
















  شركة المنجم لألغذية
  )سعودية  مساهمة (شركة 

  )مراجعة (غير  المختصرةحول القوائم المالية األولية  إيضاحات
 م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ في أشهرالمنتهيتين التسعةو الثالثة لفترتي

  (جميع المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) 
 

 

٧  

  معلومات عن الشركة  - ١
 

 رقم  التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  ، الرياض  مدينة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  ")("الشركة  لألغذية  المنجم  شركة
شارع التخصصي في   هو  للشركة  المسجل  العنوان  إن ).م٢٠٠٧  أبريل  ٢٤هـ (الموافق  ١٤٢٨  الثاني  ربيع  ٧  تاريخالصادر ب  ١٠١٠٢٣١٨٢٢

  . السعودية العربية المملكة، ١١٤٤١  الرياض، ١٥٤٤ .ب .صحي المعذر الشمالي، 
 

 م٢٠٢٠  نوفمبر  ٢  بتاريخ  اجتماعهم  في  المساهمون  قرر  كما .العام  لالكتتابالشركة    أسهم  طرح  المساهمون  قرر،  م ٢٠٢٠  أكتوبر  ١١  بتاريخ
"  المنجم   ثالجات"شركة    من   الشركة  اسم  تغيير  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة .مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من  الشركة  تحويل
  . م ٢٠٢١ فبراير ١٧ بتاريخ النظامية اإلجراءات من االنتهاء تم ).مقفلة سعودية  مساهمة" (شركة لألغذية المنجم"شركة  إلى

  
كما إن الشركة   السعودية  العربية  المملكة  في("تداول")    السعودي  األسهم  سوقبأسهم الشركة مدرجة    من  ٪٣٠إن م٢٠٢١  ديسمبر  ٢٠  بتاريخ

سبتمبر   ٣٠كما في    ٪٠٫٧بنسبة      العقارية)(شركة الكفاءة  لمساهم أخر  )، والمنجم  العلي  عبدهللا  أبناء  شركةلمساهم رئيسي (  ٪٦٩٫٣مملوكة بنسبة  
 ، %)٧ بنسبة  )، ولمساهم أخر(شركة الكفاءة العقارية)المنجم العلي عبدهللا  أبناء شركة( % لمساهم رئيسي٦٩٫٣م: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م (٢٠٢٢

 .("تداول") السعودي األسهم سوقبأسهم الشركة مدرجة  من  ٪٣٠و
 

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

 
  الفرع موقع  التجاري السجل

  بريدة  ١١٣١٠٢٦٠٠٢
  الدمام  ٢٠٥٠٠٥٩٠٤٣
  جدة  ٤٠٣٠١٧٦٢٢٦
  مشيط  خميس  ٥٨٥٥٠٣٠٢١٢
  المنورة المدينة  ٤٦٥٠٠٤٦٧٥٣
 تبوك  ٣٥٥٠٠٢٧٥٠٥
  حائل  ٣٣٥٠٠٣١٢٣٨
  االحساء  ٢٢٥٠٠٤٥٤٢٠
  ة المكرمة مك  ٤٠٣١٠٦٧٣٠٩
  الطائف   ٤٠٣٢٠٣٢٨٠٠
  جازان   ٥٩٠٠٠١٧٩٥٣
  الرياض   ١٠١٠٤٠١٣١٣
  الرياض   ١٠١٠٤٦٥٤٥٤
  جدة  ٤٠٣٠٢٩١٨٠٥
  الرياض   ١٠١٠٦٥٣٢١٠
  سكاكا   ٣٤٠٠١١٩٩٠٧

 
  السياسات المحاسبية الهامة  - ٢
 
  إلعداد ا أساس   ١-٢
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم   م٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠في  تينأشهر المنتهي التسعةو تي الثالثةلفتر المختصرة  األوليةالقوائم المالية  إعداد هذه  تم
الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين   واإلصدارات واألخرى والمعايير  ) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية٣٤(

  . والمحاسبين
  

("القوائم المالية السنوية   م٢٠٢١ديسمبر    ٣١للشركة كما في    يجب قراءة القوائم المالية األولية المختصرة بالتزامن مع القوائم المالية السنوية
مالية المعدة  األخيرة"). إن هذه القوائم المالية األولية المختصرة ال تشمل جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد نسخة كاملة من القوائم ال

احات تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت التي تعد جوهرية لفهم التغيرات إال أنه قد تم إدراج إيضوفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.  
سبتمبر   ٣٠باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في   .  في المركز واألداء المالي للشركة منذ القوائم المالية السنوية األخيرة.

  م. ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الممكن توقعها للسنة المنتهية في م ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي من ٢٠٢٢
  
  
   القياس ساأس   )أ
ً   المختصرة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم باستثناء التزامات منافع محددة للموظفين والتي يتم اثباتها بالقيمة الحالية    التاريخية،  التكلفة  لمبدأ  وفقا

كما يتم اعداد القوائم المالية األولية المختصرة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي للمطلوبات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  
  .ووفقا لمبدأ االستمرارية



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

٨  

  
  
  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  - ٢
  
   العرض وعملة  الوظيفية العملة   )ب
ً  يعتبر والذي السعودي، بالريال المختصرة  األولية المالية القوائم عرض تمي   . للشركة الوظيفية العملة أيضا
  

    ج)    استخدام التقديرات واألحكام
ً   المختصرة للشركة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  إن واإلصدارات  والمعايير السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة    واألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
لفعلية  لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقرير. قد تختلف النتائج ا

  عن هذه التقديرات.
 
بل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت التقديرات الهامة الموضوعة من ق  إن

  مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة للشركة. 
  
  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  ٢-٢

 للسنة   للشركة  السنوية  المالية  القوائم  إعداد   في  المطبقة  تلك   مع  المختصرة  األولية  ماليةال  القوائم  هذه  إعداد  في  المطبقة  المحاسبية  السياسات  تتوافق
 .م٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في المنتهية

 
م. والتي لم يكن لها تأثيراً ٢٠٢٢يناير    ١اليوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن هناك عدد من التعديالت على المعايير سارية إعتباراً من  

  جوهرياً على القوائم المالية. 
 

السارية للفترات السنوية التي تبدأ في 
  أو بعد 

 المعايير الجديدة والتعديالت 

م ٢٢٠٢يناير  ١  

تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –العقود المثقلة بااللتزامات 
٣٧( 

 
 التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي 

 
الممتلكات واالالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار  

 )١٦المحاسبة الدولي 
 

إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  الرجوع 
٣( 

 
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

٩  

  
  
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات - ٣

 
 :هناك معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول على النحو التالي

 للمعايير الدولية للتقرير المالي التالية الجديدة والمعدل التي تم إصدارها ولكنها غير سارية المفعول: لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر 
  

السارية للفترات السنوية التي تبدأ في 
  أو بعد 

 المعايير الجديدة والتعديالت 

م ٢٠٢٣يناير  ١  

تطبيق األولي "عقود التأمين*"، وتشمل تعديالت على ال ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي 
   ١٧للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة 

  "عرض القوائم المالية"
السياسات "  ٨التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تعريف التقديرات المحاسبية 

 التغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء". المحاسبية،
 

"عرض  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -مبادرة اإلفصاح: السياسات المحاسبية 
إصدار أحكام األهمية “للمعايير الدولية للتقرير المالي  ٢القوائم المالية" وبيان الممارسة 

   .”النسبية
 

عيار تعديالت على م - الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن معاملة واحدة 
 .”ضرائب الدخل“: ١٢المحاسبة الدولي 

متاح للتطبيق االختياري/تاريخ السريان 
  مؤجل إلى أجل غير مسمى 

التعديالت   -بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك 
ومعيار المحاسبة الدولي " القوائم المالية الموحدة" - ١٠على المعيار الدولي للتقرير المالي 

    ."االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة" - ٢٨
  



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

١٠ 

  والمعدات واآلالت الممتلكات - ٤
 

  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  
  سعودي لایر   سعودي لایر  

  (مراجعة)   ) مراجعة(غير   
    :التكلفة

   ٥١٤٬٥٣٢٬٥٢٥  ٥٣٦٬٦٢١٬٢٥٥   في بداية الفترة / السنة
   ٣٢٬٤٥١٬٣٥٤  ١٠٬٨٧٦٬٢٧٥    إضافات خالل الفترة / السنة

  ) ٩٬٦٩٣٬٦٨٠(  ) ٧٬٤٠٢٬٠١٩(   استبعادات خالل الفترة / السنة
  ) ٦٦٨٬٩٤٤( -    محول إلى طرف ذات عالقة

   ٥٣٦٬٦٢١٬٢٥٥  ٥٤٠٬٠٩٥٬٥١١   السنةفي نهاية الفترة /  
     :المتراكم االستهالك

   ٢٣٣٬٤٩٨٬٨٦٧  ٢٤٩٬٨٨٤٬٦٨١   في بداية الفترة / السنة
   ٢٦٬٤٦٠٬٢٩٩  ٢١٬٢٧٢٬٥٤٩    المحمل خالل الفترة / للسنة

  ) ٩٬٤١٢٬٣١٦(  ) ٧٬٢٠٨٬٦٠٦(   استبعادات خالل الفترة / السنة
  ) ٦٦٢٬١٦٩(  -    محول إلى طرف ذات عالقة

   ٢٤٩٬٨٨٤٬٦٨١  ٢٦٣٬٩٤٨٬٦٢٤   السنة  / في نهاية الفترة
     :الدفترية القيمة صافي

  ٢٨٦٬٧٣٦٬٥٧٤  ٢٧٦٬١٤٦٬٨٨٧   السنة  / في نهاية الفترة
 

ديسمبر   ٣١لایر سعودي (٦٣٬٩٩٤أعمال إنشائية تحت التنفيذ بمبلغ    م٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠يتضمن رصيد الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  
 : ال شيء)م٢٠٢١

 
 
  النقد وما في حكمه - ٥
  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
  سعودي لایر   سعودي لایر 
  (مراجعة)    )مراجعة(غير   
  

  نقد لدى البنوك 
٨٢٬٦٥١٬٤٥٠   ٣٢٬٦١٥٬٨٤٣   

   ٢٬٨٧٣٬٩٨٣   ٢٬٧٢٧٬٤٦٣  نقد في الصندوق
 ٨٥٬٥٢٥٬٤٣٣  ٣٥٬٣٤٣٬٣٠٦   

 
 



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

 
١١  

  التجاريون  المدينون - ٦
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
  سعودي لایر   سعودي لایر 
  (مراجعة)    )مراجعة(غير   
   

  ٢٣٠٬٩٦٥٬٦١٧   ٢٧٤٬٥٧١٬٨٩٦  مدينون تجاريون 
  ) ١١٬١٣١٬٦٣٧(   )١٤٬٤٣٨٬٨٧٣(  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ناقًصا:

 ٢١٩٬٨٣٣٬٩٨٠  ٢٦٠٬١٣٣٬٠٢٣  
 

ً   ٦٠  إلى  ١٥  ال يستحق عليها فوائد وهي بشكل عام تسدد خالل فترة ما بين    التجارية  المدينة  الذمم  الحصول   الشركة  سياسة  من  ليس  وأنه .يوما
  .ضمانات بدون معظمها فإن وبالتالي المدينة الذمم بشأن ضمانات على

  
 النحو   على  م٢٠٢١  ديسمبر  ٣١  في  المنتهية   والسنة  سبتمبر  ٣٠المتوقعة خالل الفترة المنتهية في    ية خسائر االئتمانالالحركة في مخصص    إن

  : التالي
 
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
  سعودي لایر   سعودي لایر 
  (مراجعة)    )مراجعة(غير   
   

  ٦٬٨٠٦٬٤٠٩  ١١٬١٣١٬٦٣٧  في بداية الفترة / السنة
  ٤٬٤٠٢٬٨٨٥  ٣٬٣٠٧٬٢٣٦   مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

  ) ٧٧٬٦٥٧(  -  مبالغ مشطوبة
  ١١٬١٣١٬٦٣٧  ١٤٬٤٣٨٬٨٧٣  السنة / كما في نهاية الفترة

 
ً  المدفوعة المصاريف - ٧   األخرى والموجودات مقدما
 
  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
  لایر سعودي   لایر سعودي 
  (مراجعة)    (غير مراجعة)  
   

  ٢٩٬٠٥٨٬٠٨٠   ٧٬١٨٧٬١٠٤  دفعات مقدمة لموردين ومقاولين 
  ٩٬٩٨٧٬٥٤٤   ١٤٬٩٤٤٬٨٤١  مصاريف مدفوعة مقدًما

  ٤٥٨٬٤٠٥   ٨٣١٬٩٨٠  ذمم موظفين 
  ١٫٠٢٩٫٩٦٧   ١٬١٠٦٬٧٥٤  موجودات حق اإلرجاع 

  ١٬١٤٣٬٩١٧   ١٠٩٬٨٨٩   أخرى
 ٤١٬٦٧٧٬٩١٣  ٢٤٬١٨٠٬٥٦٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

 
١٢  

 
 
  عالقة ذات األطراف معواألرصدة  المعامالت - ٨
 

 أو   للسيطرة   الخاضعة  والمنشآت   بالشركة  اإلدارة  موظفي  وكبار  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الرئيسيون  المساهمون  العالقة  ذات  األطراف   تمثل
 إدارة   قبل  من  المعامالت  هذه  وشروط  التسعير  سياسات  اعتماد  يتم .األطراف  هذه  قبل  من  هاما  تأثيرا  عليها  يمارس  التي  أو  المشتركة  السيطرة
  . الشركة

  
  ، الرياض مدينة    في  مسجلة  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  هيو")  األم("الشركة    المنجم  العلي  عبدهللا  أبناء  لشركة   تابعة  شركة  هي  الشركةإن  

 ).م١٩٥٧  يونيو  ١٠هـ (الموافق  ١٣٧٦  القعدة  ذو  ١١  تاريخ الصادر ب  ١٠١٠٠٠٠٥٦٥  رقم  التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة
 .السعودية العربية المملكة، ١١٤٥١ الرياض ، ٢٣٩٥.ب. ص ،الشماليهو شارع التخصصي في حي المعذر  األم للشركة المسجل العنوان إن
 
  

  :العالقة ذات األطراف مع المعامالت بيان يلي فيما
 
  العالقة ذات األطراف مع المعامالت  )أ
 
 

  مصاريف  مشتريات  مبيعات
 ممتلكاتشراء 

  وآالت ومعدات 
  سعودي لایر  سعودي لایر  سعودي لایر  سعودي لایر 

  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعة لفترة
  (غير مراجعة)

    

  -  -  ٤٢١٬٤١٣٬٢١٦  -  ) األم للشركة تابعة(شركة  بولتري فرانس
  -  ٨٧٬٦١٧     ٢٢٬٤٥٩٬٣٦٢  )األم للشركة تابعة(شركة  الشواية بيت شركة
  -  ٦٧٢٬٦٨٦     ٨٬٩٨٥٬٧٨٨  )األم للشركة تابعة(شركة  للتموين الخليج شركة
  -  ٩٣٠٬٥٠٩  ١٬٣٠٦٬٢١١  ٣٬٦١٦٬٧١١  )األم للشركة تابعة(شركة  الحميةأغذية  مركز شركة
  -  ٨٬٢٤٩  -  ٤٠٢٬٠٣٣  )األم للشركة تابعة(شركة  السعودية الزاد شركة
  -  ٣٢٬٧٦٠  -  ٢٤٠٬٨١٣  )األم للشركة تابعة(شركة  المحدودة ذاتي شركة
  ١٬٩٨٦٬٧٠٠  ١٦١٬٦٤٩  -  -  )األم للشركة تابعة(شركة  والتبريد للتجارة بريدة شركة
  -  ٧٢٨٬٥٠٩  -  -  (مساهم)  العقارية الكفاءة شركة
  -  ٧٤٢٬٩١١  -  -   )األم(الشركة  المنجم العلي عبدهللا أبناء شركة

  مؤسسة الخطوات األربعة الدولية (مؤسسة مملوكة  
  من قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة) 

-  -  ٩٨٬٥٠٠  -  

  
  
 

  مصاريف   مشتريات   مبيعات
 ممتلكاتشراء 

  وآالت ومعدات
  سعودي  لایر   سعودي  لایر   سعودي  لایر   سعودي  لایر  

  م ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  (غير مراجعة) 

    

  -  - ٢٩٩٬٩٩٩٬٦٨٦  -  فرانس بولتري (شركة تابعة للشركة األم) 
  -  ٣٠٩٬٦٨٢  ١٦٦٬٦٨٦  ٢٨٬٩٧٠٬٦١٧  شركة بيت الشواية (شركة تابعة للشركة األم)

  -  ١٬٩٨٩٬٦٠٢  ٨٣٣٬٥٧٩  ٨٬٣٢٥٬٧١٢  شركة الخليج للتموين (شركة تابعة للشركة األم)
  ٣٬٧٠٢٬٦٦٩  ٣٬٠٦٢٬٧٠٤  ١٬٢٤٢٬٨٦٧  ٤٬١٩١٬٤٠٦  الحمية (شركة تابعة للشركة األم)أغذية شركة مركز 

  -  ١٣٠٬٥٠٣  ٧٢٬٥٠٧  ٨١٥٬٥٢٥  شركة الزاد السعودية (شركة تابعة للشركة األم)
  -  ٢٧٬٤٨٧  -  ١٣٠٬٨٥٤  شركة ذاتي المحدودة (شركة تابعة للشركة األم)

  -  ٢٥٦٬٠٧٧  ١٬٢١٧٬٤٩٠  -  شركة بريدة للتجارة والتبريد (شركة تابعة للشركة األم)
  -  ٧١١٬٤٠٠  -  -  شركة الكفاءة العقارية (مساهم) 

  -  ٢٬١٤١٬٣١٦  -  -   شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم (الشركة األم)
من  مملوكة  (مؤسسة  الدولية  األربعة  الخطوات  مؤسسة 

  قبل أحد أعضاء مجلس اإلدارة)
-  -  ٦٣٬٧٥٠  -  



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

 
١٣  

  (تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة -٨
  

  : المالي المركز قائمة في المدرجة العالقة ذات األطراف مع باألرصدة بيان يلي فيما

 العالقة ذات أطراف من مستحق) ب
  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
  سعودي لایر   سعودي لایر 
  (مراجعة)    ) مراجعة(غير  

  ١١٦٬٢٨٤٬١٨٤   ١٤١٬٥٤٦٬٥٧٠  فرانس بولتري 
  ٧٬٣٨١٬٢١٦   ٤٬٣٢٧٬٨٨٥  شركة بيت الشواية

  ١٬٧٦٣٬١٨٣   ٢٬٢٩٨٬٠٠١  للتموينشركة الخليج 
  ٧١٤٬٧١٣   ١٬١٨٢٬٧٤١  الحمية أغذية شركة مركز 

  ١١٨٬٢٨٧   ٣٣٬٢٦٢  شركة ذاتي المحدودة
  ٩٣٬٧٣٨   ٣٩٬٣٢٢  شركة الزاد السعودية 

 ١٢٦٬٣٥٥٬٣٢١  ١٤٩٬٤٢٧٬٧٨١  
  

 عالقة ذات أطراف إلى مستحق) ج
  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
  سعودي لایر   سعودي لایر 
  (مراجعة)    ) مراجعة(غير  
   

  ١٩٦٬٧١٠  ٢٩٩٬٠٤٠  شركة بريدة للتجارة والتبريد
  -  ٢٤٨٬٤٨٣  شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم

 ١٩٦٬٧١٠  ٥٤٧٬٥٢٣  
  

  
ً   سدادها  ويتم  عليها أي فوائد  وال يستحق  ضمانات  بدون  الفترة  نهاية  في  كما  العالقة  ذات  األطراف  لدى  القائمة  األرصدة  إن  فترة ما بين  خالل  نقدا
 في   استردادها  إلمكانية  تقييم  إجراء  يتم .العالقة  ذات  األطراف  إلى  أو  من  المستحقة  المبالغ  بشأن  ضمانات  أي  استالم  أو  تقديم  يتم  لم .يوًما  ٤٥-٣٠
، لم تكن  م ٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠تاريخ  في    كما .فيها  تعمل   التي  واألسواق  العالقة ذات  لألطراف  المالي  المركز  فحص  خالل   من  مالية  سنة   نهاية   كل

  : ال شيء). م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ذات العالقة منخفضة القيمة ( األطرافأرصدة 
  

  :اإلدارة موظفي كبار تعويضات)  د
  يلي   فيما .الشركة  أنشطة  ومراقبة  وتوجيه  تخطيط  عن  والمسؤولية  السلطة  لديهم  الذين  العليا  اإلدارة  موظفي  بالشركة  اإلدارة  موظفي  كبار  يشمل

 :اإلدارة موظفي كبار تعويضات
أشهر المنتهية التسعةلفترة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  م٢٠٢١  سبتمبر ٣٠  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  م٢٠٢١  سبتمبر ٣٠  م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
  سعوديلایر   لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي 
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)   (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  

  ٤٬٢٣٣٬٣٧٧  ٥٬٥٠٣٬٣٤٩  ١٬٤٤٠٬٣١٩  ١٬٨٠٤٬٢٤٣  منافع الموظفين قصيرة األجل 
  ٣٠٨٬٥٤١  ٢٩٤٬٣٨٦  ٧٨٬١٦٥  ٩٨٬١٣٠  التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 ٤٬٥٤١٬٩١٨  ٥٬٧٩٧٬٧٣٥  ١٬٥١٨٬٤٨٤  ١٬٩٠٢٬٣٧٣  
  

  
  .اإلدارة مجلس أعضاء بتعويضات يتعلق) شيء ال :م٢٠٢١( سعودي لایر   مليون ١٬٤٤ مبلغ على اإلدارة موظفي كبار تعويضات تشمل



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

 
١٤  

  المخزون -٩
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠ 
  سعودي لایر   سعودي لایر 
  (مراجعة)   ) مراجعة(غير  

  ٢٨٦٬٥٥٦٬٩٩٢  ٤٦٨٬٣٢٠٬٩٤٢  * بضائع معدة للبيع
  ١٩٠٬٨٦١٬٠٠٨  ١٨٨٬٢٩٩٬٠٥٧  بضائع في الطريق 

  ٩٬٥٧٩٬٥٣٩  ١٢٬١٢٩٬٥٥٠  قطع الغيار ومواد استهالكية
  ) ٥٠٠٬٠٠٠(  ) ١٬٠٠٠٬٠٠٠(  **مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة ناقًصا:

 ٤٨٦٬٤٩٧٬٥٣٩  ٦٦٧٬٧٤٩٬٥٤٩  
 

  بهذا االعتراف تم .للتحقق القابلة القيمة صافي إلى التخفيض نتيجة) شيء ال: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١(  سعودي لایر مليون ٦٫٥  بمبلغ المخزون تخفيض تم *
 م.٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ في  المنتهية الفترة خالل كمصروفات التخفيض

  
  : مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركةالحركة في البنود   فيما يلي**

  
م٢٠٢١ ديسمبر ٣١ م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
  سعودي لایر   سعودي لایر 
  (مراجعة)   ) مراجعة(غير  
   

  -   ٥٠٠٬٠٠٠  الرصيد في بداية الفترة / السنة    
  ٥٠٠٬٠٠٠  ٥٠٠٬٠٠٠  *محمل خالل الفترة / السنة
  ٥٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠   السنة / الرصيد في نهاية الفترة

  .لالستعمال صالحة تعد لم والتي التحديد  وجه على محددة غيار بقطع  البند هذا يتعلق* 
  
  النظامي واالحتياطي المال رأس - ١٠

 
  المال  رأس  ) أ ( 

 
 مال  رأس   زيادةم) ٢٠٢٠ نوفمبر  ٢هـ (الموافق ١٤٤٢ األول  ربيع ١٦ تاريخب المنعقد اجتماعهم في  الشركة مساهمو  قرر، م  ٢٠٢٠  عام خالل
)، سعودي  لایر   ١٠  سهم  كل  قيمة  سهم  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  إلى(مقسم    سعودي  لایر   ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  إلى  سعودي  لایر   ١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  من  الشركة
 شركة  من  للشركة  القانوني  الشكل  وتغيير  المال،  رأس  في  المقترحة  الزيادةحساب    من  سعودي  لایر   ٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  مبلغ  تحويلمن خالل    وذلك
 في  بما  القانوني  الشكل  وتغيير  المال  رأس  بزيادة  الخاصة  النظامية  اإلجراءات  من  االنتهاء  تم .مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات
   ). م٢٠٢١ فبراير ١٧هـ (الموافق ١٤٤٢ رجب ٥ في الوزاري القرار وإصدار التجارة وزارة  موافقة ذلك

 
من    يتكون والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  المال  سهم    ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس  كل  وقيمة  في    ١٠سهم  كما  سعودي                     م ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠لایر 

  ).سعودي  لایر   ١٠ سهم كل قيمة، سهم ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ :م٢٠٢١ديسمبر  ٣١(
 

  النظامي االحتياطي  )ب ( 
  نسبة  االحتياطي  هذا  يبلغ  حتى  السنة،  ربح   صافي  من  ٪١٠  تحويل  الشركة  على  يجب  للشركة،  األساسي  والنظام  السعوديالشركات    لنظام  وفقا
  . للتوزيع قابل غير االحتياطي هذا إن .المال رأس من ٪٣٠

 



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

 
١٥  

   خرىاألمتداولة المطلوبات المستحقة والمصروفات التجاريون والدائنون  ال - ١١
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠ 
  سعودي لایر    سعودي لایر    

  (مراجعة)    )مراجعة(غير   
   

  ٣٢٢٬٢٤٩٬٥٣٣  ٣٦٧٬٩٩١٬٦٤١  دائنون تجاريون 
  ٣٠٬٤٨٧٬٤٤٠ ٣٥٬٠٥٩٬٥٢٤  مصروفات مستحقة

  ١٬٢٣٥٬٧٥٨  ١٬٢٩٣٬٤٩٤  إلتزام مقابل المرتجعات     
  ١٬٣٨٢٬٣٢٥  ١٬١٢٤٬٢٨٤  دفعات مقدمة من عمالء

  ١٬٩٠٤٬٥٥٥  ٣٬٠٥٢٬٥٨٢  أخرىذمم دائنة 
 ٣٥٧٬٢٥٩٬٦١١  ٤٠٨٬٥٢١٬٥٢٥  
     

 
 . يوًما ٩٠ إلى ٣٠ ما بين استحقاقها فترة وتبلغ ال يستحق عليها عموالت األخرىوالذمم الدائنة   التجاريين الدائنين إن
 
 

  المستحقة  الزكاة - ١٢
 

             في  المنتهية  السنة  حتى  مستقل  أساس  على  الزكوي  إقرارها  بتقديم  مبدئيًا  والشركة")  األم("الشركة    المنجم  العلي  هللا  عبد  أبناء  شركة  قامت
 والضريبة   الزكاة  هيئة  من  موافقة  على  األم  الشركة  حصلت)،  م٢٠١٧  أكتوبر   ١٣هـ (الموافق  ١٤٣٩  محرم  ٢٣  بتاريخ .م٢٠١٦  ديسمبر  ٣١

 الشركة  قدمت فصاعدًا، م٢٠٠٨ عام من اعتباًرا وبالتالي الشركة، ذلك في بما ،موحد أساس على الزكوية إقراراتها لتقديم ) "الهيئة"( والجمارك
 في   المنتهية  السنوات  عن  اإلقرارات  تقديم  أُعيد .الشركة  ذلك  في  بما  بالكامل،  لها  المملوكة  التابعة  الشركات  لكافة  الموحدة  الزكوية  اإلقرارات  األم
 لها   المملوكة  التابعة  الشركات  كافة  عن  الموحدة  الزكوية  اإلقرارات  بتقديم  األم  الشركة  قامت  كما . الهيئة  إلىم    ٢٠١٦    حتىم    ٢٠٠٨  ديسمبر  ٣١

  كانت  .م٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  حتى  الزكاة  شهادة  على  األم  الشركة  حصلت .م  ٢٠٢٠  إلىم    ٢٠١٧  من  السنوات  عن  الشركة،  ذلك  في  بما  بالكامل،
 بتقديم  الشركة  تقوم،  م ٢٠٢١  يناير  ١  من  اعتباًرا .الشركة  على  وتوزعه  المجموعة  مستوى  على  الزكاة  مصروف  باحتساب  تقوم  األم  الشركة
  .مستقل  أساس على الزكوي إقرارها

 
م حتى  ٢٠٠٨تعهدت الشركة األم بأن أي التزام إضافي قد ينشأ عند االنتهاء من ربوط الزكاة التي قد تنشأ في المستقبل فيما يتعلق بالسنوات من  

 السابقة  مصروفات زكاة أخرى فيما يتعلق بالفترات بأية تحميل الشركةم سيتم تسويته من قبل الشركة األم وبناًء على هذه االتفاقية لن يتم ٢٠٢٠
  م.٢٠٢٠حتى نهاية 

  
  : الزكاة مخصص في الحركة

  
  سبتمبر ٣٠

  م٢٠٢٢ 

 
  ديسمبر  ٣١

  م ٢٠٢١
  سعودي لایر   سعودي لایر 

  (مراجعة)   ) مراجعة(غير  
   

  ٥٬٢٨٥٬٩٠٩   ١٤٬٨٠٢٬٣١٠  في بداية الفترة / السنة
  ١٤٬٦٦٦٬٥٨٢   ١٥٬٩٦٣٬٦١٠  مخصص الفترة / السنة الحالية 

  ) ٥٬١٥٠٬١٨١(   )١٤٬٩٥٥٬٩٢٨(  الفترة / السنةمدفوعات خالل 
  ١٤٬٨٠٢٬٣١٠  ١٥٬٨٠٩٬٩٩٢  في نهاية الفترة / السنة

  
 

  ات الربوطحالة 
 من   السنوات  عن("الهيئة")    والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  إلى  الشركة،  ذلك   في  بما  األم،  الشركة  قبل   من  الموحدة  الزكوية  اإلقرارات  تقديم   تم

   م.٢٠٢٠ حتىم  ٢٠٠٨
 
،  باإلضافة م٢٠٢١وقد تم سداد الزكاة المستحقة بناء على هذا االقرار، وقد صدرت شهادة الزكاة لعام    م٢٠٢١الزكوي لعام    االقراردمت الشركة  ق

عام  الشركة  حصلت    ذلك، عن  النهائي  الزكوي  الربط  بتاريخ  ٢٠٢١على  عام    زكاةوسددت فروق    ،م٢٠٢٢أكتوبر    ٥م   بمبلغ ٢٠٢١عن  م 
لایر.   ٣٦٬٨٩٤



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

١٦  

  المبيعات   - ١٣
 

  في المنتهية أشهر التسعة لفترة في  المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

 سبتمبر ٣٠  
 م٢٠٢٢ 

  سبتمبر ٣٠
  م ٢٠٢١

 سبتمبر ٣٠
  م٢٠٢٢ 

 سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢١ 

  لایر سعودي   لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
        (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  مراجعة)(غير   

  محولة في بالجملةبضاعة معدة للبيع 
 نقطة من الزمن   

١٬١٤٧٬٢٥٧٬٩٦٢  ٩١٤٬٣٣٣٬٧٠٠  ٤٢١٬٠٤٥٬٣٤٢  ٣٥٬١٢٢٬٥٨٩  

  بضاعة معدة للبيع بالتجزئة محولة في نقطة
  من الزمن   

٧٤٤٬٣٥٨٬٠٩٨ ١٬٣٠٦٬٨٠٦٬٨٨٨  ٢٣١٬٧٠٤٬٢٥٥ ٦٩٢٬١٥٩٬٦٠٧  

  ٥٬٩٠٩٬٨٠٥  ٩٬٥٤٢٬٧٥٩  ٢٬٢٣٨٬٤٥٢  ٢٬٩١٨٬٣٨٦  خدمات محولة على فترة من الزمن 
  ١٬٨٩٧٬٥٢٥٬٨٦٥ ٢٬٢٣٠٬٦٨٣٬٣٤٧  ٧٣٠٬٢٠٠٬٥٨٢٦٥٤٬٩٨٨٬٠٤٩  

 
 
 

  أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر ٣٠ 

  م٢٠٢٢
 سبتمبر  ٣٠

  م ٢٠٢١ 
 سبتمبر ٣٠

  م٢٠٢٢ 
 سبتمبر  ٣٠

  م ٢٠٢١ 
  لایر سعودي    لایر سعودي   لایر سعودي    لایر سعودي  

  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  (غير مراجعة)   (غير مراجعة) 
      اإليرادا ب االعتراف توقيت  

  ١٬٨٩١٬٦١٦٬٠٦٠  ٢٬٢٢١٬١٤٠٬٥٨٨  ٦٥٢٬٧٤٩٬٥٩٧  ٧٢٧٬٢٨٢٬١٩٦  بضاعة محولة في نقطة من الزمن 
  ٥٬٩٠٩٬٨٠٥  ٩٬٥٤٢٬٧٥٩  ٢٬٢٣٨٬٤٥٢  ٢٬٩١٨٬٣٨٦  الزمن  فترة منخدمات محولة على 

 ١٬٨٩٧٬٥٢٥٬٨٦٥  ٢٬٢٣٠٬٦٨٣٬٣٤٧  ٦٥٤٬٩٨٨٬٠٤٩  ٧٣٠٬٢٠٠٬٥٨٢  
 
 
 

  التمويل  تكاليف - ١٤
  أشهر المنتهية في التسعةلفترة   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر ٣٠ 
  م٢٠٢٢ 

 سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢١ 

 سبتمبر ٣٠
  م٢٠٢٢ 

 سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢١ 

  لایر سعودي   لایر سعودي  لایر سعودي   لایر سعودي 
  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  (غير مراجعة)   (غير مراجعة) 

  ١٬٥٣٠٬٤٨٠  ١٤٢٬٧٦٠  ٥٥٩٬٨٢١   ٨٠٬٠٥٢  ) ١- ١٤(إيضاح  عمولة على القروض البنكية 
  ٩٢٧٬٧٧٤  ٩٦٩٬٣٤٨  ٣٠٣٬٨٦٥  ٣١٨٬٨٤١  اإليجار  عقود عمولة على التزامات

 ٢٬٤٥٨٬٢٥٤  ١٬١١٢٬١٠٨  ٨٦٣٬٦٨٦  ٣٩٨٬٨٩٣  
  

  قصيرة األجل وتورق قروض مرابحة ١-١٤
  

وتورق من بنوك محلية لتمويل متطلبات رأس المال العامل. بعض تسهيالت القروض مضمونة من الشركة   مرابحةحصلت الشركة على قروض  
 زائدًا السايبور ولها تاريخ استحقاق أقل من شهر.    ٪١إلى  ٪٠٫٩األم وتحمل معدالت فائدة تجارية تتراوح من  

 
مليون   ٥٢٠م:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٦٠٠  لغ بمبإجمالي تسهيالت قروض  على  الشركة    حصلتم،  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠كما في  

ال  :  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٥  بمبلغمسددة  الغير    قصيرة األجل  تورقالمرابحة وال  لقروض  القائم  رصيدن الإ   لایر سعودي).
  ).شيء
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  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

١٧  

 
   السهم ربح - ١٥

 
  لعدد   المرجح  المتوسط  على  العاديين  بالمساهمين  المتعلق  الفترة  ربح  صافي  من خالل تقسيم  وذلك  والمخفض  األساسي  السهم  ربح  احتساب  يتم

  مالية أدوات أو للتحويل قابلة سندات وجود لعدم وذلك األساسي، السهم ربح نفسه هو المخفض السهم ربح إن .الفترة خالل القائمة العادية األسهم
  .الشركة لدى مخفضة

 
 احتساب  في  المستخدمة  الفترة  خالل  القائمة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  والمتوسط   العاديين  بالمساهمين  المتعلق  الفترة  ربح  التالي  الجدول  يبين
 : للسهم والمخفض األساسي الربح

  
 .صافي الربح  من والمخفض األساسي السهم ربح

  
  أشهر المنتهية في  التسعةلفترة    لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر ٣٠ 

  م٢٠٢٢
 سبتمبر ٣٠ 

  م٢٠٢١
 سبتمبر ٣٠ 

  م٢٠٢٢
 سبتمبر ٣٠ 

  م٢٠٢١
  لایر سعودي    لایر سعودي   لایر سعودي    لایر سعودي 
  (غير مراجعة)    (غير مراجعة)   (غير مراجعة)    (غير مراجعة) 

  ١٢٠٬١١٤٬٠٦٠   ٢٧٣٬٣٠٤٬١٨٥   ٥٢٬٦٥٨٬٨٢٧   ٥٣٬٦٢٣٬٧٠٨  صافي الربح للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  العادية
  ٢٫٠٠   ٤٫٥٦   ٠٫٨٨   ٠٫٨٩  الربح األساسي والمخفض للسهم 

  
 األرباح توزيعات - ١٦

  
على  هـ )١٤٤٣ذو القعدة    ٢( الموافق   م٢٠٢٢  يونيو  ١في اجتماعها المنعقد  بتاريخ   وافقت الجمعية العامة غير العادية توصية مجلس   بناءاً 

عن السنة المالية   نقدية على المساهمينعلى توزيع أرباح    هـ)١٤٤٣شعبان    ٢٤(الموافق    م٢٠٢٢مارس    ٢٧ي اجتماعه المنعقد  بتاريخ  ف  اإلدارة
  .من رأس مال الشركة ٪٢٠بسنبة قدرها لایر سعودي للسهم الواحد  ٢ بواقع مليون لایر سعودي ١٢٠بمبلغ  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ في المنتهية

  
هـ)، بناءاً على التفويض من المساهمين خالل ١٤٤٣ذو الحجة    ٢٨(الموافق    م٢٠٢٢يوليو    ١٧في اجتماعه المنعقد  بتاريخ    مجلس اإلدارةوافق  

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة   على   هـ ) ١٤٤٣ذو القعدة    ٢( الموافق  م٢٠٢٢  يونيو ١المنعقد  بتاريخ  اجتماع الجمعية العامة غير العادية
على مساهمي الشـركة وذلك عن النصف  مليون لایر سعودي    ٧٥بمبلغ  باح نقدية  توزيع أر، بم٢٠٢٢بتوزيع األرباح المرحلية عن السنة المالية  

 .لایر للسهم الواحد  ١٫٢٥بواقع  م ٢٠٢٢األول من 
  



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

١٨  

  القطاعية المعلومات  -١٧
 

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

  اإلجمالي  المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية  المنطقة الوسطى  
  أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي (غير مراجعة) م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠  
٢٬٢٣٠٬٦٨٣٬٣٤٧  ٧٩٨٬٤٧٠٬٣١٨  ٤٥٥٬٤٧٥٬٣١٧  ٩٧٦٬٧٣٧٬٧١٢  المبيعات

١٬٧٣٥٬٢٦٣٬٢٦٨  ٦٢٢٬٨٧٠٬٢٢٤  ٣٥١٬٧٣٣٬٤٠٣  ٧٦٠٬٦٥٩٬٦٤١  المبيعاتتكلفة 
  ٢٢٬٣٧٥٬٣٣٢  ١٠٬١٤٤٬٥٨٠  ٤٬٣٥٥٬٥٣٤  ٧٬٨٧٥٬٢١٨  استهالك وإطفاء الموجودات

  ٦٬٦٠٠٬٩٩٧  ٢٬٠٦٧٬٠٩١  ١٬٠٨٩٬٠٣١  ٣٬٤٤٤٬٨٧٥  استهالك موجودات حق االستخدام
  ٢٨٩٬٢٦٧٬٧٩٥  ٩٣٬٧٣٢٬٥٣٤  ٦٥٬١٣١٬٠٩١  ١٣٠٬٤٠٤٬١٧٠  الزكاةربح القطاع قبل 

 سبتمبر ٣٠في كما إجمالي الموجودات 
  (غير مراجعة) م٢٠٢٢

١٬٤٦١٬٨٥٢٬٥١٦  ٥٠٤٬٤٦٧٬١١١  ٣٢٣٬٢٥٩٬٨٨٢  ٦٣٤٬١٢٥٬٥٢٣

 سبتمبر ٣٠في  كما إجمالي المطلوبات
  (غير مراجعة) م٢٠٢٢

٥٧٨٬٨١١٬٦٢٧  ٢٥٬٧٢٢٬٦١٥  ١٣٬٤٥٦٬٨٤٤  ٥٣٩٬٦٣٢٬١٦٨  

     
  اإلجمالي  المنطقة الغربية  المنطقة الشرقية   المنطقة الوسطى  

  أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي (غير مراجعة) م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 

      
 ١٬٨٩٧٬٥٢٥٬٨٦٥  ٦٦٦٬٦٣٥٬٧٨٤  ٣٧٩٬٢٨٣٬٣٠٢  ٨٥١٬٦٠٦٬٧٧٩  المبيعات

 ١٬٥٧١٬٤٨٨٬٨٥٨  ٥٤٦٬٠٥٥٬٤٢٤  ٣١٣٬٣٥٤٬٤٠٢  ٧١٢٬٠٧٩٬٠٣٢  المبيعات تكلفة  
  ٢٠٬٩٨٥٬٦٢٩  ٩٬١٤٦٬٨٩٣  ٤٬٢٩٦٬٦٢٦  ٧٬٥٤٢٬١١٠  استهالك وإطفاء الموجودات 
  ٥٬٩٩٠٬٥٥٨  ١٬٨١٢٬٣١٠  ٩٣٦٬٨١٩  ٣٬٢٤١٬٤٢٩  استهالك موجودات حق االستخدام 
  ١٣١٬٥١٦٬٥٧٢  ٤٥٬٧٦٥٬٣٩٨  ٣١٬٦٢٠٬٠٢٦  ٥٤٬١٣١٬١٤٨  ربح القطاع قبل الزكاة  

الموجودات   سبتمبر  ٣٠في  كما  إجمالي 
  (غير مراجعة) م٢٠٢١

١٬١٤٧٬٧١٧٬٤٠٧  ٣٦٠٬٢٣٨٬٧٧٨  ٢٣٦٬٠٤٧٬٩٦٩  ٥٥١٬٤٣٠٬٦٦٠ 

المطلوبات   سبتمبر  ٣٠في  كما  إجمالي 
  (غير مراجعة) م٢٠٢١

٣٨٧٬١٥٢٬٤٠٤  ٢٠٬٩٢٩٬٨٢٨  ١٢٬٦٩٨٬٣٣٤  ٣٥٣٬٥٢٤٬٢٤٢  
    

  أداء  تقييم  يتم  . األداء وتقويم  الموارد  توزيع  بشأن  القرار  أتخاذ   لغرض  مستقلة  بصورة  األعمال  لوحدات   العمليات  نتائج  بمراقبة  العليا  اإلدارة  تقوم
  . المالية القوائم في الخسارة أو الربح  مع مماثلة بصورة قياسه ويتم الخسارة أو الربح أساس على القطاع

  
  الرأسمالية واالرتباطات المحتملة االلتزامات  -١٨

 
قائمة   خطابات ضمان  في  اليوجد  الشركة العقود  تنفيذ   بشأن)  سعودي  لایر   ٦٠٠٬٠٠٠ :م٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(م  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠كما  لدى   . 

 توجد  ).سعودي  لایر   ٢٥٬٦٦٢٬٥٩٢ :م٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  م٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠كما في    سعودي  لایر   ١٧٬٧٧٠٬١٦٤  بمبلغ  اعتماد  خطابات
 تتعلق)  سعودي  لایر   ١٬٦٢٩٬٢١١ :م٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  م ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠لایر سعودي كما في     ٧٬٣٩٩٬٣٨٥  بمبلغتعهدات رأسمالية  

  .ومعدات  آالتو بممتلكات
  



  شركة المنجم لألغذية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
  م ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهرالمنتهيتين في  التسعةلفترتي الثالثة و

  المبالغ مدرجة باللایر السعودى ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع 

       

 
١٩  

  ١٩-تأثير فيروس كوفيد  -١٩
 

ن أنها كانت قد تُعطل األسواق العالمية حيث تشهد العديد من المناطق الجغرافية موجات من العدوى على الرغم م   ١٩-ال تزال جائحة كوفيد
اعد االجتماعي وقواعد التبسيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق  

لك في المقام األول الصارمة. ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذ
رحلية للعودة إلى مذ إجراءات  إلى اإلجراءات غير المسبوقة والفعالة التي اتخذتها الحكومة، وتبع ذلك إنهاء الحكومة لعمليات اإلغالق واتخا

  .الوضع الطبيعي
  

على الرغم من وجود واعتمادها للتوزيع الشامل من قبل مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم. و  ١٩-وتم مؤخراً تطوير عدد من لقاحات كوفيد
 وغير ذلك من أمور،  الاللقاح سيمنع انتقال العدوى أم  مثل مدة استمرار المناعة، وما إذا كان    ١٩-بعضاً من حاالت عدم التأكد حول لقاح كوفيد

زئي والكلي التي إال أن نتائج االختبارات قد أظهرت معدالت نجاح عالية بشكل استثنائي. وعليه، تدرك الشركة كل من تحديات االقتصاد الج
  .رضاتها للمخاطر، والتي يمكن الشعور بتبعاتها الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن كثب تع١٩- فرضها كوفيد

  
لى تغيير االفتراضات إ وتستمر الشركة بمراقبة تأثير الجائحة على أنشطة الشركة. لم تجد الشركة أي مؤشرات يجب مراقبتها والتي يمكن أن تؤدي  

  .م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠والتقديرات التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية للشركة كما في 

 
  الالحقة األحداث  -٢٠

عل  والتي  من قبل اإلدارة،األولية المختصرة  لم تحدث أي أمور أخرىحتى تاريخ اعتماد القوائم المالية   األولية ى القوائم المالية  قد تؤثر جوهرياً 
  .م٢٢٠٢ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة المتعلقة بها  المختصرة واإلفصاحات

 

 المقارنةأرقام التغير في  – ٢١

لي. نتيجة لذلك ، تم إعادة تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة للفترة السابقة لضمان التصنيف والعرض الصحيحين وفقًا للمعايير الدولية للتقرير الما
التدفقات النقدية، و  ،في قائمة المركز المالي المختصرة، والقوائم المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  القيودتصنيف بعض بنود  

 واإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة.

 
  المختصرة  األولية المالية  القوائم اعتماد  -٢٢

  ). م٢٠٢٢نوفمبر  ٢افق المو(هـ ١٤٤٤ربيع الثاني  ٨ بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من المختصرة األولية  المالية القوائم هذه إصدار اعتماد تم
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