األخذ بعد المطفأة التكلفة تحسب

قائمة في تمویل كتكالیف الفعلي العمولة معدل إطفاء الفعلي. ویدرج العمولة معدل اآلخر.  من الشامل والدخل الخسارة أو الربح

بعمولة. المرتبطة القروض على عموًما الفئة ھذه تنطبق

واآلخرون التجاریون الدائنون
فواتیر بھا تقدم لم أم قدمت سواًء المستلمة، الخدمات أو البضاعة عن المستقبل في دفعھا الواجب المبالغ لقاء االلتزامات إثبات یتم

الم قبل وردین.من

الشركاء أحد إلى المستحق والمبلغ العالقة ذات الجھات إلى المستحقة المبالغ
خالل سدادھا ویتم المطفأة بالتكلفة الشركاء أحد إلى المستحق والمبلغ العالقة ذات للجھات المستحقة المبالغ یوًما.٤٥إلى٣٠تقاس

القروض
من وتتكون المطفأة بالتكلفة القروض األجل.تقاس قصیرة القروض

اإلثبات عن التوقف
االلتزامات تبدیل حالة مدتھ. وفي انتھاء أو إلغائھ أو العقد في المحدد االلتزام سداد عند المالیة المطلوبات اثبات عن التوقف یتم

الحالیة،   االلتزامات شروط بتعدیل أو تماماً، مختلفة بشروط المقرضة الجھة نفس من بأخرى التبدیلالمالیة ھذا مثل اعتبار یتم عندئذ
الربح قائمة في المعنیة الدفتریة القیم بین الفرق إثبات جدیدة. یتم التزامات واثبات األصلیة االلتزامات اثبات عن كتوقف التعدیل أو

واإلداریة. العمومیة المصاریف ضمن اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو

المالیة  ) ٣ األدوات مقاصة
ملزم نظامي حق وجود عند المالي المركز قائمة مستقل في بالصافي وتدرج المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات مقاصة تتم
المطلوبات وسداد الموجودات تحقیق أو الصافي، أساس على المطلوبات مع الموجودات لتسویة نیة وجود وعند المثبتة المبالغ لمقاصة

واحد. آن في
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البضاعة
على التكلفة المرجح. تشتمل المتوسط طریقة باستخدام التكلفة أقل. تحدد أیھما البیعیة، القیمة صافي أو بالتكلفة البضاعة قیاس یتم

األخرى التكالیف ذلك في بما البضاعة، على للحصول المتكبدة الحالي.المصاریف وموقعھا حالتھا إلى البضاعة إلحضار المتكبدة
الالزمة المقدرة والتكالیف المقدرة اإلكمال تكالیف ناقصاً العادیة األعمال دورة خالل التقدیري البیع سعر البیعیة القیمة صافي یمثل

البیع. عملیة إلتمام

الطریقال في بضاعة
ل المعدة البضاعة الطریق في البضاعة المشتريتمثل یستلمھا لم ولكن المورد قبل من شحنھا تم التي الصنع تامة البضاعة أو لبیع

السعودیة)  العربیة المملكة موانئ (عادة المقصودة الوجھة إلى الشحنة وصول عند الطریق في البضاعة بإثبات الشركة بعد.  تقوم
الشحن تكالیف المورد ویتحمل الموردین، مع الترتیب لشروط فيوفقًا البضاعة تسجیل والشحن). یتم والتأمین (التكلفة الصلة ذات

التفریغ. شاملة بالتكلفة الطریق

المالیة غیر الموجودات قیمة في االنخفاض
حالة ما. وفي أصل قیمة في انخفاض وجود على دلیل أي وجود من للتأكد تقویم بإجراء مالیة، قوائم كل إعداد بتاریخ الشركة، تقوم

القیمةوجود   بتقدیر الشركة تقوم القیمة، في االنخفاض وجود من للتأكد السنوي االختبار إجراء مطلوباً یكون عندما أو الدلیل ھذا مثل
ناقص للنقدیة، المدرة الوحدة أو لألصل العادلة للقیمة األعلى القیمة لالسترداد القابلة القیمة األصل. تمثل لذلك لالسترداد اًالقابلة

ا بشكلتكالیف مستقلة تعتبر نقدیة تدفقات األصل عن ینتج لم ما لألصل لالسترداد القابلة القیمة تحدید الحالیة. یتم والقیمة الستبعاد
القیمة عن للنقدیة المدرة الوحدة أو لألًصل الدفتریة القیمة زیادة حالة الموجودات. وفي مجموعات أو األخرى الموجودات عن كبیر

لالسترداد، خصمالقابلة یتم الحالیة، القیمة تقدیر لھ. وعند لالسترداد القابلة القیمة إلى ویخفض القیمة منخفض یعتبر األصل فإن
للقیمة السوق تقدیرات یعكس والذي الزكاة قبل لما الخصم معدل باستخدام الحالیة قیمتھا إلى المقدرة المستقبلیة النقدیة التدفقات

المالز والمخاطر للنقود فيالزمنیة تمت معامالت آخر باالعتبار یؤخذ البیع، تكالیف ناقصاً العادلة القیمة تحدید لألصل. وعند مة
مدعمة   ھذه االحتساب عملیات مالئمة. إن تقویم طرق استخدام یتم المعامالت، ھذه مثل تحدید إمكانیة عدم حالة السوق. وفي

الم للشركات المتداولة األسھم وأسعار التقویم، العادلة.بمضاعفات القیمة عن المتوفرة األخرى والمؤشرات درجة،
مدرة وحدة لكل مستقلة بصورة إعدادھا یتم والتي والتوقعات، لموازنات آخر أساس على القیمة في االنخفاض باحتساب الشركة تقوم

سنو خمس فترة عادة والتوقعات الموازنات ھذه األصل. تغطي إلیھا یخصص والتي الشركة في ات. للنقدیة
وبما المصاریف فئات ضمن اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في المستمرة العملیات قیمة انخفاض خسائر إثبات یتم

قیمتھ. انخفضت الذي األصل وظیفة مع یتماشى
د وجود من للتأكد مالیة قوائم كل إعداد بتاریخ تقویم إجراء یتم الشھرة، عدا فیما للموجودات خسائربالنسبة وجود عدم على لیل

الوحدة أو لألصل لالسترداد القابلة القیمة بتقدیر الشركة تقوم الدلیل، ھذا مثل وجود حالة نقصانھا. وفي أو سابقاً المثبتة االنخفاض
لت المستخدمة االفتراضات في تغییر وجود حالة في فقط سابقاً المثبتة االنخفاض خسائر قید عكس للنقدیة. یتم القیمةالمدرة حدید

عن لألصل الدفتریة القیمة تزید ال بحیث محدوداً یعتبر القید عكس القیمة. إن في انخفاض خسارة آخر إثبات منذ لالسترداد القابلة
خسا إثبات یتم لم لو فیما االستھالك، خصم بعد تحدیدھا، المفترض من كان التي الدفتریة القیمة عن وال لھ لالسترداد القابلة رةالقیمة

قید یتم لم ما اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في ھذا القید عكس إثبات السابقة. یتم السنوات في القیمة في االنخفاض
تقویم. إعادة كزیادة القید عكس اعتبار یتم الحالة ھذه وفي التقویم، إعادة بمبلغ األصل

المخصصات
یتطلب ان المحتمل من وأنھ سابقة، أحداث عن ناتجة الشركة متوقعة) على أو (قانونیة التزامات وجود عند المخصصات إثبات یتم
الحاالت بھ. وفي موثوق بشكل االلتزام لمبلغ تقدیٍر إجراء یمكن وأنھ االلتزام لسداد اقتصادیة منافع على تنطوي موارد استخدام األمر

فیھا تتوقع كأصلالتي التعویض إثبات یتم فإنھ تأمین، عقد بموجب المثال سبیل على المخصصات، كل أو بعض تعویض الشركة
في بالمخصص المتعلق المصروف عرض التعویض. یتم على ستحصل المنشأة بأن المؤكد حكم في یكون عندما فقط وذلك مستقل

أیة خصم بعد اآلخر، الشامل والدخل الخسارة أو الربح مستردة.   قائمة مبالغ

عندما یعكس، والذي الحالي الزكاة قبل ما معدل باستخدام المخصصات خصم یتم فإنھ جوھریًا، للنقود الزمنیة القیمة أثر كان وإذا
تمویل. كتكلفة الوقت مرور نتیجة المخصص في الزیادة إثبات یتم الخصم، استخدام بااللتزام. وعند المتعلقة المخاطر مالئًما، یكون
أن المحتمل من یعد لم الحالیة.  وإذا التقدیرات أفضل لتعكس تعدیلھا ویتم مالیة، قوائم كل إعداد بتاریخ المخصصات مراجعة تتم
الخسارة أو الربح قائمة في المخصص قید عكس یتم فإنھ االلتزام، لسداد اقتصادیة منافع على تنطوي موارد استخدام األمر یتطلب

اآلخر الشامل .والدخل

المحتملة االلتزامات
اقتصادیة منافع على تنطوي موارد تدفق احتمال یكن لم ما عنھا اإلفصاح ویتم المالیة، القوائم في المحتملة االلتزامات إثبات یتم ال

ا إثبات یتم الدفع. ال المستحقة والمبالغ الدائنین ضمن المالیة القوائم في المحتملة االلتزامات بعید. تقید المحتملةاحتمال لموجودات
منھا. اقتصادیة منافع تدفق المحتمل من یكون عندما عنھا اإلفصاح یتم لكن المالیة القوائم في
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الزكاة
الشركات ذلك في بما مجمع، أساس األم") على المنجم ("الشركة عبدهللا أبناء شركة قبل من لھا مخصص ویجنب الزكاة احتساب یتم
المخص ھذا من الشركة حصة السعودیة. وتحمل العربیة المملكة في المالیة لألنظمة وفقاً وفعلیًا نظامًیا بالكامل لھا المملوكة صالتابعة

ال قائمة أيعلى بتسویة األم الشركة األم. تقوم الشركة قبل من یتم الذي التوزیع أساس على اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو ربح
من بالسنوات یتعلق فیما المستقبل في ینشأ قد .٢٠٢٠حتى٢٠٠٨ربط

االستقطاع ضریبة
المقیمة غیر الجھات مع المعامالت بعض على الضرائب باستقطاع الشركة نظامتقوم یتطلبھ لما وفقاً السعودیة العربیة المملكة في

السعودي. الضریبة

المضافة القیمة ضریبة
التالیة: الحاالت عدا فیما المضافة، القیمة ضریبة مبلغ خصم بعد والموجودات المصاریف اثبات یتم

قابل· غیر خدمات أو موجودات شراء بشأن المتكبدة المضافة القیمة ضریبة تكون الضریبیة. وفيعندما السلطة من لالسترداد ة
ذلك. ینطبق حیثما بالمصاریف، المتعلق البند من كجزء او األصل شراء تكلفة من كجزء المبیعات ضریبة اثبات یتم الحالة، تلك

المضافة.· القیمة ضریبة مبلغ شاملة الدائنة والذمم المدینة الذمم إظھار عند

ضریبة مبلغ صافي إدراج أرصدةیتم من كجزء الضریبیة السلطات إلى الدفع المستحق أو من لالسترداد القابل المضافة القیمة
المالي. المركز قائمة في الدائنین أو المدینین

األرباح توزیعات
اعتماد عند الشركة في الشركاء إلى النقدیة األرباح توزیعات بدفع المتعلقة االلتزامات بتحدید الشركة لنظامتقوم التوزیع. وفقًا

حقوق ضمن مباشرة المقابل المبلغ إثبات الشركاء. یتم قبل من علیھا الموافقة عند األرباح توزیعات اعتماد یتم السعودي، الشركات
الملكیة.

للموظفین المحددة المنافع التزامات
األجل قصیرة االلتزامات

واألجور، بالرواتب المتعلقة االلتزامات إثبات تعلیمیتم وبدالت السفر وتذاكر المتراكمة واإلجازات النقدیة غیر المنافع ذلك في بما
الصلة، ذات الخدمة الموظفون فیھا یقدم التي الفترة نھایة بعد شھراً عشر اثني غضون في بالكامل سدادھا المتوقع من التي األبناء،

المالیة، الفترة نھایة حتى الموظفین بخدمات یتعلق فیما عرضوذلك االلتزامات. یتم تسویة عند دفعھا المتوقع بالمبالغ قیاسھا ویتم
المالي. المركز قائمة في األخرى المتداولة والمطلوبات الدفع مستحقة والمبالغ الدائنة الذمم ضمن المطلوبات

التوظیف بعد ما التزامات
المحددة:  المنافع برامج

رئیسیة بصورة الشركة لدى محددة.یوجد منافع كبرنامج لإلثبات المؤھلة الخدمة نھایة مكافأة

المتوقعة. یتم االئتمان وحدة طریقة باستخدام مستقلین اكتواریین خبراء قبل من دوري بشكل المحددة المنافع التزام قیاس إعادة یتم
ا الصادرة النقدیة التدفقات بخصم المحددة المنافع اللتزام الحالیة القیمة لسنداتتحدید العمولة أسعار باستخدام المقدرة لمستقبلیة

احتساب العالقة. یتم ذات االلتزامات شروط تقارب شروط ولھا بھا، المنافع دفع سیتم التي بالعملة المسجلة الجودة عالیة الشركات
العا والقیمة المحددة المنافع التزامات رصید صافي على الخصم معدل بتطبیق العمولة تكلفة البرنامج. یتمصافي لموجودات دلة

اآلخر. الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة في الموظفین منافع مصروف في التكلفة ھذه إدراج

السنة نھایة في اكتواریا المحدد البرنامج تكلفة معدل باستخدام سنوي أساس على للفترات المحددة المنافع التزام تكالیف احتساب یتم
والمعدل البرنامجالسابقة، تقلیص أو تعدیالت مثل واحدة، لمرة تقع ھامة أحداث وبأي السوق على تطرأ التي الھامة بالتقلبات

اإلكتواریة االلتزامات ترحیل یتم فإنھ واحدة، لمرة تقع التي واألحداث السوق في الھامة التقلبات تلك وجود عدم حالة والتسویات. وفي
بدای في االفتراضات إلى بعیناستناداً یؤخذ فإنھ الفترة، خالل الترتیبات أو االفتراضات في ھامة تغیرات وجود حالة السنة. وفي ة

المطلوبات. تلك قیاس إعادة االعتبار

بینما اآلخر، والشامل الخسارة أو الربح قائمة في فوًرا التوظیف بعد ما بمنافع المتعلقة والسابقة الحالیة الخدمات تكالیف اثبات یتم
التقویمیتم   لعملیات نتیجة المطلوبات صافي في تغیرات أي تمویل. إن كتكلفة المستخدمة الخصم بمعدالت االلتزام في الزیادة تسجیل

اآلخر. الشامل الدخل في قیاس كإعادة إدراجھا یتم االفتراضات في والتغیرات االكتواري

المملك في للموظفین الخدمة نھایة منافع بالتزام یتعلق أحكاموفیما االعتبار بعین االكتواري التقویم عملیة تأخذ السعودیة، العربیة ة
(تتمة)  الھامة المحاسبیة السیاسات السعودي. ملخص العمل نظام
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(تتمة) م-٤ الھامة المحاسبیة السیاسات لخص

النظامي االحتیاطي
تحویل الشركة على یجب السعودي، الشركات لنظام ربح٪١٠طبقاً صافي االحتیاطيمن ھذا مجموع یبلغ حتى من٪٣٠السنة

للتوزیع. قابل غیر االحتیاطي ھذا المال. إن رأس

األجنبیة بالعمالت المعامالت
أرصدة تحویل المعامالت. ویعاد بتاریخ السائدة الصرف ألسعار وفقا سعودیة لریاالت األجنبیة بالعمالت تتم التي المعامالت تحول

والمطلوبات الفروقاتالموجودات اثبات المالي. یتم المركز قائمة بتاریخ السائدة الصرف ألسعار وفقا أجنبیة بعمالت المسجلة النقدیة
المسجل التاریخیة بالتكلفة قیاسھا یتم التي النقدیة غیر البنود المبیعات. تحول تكلفة ضمن النقدیة البنود تحویل أو سداد عن ةالناتجة

التحو بأسعار أجنبیة بعمالتبعملة العادلة بالقیمة قیاسھا یتم التي النقدیة غیر البنود تحویل االولیة. یتم المعامالت بتاریخ السائدة یل
العادلة. القیمة تحدید فیھ یتم الذي التاریخ في السائدة التحویل أسعار باستخدام أجنبیة،

الھامة-٥ المحاسبیة واألحكام واالفتراضات التقدیرات

الق إعداد اإلیراداتیتطلب مبالغ على تؤثر قد التي واالفتراضات والتقدیرات األحكام إجراء اإلدارة من للشركة المالیة وائم
عدم عن یترتب المالیة. وقد القوائم إعداد بتاریخ المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح المسجلة والمطلوبات والموجودات والمصاریف

والتقدیرات االفتراضات ھذه من فيالتأكد بذلك ستتأثر التي المطلوبات أو للموجودات الدفتریة القیم على جوھري تعدیل إجراء
المستقبلیة. الفترات

واالفتراضات التقدیرات
القوائم إعداد بتاریخ التقدیرات من التأكد لعدم األخرى الرئیسیة والمصادر بالمستقبل المتعلقة األساسیة االفتراضات عرض أدناه تم
الشركة التالیة. استخدمت المالیة السنة خالل والمطلوبات للموجودات الدفتریة القیمة في جوھریة فروقات عنھا ینتج قد والتي المالیة،

اال بالتطوراتھذه والمتعلقة القائمة واالفتراضات الظروف تتغیر قد ذلك، المالیة. ومع القوائم إعداد عند المتاحة والتقدیرات فتراضات
عند االفتراضات في التغیرات ھذه إظھار الشركة. یتم سیطرة عن خارجة تنشأ التي الظروف أو السوق لتغیرات نتیجة المستقبلیة

حدوثھا.

األحكام
أثرعند لھا والتي التقدیرات، في المتضمنة تلك عن بمعزل أحكام أي بإجراء اإلدارة تقم لم للشركة، المحاسبیة السیاسات تطبیق

المالیة. القوائم في المثبتة المبالغ على جوھري

التجاریة المدینة الذمم بشأن المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
خس الحتساب مخصص مصفوفة الشركة بناًءتستخدم المخصص نسب تحدید التجاریة. یتم المدینة الذمم بشأن المتوقعة االئتمان ائر

مماثلة. خسائر أنماط لھا العمالء قطاعات من مختلفة لمجموعات السداد في التأخر أیام على

ال مالحظتھا. وستقوم تمت التي السابقة التعثر معدالت أساس على المخصص مصفوفة تحدید األصل في المصفوفةیتم بمعایرة شركة
مدى على االقتصادیة األوضاع تدھور المتوقع من كان إذا المثال، سبیل المستقبلیة. على بالمعلومات السابقة االئتمان خسائر لتعدیل

إ السابقة. وبتاریخ التعثر معدالت تعدیل یتم فإنھ السداد، في التعثر حاالت عدد زیادة إلى یؤدي قد مما القادمة، قوائمالسنة كل عداد
المستقبلیة.   التقدیرات في للتغیرات تحلیل وإجراء مالحظتھا تم التي السابقة التعثر معدالت تحدیث یتم مالیة،

االئتمان وخسائر المتوقعة االقتصادیة والظروف مالحظتھا تم التي السابقة التعثر معدالت بین المتداخلة العالقة تقویم عملیة إن
أنالمتوقعة المتوقعة. كما االقتصادیة واألوضاع الظروف في بالتغیرات یتأثر المتوقعة االئتمان خسائر مبلغ ھاما. إن تقدیًرا تمثل

المستقبل. في للعمیل الفعلي التعثر على مؤشًرا تكون ال قد المتوقعة االقتصادیة والظروف بالشركة الخاصة السابقة االئتمان خسائر
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واالف-٥ (تتمة) التقدیرات الھامة المحاسبیة واألحكام تراضات

المالیة غیر الموجودات قیمة في االنخفاض
القی تمثل والتي لالسترداد، القابلة القیمة عن للنقدیة المدرة الوحدة أو لألصل الدفتریة القیمة زیادة عند القیمة في االنخفاض مةیحدث

القیمة   أو االستبعاد تكالیف ناقصة البیاناتالعادلة أساس على االستبعاد تكالیف ناقصة العادلة القیمة احتساب أعلى. یتم أیھما الحالیة،
التكالیف ناقصة للمالحظة القابلة السوق أسعار أو مماثلة لموجودات عادل، تعامل بشروط تمت التي الملزمة، البیع لمعامالت المتاحة

الح القیمة احتساب األصل. یتم الستبعاد مناإلضافیة النقدیة التدفقات تحدید المخصومة. یتم النقدیة التدفقات طریقة أساس على الیة
المستقبلیة االستثمارات أو بعد الشركة بھا تلتزم لم التي الھیكلة إعادة أنشطة تشمل وال القادمة الخمس للسنوات التقدیریة الموازنة

للنقدیة المدرة الوحدة أداء تعزیز شأنھا من التي بمعدلالھامة لالسترداد القابلة القیمة القیمة. تتأثر في االنخفاض الختبار الخاضعة
المستخدم النمو ومعدل المتوقعة المستقبلیة الواردة النقدیة التدفقات وكذلك المخصومة النقدیة التدفقات طریقة في المستخدم الخصم

االستقراء. ألغراض

المخصصات
على طبیعتھا، بحسب المخصصات، تقدیرتعتمد ذلك في بما اإلثبات، ضوابط استیفاء تم إذا فیما للتأكد تقویم وعملیات تقدیرات

وغیرھا القانونیة المشورة االعتبار، بعین األخذ بعد التكالیف، تقدیر إلى القضائیة الدعاوى مخصصات سدادھا. تستند المحتمل المبالغ
مكافأ مخصصات تتضمن حالیا. كما المتاحة المعلومات تقدیرمن في اإلدارة حكم وجدت، إن المغادرة، وتكالیف الخدمة نھایة ة

المخصصات األخرى. تتضمن المغادرة تكالیف أو المواقع وإغالق الخدمة نھایة مكافأة لدفع المتوقعة الصادرة النقدیة التدفقات
المحتمل من كان إذا فیما اإلدارة تقدیرات أفضل المؤكدة، غیر بالمطلوبات الصادرة.المتعلقة النقدیة التدفقات وقوع

الملموسة غیر والموجودات والمعدات للممتلكات اإلنتاجیة األعمار
للممتلكات االقتصادیة األعمار على بناًء الملموسة غیر والموجودات والمعدات واآلالت للممتلكات اإلنتاجیة األعمار تقدیر یتم

وب الملموسة، غیر والموجودات والمعدات المماثلة. واآلالت بالموجودات والخبرة القطاع، لممارسات الجماعي التقویم على أیًضا ناًء
الملموسة   غیر والموجودات والمعدات واآلالت للممتلكات المقدرة اإلنتاجیة األعمار مراجعة المالیة، القوائم إعداد بتاریخ یتم،

نتیجة السابقة التقدیرات عن التوقعات اختالف حالة في والمعدات. وتحدیثھا للممتلكات والتجاري الفني التقادم أو العادي االستھالك
عن الناتجة التقدیرات في بالتغیرات جوھریة بصورة المستقبلي المالي األداء یتأثر أن المحتمل من فإنھ ذلك، من الرغم وعلى

ا المصاریف وتوقیت المبالغ تتأثر أعاله. وسوف المذكورة العوامل من أي في العواملالتغیرات ھذه في بالتغیرات فترة ألي لمسجلة
والظروف.

واإلنھاء التجدید خیارات تتضمن التي اإلیجار عقود مدة كمستأجر-تحدید الشركة
تمدید بخیار مشمولة فترات أي إلى باإلضافة لإللغاء، القابلة غیر اإلیجار عقد مدة أنھا على اإلیجار عقد مدة بتحدید الشركة تقوم

كان إذا اإلیجار منمنعقد كان إذا اإلیجار عقد إنھاء بخیار مشمولة فترات أي أو الخیار، ھذا ممارسة معقولة بصورة المؤكد
معقول بصورة ممارستھ.المؤكد عدم ة

بصورة المؤكد من كان إذا ما تقویم عند األحكام الشركة واإلنھاء. تطبق التجدید خیارات تتضمن إیجار عقود الشركة لدى یوجد
حافز إیجاد شأنھا من التي الصلة ذات العوامل كافة االعتبار بعین تأخذ أنھا أي عدمھ، من االنھاء أو التجدید خیار ممارسة معقولة

حدثاق وقوع حالة في اإلیجار عقد مدة تقویم بإعادة الشركة تقوم اإلیجار، بدء تاریخ اإلنھاء. وبعد أو التجدید خیار لممارسة تصادي
في تغیر أو (علىالظروفھام اإلنھاء أو التجدید خیار ممارسة عدم أو ممارسة على قدرتھا على وتؤثر سیطرتھا تحت تقع التي

ال إنشاء المثال، المستأجر).سبیل لألصل الطلب حسب المھم التخصیص أو المستأجرة المباني على المھمة تحسینات

ألنھ ھذه اإلیجار لعقود التجدید خیار الشركة تمارس ما لمبنیین. عادة اإلیجار مدة من كجزء التجدید فترة بإدراج الشركة قامت
األصل یكن لم إذا اإلنتاج على كبیر سلبي تأثیر ھناك األراضيسیكون إیجار لعقود التجدید فترات إدراج یتم بسھولة. ال متاًحا البدیل

ممارستھا. إضافة معقول بشكل المؤكد غیر من أنھ حیث اإلیجار مدة من كجزء لإللغاء القابلة غیر األطول الفترات ذات والمباني
مدة من كجزء السیارات إیجار لعقود التجدید خیارات إدراج یتم لم ذلك، السیاراتإلى باستئجار تقوم ما عادة الشركة ألن اإلیجار عقد

خمس   عن تزید ال اإلنھاءسنواتلمدة بخیارات المشمولة الفترات إدراج یتم ذلك، إلى التجدید. إضافة خیارات تمارس ال وبالتالي، ،
الخیارات. تلك ممارسة عدم معقولة بصورة المؤكد من كان إذا اإلیجار عقد مدة من كجزء

اإلیجار اإلضافي- عقود االقتراض معدل تقدیر
التزامات لقیاس اإلضافي االقتراض معدل تستخدم وعلیھ بسھولة، اإلیجار عقود في الضمني العمولة معدل تحدید للشركة یمكن ال

القتراض   دفعھ الشركة على یتعین الذي العمولة معدل اإلضافي االقتراض معدل أصلاإلیجار. یمثل على للحصول الالزمة األموال
مماثل. وبضمان مماثلة فترة مدى على وذلك مماثلة، اقتصادیة بیئة في االستخدام حق ألصل مماثلة قیمة ذو

قابلة معدالت توفر عدم عند التقدیر یتطلب ما وھو دفعھ، الشركة على یتعین ما یعكس اإلضافي االقتراض معدل فإن وبالتالي،
أو باستخدامللمالحظة اإلضافي االقتراض معدل بتقدیر الشركة اإلیجار. تقوم عقد وأحكام شروط لتعكس تعدیلھا یتعین عندما

الخاصة التقدیرات بعض إجراء علیھا ویتعین توفرھا، السوق) عند في السائدة العموالت معدالت (مثل للمالحظة القابلة المدخالت
بالمنشأة.
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واألح-٥ واالفتراضات (تتمة) التقدیرات الھامة المحاسبیة كام

اإلیرادات المبیعات-إثبات بحجم المتعلقة والخصومات المرتجعات لقاء المتغیر العوض تقدیر
المتعلقة والخصومات اإلرجاع حقوق مع المنتجات بیع معاملة سعر ضمن إدراجھ سیتم الذي المحتمل العوض بتقدیر الشركة تقوم

المبیعات. بحجم

منتج لكل السابقة اإلرجاع بیانات اإلحصائي النموذج المبیعات. یستخدم مرتجعات لتوقع إحصائي نموذج بإعداد الشركة قامت
تغیرات أي المتغیر. إن للعوض المتوقعة القیمة لتحدید المئویة النسب ھذه تطبیق لإلرجاع. یتم المتوقعة المئویة النسب إلى للوصول

بن مقارنة فعلیة الشركة. جوھریة قبل من المقدرة لإلرجاع المتوقعة المئویة النسب على تؤثر سوف السابق اإلرجاع مط

لحجم واحد حد تتضمن التي للعقود بالنسبة حدة على عمیل لكل للشركة المتوقعة المبیعات بحجم المتعلقة الخصومات تحلیل یتم
العمیل یستحق أن المرجح من كان إذا ما تحدید والمشتریاتالمبیعات. إن للعمیل السابقة الخصومات استحقاقات على سیعتمد الخصم

تاریخھ.   حتى المتراكمة

حد من أكثر تتضمن التي للعقود بالنسبة المتوقعة المبیعات بحجم المتعلقة الخصومات لتقدیر إحصائي نموذج بتطبیق الشركة قامت
وخص الشراء أنماط النموذج المبیعات. یستخدم لحجم والقیمةواحد المتوقعة للخصومات المئویة النسب لتحدید السابقة العمالء ومات

النسب على تؤثر سوف السابقة العمالء وخصومات الشراء بأنماط مقارنة جوھریة فعلیة تغیرات أي المتغیر. إن للعوض المتوقعة
الشركة. قبل من المقدرة للخصومات المتوقعة المئویة

تقییم بتحدیث الشركة بردتقوم االلتزامات تعدیل ویتم أشھر ثالثة كل المبیعات بحجم المتعلقة والتخفیضات المتوقعة للمرتجعات ھا
للشركة السابقة التجارب وأن للظروف، وفقًا بالتغیرات المبیعات حجم وتخفیضات المتوقعة المرتجعات تقدیرات لذلك. تتأثر وفقًا مبلغ

مؤشًر تكون ال قد بالمرتجعات یتعلق المستقبل.فیما في للعمالء الفعلیة المرتجعات على ا

المحددة المنافع برامج
االكتواري التقویم االكتواري. یتضمن التقویم عملیات باستخدام لاللتزام الحالیة والقیمة المحددة المنافع برنامج تكلفة تحدید إجراءیتم

الخصم، معدل تحدید على االفتراضات ھذه المستقبل. وتشتمل في الفعلیة التطورات عن تختلف قد التي االفتراضات من العدید
المحد المنافع التزام فإن األجل، طویلة وطبیعتھ للتقویم المعقدة للطبیعة الوفیات. ونظرا ومعدالت الرواتب، في المستقبلیة دةوالزیادات

بصو مالیة.یتأثر قوائم كل اعداد بتاریخ االفتراضات كافة مراجعة االفتراضات. یتم ھذه في بالتغیرات كبیرة رة

العموالت أسعار االعتبار بعین اإلدارة تأخذ المالئم، الخصم معدل تحدید للتغییر. وعند تخضع التي العوامل أكثر الخصم معدل یعتبر
تتواف بعمالت المسجلة الشركات سندات تصنیفعلى بدرجة األقل على وذلك التوظیف بعد ما منافع التزام بھا المسجل العمالت مع ق

لتتماشى العائد معدل مع الحاجة عند استقراؤھا ویتم بھا، معترف دولیة تصنیف وكالة قبل من محدد ھو لما طبقاً فوق فما (أأأ) أو
ً أیضا یتم المحددة. كما المنافع اللتزام المتوقعة المدة ھوامشمع لھا التي السندات تلك استبعاد المعنیة. یتم السندات جودة مراجعة

عالیة. جودة ذات سندات تمثل ال أنھا اعتبار على وذلك الخصم، معدل تحدید أساسھ على تم الذي السندات تحلیل من عالیة ائتمان

المم في للجمھور المتاحة الوفیات جداول على بناء الوفیات معدل تحدید إلىیتم ھذه الوفیات جداول السعودیة. تخضع العربیة لكة
المستقبلیة التضخم معدالت على بناًء المستقبلیة الرواتب زیادات الدیموغرافیة. تحدد للتغیرات وفقاً آلخر وقت من فقط التغییر

السعودیة. العربیة للمملكة المتوقعة

المالیة لألدوات العادلة القیمة قیاس
إمك عدم حالة األسعارفي أساس على المالي المركز قائمة في المسجلة المالیة والمطلوبات المالیة للموجودات العادلة القیمة قیاس انیة

إلى المدخل المخصومة. إن النقدیة التدفقات نموذج على تشتمل تقویم طرق باستخدام العادلة قیمتھا تحدد نشطة، أسواق في المتداولة
ا خالل من یتم النماذج األحكامھذه من درجة استخدام یجب فإنھ مجدیاً ذلك یكن لم وإذا ممكناً، ذلك كان إذا بالمالحظة، القابلة ألسواق

تغیر والتقلبات. إن االئتمان، ومخاطر السیولة، مخاطر مثل بالمدخالت تتعلق اعتبارات على األحكام العادلة. تشتمل القیمة لتحدید
العوامل بھذه المتعلقة المالیة.االفتراضات لألدوات المسجلة العادلة القیمة على یؤثر قد
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األخرى-٦ والتعدیالت بعد المفعول ساریة وغیر الصادرة المعاییر

للشركة.  المالیة القوائم إصدار تاریخ حتى بعد المفعول ساریة وغیر الصادرة والمعدلة الجدیدة والتفسیرات بالمعاییر بیاًنا یلي فیما
تطبیق الشركة سریانھا.تعتزم عند ذلك، ینطبق إذا والمعدلة، الجدیدة والتفسیرات المعاییر ھذه

) المالي للتقریر الدولي التامین" –)  ١٧المعیار "عقود
مایو   المالي (٢٠١٧في للتقریر الدولي المعیار الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر شامل١٧، جدید محاسبة معیار التأمین، ) عقود
(لعقود المالي للتقریر الدولي المعیار محل سریانھ عند المعیار ھذا واالفصاح. یحل والعرض والقیاس اإلثبات یغطي ) ٤التأمین

عام في صدر الذي التأمین، (٢٠٠٥عقود المالي للتقریر الدولي المعیار التأمین١٧. یسري (أي التأمین عقود أنواع كافة ) على
والتأم الحیاة وغیر الحیاة الضماناتعلى وبعض بإصداره، تقوم التي المنشآت نوع عن النظر التأمین) بصرف وإعادة المباشر ین

من العام الھدف ضیق. یتمثل نطاق على قلیلة استثناءات تطبق اختیاریة. سوف بصورة االشتراك فیھا یتم التي المالیة واألدوات
المالي ( للتقریر الدولي محاس١٧المعیار نموذج تقدیم عكس) في التأمین. وعلى لشركات وتوافقًا نفعًا أكثر نحو على التأمین لعقود بي

) المالي للتقریر الدولي المعیار في علیھا المنصوص المحلیة٤المتطلبات المحاسبیة السیاسات أقدمیة إلى كبیر حد إلى تستند التي ،(
) المالي للتقریر الدولي المعیار یوفر شامال١٧ًالسابقة، العالقة. یتمثل) نموذًجا ذات المحاسبیة الجوانب كافة یغطي التأمین، لعقود

) المالي للتقریر الدولي المعیار طریق:١٧جوھر عن استكمالھ یتم الذي العام، النموذج ) في

المتغیرة). األتعاب (طریقة المباشر االشتراك خصائص ذات للعقود المحدد التكییف
(طریقة المبسطة المدة.• الطریقة قصیرة للعقود أساسیة األقساط) بصورة توزیع

بعد أو في تبدأ التي المالیة الفترات على المعیار ھذا لھ٢٠٢٣ینایر١یطبق المبكر بالتطبیق المقارنة. ویسمح أرقام تقدیم ویتعین ،
) المالي للتقریر الدولي المعیار تطبیق أیضاً تم ما ال٩إذا للتقریر الدولي () والمعیار أوًال١٥مالي المنشأة تطبیق تاریخ قبل أو ) في

) المالي للتقریر الدولي الشركة. ١٧للمعیار على المعیار ھذا ینطبق ). ال

) الدولي المحاسبة معیار على متداولة١التعدیالت وغیر كمتداولة المطلوبات ): تصنیف
ینایر على٢٠٢٠في تعدیالت الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر (٧٦-٦٩الفقرات، الدولي المحاسبة معیار ) لتحدید١من

التعدیالت:   متداولة. توضح غیر أو كمتداولة المطلوبات بتصنیف الخاصة المتطلبات
السداد• تأجیل بحق المقصود ما
المالیة• الفترة نھایة في ًا یكونموجود أن یجب التأجیل حق أن
السداد• تأجیل في لحقھا المنشأة ممارسة باحتمالیة یتأثر ال التصنیف أن
االلتزام• شروط تؤثر فلن الملكیة، حقوق أدوات أحد نفسھ ھو للتحویل قابل التزام في المدمجة المشتقات أحد كان إذا فقط أنھ

تصنیفھ. على

بعد أو في تبدأ التي السنویة المالیة الفترات على التعدیالت حالیًا٢٠٢٣ینایر١تسري الشركة رجعي. تقوم بأثر تطبیقھا ویتعین ،
بشأنھا.   التفاوض إعادة تتطلب قد الحالیة القروض اتفاقیات كانت إذا وما الحالیة الممارسات على التعدیالت تأثیر بتقییم

اإلط إلى المفاھیمياإلشارة (-ار المالي للتقریر الدولي المعیار على ) ٣التعدیالت
مایو   في الدولیة، المحاسبة معاییر مجلس (٢٠٢٠أصدر المالي للتقریر الدولي المعیار على تعدیالت األعمال" ٣، تجمیع ) "عملیات

إطار- إلى اإلشارة استبدال إلى التعدیالت المفاھیمي. تھدف اإلطار إلى عامالرجوع في الصادر المالیة، القوائم وعرض إعداد
مارس١٩٨٩ في الصادر المالي للتقریر المفاھیمي اإلطار إلى باإلشارة كبیر.٢٠١٨، بشكل متطلباتھ تغییر دون

) المالي للتقریر الدولي المعیار في علیھ المنصوص اإلثبات لمبدأ استثناًء أیًضا المجلس أرب٣وأضاف إلصدار خسائر) تفادًیا أو اح
) الدولي المحاسبة معیار نطاق ضمن تقع التي المحتملة وااللتزامات المطلوبات عن الثاني" تنشأ "الیوم في التفسیر٣٧محتَملة ) أو

مستقل.    ٢١( بشكل تكبدھا تم إذا المالي: الرسوم، للتقریر الدولیة المعاییر تفسیر لجنة عن ) الصادر

المج ر قرَّ ذاتھ، الوقت (وفي المالي للتقریر الدولي المعیار في الواردة الحالیة اإلرشادیة التوجیھات توضیح الموجودات٣لس ) بشأن
المالیة.    القوائم وعرض إعداد إطار إلى الرجوع باستبدال تتأثر لن التي المحتملة

بعد أو في تبدأ التي السنویة المالیة الفترات على التعدیالت وی٢٠٢٢ینایر١تسري مستقبلي.، بأثر تطبیقھا تم
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(تتمة) -٦ األخرى والتعدیالت بعد المفعول ساریة وغیر الصادرة المعاییر

المقصود االستخدام قبل والمعدات: المتحصالت واآلالت الدولي-الممتلكات المحاسبة معیار على ١٦التعدیالت
مایو الدولیة٢٠٢٠في المحاسبة معاییر مجلس أصدر والمعدات، واآلالت المقصود"،-"الممتلكات االستخدام قبل المتحصالت

الخصم المنشآت على یحظر والمعدات-والذي واآلالت الممتلكات بنود من بند أي تكلفة المنتجة-من البنود بیع متحصالت أي
الذي   النحو على للعمل لتأھیلھ الالزمة والحالة الموقع إلى األصل ذلك إحضار بإثباتأثناء المنشأة تقوم ذلك، من اإلدارة. وبدًال تریده

الخسارة. أو الربح في البنود، تلك بإنتاج المتعلقة والتكالیف البنود، ھذه بیع من المتحصالت
في تبدأ التي السنویة المالیة الفترات على التعدیل بنود٢٠٢٢ینایر١یسري على رجعي بأثر تطبیقھ ویجب التاریخ، ذلك بعد أو

ألول التعدیل بتطبیق المنشأة تقوم عندما المعروضة األولى الفترة بدایة بعد أو في لالستخدام المتاحة والمعدات واآلالت الممتلكات
مرة.  

الشركة. على جوھري أثر أي للتعدیالت یكون أن المتوقع من لیس

خسارتھا المتوقع بالعقود-العقود الوفاء مع-تكالیف على الدوليالتعدیالت المحاسبة ٣٧یار
مایو الدولي٢٠٢٠في المحاسبة معیار على تعدیالت الدولیة المحاسبة معاییر مجلس أصدر على٣٧، یتعین التي التكالیف لتحدید

خاسًرا. أو خسارتھ متوقع العقد كان إذا ما تقییم عند إدراجھا المنشأة

مباشرة".  المتعلقة التكلفة "طریقة التعدیالت منتطبق كل على الخدمات أو البضاعة تقدیم بعقد مباشرة المتعلقة التكالیف تشتمل
استبع ویتم بالعقد مباشرة واإلداریة العمومیة التكالیف تتعلق العقد. ال بأنشطة مباشرة المرتبطة التكالیف وتوزیع اإلضافیة ادھاالتكالیف

العقد. بموجب المقابل الطرف على صراحة تحمیلھا یتم لم ما

في تبدأ التي السنویة المالیة الفترات على التعدیالت التعدیالت  ٢٠٢٢ینایر١تسري ھذه الشركة تطبق التاریخ. سوف ذلك بعد أو
مرة. ألول التعدیالت فیھا تطبق التي السنویة المالیة الفترة بدایة في التزاماتھا بجمیع بعد تِف لم التي العقود على

الد المعیار على (تعدیالت المالي للتقریر مرة–)  ١ولي ألول المالي للتقریر الدولیة المعاییر المطبقة  –تطبیق التابعة الشركة
مرة ألول الدولیة للمعاییر

لألعوام السنویة التحسینات من الدولیة٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء المحاسبة معاییر مجلس أصدر المالي، للتقریر الدولیة المعاییر على
المعیا على الماليتعدیًال للتقریر الدولي التي١ر التابعة للشركة التعدیل مرة". یسمح ألول المالي للتقریر الدولیة المعاییر : "تطبیق

د   الفقرة تطبیق (١٦تختار المالي للتقریر الدولي المعیار عنھا١(أ) من المفصح المبالغ باستخدام التراكمیة التحویل فروقات ) قیاس
بن األم، الشركة قبل الشركةمن على أیًضا التعدیل ھذا تطبیق المالي. یتم للتقریر الدولیة المعاییر إلى األم الشركة تحول تاریخ على اًء

د الفقرة تطبیق یختار الذي المشترك المشروع أو (١٦الزمیلة المالي للتقریر الدولي المعیار ).١(أ) من

تبدأ التي السنویة المالیة الفترات على التعدیل بعدیسري أو لھ.٢٠٢٢ینایر١في المبكر بالتطبیق السماح مع ،

المالي للتقریر الدولي المالیة٩المعیار نسبة–: األدوات اختبار حدود في تكون التي إثبات  ٪١٠األتعاب عن التوقف لغرض
المالیة المطلوبات

لألعوام السنویة التحسینات من لل٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء الدولیة المعاییر الدولیةعلى المحاسبة معاییر مجلس أصدر المالي، تقریر
المالي   للتقریر الدولي المعیار على االلتزام٩تعدیًال شروط كانت إذا ما تقییم عند بإدراجھا المنشأة تقوم التي األتعاب التعدیل . یوضح

األصلي.  المالي االلتزام شروط عن جوھرًیا اختالًفا تختلف المعدل أو الجدید الرسومالمالي تلك على فقط الرسوم ھذه تشتمل
المقرضة الجھة أو المقترض قبل من المستلمة أو المدفوعة الرسوم ذلك في بما المقرضة، المقترضوالجھة بین المستلمة أو المدفوعة

بعد أو في تبدیلھا أو تعدیلھا تم التي المالیة المطلوبات على التعدیل ھذا المنشأة اآلخر. تطبق عن السنویةنیابة المالیة الفترة بدایة
التعدیل. ھذا أوالً المنشأة فیھا تطبق التي

بعد   أو في تبدأ التي السنویة المالیة الفترات على التعدیل الشركة٢٠٢٢ینایر١یسري تطبق لھ. سوف المبكر بالتطبیق السماح مع ،
أو تعدیلھا تم التي المالیة المطلوبات على التعدیل ھذاھذا أوالً المنشأة فیھا تطبق التي السنویة المالیة الفترة بدایة بعد أو في تبدیلھا

التعدیل.

الشركة. على جوھري أثر أي للتعدیالت یكون أن المتوقع من لیس
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(تتمة) -٦ األخرى والتعدیالت بعد المفعول ساریة وغیر الصادرة المعاییر

) الدولي المحاسبة العادلة-الزراعة  ) ٤١معیار القیمة قیاسات في الضرائب
لألعوام السنویة التحسینات من الدولیة٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء المحاسبة معاییر مجلس أصدر المالي، للتقریر الدولیة المعاییر على

المالي للتقریر الدولي المعیار على الفقرة٤١تعدیًال في الوارد المطلب التعدیل الدوليم٢٢"الزراعة". یلغي المحاسبة معیار ن
معیار٤١ نطاق ضمن للموجودات العادلة القیمة قیاس عند بالضرائب المتعلقة النقدیة التدفقات المنشآت تستبعد بأن یقضي الذي

الدولي .٤١المحاسبة

سنویة مالیة فترة أول بدایة بعد أو في العادلة القیمة قیاسات على التعدیل ھذا بتطبیق المنشأة فيتقوم ذلك٢٠٢٢ینایر١تبدأ بعد أو
لھ. المبكر بالتطبیق السماح مع التاریخ،

الشركة. على جوھري أثر أي للتعدیالت یكون أن المتوقع من لیس

اإلیجار-٧ عقود

الشركة التزامات بھا. إن الخاصة العملیات في استخدامھا یتم وسیارات مباني بشأن إیجار عقود الشركة لدى عقودیوجد بموجب
أو المؤجرة الموجودات عن التنازل الشركة على یحظر عام، المستأجرة. وبشكل للموجودات المؤجر ملكیة بصك مضمونة اإلیجار

الباطن. من تأجیرھا

في   بقیمة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما األجل قصیرة إیجار عقود بموجب مؤجرة موجودات الشركة لدى كان لایرسعودي  ١٫٤٧٦٫٦٨٥،
سعودي). ٤٬٢٨٤٬٨٥٣: ٢٠١٩( لایر

تبلغ   إیجار بفترات والمباني بالسیارات المتعلقة اإلیجار عقود بعض أیًضا الشركة اإلعفاء١٢لدى بتطبیق الشركة أقل. تقوم أو شھًرا
منا تمت والذي التمدید خیار یتضمنان إیجار عقدي ھذه. یوجد اإلیجار عقود على األجل قصیرة اإلیجار عقود إثبات أدناه.من قشتھ

السنة: خالل والحركة المثبتة االستخدام حق لموجودات الدفتریة القیمة بیان یلي فیما

المباني
سعودي لایر

األراضي*
سعودي لایر

السیارات
سعودي لایر

اإلجمالي
لایرسعودي

في ٢٠١٩٢٨٨٬٣٠٠٣٢٬١٨٥٬٢٣٨٦٬٢٤٥٬٧٣٣٣٨٬٧١٩٬٢٧١ینایر١كما
٦٬٦٤١٬١٨٣١١٬٦٢٨٬١١٧-٤٬٩٨٦٬٩٣٤إضافات
)٥٬٤٠٥٬٤٦٨()٣٬٥٩٣٬٤٠٢()١٬٥٣١٬٦٣١()٢٨٠٬٤٣٥(استھالك ────────────────────────────
في ٢٠٢٠٤٬٩٩٤٬٧٩٩٣٠٬٦٥٣٬٦٠٧٩٬٢٩٣٬٥١٤٤٤٬٩٤١٬٩٢٠ینایر١كما
٤٬٢١٤٬٣٧٥٢٩٦٬١٢١٥٬٣٠٦٬٠٢٥٩٬٨١٦٬٥٢١إضافات
)٧٬٨١٢٬٥١٦()٤٬٨٥٩٬٣٥٦()١٬٥٥٢٬٦٥٢()١٬٤٠٠٬٥٠٨(استھالك ────────────────────────────

٢٠٢٠٧٬٨٠٨٬٦٦٦٢٩٬٣٩٧٬٠٧٦٩٬٧٤٠٬١٨٣٤٦٬٩٤٥٬٩٢٥دیسمبر٣١في ════════════════════════════

السنة: خالل والتغیرات المثبتة اإلیجار اللتزامات الدفتریة القیمة بیان یلي فیما
٢٠٢٠

لایرسعودي
٢٠١٩

سعودي لایر

في ٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢٣٨٬٧١٩٬٢٧١ینایر١كما
٩٬٨١٦٬٥٢١١١٬٦٢٨٬١١٧إضافات

(إیضاح العمولة ١٬١٣١٬٨٨٤٩٧٥٬٣٠٩)٢٥زیادة
مسددة )٤٬٨٦٥٬٩٠٥()٨٬٥٤٣٬٧٨٧(مبالغ ──────────────

في ٤٨٬٨٦١٬٤١٠٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢دیسمبر٣١كما ══════════════
٦٬٩٢٤٬٩٣٦٧٬٧٧٢٬٤٩٨متداولة

متداولة ٤١٬٩٣٦٬٤٧٤٣٨٬٦٨٤٬٢٩٤غیر
 *) اإلیضاح إلى الرجوع الشركاء. یرجى أحد مع المبرم اإلیجار عقد البند ھذا المعامالت١٤یمثل حول التفاصیل من ) لمزید

وأرصدتھا. العالقة ذات الجھات مع

ق-١١٥

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة)  مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة)  المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٢٤

(تتمة) -٧ اإلیجار عقود

یلي الخسارة:فیما أو الربح في المثبتة المبالغ بیان
٢٠٢٠

سعودي لایر
٢٠١٩

سعودي لایر

االستخدام حق موجودات استھالك ٧٬٨١٢٬٥١٦٥٬٤٠٥٬٤٦٨مصروف
(إیضاح اإلیجار التزامات على العمولة ١٬١٣١٬٨٨٤٩٧٥٬٣٠٩)٢٥مصروف

(إیضاح األجل قصیرة إیجار بعقود متعلق ١٬٤٧٦٬٦٨٥٤٬٢٨٤٬٨٥٣)٢٢مصروف
──────────────

الخسارة أو الربح ضمن المثبت المبلغ ١٠٬٤٢١٬٠٨٥١٠٬٦٦٥٬٦٣٠إجمالي
══════════════

اإلیجار بعقود یتعلق فیما للشركة الصادرة النقدیة التدفقات إجمالي عام٨٬٥٤٣٬٧٨٧بلغ في سعودي : ٢٠١٩(٢٠٢٠لایر
بقیمة٤٬٨٦٥٬٩٠٥ اإلیجار والتزامات االستخدام حق موجودات إلى نقدیة غیر إضافات أیًضا الشركة لدى سعودي). كان لایر
عام٩٬٨١٦٬٥٢١ في سعودي لایر سعودي).   ٥٠٬٣٤٧٬٣٨٨: ٢٠١٩(٢٠٢٠ملیون لایر

محفظة إدارة في المرونة لتوفیر اإلدارة قبل من الخیار ھذا على التفاوض التمدید. یتم خیار یتضمنان إیجار عقدي الشركة لدى یوجد
تحدید عند الھامة األحكام بممارسة اإلدارة الشركة. تقوم أعمال احتیاجات مع ومواكبتھا المؤجرة المؤكدالموجودات من كان إذا ما

إیضاح (انظر ھذا التمدید خیار ممارسة معقولة ).٥بصورة

كمؤجر الشركة
اإلیجار دخل األجل. یبلغ قصیرة إیجار عقود ھي ھذه اإلیجار عقود التخزین. إن مساحة بشأن تشغیلي إیجار عقود الشركة أبرمت

السنة خالل الشركة قبل من سعودي ( ٧٬١٠٢٬٥٨٥المثبت سعودي). ٧٬٨٠٨٬٣٠٢: ٢٠١٩لایر لایر

ق-١١٦

Foods  لألغـذيــة



شركةثالجاتالمنجم
(شركةذاتمسؤولیةمحدودة) 

حولالقوائمالمالیة(تتمة) 
ضاحات

إی
٣١

دیسمبر
٢٠٢٠

٢٥

٨-
والمعدات

واآلالت
الممتلكات

ضيالمملوكة
األرا

سعودي
لایر

المباني
سعودي

لایر
اآلالتوالمعدات
سعودي

لایر

األثاث
والتركیبات
سعودي

لایر

أجھزةالحاسب  
اآللي

سعودي
لایر

السیارات

سعودي
لایر

األعمالاإلنشائیة  
لایر  

تحتالتنفیذ
سعودي

اإلجمالي
سعودي

لایر
التكلفة: 

في  
١

ینایر
٢٠١٩

٨٣٬٩٥٤٬١٠٩
١٦٧٬٢٠٤٬١٢٥

١١٩٬٤٠٠٬٤٤٠
٢١٬٥١٤٬٩١٨

١٣٬٤٣٦٬٥٠٤
١١٧٬٨٤٢٬٢١٠

٧٬٧٢٢٬٢٤٠
٥٣١٬٠٧٤٬٥٤٦

ت
ضافا

إ
-

٦٩٩٬٥٧٧
٨٩٩٬٠٨٧

٦٩٤٬٨٢٨
٥٧٠٬٣٠٤

٩٬٧٥٣٬٦٥٩
١٤٬٤١٦٬٢٣٧

٢٧٬٠٣٣٬٦٩٢
ت
استبعادا

-
-

)
٣٨٩٬٠٠٢

 (
)

٦٧٬٣١٩
 (

)
٥٧٣٬٠٥٦

 (
)

١٩٬٠٩٠٬٨٢٧
 (

-
)

٢٠٬١٢٠٬٢٠٤
 (

ت
تحویال

-
٩٬١٠٣٬٦٢٨

١٬٢٤٢٬١٠١
١٬٠١٦٬٤٧٦

٢٬٤٣٩
-

)
١١٬٣٦٤٬٦٤٤

 (
-

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

───────
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

٨٣٬٩٥٤٬١٠٩
١٧٧٬٠٠٧٬٣٣٠

١٢١٬١٥٢٬٦٢٦
٢٣٬١٥٨٬٩٠٣

١٣٬٤٣٦٬١٩١
١٠٨٬٥٠٥٬٠٤٢

١٠٬٧٧٣٬٨٣٣
٥٣٧٬٩٨٨٬٠٣٤

ت
ضافا

إ
-

٥٩٣٬٦٨٨
٢٬٢٠٩٬٨٥٤

٩٠٢٬٦٠٢
٥٩٩٬٩٢٩

٨٬٦٩٦٬٩٧٠
٥٬٨٩٢٬٦٦٠

١٨٬٨٩٥٬٧٠٣
ت
استبعادا

-
-

)
٦٬٧٧٥٬٣٠٨

 (
)

٤٬٨٧٣٬٢٩١
 (

)
١٬٠٣٧٬١٠٠

 (
)

١٢٬٠٤٢٬٤٥٣
 (

-
)

٢٤٬٧٢٨٬١٥٢
 (

ضاح
عالقة (إی

ت
جھةذا

استبعادإلى
١٤

 (
)

١١٬٤٩١٬٨٤١
 (

)
٥٬٢٦٤٬٧٤٥

 (
)

٧٦٢٬٨٤٥
 (

-
-

-
)

١٠٣٬٦٢٩
 (

)
١٧٬٦٢٣٬٠٦٠

 (
ت
تحویال

-
٨٬١٧٥٬٤٨٠

٤٬٨٧٥٬٤٩٨
١٬٠١٢٬٨١٩

٩٢٦٬٨٦٦
-

)
١٤٬٩٩٠٬٦٦٣

 (
-

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

───────
في  

٣١
دیسمبر  

٢٠٢٠
٧٢٬٤٦٢٬٢٦٨

١٨٠٬٥١١٬٧٥٣
١٢٠٬٦٩٩٬٨٢٥

٢٠٬٢٠١٬٠٣٣
١٣٬٩٢٥٬٨٨٦

١٠٥٬١٥٩٬٥٥٩
١٬٥٧٢٬٢٠١

٥١٤٬٥٣٢٬٥٢٥
───────

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

───────
─
─
─
─
─
─
─

───────
االستھالك: 

في  
١

ینایر
٢٠١٩

-
٣٨٬٥٩٠٬٧٤٠

٧٨٬٣٧٤٬٤٧٤
١٤٬٦١٣٬٦٦٣

١١٬٧١٢٬٧٢١
٨٢٬٧٨٣٬٨٤٥

-
٢٢٦٬٠٧٥٬٤٤٣

المحملللسنة
-

٥٬٠٥٤٬٠٣٤
٨٬٣٩٧٬٢٦٥

١٬٥٠٣٬٦٣٤
٦٢٩٬٩٠٦

١١٬٨٨٥٬٧٩٦
-

٢٧٬٤٧٠٬٦٣٥
ت
استبعادا

-
-

)
٣٨٨٬٩٩٣

 (
)

٥١٬٤٩٢
 (

)
٥٧٢٬٨٧٠

 (
)

١٨٬٦٦٠٬٧٥٠
 (

-
)

١٩٬٦٧٤٬١٠٥
 (

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

───────
───────

٣١
دیسمبر

٢٠١٩
-

٤٣٬٦٤٤٬٧٧٤
٨٦٬٣٨٢٬٧٤٦

١٦٬٠٦٥٬٨٠٥
١١٬٧٦٩٬٧٥٧

٧٦٬٠٠٨٬٨٩١
-

٢٣٣٬٨٧١٬٩٧٣
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

───────
───────

المحملللسنة
-

٥٬٤١٥٬٠١٦
٨٬٤٧٣٬١٧٠

١٬٤٧٦٬٥٩٩
٦٤٩٬٦١٧

١١٬٨١١٬٩٧٩
-

٢٧٬٨٢٦٬٣٨١
ت
استبعادا

-
-

)
٦٬٧٧٤٬٩٦٩

 (
)

٤٬٨٧١٬١٥٨
 (

)
١٬٠٣٦٬٨٦٢

 (
)

١١٬٩٤٧٬٢٧٢
 (

-
)

٢٤٬٦٣٠٬٢٦١
 (

ضاح
عالقة (إی

ت
جھةذا

استبعادإلى
١٤

 (
-

)
٢٬٨٥٨٬٩٠٨

 (
)

٧١٠٬٣١٨
 (

-
-

-
-

)
٣٬٥٦٩٬٢٢٦

 (
───────

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

───────
─
─
─
─
─
─
─

───────
في  

٣١
دیسمبر  

٢٠٢٠
-

٤٦٬٢٠٠٬٨٨٢
٨٧٬٣٧٠٬٦٢٩

١٢٬٦٧١٬٢٤٦
١١٬٣٨٢٬٥١٢

٧٥٬٨٧٣٬٥٩٨
-

٢٣٣٬٤٩٨٬٨٦٧
───────

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─

───────
─
─
─
─
─
─
─

───────
في  صافيالقیمةالدفتریة: 

٣١
دیسمبر  

٢٠٢٠
٧٢٬٤٦٢٬٢٦٨

١٣٤٬٣١٠٬٨٧١
٣٣٬٣٢٩٬١٩٦

٧٬٥٢٩٬٧٨٧
٢٬٥٤٣٬٣٧٤

٢٩٬٢٨٥٬٩٦١
١٬٥٧٢٬٢٠١

٢٨١٬٠٣٣٬٦٥٨
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

٨٣٬٩٥٤٬١٠٩
١٣٣٬٣٦٢٬٥٥٦

٣٤٬٧٦٩٬٨٨٠
٧٬٠٩٣٬٠٩٨

١٬٧٢٣٬٧٨٣
٣٢٬٤٩٦٬١٥١

١٠٬٧٧٣٬٨٣٣
٣٠٤٬١١٦٬٠٦١

═
═
═
═
═
═
═

═
═
═
═
═
═
═

═
═
═
═
═
═
═

═
═
═
═
═
═
═

═
═
═
═
═
═
═

═
═
═
═
═
═
═

═
═
═
═
═
═
═

═══════
(أ) 

عام
تالتنفیذفي

تمثلاألعمالاإلنشائیةتح
٢٠٢٠

تالجدیدة(
تالمبیعا

شاحنا
٢٠١٩

ت.
والمبیعا

صبالتوزیع
وتكلفةتطبیقالنظامالجدیدالخا

صیمالجدیدة
: ثالجةالق

صافيقیمةدفتریةقدرھا
ب) تمإنشاءالمبانيب

)
٢٦٫٨

سعودي(
لایر

ملیون
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

 :
٢٧٫٧

طویلاألجل
عقدإیجار

ب
عالقةبموج

ت
جھةذا

مستأجرةمن
ض
سعودي) علىأر

لایر
ملیون

لمدة
٢٠

عاًمااعتباًرامن
١

ینایر
٢٠٢٠

.
(ج)  

صافيقیمةدفتریةقدرھا
مبنىب

تمإنشاء
٩٫٠٢

سعودي(
لایر

ملیون
٣١

دیسمبر
٢٠١٩

 :
٩٫٣

منالھیئةالس
مستأجرة

ض
سعودي) علىأر

لایر
ملیون

صناعیة(مدن) لمدة
عودیةللمدنال

٢٠
عاًمااعتباًرامن

٢٦
س
مار

٢٠١٨
(الموافق

٩
ب
رج

١٤٣٩
عندانتھاءفترةاإلیجاراألولیة.

عقداإلیجار
خیارتجدید

ھـ). للشركة
(د)  

عام
خالل

٢٠٢٠
صافي

تب
والمعدا

ت
واآلال

ت
ضالممتلكا

تالشركةببیعبع
،قام

قیمةدفتریةقدرھا
١٤،٠٥٣،٨٣٤

شيء(
ال
ربحقدره

سعودي،مع
لایر

٢٠١٩
ضاح

شيء)،انظراإلی
: ال

ق-١١٧

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٢٦

(تتمة) -٨ والمعدات واآلالت الممتلكات
التالي: النحو على للسنة االستھالك قسط توزیع تم

٢٠٢٠
لایرسعودي

٢٠١٩
سعودي لایر

اإلیرادات ٢٬٤٤٧٬٢٩١٢٬٤١٩٬١٠٢تكلفة
(إیضاح وتوزیع بیع ٢٤٬٩٦٥٬٩٢٠٢٤٬٧٢٩٬٠٥٣)٢٢مصاریف

(إیضاح وإداریة عمومیة ٤١٣٬١٧٠٣٢٢٬٤٨٠)٢٣مصاریف ──────────────
٢٧٬٨٢٦٬٣٨١٢٧٬٤٧٠٬٦٣٥ ══════════════

الملموسة-٩ غیر الموجودات
الحاسب   برامج

اآللي
سعودي لایر

التكلفة: 
٢٠١٩٢٣٬١١١٬٧٧٠ینایر١في

٣٩٦٬٨٣٨إضافات
───────) ٤٬٦١٥(استبعادات

٢٠١٩٢٣٬٥٠٣٬٩٩٣دیسمبر٣١
───────٦٠٩٬٨٤٧إضافات

───────٢٠٢٠٢٤٬١١٣٬٨٤٠دیسمبر  ٣١في  
اإلطفاء: 

٢٠١٩١٧٬٢٦١٬٥٣١ینایر١في
للسنة ١٬٢٤١٬٣٧٣المحمل
───────) ٤٬٦١٥(استبعادات

٢٠١٩١٨٬٤٩٨٬٢٨٩دیسمبر٣١
للسنة ───────١٬٣٤٩٬٩٧٩المحمل

───────٢٠٢٠١٩٬٨٤٨٬٢٦٨دیسمبر  ٣١في  
الدفتریة:  القیمة صافي

═══════٢٠٢٠٤٬٢٦٥٬٥٧٢دیسمبر  ٣١في  
═══════٢٠١٩٥٬٠٠٥٬٧٠٤دیسمبر٣١

التالي: النحو على للسنة االطفاء قسط توزیع تم
٢٠٢٠

سعودي لایر
٢٠١٩

سعودي لایر

(إیضاح وإداریة عمومیة ١٬٢٨١٬٧٨٨١٬١٨٩٬٨٠٧)٢٣مصاریف
(إیضاح وتوزیع بیع ٦٨٬١٩١٥١٬٥٦٦)٢٢مصاریف ──────────────

١٬٣٤٩٬٩٧٩١٬٢٤١٬٣٧٣ ══════════════

ق-١١٨

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٢٧

الصندوق-١٠ في والنقد البنوك لدى األرصدة
٢٠٢٠

سعودي لایر
٢٠١٩

سعودي لایر

البنوك لدى ١٧٬٥٧١٬٤٣٤١٧٬٩١٤٬٤٩٤نقد
الصندوق في ٢٬٣٣٤٬٧٩٥٢٬١٧٦٬١٥٧نقد ──────────────

١٩٬٩٠٦٬٢٢٩٢٠٬٠٩٠٬٦٥١ ══════════════

مبلغ٢٠٢٠دیسمبر٣١في الشركة لدى كان ،٤٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠) سعودي لایر لایر٣٥٥٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩دیسمبر٣١ملیون
بھا. الملتزم المسحوبة غیر القروض تسھیالت سعودي) من

التجاریون-١١ المدینون

٢٠٢٠
لایرسعودي

٢٠١٩
سعودي لایر

تجاریون ٢٠٧٬٥٧٠٬٥٣٣١٩٢٬١٥٦٬٥٨٥مدینون
المتوقعة االئتمان خسائر )٤٬٦٢٤٬١٣١()٦٬٨٠٦٬٤٠٩(ناقصاً: مخصص

──────────────
٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤١٨٧٬٥٣٢٬٤٥٤
══════════════

أعاله: المالیة بالموجودات الخاصة واألحكام الشروط
بعمولة   مرتبطة غیر التجاریة المدینة الذمم السداد  إن فترة تكون ضمانات.یوما٩٠ًوغالباً على الحصول الشركة سیاسة من لیس وأنھ

ضمانات. بدون معظمھا فإن وبالتالي المدینة الذمم بشأن

التالي: النحو على السنة خالل المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة كانت

٢٠٢٠
لایرسعودي

٢٠١٩
سعودي لایر

السنة بدایة ٤٬٦٢٤٬١٣١٧٬٤٥٣٬١٠١في
(إیضاحمخصص المتوقعة االئتمان ٢٬١٨٢٬٢٧٨١٬٠٣٣٬٨٤١)٢٢خسائر

مشطوبة )٣٬٨٦٢٬٨١١(-مبالغ
──────────────

السنة نھایة في ٦٬٨٠٦٬٤٠٩٤٬٦٢٤٬١٣١كما
══════════════

) اإلیضاح المدینة٥-٢٦انظر بالذمم المتعلقة االئتمان لمخاطر التعرض عن المعلومات باستخدام) بشأن بالشركة الخاصة التجاریة
المخصصات. مصفوفة

األخرى-١٢ المتداولة المالیة الموجودات
٢٠٢٠

سعودي لایر
٢٠١٩

سعودي لایر

موظفین ٣٩٣٬٣٦٦١٬٦٨٥٬٤١٥ذمم
األخرى المالیة ٧٦٬٢٧٩٧٧٢٬٩٩٣الموجودات

──────────────
٤٦٩٬٦٤٥٢٬٤٥٨٬٤٠٨

══════════════

ق-١١٩

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٢٨

األخرى-١٣ والموجودات مقدماً المدفوعة المصاریف

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

مقدًما مدفوعة ٧٬٩٠٥٬٦٥٣٧٬٧٣٣٬٣٠٧مصاریف
ومقاولین لموردین مقدمة ٤٬٦٤٢٬٦٦٤١٠٬٣٦٢٬٦٦٢دفعات

أخرى ١٬٤١٨٬٨١١١٬٧٩٤٬٨٤٠موجودات
──────────────
١٣٬٩٦٧٬١٢٨١٩٬٨٩٠٬٨٠٩
══════════════

العالقة-١٤ ذات بالجھات المتعلقة اإلفصاحات

الخاضعة والمنشآت بالشركة اإلدارة موظفي وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء والشركاء الزمیلة الشركات العالقة ذات الجھات تمثل
علیھا یمارس التي أو المشتركة السیطرة أو ھذهللسیطرة وشروط التسعیر سیاسات اعتماد الجھات. یتم ھذه قبل من ھاما تأثیرا

الشركة. إدارة قبل من المعامالت

العالقة   ذات الجھات مع المعامالت یلي فیما األم  -نورد للشركة المشتركة للسیطرة الخسارة-الخاضعة أو الربح قائمة في المدرجة
اآلخر: الشامل والدخل

المصاریفمشتریاتمبیعات٢٠٢٠
ممتلكات   استبعاد
ومعدات وآالت

سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

بولتري --٤٦٨٬٧٤٣٬٧٦٠-فرانس
الشوایة بیت -٣١٬٤٩٠٬١١٠١٥٦٬١١١٦٣٢٬١٣٦شركة

للتموین الخلیج -١٠٬٠٣٣٬٢٥٣٩٦٠٬٩٣٧١٬٨٩٩٬١٦٠شركة
الخلیج أغذیة (كاكو) مصنع -١٬٧٩٩٬٥٣٥١٧٢٬٠٥٣٩١٥٬٥٠٩للتموین

الحمیة أغذیة مركز -٥٬٢٩١٬٦٤٣٢٤٬٥٩٠٣٬٦٧٨٬٤١٢شركة
السعودیة الزاد -٩٧٤٬٠٦١١٩٣٬٨٨١١٠١٬٣٥٢شركة
للمجمدات سدیر -٩٧٤٬٧٩٨٢٬٣٩٥٬٦٣٢٨٥٬٩٦٤مصنع
المحدودة ذاتي -٧٥٬٩٩٩-١٬٥٤٢٬٢١٠شركة
للتجارة بریدة -٢٬٨٤٦٬٣٩٢٤٦٤٬٣٤٢-والتبریدشركة

العقاریة الكفاءة ١٬١٥٥٬٧٥٥١٤٬٠٥٣٬٨٣٤--شركة
المنجم العلي عبدهللا أبناء -٤٠٢٬١٢٤--شركة

للمقاوالت األعمدة -٥٬٠٠٠--شركة

المصاریفمشتریاتمبیعات٢٠١٩
سعودي سعوديلایر سعوديلایر لایر

بولتري -٤٩٧٬٤٠٨٬٥٥٨-فرانس
الشوایة بیت ١٬٢٢١٬٥٦٦-٢٣٬٦٣٦٬٨٧٨شركة

للتموین الخلیج ١٣٬٠٠٤٬٢٨٥٦٠٦٬١٨٨٩٠٢٬٠٢٣شركة
(كاكو)  للتموین الخلیج أغذیة ٤٬٤٣٧٬٧٤٢١٦٤٬٥٠٧٩٣٢٬٤٥١مصنع

الحمیة أغذیة مركز ٦٬٢٣٠٬٤١٤٣٣٬٧٢٤٣٬٢١٤٬٨٦٤شركة
والتبرید للتجارة بریدة ٥٬٠٨٧٬٧١٩٤٩٤٬٦٩٣-شركة

السعودیة الزاد ٨٢١٬٣٦٠٢١٦٬٨٧٥٢٢٩٬٣٨٧شركة
العقاریة الكفاءة ٥٣٣٬٢٤٥--شركة

المنجم العلي عبدهللا أبناء ١٬٥٣٥٬٠٣٠--شركة
للمجمدات سدیر ٩٥٬٨٠٠٩١٦٬٥٦٠٢٣١٬٨٤٢مصنع
المحدودة ذاتي ١٤٤٬٧٠٥-٣٧٦٬٩٥٥شركة

األعمدة ٥٨٩--للمقاوالتشركة

ق-١٢٠

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٢٩

(تتمة) -١٤ العالقة ذات بالجھات المتعلقة اإلفصاحات

المالي: المركز قائمة في المدرجة العالقة ذات الجھات لدى األرصدة یلي فیما نورد

العالقة) أ ذات الجھات من المستحقة المبالغ
العالقة ذات الجھات من المستحقة بالمبالغ تحلیالً یلي األم:فیما للشركة المشتركة للسیطرة الخاضعة

٢٠٢٠
لایرسعودي

٢٠١٩
سعودي لایر

بولتري ٧١٬٠٤٣٬٧١٢٤٠٬٥٠٩٬١٥٦فرانس
الشوایة بیت ٧٬١٥٠٬٧٧٤٣٬١١٦٬٤٨٣شركة

الحمیة أغذیة مركز ١٬٠٢٥٬٢٣٥٧٣٨٬٤٧٦شركة
للتموین الخلیج ٧٢٠٬٠١٧١٬٠٣٨٬٩٤٩شركة
الخلیج أغذیة (كاكو) مصنع ٥٤٢٬٨٨٧٨٤٩٬٤٤٧للتموین
المحدودة ذاتي -٤٧٣٬٨٨٦شركة

والتبرید للتجارة بریدة ٤١٨٬٩٤٢٤٠٠٬٢٦٥شركة
السعودیة الزاد ١٥١٬٧١٥١٧٬٧٤٧شركة
العقاریة الكفاءة ٩٬٤٠٠-شركة

٣٣٬٦٩٤-أخرى
──────────────
٨١٬٥٢٧٬١٦٨٤٦٬٧١٣٬٦١٧
══════════════

المبالغإن رصید بشأن المخصص بتقدیر اإلدارة لسدادھا. تقوم محدد تاریخ یوجد وال عمولة وبدون ضمانات بدون أعاله األرصدة
رصید یوجد العمر. ال مدى على المتوقعة االئتمان خسائر یساوي بمبلغ المالیة القوائم إعداد بتاریخ العالقة ذات الجھات من المستحقة

ذات   الجھات من والتوقعاتمستحق التعثر في السابقة الخبرة االعتبار في األخذ مع السداد، متأخر المالیة القوائم إعداد بتاریخ العالقة
یطرأ القیمة. لم منخفضة غیر العالقة ذات الجھات أرصدة أن اإلدارة ترى العالقة، ذات الجھات فیھا تعمل التي للقطاعات المستقبلیة

التقدیرا أسالیب في تغییر األرصدةأي مخصصات تقییم عند الحالیة المالیة الفترة خالل إجراؤھا تم التي الھامة االفتراضات أو ت
العالقة. ذات الجھات من المستحقة

العالقة)ب ذات الجھات إلى المستحقة المبالغ
المشتركة للسیطرة الخاضعة العالقة ذات الجھات إلى المستحقة بالمبالغ تحلیالً یلي األم:فیما للشركة

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

للمجمدات سدیر ١٤٦٬٩٥٠١١١٬٩٩٨مصنع
المحدودة ذاتي ٨٣٬١٧٤-شركة

للمقاوالت األعمدة ٥٨٩-شركة
──────────────

١٤٦٬٩٥٠١٩٥٬٧٦١
══════════════

الشركاء)ج ألحد المستحق المبلغ
٢٠٢٠

لایرسعودي
٢٠١٩

سعودي لایر

المنجم العلي عبدهللا أبناء ٤٠٬٣٦٤١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥شركة
══════════════

في كما الرصید البنكي. بلغ الحساب ھذا من المستفید ھي الشركة األم. إن الشركة باسم بنكیًا حسابًا الشركة دیسمبر٣١تستخدم
١،٠٠٣: ٢٠٢٠) سعودي سعودي).لایر٤١٥٬٥٢٠: ٢٠١٩لایر

ق-١٢١

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٠

(تتمة) -١٤ العالقة ذات بالجھات المتعلقة اإلفصاحات

الشركاءج )  ألحد المستحق المبلغ

أعاله: الشركاء أحد إلى المستحق بالمبلغ الخاصة واألحكام الشروط
من عموماً سدادھا فترة وتتراوح بعمولة مرتبطة غیر المبالغ ھذه یوماً.٤٥إلى٣٠إن

التالي: النحو على السنة خالل الحركة كانت
٢٠٢٠

لایرسعودي
٢٠١٩

سعودي لایر

السنة بدایة ١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥١١١٬٧٧٠٬٣٨٢في
(إیضاح مدفوع ١٬٩٨٨٬٨٨٠٨٤٥٬٢٧٠) *٧إیجار

المنجم العلي عبدهللا أبناء شركة عن بالنیابة )١٬٥٣٥٬٠٣٠()٣٦١٬٧٦٠(مصاریف
مسددة )٣٬٠٩٢٬٣٩٧()١٬٩٨٨٬٨٨٠(مبالغ

(إیضاح المال رأس في المقترحة الزیادة إلى -)١٠٧٬٥٨٦٬١٠١()٣٢محول
────────────────

السنة نھایة ٤٠٬٣٦٤١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥في
════════════════

) اإلیضاح إلى الرجوع الشركاء. یرجى أحد مع إبرامھ تم أرض إیجار لعقد المسددة المبالغ البند ھذا التفاصیل٧* یمثل من ) لمزید
اإلیجار. عقود حول

اإلدارة)د موظفي كبار تعویضات
أنشطة ومراقبة وتوجیھ تخطیط عن والمسؤولیة السلطة لدیھم الذین العلیا اإلدارة موظفي بالشركة اإلدارة موظفي كبار یشمل

اإلدارة: موظفي كبار تعویضات یلي الشركة. فیما

٢٠٢٠
لایرسعودي

٢٠١٩
سعودي لایر

األجل قصیرة الموظفین ٤٬٨٠٠٬٤٤٩٤٬٨٣٦٬٧٠٢منافع
للموظفین المحددة المنافع ٤١٢٬٦٣١٥٦٣٬١٧٨التزامات

اإلدارة. موظفي بكبار والمتعلقة المالیة الفترة خالل كمصاریف إثباتھا تم التي المبالغ أدناه الجدول في عنھا المفصح المبالغ تمثل

العالقة ذات الجھات مع بالمعامالت الخاصة واألحكام الشروط
بشأن ضمانات أي استالم أو تقدیم یتم نقداً. لم سدادھا ویتم عمولة وبدون ضمانات بدون السنة نھایة في كما القائمة األرصدة إن
المنتھیة العادیة. للفترة األعمال دورة خالل السنة نھایة في القائمة األرصدة العالقة. نشأت ذات الجھات إلى أو من المستحقة المبالغ

العالقة.٢٠١٩و٢٠٢٠رسبتمب٣١في ذات الجھات من المستحقة المبالغ قیمة تنخفض لم ،

ق-١٢٢

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣١

اإلیرادات-١٥

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

الزمن من نقطة في محولة بالتجزئة للبیع معدة غیر 1,483,240,508١٬٥٤٣٬٨٠٤٬١٥١بضاعة
من نقطة في محولة بالتجزئة للبیع معدة 1,048,110,804٨٦٧٬٤٤٧٬٩٦٤الزمنبضاعة

الزمن مدى على محولة ٧٬١٠٢٬٥٨٥٧٬٨٠٨٬٣٠٢خدمات
────────────────

٢٬٥٣٨٬٤٥٣٬٨٩٧٢٬٤١٩٬٠٦٠٬٤١٧
════════════════

اإلیرادات إثبات توقیت
٢٠٢٠

لایرسعودي

٢٠١٩
سعودي لایر

الزمن من نقطة في محولة ٢٬٥٣١٬٣٥١٬٣١٢٢٬٤١١٬٢٥٢٬١١٥بضاعة
الزمن مدى على محولة ٧٬١٠٢٬٥٨٥٧٬٨٠٨٬٣٠٢خدمات

────────────────
٢٬٥٣٨٬٤٥٣٬٨٩٧٢٬٤١٩٬٠٦٠٬٤١٧
════════════════

مبلغ١-١٥ برد وااللتزامات اإلرجاع حق موجودات

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

اإلرجاع حق ٩٧٦٬٩٧٧٥٤٤٬٧٨٢موجودات
════════════════

مبلغ برد ١٬١٥٠٬٠٢٥٧٤٠٬٠٠٠االلتزامات
════════════════

البضاعة-١٦

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

للبیع معدة ٣١٥٬٣٢٥٬٥١٢٢٧٠٬٤٥٥٬٦٠٥بضاعة
الطریق في ٩٤٬٥٩٩٬٨٩٠١١٢٬٧٣٣٬٤٠٢بضاعة
(ب) أخرى ١٠٬٠٦٧٬١٧٧٨٬٦٢٥٬٠٢٤بضاعة

────────────────
٤١٩٬٩٩٢٬٥٧٩٣٩١٬٨١٤٬٠٣١
════════════════

عام  )أ مبلغ  ٢٠٢٠خالل إثبات تم لایرسعودي) كمصروفات2,111,374,389:  ٢٠١٩لایرسعودي (٢٬٠٥١٬٦٩٤٬٩٦٩،
اإلیرادات. تكلفة ضمن المبلغ ھذا إثبات البیعیة. تم القیمة بصافي المسجلة للبضاعة

المستھلكة.) ب والمواد الغیار قطع األخرى البضاعة تمثل

ق-١٢٣
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٢

المال-١٧ رأس

من والمدفوع المصدر المال رأس (١٥٠٬٠٠٠یتكون من١٥٠٫٠٠٠: ٢٠١٩دیسمبر٣١حصة كل لایر١٬٠٠٠ھاحصة) قیمة
الملكیة: نسبة بیان یلي سعودي. فیما

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

المنجم العلي عبدهللا أبناء ٪٩٩٪٩٩شركة
العقاریة الكفاءة ٪١٪١شركة ────────────────

١٠٠٪١٠٠٪
════════════════

زیادة الشركة في الشركاء قرر السنة، نھایة اإلیضاحبعد الشركة. (انظر ).٣٢رأسمال

للموظفین-١٨ المحددة المنافع التزامات

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

السنة بدایة ٣٤٬٧٩٣٬٥٥٤٢٧٬٦١٢٬١٢٧في
الخسارة) أو الربح في (مثبتة حالیة خدمة ٤٬١١٥٬٨٧٣٣٬٦٧٣٬٩١٥تكلفة

أو الربح في (مثبتة عمولة ١٬٠٣٨٬٩٢٣١٬٢١٦٬١١٦)٢٥الخسارة) (إیضاحتكلفة
مسددة )١٬٥٥٠٬٨١٣()٢٬٥١٨٬٨٠٤(مبالغ

اآلخر) الشامل الدخل في (مثبتة اكتواریة ٢٬٢٣٨٬٦٥٩٣٬٨٤٢٬٢٠٩خسارة
────────────────

السنة نھایة ٣٩٬٦٦٨٬٢٠٥٣٤٬٧٩٣٬٥٥٤في
════════════════

طریقة واستشاریین" باستخدام اكتواریین خبراء اكس یو "ال مستقل، مؤھل اكتواري خبیر قبل من اكتواري تقویم أحدث إجراء تم
وكلیة   "معھد اإلصابات" و لحاالت االكتواریین "جمعیة االكتواریین" و الخبراء "معھد من لھا والمرخص المتوقعة، االئتمان وحدة

االكتواریین". الخبراء

االكتواري:ف التقویم ألغراض المستخدمة األساسیة االفتراضات یلي یما
٢٠٢٠٢٠١٩

الخصم ٪٣٫١٠٪٢٫٣٥معدل
(بالسنوات) االلتزام مدة ١٠٩٫٨متوسط

الرواتب في الزیادات ٪٢٫٠٠٪٢٫٠٠معدل ════════════════

یتم والتي االكتواریة الخسارة عدا فیما الخسارة، أو الربح قائمة في للموظفین المحددة المنافع التزامات في التغیرات كافة اثبات یتم
اآلخر. الشامل الدخل في اثباتھا

اآلخر: الشامل الدخل في المثبتة االكتواریة الخسائر احتیاطي في الحركة بیان یلي فیما

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

السنة بدایة )٢٬٣٤١٬٤٥٥(١٬٥٠٠٬٧٥٤في
االلتزام عن اكتواریة ٢٬٢٣٨٬٦٥٩٣٬٨٤٢٬٢٠٩خسارة ────────────────

السنة نھایة ٣٬٧٣٩٬٤١٣١٬٥٠٠٬٧٥٤في ════════════════

الحساسیة تحلیل
التغیرات وفق أدناه المعروض الحساسیة تحلیل تحدید الفترةتم نھایة في تحدث التي المعنیة االفتراضات في المعقولة المحتملة

االلتزام في نقص السالب المبلغ یمثل بینما االلتزام، في زیادة الموجب المبلغ ثابتة. یمثل األخرى االفتراضات كافة بقاء مع .المالیة،
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٣

(تتمة) -١٨ للموظفین المحددة المنافع التزامات

٢٠٢٠
سعوديلایر

٢٠١٩
سعودي لایر

بواقع الخصم معدل في )٢٬٧٠٤٬٧٧٥()٣٬١٥٣٬٧١١(٪١الزیادة
بواقع الخصم معدل في ٣٬٦٥٥٬١١٠٣٬١٢٦٬٠٢٠٪١النقص

بواقع الرواتب في الزیادة معدل في ٣٬٦٣٠٬٢٦٣٣٬١٢٩٬٢٨٧٪١الزیادة
بواقع الرواتب في الزیادة معدل في )٢٬٧٥٧٬٠٧٣()٣٬١٩٢٬٨٧٦(٪١النقص

المستقبلیة: السنوات خالل للموظفین المساھمات أو المتوقعة الدفعات بیان یلي فیما

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

الـ القادمة)١٢خالل السنویة المالیة (الفترة القادمة ٥٬٦٥٣٬٢٩٤٥٬٠٩٠٬٢٩٠شھًرا
بین إلى٢ما ١٦٬١٤٩٬٣٥٩١٥٬٣٨٠٬٨٦٠سنوات٥سنة

من ٢١٬٨٩١٬٢١٥٢٠٬٧٤٦٬٦٢٠سنوات٥أكثر
────────────────
٤٣٬٦٩٣٬٨٦٨٤١٬٢١٧٬٧٧٠
════════════════

واآلخرون-١٩ التجاریون الدائنون
٢٠٢٠

لایرسعودي
٢٠١٩

سعودي لایر
تجاریون ١٤٩٬٧٧٧٬١٢٢١٨٠٬٨٣٤٬٠١٢دائنون
من مقدمة ٧٦٢٬٥٤٤٤٨٩٬٠٥٩العمالءدفعات
آخرون ١٬٤١٠٬٢٣٥٨٩٠٬٣٣٤دائنون

────────────────
١٥١٬٩٤٩٬٩٠١١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥
════════════════

أعاله: المالیة بالمطلوبات الخاصة واألحكام الشروط

فترة وتبلغ بعمولة مرتبطة غیر واألخرى التجاریة الدائنة الذمم أشھر.* إن ثالثة استحقاقھا
األجل-٢٠ قصیرة القروض

الفعلي % العمولة االستحقاقمعدل تاریخ
٢٠٢٠

سعودي لایر
٢٠١٩

سعودي لایر

سعودي١٠ لایر ثابتملیون منسایبور + معدل -١٠٬٠٠٠٬٠٠٠شھر١أقل
سعودي٤٠ لایر ثابتملیون منسایبور + معدل -٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠شھر١أقل
سعودي٣٣ لایر ثابتملیون منسایبور + معدل -٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠شھر١أقل
سعودي٥ لایر ثابتملیون منسایبور + معدل -٥٬٠٠٠٬٠٠٠شھر١أقل
سعودي٤٠ لایر ثابتملیون منسایبور + معدل ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠شھر١أقل
سعودي٢٥ لایر ثابتسایبورملیون من+ معدل ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠-شھر١أقل
سعودي٢٣ لایر ثابتملیون منسایبور + معدل ٢٣٬٠٠٠٬٠٠٠-شھر١أقل
سعودي٨٧ لایر ثابتملیون منسایبور + معدل ٨٧٬٠٠٠٬٠٠٠-شھر١أقل
سعودي٣٠ لایر ثابتملیون منسایبور + معدل ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠-شھر١أقل

────────────────
١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
════════════════

القروض بالشركة. إن الخاص العامل المال رأس متطلبات لتمویل محلیة بنوك من وتورق مرابحة قروض على الشركة حصلت
للمعدالت وفقاً اقتراض تكالیف وتحمل األم الشركة من مشترك بضمان السائدة.مضمونة التجاریة

في   قدرھا  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما تسھیالت إجمالي على الشركة حصلت ٥٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠:  ٢٠١٩لایرسعودي (٦٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠،
مبلغ سعودي) واستخدمت سعودي ( ١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي). ١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩لایر لایر
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٤

المستحقة-٢١ الزكاة

في المنتھیة السنة حتى مستقل أساس على الزكوي إقرارھا بتقدیم األم") والشركة ("الشركة المنجم العلي هللا عبد أبناء شركة قامت
أساس٢٠١٦دیسمبر٣١ على الزكویة إقراراتھا (الھیئة) لتقدیم والدخل للزكاة العامة الھیئة موافقة على األم الشركة .  حصلت

ال ذلك في بما عام  مجمع، من اعتباًرا وبالتالي لكافة٢٠١٧شركة، المجمعة الزكویة اإلقرارات تقدیم في األم الشركة بدأت ًا، فصاعد
في المنتھیة السنوات عن المجمعة الزكویة اإلقرارات تقدیم الشركة. تم ذلك في بما بالكامل، لھا المملوكة التابعة ٣١الشركات

الھیئة. حص٢٠١٩حتى٢٠١٧دیسمبر حتىإلى الزكاة شھادة على أیًضا األم الشركة التزام٢٠١٩دیسمبر٣١لت احتساب . یتم
شركة لكل المستحق المبلغ تحدید ثم المجموعة منشآت من منشأة لكل مستقل أساس على المستحقة الزكاة حساب طریق عن الزكاة

للمجموعة. المجمعة الزكاة حساب أساس على بالتناسب

عل الموافقة ضوء (إیضاحفي العام االكتتاب عملیة (إیضاح١ى السنة نھایة بعد للشركة القانوني الوضع تعھدت٣٢) وتغییر ،(
بالسنوات یتعلق فیما مستقبالً تصدر قد التي الزكویة الربوط من االنتھاء عند تنشأ قد إضافیة التزامات أي وتسویة بتحمل األم الشركة

.٢٠٢٠حتى٢٠٠٨من

الزكاة مصروف
یلي: مما للسنة المحملة الزكاة تتكون

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

أدناه) أ (إیضاح محتسبة إضافیة -١٬٩٤٨٬٩٦٦زكاة
الحالیة السنة ٥٬٢٨٥٬٩٠٩٢٬٧٨٠٬١٤٢مخصص

────────────────
السنة خالل المجنب ٧٬٢٣٤٬٨٧٥٢٬٧٨٠٬١٤٢إجمالي

════════════════

)A (.المجمعة الزكاة حساب على بناًء األم الشركة بھ قامت الزكاة لمصروف إضافیًا تخصیًصا المبلغ ھذا یمثل

الزكاة:  مخصص في الحركة
٢٠٢٠

لایرسعودي
٢٠١٩

سعودي لایر

السنة بدایة ٢٬٧٨٠٬١٤٢٥٬٤٤١٬٢٠٦في
الحالیة السنة ٧٬٢٣٤٬٨٧٥٢٬٧٨٠٬١٤٢مخصص

خالل )٥٬٤٤١٬٢٠٦()٤٬٧٢٩٬١٠٨(السنةمدفوع
──────────────

السنة نھایة ٥٬٢٨٥٬٩٠٩٢٬٧٨٠٬١٤٢في
══════════════

الزكویة الربوط

المنجم ثالجات من-شركة مستقل أساس على الزكویة اإلقرارات ٢٠١٦حتى٢٠٠٨تقدیم
من السنوات كافة ("الھیئة") عن والدخل للزكاة العامة الھیئة إلى الزكویة اإلقرارات تقدیم إصدار٢٠١٦حتى٢٠٠٨تم یتم . ولم

من بالسنوات یتعلق فیما المستقبل في ینشأ قد ربط أي بتسویة األم الشركة بعد. تقوم الھیئة قبل من النھائیة حتى٢٠٠٨الربوط
٢٠٢٠.

ا ثالجات من-لمنجمشركة مجمع أساس على الزكویة اإلقرارات ٢٠١٩حتى٢٠١٧تقدیم
("الھیئة") عن والدخل للزكاة العامة الھیئة إلى الشركة، ذلك في بما األم، الشركة قبل من المجمعة الزكویة اإلقرارات تقدیم تم

من بعد٢٠١٩حتى٢٠١٧السنتین الھیئة قبل من النھائیة الربوط إصدار یتم .  . ولم
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٥

والتوزیع-٢٢ البیع مصاریف
٢٠٢٠

سعودي لایر
٢٠١٩

سعودي لایر
موظفین ١٠٧٬٠١٤٬٨٣١٩٢٬٣٧٠٬٦١٠تكالیف
تسویق ٣١٬٢٢٠٬٧٤٢٢٥٬٩٩٧٬٠٧٢مصاریف
(إیضاح ٢٤٬٩٦٥٬٩٢٠٢٤٬٧٢٩٬٠٥٣)٨استھالك

عامة ١٢٬٨٤٣٬٥٥٣١٢٬٨٤٦٬٦٧٧منافع
مبیعات ١١٬٨٦٥٬٤٥٥١٢٬١٢٩٬٨٩٢عمولة
وتنزیل ١٠٬٧١٧٬١٩٣١١٬٥٦٣٬٣٨٩تحمیل

سیارات تشغیل ٧٬٩١٢٬٥٦٩٨٬٥٠٥٬٥٦٢مصاریف
٣٬٣٤٥٬٢٥٧٣٬٥٤٩٬٤٧٨تأمین

(إیضاح التجاریة المدینة الذمم بشأن المتوقعة االئتمان خسائر ٢٬١٨٢٬٢٧٨١٬٠٣٣٬٨٤١)١١مخصص
الثالجات ٢٬٠٦٣٬٦٤٨٢٬١٤٢٬٤٥٧صیانة

(إیضاحمصاریف ١٬٤٧٦٬٦٨٥٤٬٢٨٤٬٨٥٣)٧إیجار
عمل سفریات ١٬١٠٤٬٩٣٧١٬٤١٧٬٢٩٣مصاریف
ومطبوعات ٦٩٠٬٥٢١٧٣١٬٣٧٥قرطاسیة

(إیضاح ٦٨٬١٩١٥١٬٥٦٦)٩إطفاء
أخرى ٨٬٣٨٨٬٦٤٩٢٬١٣٧٬٩٨٥مصاریف ────────────────

٢٢٥٬٨٦٠٬٤٢٩٢٠٣٬٤٩١٬١٠٣ ════════════════

واإلداریة-٢٣ العمومیة المصاریف
٢٠٢٠

لایرسعودي
٢٠١٩

سعودي لایر
موظفین ١٥٬٤٥٢٬٤٣١١٣٬٩٢٥٬٧٩٦تكالیف

كھرباء المیناء/ تكالیف ٢٬٥٠٤٬٦٩٥٢٬٤٧٧٬٨٩١حجز
(إیضاح ١٬٢٨١٬٧٨٨١٬١٨٩٬٨٠٧)٩إطفاء
بنكیة ٩٨٥٬٦٣٩١٬٠٩٩٬٦٧٠أعباء
عامة ٧٢١٬٢٦٦٥٩١٬٦٠٠منافع

(إیضاح ٤١٣٬١٧٠٣٢٢٬٤٨٠)٨استھالك
وصیانة ٣٤٩٬٨١٢١٨٢٬٢٧٩إصالح
مھنیة ٣٠٧٬٥٥٥٢٨٥٬٠٤١أتعاب

وسفر ٧٣٬١٦٤١٦٤٬٣٧٩مواصالت
أخرى ٩١٧٬٤٦٤١٬٤٨٩٬١١٩مصاریف

────────────────
٢٣٬٠٠٦٬٩٨٤٢١٬٧٢٨٬٠٦٢
════════════════

صافي-٢٤ األخرى، اإلیرادات
٢٠٢٠

لایرسعودي
٢٠١٩

سعودي لایر
(أ)  محتملة موجودات من -١٠٬٢٥٠٬٠٠٧مكاسب

ومعدات وآالت ممتلكات استبعاد ٣٬١٢٠٬٣٥٥٣٬٦٥٧٬٧٣١مكاسب
أخرى ٩٦٧٬٣٢٥١٬٣٨٦٬٧١٣إیرادات

(ب) تأمین ١٢٬٤٠٤٬٥٠٢-مطالبة
────────────────
١٤٬٣٣٧٬٦٨٧١٧٬٤٤٨٬٩٤٦
════════════════

عام)أ مبلغ٢٠٢٠خالل واستلمت الشركة قاضت الموردین.10.3، أحد ضد مرفوعة بدعوى یتعلق سعودي لایر ملیون
عام) ب مبلغ٢٠١٩خالل وتحصیل بالمطالبة الشركة قامت ضمن١٢٫٤، تسجیلھ تم تأمین، بمطالبة یتعلق سعودي، لایر ملیون

األخرى. اإلیرادات

ق-١٢٧

Foods  لألغـذيــة



المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٦

التمویل-٢٥ تكالیف

٢٠٢٠
لایرسعودي

٢٠١٩
سعودي لایر

البنكیة القروض على ٢٬٧٠٠٬٣٨٨٧٬٣٣٨٬٩٤٣عمولة
(إیضاح للموظفین المحددة المنافع التزامات على ١٬٠٣٨٬٩٢٣١٬٢١٦٬١١٦)١٨عمولة

(إیضاح إیجار التزامات على ١٬١٣١٬٨٨٤٩٧٥٬٣٠٩)٧عمولة
────────────────
٤٬٨٧١٬١٩٥٩٬٥٣٠٬٣٦٨

════════════════
المالیة-٢٦ والمطلوبات المالیة الموجودات
المالیة١-٢٦ الموجودات

٢٠٢٠
سعودي لایر

٢٠١٩
سعودي لایر

المطفأة:  بالتكلفة المالیة الموجودات
تجاریون ٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤١٨٧٬٥٣٢٬٤٥٤مدینون

عالقة ذات جھات من مستحقة ٨١٬٥٢٧٬١٦٨٤٦٬٧١٣٬٦١٧مبالغ
أخرى متداولة مالیة ٤٦٩٬٦٤٥٢٬٤٥٨٬٤٠٨موجودات ────────────────

٢٨٢٬٧٦٠٬٩٣٧٢٣٦٬٧٠٤٬٤٧٩
الصندوق في ونقد البنوك لدى ١٩٬٩٠٦٬٢٢٩٢٠٬٠٩٠٬٦٥١أرصدة ────────────────

المالیة الموجودات ٣٠٢٬٦٦٧٬١٦٦٢٥٦٬٧٩٥٬١٣٠إجمالي ════════════════
المالیة٢-٢٦ المطلوبات

العمولة   معدل
االستحقاقالفعلي ٢٠٢٠تاریخ

سعودي لایر
٢٠١٩

سعودي لایر
المتداولة المطلوبات

وآخرون تجاریون عمولةدائنون سنةبدون من ١٥١٬٩٤٩٬٩٠١١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥أقل
األجل قصیرة من٢٠ایضاحقروض ١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠شھر١أقل

إیجار سنة% ٢٫٣٩التزامات من ٦٬٩٢٤٬٩٣٦٧٬٧٧٢٬٤٩٨أقل
عالقة ذات جھات إلى مستحقة عمولةمبالغ سنةبدون من ١٤٦٬٩٥٠١٩٥٬٧٦١أقل

إیضاح   (انظر الشركاء أحد إلى مستحق مبلغ
عمولة(أ) أدناه) سنةبدون من ٤٠٬٣٦٤١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥أقل ────────────────

٢٨٧٬٠٦٢٬١٥١٤٨١٬٩١٩٬٨٣٩ ════════════════
المتداولة غیر المطلوبات

اإلیجار ٤١٬٩٣٦٬٤٧٤٣٨٬٦٨٤٬٢٩٤% ٢٫٣٩التزامات ════════════════
مبلغ)أ تحویل بزیادة١٠٧،٥٨٦،١٠١تم الشركة المال. قامت رأس لزیادة الرصید ھذا من سعودي منلایر ١٥٠رأسمالھا

إلى سعودي لایر سعودي.٦٠٠ملیون لایر ملیون

التمویلیة٣-٢٦ األنشطة عن الناتجة المطلوبات في التغیرات
٢٠٢٠ینایر١

سعودي لایر
النقدیة التدفقات
سعودي لایر

الجدیدة اإلیجار عقود
سعودي لایر

أخرى
سعودي لایر

٢٠٢٠دیسمبر٣١
سعودي لایر

األجل قصیرة ١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠)٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠(١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠قروض
إیجار ٩٬٨١٦٬٥٢١١٬١٣١٬٨٨٤٤٨٬٨٦١٬٤١٠)٨٬٥٤٣٬٧٨٧(٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢التزامات

أحد   إلى مستحق مبلغ
٤٠٬٣٦٤)١٠٥٬٥٩٧٬٢٢١(-)٢٬٣٥٠٬٦٤٠(١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥الشركاء

مستحقة أرباح -١٥٨٬٢٧٦٬٨١١-)١٥٨٬٢٧٦٬٨١١(-توزیعات ────────────────────────────────────────
من   المطلوبات إجمالي

التمویلیة ٩٬٨١٦٬٥٢١٥٣٬٨١١٬٤٧٤١٧٦٬٩٠١٬٧٧٤)٢٠٦٬١٧١٬٢٣٨(٣١٩٬٤٤٥٬٠١٧األنشطة ════════════════════════════════════════

ق-١٢٨
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٧

والمطلوبات-٢٦ المالیة (تتمة) الموجودات المالیة

(تتمة) ٣-٢٦ التمویلیة األنشطة عن الناتجة المطلوبات في التغیرات

٢٠١٩ینایر١
سعودي لایر

النقدیة التدفقات
سعودي لایر

اإلیجار   عقود
الجدیدة

سعودي لایر

أخرى
سعودي ٢٠١٩دیسمبر٣١لایر

سعودي لایر

األجل قصیرة ١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠--١٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠قروض
إیجار ٥٠٬٣٤٧٬٣٨٨٩٧٥٬٣٠٩٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢)٤٬٨٦٥٬٩٠٥(-التزامات

أحد   إلى مستحق مبلغ
٨٤٥٬٢٧٠١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥-)٤٬٦٢٧٬٤٢٧(١١١٬٧٧٠٬٣٨٢الشركاء

أرباح -١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠-)١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-توزیعات ────────────────────────────────────────
من   المطلوبات إجمالي

التمویلیة ٥٠٬٣٤٧٬٣٨٨١٢١٬٨٢٠٬٥٧٩٣١٩٬٤٤٥٬٠١٧)١٢٤٬٤٩٣٬٣٣٢(٢٧١٬٧٧٠٬٣٨٢األنشطة ════════════════════════════════════════

العادلة٤-٢٦ القیمة
المالیة. والمطلوبات المالیة الموجودات من المالیة األدوات تتكون

راغ أطراف بین ما معاملة في المالیة األداة تبادل بموجبھا یتم التي بالقیمة المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة إدراج بةتم
تصفیة.   أو قسري بیع معاملة في ولیس ذلك، في

وال الصندوق، في والنقد البنوك لدى األرصدة من بالشركة الخاصة المالیة الموجودات والموجوداتتتكون التجاریة المدینة ذمم
الدائنة والذمم اإلیجار التزامات من المالیة المطلوبات تتكون بینما العالقة، ذات الجھات من المستحقة والمبالغ األخرى المالیة

العالقة. ذات الجھات إلى المستحقة والمبالغ الشركاء أحد إلى المستحق والمبلغ األجل قصیر والقروض التجاریة

األجل قصیرة االستحقاق لتواریخ نظًرا كبیر حد إلى الدفتریة قیمتھا تقارب أعاله المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة إن
األدوات. لھذه

معدالت على بناًء اإلیجار التزامات تحدید یتم حیث الدفتریة قیمتھا عن كبیر بشكل اإلیجار اللتزامات العادلة القیمة تختلف ال
منتظمة. فترات على تسعیرھا إعادة یتم التي الخصم

المالیة٥-٢٦ األدوات مخاطر إدارة وسیاسات أھداف
ألحد المستحق والمبلغ األخرى والمطلوبات الدائنة والذمم اإلیجار التزامات من بالشركة الخاصة الرئیسیة المالیة المطلوبات تتكون

إلى   المستحقة والمبالغ األرصدةالشركاء بالشركة الخاصة المالیة الموجودات األجل. تشمل قصیرة والقروض العالقة ذات الجھات
جزء تعتبر والتي العالقة، ذات الجھات من المستحقة والمبالغ األخرى والموجودات المدینة والذمم الصندوق في والنقد البنوك لدى

عنھا. مباشرة وناتجة العادیة أعمالھا من یتجزأ ال

المخاطر. ت ھذه إدارة على باإلشراف بالشركة العلیا اإلدارة السیولة. تقوم ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق لمخاطر الشركة تعرض
أدناه: ملخص ھو كما المخاطر ھذه كافة بإدارة الخاصة السیاسات واعتماد بمراجعة العلیا اإلدارة تقوم

السوق مخاطر
الناتج المخاطر السوق مخاطر فيتمثل التغیرات نتیجة ما مالیة ألداة المستقبلیة النقدیة التدفقات أو العادلة القیمة تذبذب عن ة

السوق. في السائدة األجنبیة.األسعار العمالت ومخاطر العموالت أسعار السوق: مخاطر مخاطر من لنوعین الشركة تتعرض
ق القروض على السوق بمخاطر تتأثر التي المالیة األدوات ھناكتشتمل تكن أجنبیة. لم بعملة المسجلة الدائنة والذمم األجل صیرة

السابقة. السنة عن الظروف ھذه في تغییرات أي

العموالت أسعار مخاطر
السوق.  في السائدة العموالت أسعار في للتغیرات نتیجة ما مالیة أداة قیمة تذبذب عن الناتجة المخاطر العموالت أسعار مخاطر تمثل

أنتتمیز اإلدارة تعتقد المطفأة. وعلیھ، بالتكلفة قیدھا ویتم عائم عمولة معدل وتحمل قصیرة بفترة األجل قصیرة الشركة قروض
بتاریخ األجل قصیرة الدیون التزامات جمیع تسویة الشركة سیاسة من ألنھ ھامة عموالت أسعار مخاطر ألیة تخضع ال الشركة

واح شھًرا عادة یكون الذي ا.االستحقاق ً د

ق-١٢٩
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٨

(تتمة) -٢٦ المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات

(تتمة) ٥-٢٦ المالیة األدوات مخاطر إدارة وسیاسات أھداف

العموالت أسعار حساسیة
بذلك. ومع تأثرت التي القروض من الجزء بذلك المتعلقة العموالت أسعار في المعقولة المحتملة التغیرات أثر التالي الجدول یوضح

النحو   على ـعائـمة، بعموـلة المرتبـطة القروض عن الـناتج ـباألثر الزـكاة قـبل الشـــــرـكة ربح ـتأثر ـثابـتة، األخرى المتغیرات ـكاـفة بـقاء
التالي:

بواقع ٤٥الزیادة
أساس نقطة
سعودي لایر

بواقع ٤٥النقص
أساس نقطة
سعودي لایر

١٧٬٨٢٥)١٧٬٨٢٥(٢٠٢٠
٨٬٧٦٣)٨٬٧٦٣(٢٠١٩

════════════════

األجنبیة العمالت مخاطر
أسعار في التغیرات بسبب المستقبلیة النقدیة التدفقات أو العادلة القیمة تذبذب عن الناتجة المخاطر األجنبیة العمالت مخاطر تمثل
من الشركة بمشتریات رئیسیة بصورة األجنبي الصرف أسعار في التغیرات لمخاطر الشركة تعرض األجنبي. یتعلق الصرف

بصور والمسجلة خارجیین، عامموردین في التعرض بالیورو. بلغ رئیسیة (٣٠٬٦٥١٬٣٦٥: ٢٠٢٠ة سعودي : ٢٠١٩لایر
سعودي). ٣٢٬٦٦٤٬٥٢٦ لایر

األجنبیة العمالت أثر
المتغیرات كافة بقاء مع والیورو، السعودي اللایر صرف أسعار في معقولة بصورة المحتمل التغیر أثر التالي الجدول یوضح

ثابتة. األخرى

عل األثر النقدیة.نتج والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة في التغیرات عن الزكاة قبل الشركة ربح ى

بواقع في٪٥الزیادة
الصرف سعر
سعودي لایر

بواقع ٪٥النقص
الصرف سعر في
سعودي لایر

٢٠٢٠)1,532,568 (1,532,568
١٬٦٣٣٬٢٢٦)١٬٦٣٣٬٢٢٦(٢٠١٩

════════════════

االئتمانمخاطر
إلى یؤدي مما عمیل عقد أو ما مالیة أداة تجاه بالتزاماتھ الوفاء في اآلخر الطرف إخفاق عن الناتجة المخاطر االئتمان مخاطر تمثل
المالیة والموجودات التجاریة المدینة الذمم رئیسي (بشكل التجاریة أنشطتھا من االئتمان لمخاطر الشركة مالیة. تتعرض خسارة تكبد

البنوك.الم لدى األرصدة ذلك في بما التمویلیة، أنشطتھا العالقة) ومن ذات الجھات وأرصدة األخرى تداولة

التجاریون المدینون
الممنوحة االئتمان فترة متوسط القائمة.٩٠تبلغ التجاریة المدینة الذمم على عمولة أي تحمیل یتم یوًما. وال

المتوقعة.  االئتمان خسائر لقیاس المخصصات مصفوفة باستخدام مالیة قوائم كل إعداد بتاریخ القیمة في االنخفاض تحلیل إجراء یتم
أ على بناًء المخصص نسب تحدید مماثلة. تعكسیتم خسائر أنماط لھا العمالء قطاعات من مختلفة لمجموعات السداد في التأخر یام

إعدا بتاریخ المتاحة والمؤیدة المعقولة والمعلومات والمطلوبات للنقود الزمنیة والقیمة باالحتماالت المرجحة النتائج االحتساب دعملیة
و والحالیة السابقة األحداث عن المالیة لمخاطرالقوائم للتعرض األقصى الحد المستقبلیة. یمثل االقتصادیة بالظروف المتعلقة التوقعات

لقا رھنیة ضمانات بأي الشركة تحتفظ المالیة. ال الموجودات فئات من فئة لكل الدفتریة القیمة المالیة القوائم إعداد بتاریخ ءاالئتمان
المدینة. الذمم
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٣٩

والمطلوبات-٢٦ المالیة (تتمة) الموجودات المالیة
(تتمة) ٥-٢٦ المالیة األدوات مخاطر إدارة وسیاسات أھداف

المخصصات: مصفوفة باستخدام بالشركة الخاصة التجاریة المدینة الذمم بشأن االئتمان لمخاطر بالتعرض المتعلقة المعلومات یلي فیما
التجاریة المدینة السداد-الذمم في التأخر أیام عدد

٢٠٢٠دیسمبر٣١

متأخرة   غیر
السداد

سعودي لایر
من ٩٠أقل

سعودي لایر
١٨٠- ٩٠

سعودي لایر
٣٦٥- ١٨١

سعودي لایر
من ٣٦٥أكثر

سعودي لایر
اإلجمالي

سعودي لایر

خسائر   لمعدل المرجح المتوسط
المتوقعة%  ٪٧٣٫٥٠٪٣٦٫١٤٪١٤٫٩٥٪٠٫٥٦٪٠٫١٧االئتمان

الدفتریةإجمالي ١٤٩٬٩٩٨٬٧٠٨٤٧٬٣١٧٬٧٣٥٧١٥٬٣٥٦٢٬٦٩٩٬١٥٣٦٬٨٣٩٬٥٨١٢٠٧٬٥٧٠٬٥٣٣القیمة
المبسطة المتوقعة االئتمان )٦٬١٤٦٬٦٥١() ٤٬٥٤٢٬١٦٨() ٩٧٥٬٥٨١() ١٠٦٬٩٢٦() ٢٦٧٬٢٩٦() ٢٥٤٬٦٨٠(خسائر

المتوقعة %  االئتمان ) ٦٥٩٬٧٥٨() ٦٥٩٬٧٥٨(----خسائر
──────────────────────────────────────────

١٤٩٬٧٤٤٬٠٢٨٤٧٬٠٥٠٬٤٣٩٦٠٨٬٤٣٠١٬٧٢٣٬٥٧٢١٬٦٣٧٬٦٥٥٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤
══════════════════════════════════════════

التجاریة المدینة السداد-الذمم في التأخر أیام عدد

٢٠١٩دیسمبر٣١

متأخرة  غیر  
السداد

سعودي لایر
من ٩٠أقل

سعودي لایر
١٨٠-٩٠

سعودي لایر
٣٦٥-١٨١

سعودي لایر
من ٣٦٥أكثر

سعودي لایر
اإلجمالي
سعودي لایر

خسائر   لمعدل المرجح المتوسط
المتوقعة%  ٪٧٣٫٥٠٪٤٩٫٦٩٪٢٢٫٧٨٪٠٫٦٦٪٠٫٢٠االئتمان

القیمة ١٤٠٬٠١٨٬٠١٧٤٥٬٣٥٢٬٩٨١١٬٤٦٥٬٧٣٥٨٦٥٬٠٩٨٤٬٤٥٤٬٧٥٤١٩٢٬١٥٦٬٥٨٥الدفتریةإجمالي
المبسطة المتوقعة االئتمان )٤٬٦٢٤٬١٣١()٣٬٢٧٤٬٢٤٥() ٤٢٩٬٩٠٤() ٣٣٣٬٩٠١() ٣٠٠٬٣٦٤() ٢٨٥٬٧١٧(خسائر

──────────────────────────────────────────
١٣٩٬٧٣٢٬٣٠٠٤٥٬٠٥٢٬٦١٧١٬١٣١٬٨٣٤٤٣٥٬١٩٤١٬١٨٠٬٥٠٩١٨٧٬٥٣٢٬٤٥٤
══════════════════════════════════════════

السیولة مخاطر
مخاطر إدارة في الشركة طریقة استحقاقھا. وتتمثل حال المالیة بالتزاماتھا الوفاء على الشركة مقدرة عدم السیولة مخاطر تمثل
العادیة، وغیر العادیة الظروف خالل استحقاقھا حال بالتزاماتھا للوفاء كافیة سیولة لدیھا بأن المستطاع، قدر بالتأكد، وذلك السیولة،

الشركة.  بسمعة تضر لمخاطر التعرض أو مقبولة غیر خسائر تكبد دون

أشھر٣خالل٢٠٢٠دیسمبر٣١
إلى  ٣من أشھر

سنوات٥إلى١سنة
من ٥أكثر
اإلجماليسنوات

سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

األجل قصیرة ١٢٨٬٠٦٤٬٠٣٣---١٢٨٬٠٦٤٬٠٣٣قروض
وآخرون تجاریون ١٥١٬٩٤٩٬٩٠١---١٥١٬٩٤٩٬٩٠١دائنون

إیجار ٤٬٦٤٦٬٠٣٥٣٬٢٦٥٬٥٥٩١٧٬٩٤٠٬٣٠٨٣٠٬٨٠٣٬٠٢٠٥٦٬٦٥٤٬٩٢٢التزامات
عالقة ذات جھات إلى مستحقة ١٤٦٬٩٥٠---١٤٦٬٩٥٠مبالغ

شریك إلى مستحق ٤٠٬٣٦٤---٤٠٬٣٦٤مبلغ
───────────────────────────────────
٢٨٤٬٨٤٧٬٢٨٣٣٬٢٦٥٬٥٥٩١٧٬٩٤٠٬٣٠٨٣٠٬٨٠٣٬٠٢٠٣٣٦٬٨٥٦٬١٧٠
═══════════════════════════════════

أشھر٣خالل٢٠١٩دیسمبر٣١
إلى  ٣من أشھر

سنوات٥إلى١سنة
من ٥أكثر
اإلجماليسنوات

سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

األجل قصیرة ١٦٥٬٠٤١٬٣٤٤---١٦٥٬٠٤١٬٣٤٤قروض
وآخرون تجاریون ١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥---١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥دائنون

الشركاء أحد إلى مستحق ١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥---١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥مبلغ
إیجار ٢٬٥٨٥٬٨٢٥٣٬٣٦٥٬٩٣٥١٥٬٥٦٤٬٨٩٥٣٤٬٥١٠٬٠٠٠٥٦٬٠٢٦٬٦٥٥التزامات

عالقة ذات جھات إلى مستحقة ١٩٥٬٧٦١---١٩٥٬٧٦١مبالغ
───────────────────────────────────
٤٥٨٬٠٢٤٬٥٦٠٣٬٣٦٥٬٩٣٥١٥٬٥٦٤٬٨٩٥٣٤٬٥١٠٬٠٠٠٥١١٬٤٦٥٬٣٩٠
═══════════════════════════════════
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٤٠

السھم-٢٧ ربح

األسھم   لعدد المرجح المتوسط على الشركة في بالمساھمین المتعلق السنة ربح بقسمة وذلك المخفض السھم ربح احتساب یتم
العادیة األسھم كافة تحویل عند إصدارھا سیتم التي العادیة األسھم لعدد المرجح المتوسط زائدا السنة خالل القائمة العادیة

عادی أسھم إلى المخفضة ة.المحتملة

في المنتھیة للسـنة الشـركة في العادیین بالمسـاھمین المتعلق للسـھم والمخفض األسـاسـي الربح لایر٣٫٨٣: ٢٠٢٠دیسـمبر٣١بلغ
) للسھم في١٫٨٢: ٢٠١٩دیسمبر٣١سعودي المنتھیة السنة ربح للسھم). بلغ سعودي ٢٢٩٬٦٧٨٬٧٦١: ٢٠٢٠دیسمبر٣١لایر
ـسعودي ( والمخفض١٠٩٬١٦٤٬٦٨٠: ٢٠١٩دیـسمبر٣١لایر األـساـسي الـسھم بربح المتعلقة العادیة األـسھم ـسعودي) وعدد لایر

في ).٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩دیسمبر٣١(٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠٢٠دیسمبر٣١كما

(إیضاح السنة نھایة بعد الصادرة الرسملة على بناًء األسھم لعدد المرجح المتوسط تحدیث ).٣٢تم

لعام   السھم عائد تعدیل القانوني٢٠١٩تم واالحتیاطي المحتجزة األرباح رسملة خالل من السنة نھایة بعد المال رأس زیادة تأثیر بعد
للش .ریكوالمستحق

األرباح-٢٨ توزیعات
بتاریخ المنعقد اجتماعھا في العلیا اإلدارة (الموافق١٤٤٢شعبان٢٣اقترحت بمبلغ٢٠٢٠أبریل١٦ھـ أرباح توزیعات ) إعالن

بواقع١٥٨٬٢٧٦٬٨٠٩ سعودي (١٬٠٥٥٫١٨لایر للسھم سعودي بواقع  ١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٩دیسمبر٣١لایر سعودي لایر
للسھم). ٨٠٠ سعودي لایر

رأس-٢٩ المالإدارة

بالمساھمین. ویتمثل المتعلقة األخرى الملكیة حقوق احتیاطیات وكافة المال رأس على المال رأس یشتمل الشركة، إدارة لغرض
للشركاء.    المنفعة زیادة في بالشركة الخاص المال رأس إلدارة الرئیسي الھدف

ع التعدیالت وإجراء بھا الخاص المال رأس ھیكل بإدارة الشركة الشركةتقوم االقتصادیة. تقوم الظروف في التغیرات ضوء في لیھ
الدین. تقوم صافي زائداً المال رأس إجمالي على مقسوماً الدین صافي تمثل والتي المالي، الرفع نسبة باستخدام المال رأس بمراقبة

المناف والتزامات الشركاء أحد إلى المستحق والمبلغ األجل قصیرة القروض بإدراج المستحقة،الشركة والزكاة للموظفین المحددة ع
الدین. صافي ضمن البنوك، لدى واألرصدة النقدیة ناقًصا

٢٠٢٠
لایرسعودي

٢٠١٩
سعودي لایر

األجل قصیرة ١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠قروض
إیجار ٤٨٬٨٦١٬٤١٠٤٦٬٤٥٦٬٧٩٢التزام

للموظفین المحددة المنافع ٣٩٬٦٦٨٬٢٠٥٣٤٬٧٩٣٬٥٥٤التزامات
مستحقة ٥٬٤٣٠٬٩٤٠٢٬٧٨٠٬١٤٢زكاة

الشركاء أحد إلى مستحق ٤٠٬٣٦٤١٠٧٬٩٨٨٬٢٢٥مبلغ
الصندوق في ونقد البنوك لدى )٢٠٬٠٩٠٬٦٥١()١٩٬٩٠٦٬٢٢٩(ناقصاً: أرصدة

────────────────
الدین ٢٠٢٬٠٩٤٬٦٩٠٣٣٦٬٩٢٨٬٠٦٢صافي

────────────────
٦٤٠٬٤٥٠٬٩٤٣٤٦٣٬٧٠١٬٥٤٩الملكیةحقوق

────────────────
الدین وصافي المال ٨٤٢٬٥٤٥٬٦٣٣٨٠٠٬٦٢٩٬٦١١رأس

════════════════
المالي الرفع ٪٤٢٤٢٪٢٤نسبة
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٤١

القطاعیة-٣٠ المعلومات

على الجغرافیة المناطق على بناًء أعمال وحدات من الشركة تتكون اإلدارة، التالي:وألغراض النحو

الوسطى٢٠٢٠ الشرقیةالمنطقة الغربیةالمنطقة اإلجماليالمنطقة
سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

١٬١٤٥٬٤٨٧٬٦٨٨٥٢٥٬١٦٠٬٥٧٠٨٦٧٬٨٠٥٬٦٣٩٢٬٥٣٨٬٤٥٣٬٨٩٧اإلیرادات
اإلیرادات ٩٢٨٬٢٨٩٬٤١٥٤٢٥٬٣٥٨٬٨٣٩٧٠٠٬٦٧٨٬٥٧٠٢٬٠٥٤٬٣٢٦٬٨٢٤تكلفة

الموجودات وإطفاء ٩٬١٠٤٬٤٠٨٦٬٣١٥٬٣١٠١٣٬٧٦٢٬٦٦٢٢٩٬١٨٢٬٣٨٠استھالك
االستخدام حق موجودات ٤٬٣٢٤٬٣٢٤١٬٠٣٥٬١٦٥٢٬٤٥٣٬٠٢٧٧٬٨١٢٬٥١٦استھالك

القطاع ١١٣٬٨٦١٬٨٣٤٥٤٬٦٧٩٬٧٠٦٦٨٬٣٧٢٬٠٩٨٢٣٦٬٩١٣٬٦٣٨ربح
════════════════════════════════════════

الموجودات ٥١٢٬٣٧٦٬١٠٤٢١٩٬٧٦٧٬٢٤٧٣٣٧٬٧٠٥٬٤٥٤١٬٠٦٩٬٨٤٨٬٨٠٥إجمالي ════════════════════════════════════════
المطلوبات ١٠١٬٠٧٧٬١١٠١٥٨٬٦٦٧٬١٦٧١٦٩٬٧٩٨٬٦١٦٤٢٩٬٥٤٢٬٨٩٣إجمالي ════════════════════════════════════════

الوسطى٢٠١٩ الشرقیةالمنطقة الغربیةالمنطقة اإلجماليالمنطقة
سعودي سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر لایر

١٬٠٤١٬٨٦٠٬٧٧٤٤٨٣٬٠١٢٬٢٨١٨٩٤٬١٨٧٬٣٦٢٢٬٤١٩٬٠٦٠٬٤١٧اإلیرادات
اإلیرادات ٨٩٥٬٥٩٥٬٦٦٦٤١٦٬٦٤٨٬٢٦٢٧٧٢٬١٦٥٬٦١٢٢٬٠٨٤٬٤٠٩٬٥٤٠تكلفة

الموجوداتاستھالك ٨٬٨٩١٬٩٤٧٥٬٦٥٧٬٨٢٨١٤٬١٦٢٬٢٣٣٢٨٬٧١٢٬٠٠٨وإطفاء
االستخدام حق موجودات ٣٬٢٢٢٬٤٤٣٥٧٩٬٣٤٥١٬٦٠٣٬٦٨٠٥٬٤٠٥٬٤٦٨استھالك

القطاع ٩١٬٨٢٥٬٠٢٢٧٬٩٣٠٬٤٧٠١٢٬١٨٩٬٣٣٠١١١٬٩٤٤٬٨٢٢ربح ═════════════════════════════════════
٤٧٩٬٢١٢٬٢٨٣٢٠٢٬٣٧٥٬٠٧٤٣٤١٬٥٢١٬٠٨٠١٬٠٢٣٬١٠٨٬٤٣٧الموجوداتإجمالي ═════════════════════════════════════

المطلوبات ٤٠٠٬٥٦٥٬٧٩٢٥٤٬٧٤٥٬٠٧٨١٠٤٬٠٩٦٬٠١٨٥٥٩٬٤٠٦٬٨٨٨إجمالي ═════════════════════════════════════

لغرض مستقلة بصورة األعمال لوحدات العملیات نتائج بمراقبة العلیا اإلدارة األداء.  اتخاذتقوم وتقویم الموارد توزیع بشأن القرار
تمویل أن المالیة. كما القوائم في الخسارة أو الربح مع مماثلة بصورة قیاسھ ویتم الخسارة أو الربح أساس على القطاع أداء تقییم یتم

وأعضاء التنفیذي الرئیس ومزایا ورواتب التمویل تكالیف ذلك في (بما اإلداریة والمصاریف المالیةالشركة وإدارات اإلدارة مجلس
أساس على تدار األخرى) والزكاة واإلیرادات والمصاریف والدعم، اإلداریة والشؤون البشریة والموارد والقانونیة المعلومات وتقنیة

التشغیلیة. القطاعات على توزیعھا یتم وال الشركة

الرأسمالیة-٣١ والتعھدات المحتملة االلتزامات
خطا الشركة األقصىأصدرت حدھا بلغ ضمان (٤١٠٬٠٠٠بات سعودي سعودي)  ٢٫٠٣٨٫٨٤٢: ٢٠١٩دیسمبر٣١لایر لایر

بمبلغ   مستندیة واعتمادات العقود تنفیذ لایرسعودي). توجد٥٣٬٢٣٨٬٠٧٢:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١لایرسعودي (٣٣٫٥٩٧٫٧٠٧بشأن
قدرھا رأسمالیة في٩٬٦٧٧٬١٥٢تعھدات كما سعودي سعودي)  ١٬١٥٢٬٦٧٦: ٢٠١٩دیسمبر٣١(٢٠٢٠دیسمبر٣١لایر لایر

والمعدات.  واآلالت بالممتلكات تتعلق

المال-٣٢ رأس في المقترحة الزیادة
من٢٠٢٠نوفمبرفي المال رأس زیادة اإلدارة مجلس قرر إلى١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠، سعودي سعودي٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر لایر

مبلغ   تحویل خالل من مبلغ  ١٠٧٫٥٨٦٫١٠١وذلك وتحویل الشركاء أحد إلى المستحق المبلغ من سعودي لایر٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠لایر
مبلغ وتحویل النظامي االحتیاطي حساب من في٢٦٧٫٤١٣٫٨٩٩سعودي المقترحة الزیادة إلى المبقاة األرباح من سعودي لایر
بتاریخ النظامیة اإلجراءات من االنتھاء المال. تم .٢٠٢١فبرایر١٧رأس

من األسھم عدد زاد السنة، نھایة بقیمة١٥٠٫٠٠٠بعد إلى١٫٠٠٠سھم الواحد للسھم سعودي بقیمة٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر ١٠سھم
الو للسھم سعودي (إیضاحلایر ).٢٧احد
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المنجم ثالجات شركة
محدودة) مسؤولیة ذات (شركة

(تتمة) المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٠دیسمبر٣١

٤٢

الالحقة-٣٣ األحداث عن اإلفصاح
في السنة نھایة بعد النظامیة اإلجراءات من االنتھاء وتم مقفلة مساھمة شركة إلى محدودة مسؤولیة ذات شركة من الشركة تحویل تم

.٢٠٢١فبرایر١٧

ال "شركة المنجم" إلى ثالجات "شركة من للشركة القانوني االسم تغییر تم لألغذیة" فيأیًضا، .٢٠٢١فبرایر١٧منجم

كوفید ١٩-تأثیر
(كوید كورونا فیروس من جدیدة ساللة تحدید دیسمبر١٩-تم نھایة في مرة مارس٢٠١٩) ألول في عنھ اإلعالن تم ذلك وبعد ،

جمیع٢٠٢٠ في ینتشر كورونا فیروس یزال بالجائحة. ال وتصنیفھ العالمیة الصحة منظمة قبل بمامن العالم حول تقریًبا المناطق
االقتصادیة األنشطة تباطؤ إلى أدى مما المدن، في التجول وحظر السفر على قیود إلى أدى مما السعودیة، العربیة المملكة ذلك في

والمحلي. العالمي المستویین على القطاعات من العدید وإغالق

الشركة أعمال على كورونا فیروس جائحة تأثیر مدى العواملإن من العدید على ویتوقف مؤكد غیر المالیة ونتائجھا وعملیاتھا
انتقال معدل العوامل ھذه الحالیة. تشمل الفترة خالل موثوق بشكل تقدیرھا من الشركة تتمكن ال قد والتي المستقبلیة، والتطورات

الحك السلطات تتخذھا قد التي االحترازیة واإلجراءات التفشي، ومدة اإلجراءاتالفیروس، تلك وتأثیر الوباء، انتشار من للحد ومیة
العوامل. من وغیرھا الشركة في والشركاء بالعمالء الخاصة األعمال على ذلك وأثر االقتصادي، النشاط على

في المنتھیة للسنة المالیة القوائم إعداد بتاریخ وكما اآلن س٢٠٢٠دیسمبر٣١وحتى تأثًرا الشركة عملیات تتأثر لم نتیجة، كبیًرا لبًیا
كوفید ا١٩-تفشي إدارة تستمر تأثیر. وسوف ومدى طبیعة تقییم في المالیة.١٩كوفیدلشركة ونتائجھا أعمالھا على

المالیة-٣٤ القوائم اعتماد
في المنتھیة للسنة المالیة القوائم إصدار اعتماد بتاریخ٢٠٢٠دیسمبر٣١تم الشركاء قبل (الموافق١٤٤٢مضانر٢من ١٤ھـ

).٢٠٢١أبریل

المقارنة-٣٥ أرقام
الحالیة. للسنة المالیة القوائم مع المقارنة قابلیة لتعزیز السابقة للسنة المالیة القوائم على التصنیف إعادة عملیات بعض إجراء تم

ا والدخل الخسارة أو الربح وقائمة المالي المركز قائمة في البنود بعض تعدیل تم النقدیةعلیھ، التدفقات وقائمة اآلخر لشامل
المالیة. القوائم حول العالقة ذات واإلیضاحات

التالي: النحو على البنود تصنیف إعادة تم
سابًقا ورد التصنیفكما التصنیفإعادة إعادة بعد
سعوديلایرسعودي سعوديلایر لایر

أخرى وموجودات مقدماً مدفوعة ٩٬٥٢٨٬١٤٧١٠٬٣٦٢٬٦٦٢١٩٬٨٩٠٬٨٠٩مصاریف
أخرى متداولة مالیة ٢٬٤٥٨٬٤٠٨)١٠٬٣٦٢٬٦٦٢(١٢٬٨٢١٬٠٧٠موجودات

وآخرون تجاریون ١٨٢٬٢١٣٬٤٠٥)١٩٬٢٣٩٬٠٠٩(٢٠١٬٤٥٢٬٤١٤دائنون
الدفع مستحقة ١٩٬٠٥٣٬٥٤٣١٩٬٠٥٣٬٥٤٣-مصاریف

مستحقة مضافة قیمة ١٨٥٬٤٦٦١٨٥٬٤٦٦-ضریبة
بیع )٢٠٣٬٤٩١٬١٠٣(٢٬٤٧٧٬٨٩١)٢٠٥٬٩٦٨٬٩٩٤وتوزیعمصاریف

وإداریة عمومیة )٢١٬٧٢٨٬٠٦٢()٢٬٤٧٧٬٨٩١()١٩٬٢٥٠٬١٧١(مصاریف
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