
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة
 

 2021 سبتمبر 30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )غير مراجعة(   وتقرير فحص المراجع المستقل
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 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 
 

 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة
    2021سبتمبر  30كما في 

 جزًءا ال يتجزأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  23إلى  1من تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30  
 )مراجعة( )غير مراجعة(   
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
    

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 281,033,658 285,800,213 6 ممتلكات وآالت ومعدات 
 4,265,572 3,305,042  موجودات غير ملموسة

 ─────────  ────────    46,945,925 47,768,606  موجودات حق االستخدام
 ─────────  ────────    332,245,155 336,873,861  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    الموجودات المتداولة
 419,992,579 421,203,486 7 بضاعة 

 216,177,674 248,493,486 8 مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرون
 81,527,168 111,025,307 11 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة 

 ─────────  ────────    19,906,229 30,121,267 9 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 
 ─────────  ────────    737,603,650 810,843,546  إجمالي الموجودات المتداولة

 ═════════  ════════    1,069,848,805 1,147,717,407  إجمالي الموجودات
    حقوق الملكية والمطلوبات 

    حقوق الملكية 
 150,000,000 600,000,000 10 رأس المال 

 450,000,000 - 10 زيادة مقترحة في رأس المال 
 22,967,876 22,967,876 10 احتياطي نظامي 

 (3,739,413) (3,739,413)  احتياطي التقويم االكتواري
 ─────────  ────────    21,222,480 141,336,540  أرباح مبقاه 

 ─────────  ────────    640,450,943 760,565,003  إجمالي حقوق الملكية 
    المطلوبات غير المتداولة 

 41,936,474 41,896,950  جزء غير متداول -التزامات إيجار 
 ─────────  ────────    39,668,205 44,144,802  التزامات منافع محددة للموظفين 

 ─────────  ────────    81,604,679 86,041,752  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    المطلوبات المتداولة 

 181,048,705 176,621,310 12  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون 
 187,314 202,793 11 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

 1,150,025 1,225,416  التزامات برد مبلغ
 6,924,936 7,393,448  جزء متداول -التزامات إيجار 

 128,000,000 70,000,000 13  قروض قصيرة األجل 
 25,196,294 28,979,264  ضريبة قيمة مضافة مستحقة 

 ─────────  ────────    5,285,909 16,688,421 14 زكاة مستحقة 
 ─────────  ────────    347,793,183 301,110,652  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 ─────────  ────────    429,397,862 387,152,404  إجمالي المطلوبات 
 1,069,848,805 1,147,717,407  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

   ════════  ═════════ 
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 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة
 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

    

 جزًءا ال يتجزأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  23إلى  1من تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ──────────────────── ──────────────────── 
 2020سبتمبر  30  2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30  

 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(    
 لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح 
       

 1,916,360,595  1,897,525,865 626,377,540 654,988,049 15 إيرادات 
 (1,529,094,730)  ( 1,571,488,858) (504,112,457) ( 535,393,039)  تكلفة اإليرادات 

  ───────── ───────── ─────────  ───────── 
 387,265,865  326,037,007 122,265,083 119,595,010  إجمالي الربح 

       
 (166,598,631)  ( 174,541,939) (55,013,393) ( 56,629,579)  مصاريف بيع وتسويق

 (15,464,152)  ( 15,195,555) (4,612,388) ( 4,987,295)  مصاريف عمومية وإدارية 
استهالك موجودات حق  

 (5,281,823)  ( 5,961,189) (1,964,614) ( 2,034,326)  االستخدام 
  ──────── ──────── ────────  ──────── 

 199,921,259  130,338,324 60,674,688 55,943,810  دخل العمليات 
       

 13,098,691  3,636,502 11,320,355 1,554,468  إيرادات أخرى، صافي 
 (3,750,861)  ( 2,458,254) (1,433,117) ( 863,686) 16 تكاليف تمويل

  ──────── ──────── ────────  ──────── 
 209,269,089  131,516,572 70,561,926 56,634,592  الدخل قبل الزكاة 

       
 (7,379,906)  ( 11,402,512) (3,762,469) ( 3,975,765) 14 الزكاة 

  ──────── ──────── ────────  ──────── 
 201,889,183  120,114,060 66,799,457 52,658,827  صافي دخل الفترة 

       
 الخسارة الشاملة األخرى 

بنود لن يعاد تصنيفها الحًقا 
 إلى الربح أو الخسارة:

إعادة قياس التزامات المنافع  
 (2,422,173)  - (2,422,173) -  المحددة للموظفين 

  ──────── ──────── ────────  ──────── 
 199,467,010  120,114,060 64,377,284 52,658,827  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  ════════ ════════ ════════  ════════ 
ربح السهم األساسي  

  والمخفض:
     

ربح السهم األساسي  
والمخفض من صافي  

 3.32  2.00 1.07 0.88 17 الدخل 
  ════════ ════════ ════════  ════════ 
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 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة 
    2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 جزًءا ال يتجزأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  23إلى  1من تشكل اإليضاحات المرفقة 
4  

 
 

 

 رأس المال 
الزيادة المقترحة  

 في رأس المال 
االحتياطي  

 النظامي 
احتياطي التقويم  

 األرباح المبقاة   االكتواري 

 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
       

 2021يناير  1كما في 
 640,450,943 21,222,480 ( 3,739,413) 22,967,876 450,000,000 150,000,000 )مراجعة( 

       
 120,114,060 120,114,060 - - - - صافي دخل الفترة 

  الدخل الشامل اآلخر للفترة
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 120,114,060 120,114,060 - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
الزيادة في رأس المال )إيضاح 

10) 450,000,000 (450,000,000) - - - - 
 ─────── ─────── ────── ────── ─────── ─────── 

  2021سبتمبر  30كما في 
 760,565,003 141,336,540 ( 3,739,413) 22,967,876 - 600,000,000 )غير مراجعة( 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
       

 2020يناير  1كما في 
 463,701,549 240,202,303 ( 1,500,754) 75,000,000 - 150,000,000 )مراجعة( 

       
 201,889,183 201,889,183 - - - - صافي دخل الفترة 

 (2,422,173) - (2,422,173) - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 
 199,467,010 201,889,183 (2,422,173) - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

توزيعات أرباح مدفوعة  
 (158,276,809) (158,276,809) - - - - ( 18)إيضاح 

 ─────── ─────── ────── ────── ─────── ─────── 
  2020سبتمبر  30كما في 

 504,891,750 283,814,677 ( 3,922,927) 75,000,000 - 150,000,000 )غير مراجعة( 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
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 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 الموجزة قائمة التدفقات النقدية األولية 
    2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 جزًءا ال يتجزأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  23إلى  1من تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   
 لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح 

    األنشطة التشغيلية 
 209,269,089 131,516,572  الربح قبل الزكاة 

التعديالت غير النقدية لتسوية الدخل قبل الزكاة إلى صافي التدفقات 
 النقدية من األنشطة التشغيلية

   

 5,281,823 5,990,558  االستخداماستهالك موجودات حق 
 21,149,852 19,824,597 6  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 1,308,577 1,161,032  إطفاء موجودات غير ملموسة 
 655,403 927,774 16 عمولة على التزامات اإليجار

 2,307,477 1,530,480 16 عمولة على قروض قصيرة األجل 
 2,108,012 2,622,345 8  االئتمان المتوقعة مخصص خسائر 

 ( 1,950,961) ( 3,108,308)  مكاسب استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 ─────────  ─────────    3,074,325 5,625,450  التزامات المنافع المحددة للموظفين 

  166,090,500 243,203,597 
    تعديالت رأس المال العامل:  

 26,702,397 ( 34,938,157)  تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون آخرونمدينون 
 ( 36,300,616) ( 1,210,907)  بضاعة 

 47,791,345 ( 4,427,395)  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع ودائنون آخرون
 388,181 75,391  التزامات برد مبلغ

 27,688,816 3,782,970  ضريبة قيمة مضافة مستحقة
 ─── ────── ─────────    ( 20,766,998) ( 29,482,660)  مبالغ مستحقة من/ إلى جهات ذات عالقة 

  99,889,742 235,301,928 
 ( 1,519,496) ( 1,530,480)  تكاليف تمويل مدفوعة

 ( 2,287,776) ( 1,148,854)  التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين 
 ─────────  ─────────    ( 4,729,108) -  مدفوعةزكاة 

 ─────────  ─────────    226,765,548 97,210,408  صافي النقدية الناتجة مـن األنشطة التشغيلية 
    األنشطة االستثمارية 

 ( 14,754,523) ( 24,718,640) 6 إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات 
 2,319,525 3,235,796  ممتلكات وآالت ومعدات متحصالت من استبعاد 

 ─────────  ─────────    ( 611,833) ( 200,502)  إضافات إلى موجودات غير ملموسة
 ─────────  ─────────    ( 13,046,831) ( 21,683,346)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

    األنشطة التمويلية 
 ( 6,344,633) ( 7,312,024)  مسددة التزامات إيجار 

  903,471 - مبلغ مستحق إلى شريك 
  95,000,000 3,080,000,000 قروض قصيرة األجل مستلمة 
  ( 165,000,000) ( 3,138,000,000) قروض قصيرة األجل مسددة

 ─────────  ─────────    ( 122,904,361) - 18 توزيعات أرباح مدفوعة 
 ─────────  ─────────    ( 198,345,523) ( 65,312,024)  المستخدمة في األنشطة التمويلية صافي النقدية 

 15,373,194 10,215,038  الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 
 ─────────  ─────────    20,090,651 19,906,229 9 األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية الفترة 
 ══════ ═══ ═════ ════   35,463,845 30,121,267 9 األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية الفترة 

    المعامالت غير النقدية: 
 36,875,865 47,768,606  إضافات إلى موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار

 - 450,000,000 10 المال زيادة مقترحة في رأس المال محولة إلى رأس 
 35,372,448 - 18  توزيعات أرباح غير مدفوعة 

 13,950,205 - 11  ممتلكات وآالت ومعدات محولة إلى جهة ذات عالقة، صافي 
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 كة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( شر
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
  2021سبتمبر   30 

  6   

 
 التكوين واألنشطة .1
 

شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة في الرياض بالمملكة 
(.  2007أبريل    24هـ )الموافق  1428ربيع الثاني    7وتاريخ    1010231822العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

 ، المملكة العربية السعودية.11451، الرياض 1544يقع العنوان المسجل للشركة في الرياض، ص ب 
 

العلي المنجم )"الشركة األم"( التي هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة في    إن الشركة شركة تابعة لشركة أبناء عبدهللا
هـ )الموافق  1376ذو القعدة    11وتاريخ    1010000565الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

الرياض، ص.ب.  1957يونيو    10 في  األم  للشركة  المسجل  العنوان  يقع  الرياض  2395(.  العربية 11451،  المملكة   ،
 السعودية.

 
  2020نوفمبر    2، قرر الشركاء طرح أسهم لالكتتاب العام. كما قرر الشركاء في اجتماعهم بتاريخ  2020أكتوبر    11بتاريخ  

إلى ذلك، قامت الشركة بتغيير  إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. إضافة  تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة 
كة ثالجات المنجم" إلى "شركة المنجم لألغذية" )شركة مساهمة سعودية مقفلة(. تم االنتهاء من اإلجراءات  اسمها من "شر 

،  2021سبتمبر  28(. كما في 10)إيضاح  2021النظامية المتعلقة بتحويل الشكل القانوني للشركة وتغيير اسمها خالل عام 
بالموافقة قراره  المالية  السوق  هيئة  إدارة  مجلس  طرح   أصدر  بشأن  "الشركة"  لألغذية  المنجم  شركة  طلب  على 

 من رأسمال الشركة.  %30( سهًما تمثل 18,000,000)

تقوم الشركة بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية، وذلك  
 من خالل فروعها التالية: 

 
 موقع الفرع  رقم السجل التجاري 

 بريدة  1131026002
 الدمام  2050059043
 جدة 4030176226
 خميس مشيط  5855030212
 المدينة المنورة 4650046753
 تبوك  3550027505
 حائل 3350031238
 االحساء 2250045420
 مكة المكرمة 4031067309
 الطائف 4032032800
 جيزان 5900017953
 الرياض  1010401313
 الرياض  1010465454
 جدة 4030291805
 الرياض  1010653210
 سكاكا  3400119907

 
 أسس اإلعداد  .2
 
 بيان االلتزام  2-1
لمعيار المحاسبة    2021سبتمبر    30التسعة أشهر المنتهية في  تي الثالثة وتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفتر  وفقاً 

 المالية األولية الموجزة( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. قامت الشركة بإعداد القوائم  34الدولي رقم )
على أساس استمرارها في العمل كمنشأة مستمرة. أخذ أعضاء مجلس اإلدارة بعين االعتبار عدم وجود حاالت عدم تأكد جوهرية 
قد تثير شًكا كبيًرا حول هذا االفتراض. وأبدوا حكًما مفاده أنه من المتوقع بصورة معقولة أن يتوفر لدى الشركة الموارد الكافية 

 شهًرا من نهاية الفترة المالية.    12تشغيلية في المستقبل المنظور، في فترة ال تقل عن لالستمرار في عملياتها ال
 

 إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنبًا 
 . 2020ديسمبر   31في  إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما 

 
 أسس القياس  2-2

الموظفين   تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي. وبالنسبة لمنافع
 ومنافع ما بعد التوظيف األخرى، تم استخدام التقويم االكتواري الحتساب القيمة الحالية. 

ق-١٤٢
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 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
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 أسس اإلعداد )تتمة(   .2
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

 عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، باعتباره أيًضا العملة الوظيفية للشركة.تم 

 
 السياسات المحاسبية الهامة والتغيرات في السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة .3
 

المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية   تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك
. لم تقم 2021يناير    1باستثناء تطبيق التعديالت على المعايير السارية اعتباراً من    2020ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في  

 الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.

 
 والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير .4
 

لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد. يسري العديد من التعديالت 
 على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.  جوهري لكن ليس لها أثر 2021ألول مرة في عام  

 
( ومعيار المحاسبة الدولي 9المرحلة الثانية: التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -إحالل سعر الفائدة المرجعي 

 ( 16رير المالي )( والمعيار الدولي للتق4(والمعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39)
 

تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خاليًا 
 تقريبًا من المخاطر. 

 
 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية: 

التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة، كتغييرات  وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو   •
 في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق. 

تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة   •
 يةالتغط

توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة   •
 بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر

 
 إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. 

 
 ت واألحكام المحاسبية الهامة التقديرات واالفتراضا .5
 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ 
 المحتملة.اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات 

 
وكانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية لعدم التأكد  

. لكن في ضوء عدم التأكد  2020ديسمبر    31من التقديرات هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على القوائم المالية للسنة المنتهية في  
، قد يترتب عن أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية  19-الي فيما يتعلق بكوفيدالح

للموجودات و/ أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلية. ونظًرا الستمرار تطور الموقف، تواصل اإلدارة تقييم األثر 
 (. 22دا إلى التطورات المتوقعة )انظر أيًضا إيضاح الناتج عن ذلك استنا

 
  

ق-١٤٣

Foods  لألغـذيــة



 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
  2021سبتمبر  30

  8   

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  .6

 
لفترة التسعة أشهر   

 المنتهية في
 

 للسنة المنتهية في
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   التكلفة: 

 537,988,035 514,532,526 في بداية الفترة/ السنة 
 18,895,703 24,718,640 إضافات خالل الفترة/ السنة 

 ( 24,728,152) ( 8,760,530) استبعادات خالل الفترة/ السنة 
 ( 17,623,060) - (11محول إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 

  ────────  ──────── 
 514,532,526 530,490,636 في نهاية الفترة/ السنة 

  ────────  ──────── 
   االستهالك المتراكم:

 233,871,974 233,498,868 في بداية الفترة/ السنة 
 27,826,381 19,824,597 االستهالك المحمل للفترة/ للسنة

 ( 24,630,261) ( 8,633,042) متعلق باستبعادات خالل الفترة/ السنة
 (3,569,226) - (11متعلق بتحويل إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 

  ────────  ──────── 
 233,498,868 244,690,423 في نهاية الفترة/ السنة 

  ────────  ──────── 
   صافي القيمة الدفترية:
 281,033,658 285,800,213 في نهاية الفترة/ السنة 

  ════════  ════════ 
 

 البضاعة .7
 

 
لفترة التسعة أشهر  

 المنتهية في
 

 المنتهية فيللسنة 
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 315,325,512 306,102,078 بضاعة معدة للبيع
 94,599,890 102,181,123 بضاعة في الطريق 

 10,067,177 12,920,285 قطع غيار ومواد مستهلكة
  ───────  ─────── 
 421,203,486 419,992,579 
  ═══════  ═══════ 
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 المدينون التجاريون والمصاريف المدفوعة مقدماً والمدينون اآلخرون  .8
 

 
 الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله: 

يوماً. وليس من سياسة الشركة الحصول    60إلى    15التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموماً من  إن الذمم المدينة  
 على ضمانات بشأن الذمم المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. 

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

 
أشهر  لفترة التسعة  

 المنتهية في
 

 للسنة المنتهية في
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 4,624,131 6,806,409 في بداية الفترة/ السنة 
 2,182,278 2,622,345 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  ───────  ─────── 
 6,806,409 9,428,754 السنة في نهاية الفترة/ 

  ═══════  ═══════ 
 

 األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  .9
 

 
لفترة التسعة أشهر  

 المنتهية في
 

 للسنة المنتهية في
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 17,571,434 28,315,333 النقد لدى البنوك
 2,334,795 1,805,934 نقد في الصندوق 

  ───────  ─────── 
 30,121,267 19,906,229 
  ═══════  ═══════ 

لفترة التسعة أشهر   
 المنتهية في

 
 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 سعوديلاير  لاير سعودي 
   

 207,570,533 231,880,587 مدينون تجاريون 
 (6,806,409) ( 9,428,754) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  ───────  ─────── 
 222,451,833 200,764,124 

 7,905,653 13,853,865 مصاريف مدفوعة مقدًما
 4,642,664 8,366,030 دفعات مقدمة لموردين ومقاولين 

 976,777 1,018,400 موجودات حق اإلرجاع 
 1,888,456 2,803,358 موجودات مالية متداولة أخرى 

  ───────  ─────── 
 248,493,486 216,177,674 
  ═══════  ═══════ 
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 رأس المال واالحتياطي النظامي .10
 
 رأس المال ( أ

( زيادة 2020نوفمبر  2هـ )الموافق 1442ربيع األول  16، قرر الشركاء بالشركة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 2020خالل عام  
سهم، قيمة كل    60,000,000لاير سعودي )مقسمة إلى    600,000,000لاير سعودي إلى    150,000,000رأسمال الشركة من  

لاير سعودي من الزيادة المقترحة في رأس المال،    450,000,000لاير سعودي(، وذلك من خالل تحويل مبلغ قدره    10منها  
كة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. وقد تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية وتغيير الهيكل القانوني للشركة من شر

رجب   5المتعلقة بزيادة رأس المال وتغيير الهيكل القانوني، بما في ذلك موافقة وزارة التجارة وصدور القرار الوزاري، بتاريخ  
ركة أيًضا على الموافقة من وزارة التجارة على استمرار (. عالوة على ذلك، حصلت الش2021فبراير    17هـ )الموافق  1442

، وعليه تم إعفاؤها من إعداد قوائم مالية منفصلة بتاريخ التحول  2021ديسمبر    31حتى    2021يناير    1السنة المالية الحالية من  
 إلى شركة مساهمة مقفلة. 

 
سهم، قيمة كل سهم    150.000:  2020ديسمبر    31سهم )  60,000,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من   

 لاير سعودي(. فيما يلي بيان نسبة الملكية:   1,000: قيمة كل سهم 2020ديسمبر  31لاير سعودي ) 10
 
لفترة التسعة أشهر   

 المنتهية في
 

 للسنة المنتهية في
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 % 99 %99 شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 
 % 1 %1 شركة الكفاءة العقارية

  ───────  ─────── 
 100% 100 % 
  ═══════  ═══════ 

 
 االحتياطي النظامي  ( ب

 
على الشركة تحويل   لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب  إلى من صافي الدخل    % 10طبقاً  بنهاية كل سنة 

 من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. %30االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 
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 اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة .11

 
تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو  

الجهات. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من  السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها تأثيًرا هاًما من قبل هذه 
 قبل إدارة الشركة. 

 
فإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة  ،  13باإلضافة إلى ضمان الشركة من الشركة األم كما هو موضح في إيضاح  

 في بيان الربح أو الخسارة خالل الفترة هي كما يلي: 
 
 ذات العالقة المعامالت مع الجهات (أ

 مصاريف  مشتريات  مبيعات  
شراء ممتلكات   

 وآالت المعدات 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

  2021سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
     )غير مراجعة( 

 - - 104,127,354 - فرانس بولتري 
 - 96,570 59,880 9,771,640 شركة بيت الشواية 

 - 675,220 207,412 2,892,041 شركة الخليج للتموين
 - 384,172 363,234 1,851,583 شركة مركز أغذية الحمية 

 - 44,502 25,482 276,775 شركة الزاد السعودية 
 - 7,544 - 38,175 شركة ذاتي المحدودة 

 - 88,969 - - شركة بريدة للتجارة والتبريد
 - 92,500 - - شركة الكفاءة العقارية 

 - 7,753 - - شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 
 

 مصاريف   مشتريات  مبيعات  
شراء ممتلكات   

 وآالت المعدات 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

  2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 )غير مراجعة( 

    
 

 - - 299,999,686 - فرانس بولتري 
 - 309,682 166,686 28,970,617 شركة بيت الشواية 

 - 1,989,602 833,579 8,325,712 شركة الخليج للتموين
 3,702,669 3,062,704 1,242,867 4,191,406 شركة مركز أغذية الحمية 

 - 130,503 72,507 815,525 شركة الزاد السعودية 
 - 27,487 - 130,854 شركة ذاتي المحدودة 

 - 256,077 1,217,490 - بريدة للتجارة والتبريدشركة 
 - 711,400 - - شركة الكفاءة العقارية 

 - 2,141,316 - - شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 
 

 مصاريف  مشتريات مبيعات 
استبعاد ممتلكات 

 وآالت ومعدات 
  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

)غير  2020سبتمبر   30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
     مراجعة( 

 -   -   126,078,123  - فرانس بولتري 
 -   182,619  71,102  8,989,467 شركة بيت الشواية  
 -   779,148  391,922  3,340,560 شركة الخليج للتموين 
 -   1,086,586  717,185  1,424,280 شركة مركز أغذية الحمية  
 -   78,011  31,746  232,613 شركة الزاد السعودية  
 - 5,433  -   67,692 شركة ذاتي المحدودة  
 -   65,077  2,238  - شركة بريدة للتجارة والتبريد 
 13,950,205 394,470  -   - شركة الكفاءة العقارية  
 - 5,893,830  -   - شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم  

  

ق-١٤٧

Foods  لألغـذيــة



 شركة المنجم لألغذية )سابقًا: شركة ثالجات المنجم( 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
  2021سبتمبر  30

  12   

 

 اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة )تتمة(  -11
 

استبعاد ممتلكات  مصاريف   مشتريات مبيعات 
 وآالت ومعدات 

  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
)غير  2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 مراجعة( 
    

 - - 329,102,135 - فرانس بولتري 
 - 423,016 79,452 22,561,394 شركة بيت الشواية 

 - 1,642,642 762,687 9,397,855 شركة الخليج للتموين
 - 2,493,813 1,828,652 4,854,221 شركة مركز أغذية الحمية 

 - 13,215 159,182 625,572 شركة الزاد السعودية 
 - 33,190 - 1,140,365 شركة ذاتي المحدودة 
 - 317,147 2,447,550 - والتبريدشركة بريدة للتجارة 

 13,950,205 956,181 - - شركة الكفاءة العقارية 
 - 6,552,849 - - شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 

 - 4,969 - - شركة األعمدة للمقاوالت 
 

 نورد فيما يلي األرصدة لدى الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة المركز المالي: 

 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقةب( 
 فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة: 

لفترة التسعة أشهر   
 المنتهية في

 
 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
    لاير سعودي لاير سعودي 

 71,043,712 97,130,462 فرانس بولتري
 7,150,774 8,192,592 شركة بيت الشواية

 1,262,904 2,381,620 شركة الخليج للتموين
 1,025,235 1,667,266 شركة مركز أغذية الحمية 

 418,942 1461613 شركة بريدة للتجارة والتبريد
 151,715 99,818 شركة الزاد السعودية 
 ───────  ───────   473,886 91,936 شركة ذاتي المحدودة 

 111,025,307 81,527,168   ═══════  ═══════ 
 

اثنى وتسدد خالل  عمولة  وبدون  بدون ضمانات  أعاله  األرصدة  المبالغ    إن  أرصدة  مخصص  بتقدير  اإلدارة  تقوم  شهًرا.  عشر 
المستحقة من الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر. ال يوجد  

ي االعتبار الخبرة السابقة في التعثر رصيد مستحق من الجهات ذات العالقة بتاريخ إعداد القوائم المالية متأخر السداد، مع األخذ ف
والتوقعات المستقبلية للقطاعات التي تعمل فيها الجهات ذات العالقة، ترى اإلدارة أن أرصدة الجهات ذات العالقة غير منخفضة  

ال المالية  الفترة  إجراؤها خالل  تم  التي  الهامة  االفتراضات  أو  التقديرات  أساليب  في  تغيير  أي  يطرأ  لم  تقييم القيمة.  عند  حالية 
 مخصصات األرصدة المستحقة من الجهات ذات العالقة. 

 المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقةج( 
 فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة: 

لفترة التسعة أشهر   
 المنتهية في

 
 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( مراجعة()غير  
    لاير سعودي لاير سعودي 

 146,950 - مصنع شركة أغذية الحمية للوجبات المجمدة
 ───────  ───────   40,364 202,793 شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم )الشركة األم(

 202,793 187,314   ═══════  ═══════ 
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 العالقة )تتمة(اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات  .11

 
 الشروط واألحكام الخاصة بالمبلغ المستحق إلى أحد المساهمين: 

 يوماً. 45إلى    30إن هذه المبالغ غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموماً من 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارةد( 

لديهم   الذين  العليا  اإلدارة  بالشركة موظفي  اإلدارة  موظفي  أنشطة يشمل كبار  والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة  السلطة 
 الشركة. فيما يلي بيان التعويضات لكبار موظفي اإلدارة:

 
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  ─────────────── ──────────────── 
 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

 3,667,941 4,233,377 1,299,748 1,440,319 منافع موظفين قصيرة األجل 
 309,600 308,541 55,993 78,165 التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,518,484 1,355,741 4,541,918 3,977,541 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 الدائنون التجاريون والمبالغ مستحقة الدفع والدائنون اآلخرون  .12
 

لفترة التسعة أشهر   
 المنتهية في

 
 للسنة المنتهية في

 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 149,777,122 149,150,272 دائنون تجاريون
 29,098,804 25,610,344 مصاريف مستحقة الدفع 

 762,544 967,557 دفعات مقدمة من العمالء
 1,410,235 893,137 دائنون آخرون 

  ────────  ──────── 
 176,621,310 181,048,705 
  ════════  ════════ 

 الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالية أعاله: 

 * إن الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير مرتبطة بعمولة وتبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر.
 

 القروض قصيرة األجل  .13
 

لتمويل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركة. إن القروض حصلت الشركة على قروض مرابحة وتورق من بنوك محلية  
 مضمونة بضمان مشترك من الشركة األم وتحمل تكاليف اقتراض وفقاً للمعدالت التجارية السائدة. 

 
ديسمبر   31لاير سعودي )  570,000,000، حصلت الشركة على إجمالي تسهيالت ائتمانية قدرها  2021سبتمبر    30كما في  
 128,000,000:  2020ديسمبر    31لاير سعودي منها )  70,000,000لاير سعودي، تم استخدام    520,000,000:  2020

 لاير سعودي(.
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 الزكاة المستحقة  .14
 

المنتهية في قامت شركة أبناء عبد هللا العلي المنجم )"الشركة األم"( والشركة بتقديم إقرارها الزكوي على أساس مستقل حتى السنة 
بتاريخ  2016ديسمبر    31 )الموافق  1439محرم    23.  الزكاة 2017أكتوبر    13هـ  هيئة  موافقة  األم على  الشركة  (، حصلت 

  2008والضريبة والجمارك )الهيئة( لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس مجمع، بما في ذلك الشركة، وبالتالي اعتباًرا من عام  
م تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل، بما في ذلك الشركة. تم  فصاعًدا، بدأت الشركة األ

إلى الهيئة. كما قامت الشركة   2016حتى    2008ديسمبر    31إعادة تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة عن السنوات المنتهية في  
حتى    2017الشركات التابعة لها المملوكة بالكامل، بما في ذلك الشركة، عن السنوات    األم بتقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة

. تم احتساب التزام الزكاة عن طريق حساب الزكاة 2020ديسمبر   31. حصلت الشركة األم أيًضا على شهادة الزكاة حتى  2020
المستحق لكل شركة بالتناسب على أساس حساب المستحقة على أساس مستقل لكل منشأة من منشآت المجموعة ثم تحديد المبلغ  

 الزكاة المجمعة للمجموعة. 
 
(، تعهدت 10( وتغيير الوضع القانوني للشركة خالل السنة الحالية )إيضاح  1في ضوء الموافقة على عملية االكتتاب العام )إيضاح   

وط الزكوية التي قد تصدر مستقبالً فيما يتعلق بالسنوات  الشركة األم بتحمل وتسوية أي التزامات إضافية قد تنشأ عند االنتهاء من الرب
 . 2020حتى  2008من 

 
 مصروف الزكاة 

 تتكون الزكاة المحملة للفترة/ للسنة مما يلي:
 
لفترة التسعة أشهر   

 المنتهية في
 

 للسنة المنتهية في
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1,948,966 - زكاة إضافية موزعة )إيضاح أ أدناه( 
 5,285,909 11,402,512 مخصص الفترة/ السنة الحالية 

  ────────  ──────── 
 7,234,875 11,402,512 إجمالي المجنب خالل الفترة/ السنة

  ════════  ════════ 
 

 تخصيًصا إضافيًا لمصروف الزكاة قامت به الشركة األم بناًء على حساب الزكاة المجمعة.)أ( يمثل هذا المبلغ 
 

 الحركة في مخصص الزكاة: 
لفترة التسعة أشهر   

 المنتهية في
 

 للسنة المنتهية في
 2020ديسمبر  31 2021سبتمبر  30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 2,780,142 5,285,909 الفترة/ السنة في بداية 
 7,234,875 11,402,512 مخصص الفترة/ السنة الحالية 
 (4,729,108) - مدفوعات خالل الفترة/ السنة 

  ────────  ──────── 
 5,285,909 16,688,421 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

  ════════  ════════ 
 الربوط الزكوية 

تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة من قبل الشركة األم، بما في ذلك الشركة، إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة( عن  تم  
حتى   2008. تقوم الشركة األم بتسوية أي ربط قد ينشأ في المستقبل فيما يتعلق بالسنوات من  2020حتى    2008السنوات من  

2020 . 
 

  ، تقوم الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي على أساس مستقل. 2021يناير  1اعتباًرا من 
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 اإليرادات  .15

 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ──────────────── ───────────────── 
 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  مراجعة( )غير  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     

بضاعة غير معدة للبيع بالتجزئة محولة في  
 1,091,242,529 1,147,257,962 384,569,298 421,045,342 نقطة من الزمن

بضاعة معدة للبيع بالتجزئة محولة في نقطة  
 819,556,972 744,358,098 239,882,008 231,704,255 الزمنمن 

 5,561,094 5,909,805 1,926,234 2,238,452  إيرادات إيجار مستودع 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 654,988,049 626,377,540 1,897,525,865 1,916,360,595 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ──────────────── ───────────────── 
 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     توقيت إثبات اإليرادات  

 1,910,799,501 1,891,616,060 624,451,306 652,749,597 بضاعة محولة في نقطة من الزمن
 5,561,094 5,909,805 1,926,234 2,238,452 على مدى الزمن - إيرادات إيجار مستودع 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 654,988,049 626,377,540 1,897,525,865 1,916,360,595 

 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 تكاليف التمويل  .16
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ──────────────── ───────────────── 
 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 2021سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
 لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
     
 2,307,477 1,530,480 504,779 559,821  عمولة على القروض البنكية 

 655,403 927,774 140,357 303,865 عمولة على التزامات اإليجار 
 787,981 - 787,981 - عمولة اكتوارية 

 ─────── ─────── ──────── ─────── 
 863,686 1,433,117 2,458,254 3,750,861 

 ═══════ ═══════ ════════ ═══════ 
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 ربح السهم .17
 

صافي دخل الفترة المتعلقة بالمساهمين العاديين على المتوسط المرجح  يتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض وذلك بقسمة  
قابلة   السهم األساسي، وذلك لعدم وجود سندات  المخفض هو نفسه ربح  السهم  الفترة. إن ربح  القائمة خالل  العادية  لعدد األسهم 

 للتحويل أو أدوات مالية مخفضة لدى الشركة. 
 

لق بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المستخدم يعكس الجدول التالي دخل الفترة المتع
 في عمليات احتساب ربح السهم األساسي والمخفض.

 
 ربح السهم األساسي والمخفض من إجمالي الدخل 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر  30 

2021 
سبتمبر   30 

2020 
سبتمبر   30 

2021 
سبتمبر   30 

2020 
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  
        

 199,467,010  120,114,060  64,377,284  52,658,827 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 60,000,000  60,000,000  60,000,000  60,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 3.32  2.00  1.07  0.88 الربح األساسي والمخفض للسهم 

 
 توزيعات األرباح  .18

 
، تم اإلعالن عن توزيعات  2020سبتمبر    30لم يتم اقتراح توزيع أرباح في الفترة الحالية. خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

بواقع    158،276،809بمبلغ  أرباح   أرباح  )توزيعات  عليها   1،055.2لاير سعودي  وافق  والتي  الواحد(،  للسهم  لاير سعودي 
 (. 2020أبريل   16هـ )الموافق 1441شعبان   23المنعقد بتاريخ الشركاء في اجتماعهم 

 
 المعلومات القطاعية  .19
 

 ألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات أعمال بناًء على المناطق الجغرافية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي: 
 

 اإلجمالي  المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
     )غير مراجعة(  2021

 654,988,049 233,244,589 136,652,299 285,091,161 اإليرادات 
 535,393,039 189,394,764 111,248,781 234,749,494 تكلفة اإليرادات 

 6,784,722 2,848,022 1,383,891 2,552,809 استهالك وإطفاء الموجودات 
 2,034,326 592,537 339,238 1,102,551 استهالك موجودات حق االستخدام 

 56,634,592 20,639,778 14,632,321 21,362,493 ربح القطاع قبل الزكاة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

)غير  2021سبتمبر   30الموجودات في إجمالي 
 1,147,717,407 360,238,778 236,047,969 551,430,660 مراجعة( 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
)غير   2021سبتمبر 30إجمالي المطلوبات في 

 387,152,404 20,929,828 12,698,334 353,524,242 مراجعة( 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  .20
 

 اإلجمالي  المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 )غير مراجعة(  2021

    

 1,897,525,865 666,635,784 379,283,302 851,606,779 اإليرادات 
 1,571,488,858 546,055,424 313,354,402 712,079,032 تكلفة اإليرادات 

 20,985,629 9,146,893 4,296,626 7,542,110 استهالك وإطفاء الموجودات 
 5,961,189 1,782,941 936,819 3,241,429 استهالك موجودات حق االستخدام 

 131,516,572 45,765,398 31,620,026 54,131,148 القطاع قبل الزكاة ربح 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 2021سبتمبر   30إجمالي الموجودات في 
 1,147,717,407 360,238,778 236,047,969 551,430,660 )غير مراجعة( 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 2021سبتمبر 30المطلوبات في إجمالي 

 387,152,404 20,929,828 12,698,334 353,524,242 )غير مراجعة( 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 اإلجمالي  المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

سبتمبر   30المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر   
 )غير مراجعة(  2020

    

 626,377,540 218,200,399 131,207,030 276,970,111 اإليرادات 
 504,112,457 173,165,687 105,098,033 225,848,737 تكلفة اإليرادات 

 7,250,559 3,284,600 1,557,129 2,408,830 استهالك وإطفاء الموجودات 
 1,836,952 619,754 266,541 950,657 موجودات حق االستخدام استهالك 

 70,561,926 19,870,474 14,034,024 36,657,428 ربح القطاع قبل الزكاة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,069,848,805 337,705,454 219,767,247 512,376,104 2020ديسمبر   31إجمالي الموجودات في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 429,397,862 169,653,585 158,667,167 101,077,110 2020ديسمبر   31إجمالي المطلوبات في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

 اإلجمالي  المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  

سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 )غير مراجعة(  2020

    

 1,916,360,595 650,898,406 399,396,749 866,065,440 اإليرادات 
 1,529,094,730 518,713,852 318,677,995 691,702,883 تكلفة اإليرادات 

 22,458,429 10,558,797 4,836,865 7,062,767 استهالك وإطفاء الموجودات 
 5,281,823 1,685,209 716,407 2,880,207 استهالك موجودات حق االستخدام 

 209,269,089 57,136,992 46,140,040 105,992,057 ربح القطاع قبل الزكاة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 1,069,848,805 337,705,454 219,767,247 512,376,104  2020ديسمبر   31إجمالي الموجودات في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 429,397,862 169,653,585 158,667,167 101,077,110  2020ديسمبر   31إجمالي المطلوبات في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقويم األداء.   اتخاذتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض  
 يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالية. 

  

ق-١٥٣
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 ة والتعهدات الرأسماليةااللتزامات المحتمل .21

 
لاير سعودي( بشأن    410.000:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  600,000أصدرت الشركة خطابات ضمان بلغ حدها األقصى  

توجد   لاير سعودي(.  33,597,707:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  15.727.834تنفيذ العقود واعتمادات مستندية بمبلغ  
الدفع بموجب تبلغ    فواتير مستحقة  التوريد    31)  2021سبتمبر    30لاير سعودي كما في    39،882،678تسهيل تمويل سلسلة 

ديسمبر   31)   2021سبتمبر    30لاير سعودي كما في    1,000,389توجد تعهدات رأسمالية قدرها    .: ال شيء(2020ديسمبر  
 لاير سعودي( تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات. 9,677,152: 2020

 
 19-كوفيدتأثير  .22
 

، وبعد ذلك أعلنت منظمة الصحة  2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19" -تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )"كوفيد
تصنيفه بالجائحة. ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك المملكة   2020العالمية في يونيو  
مما أدى إلى فرض قيود على السفر وحظر التجول في المدن، وكذلك تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد   العربية السعودية،

 من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. 
 

العوامل  إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من  
والتطورات المستقبلية، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. تشمل هذه العوامل معدل انتقال  
الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات 

 ط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل. على النشا
 

، لم تتأثر عمليات الشركة تأثًرا 2021سبتمبر  30وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في 
 على أعمالها ونتائجها المالية.   19- تمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير كوفيد. وسوف تس19-سلبيًا كبيًرا نتيجة تفشي كوفيد

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  .23

 
 (. 2021نوفمبر  9)الموافق هـ  1443ربيع الثاني 4تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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