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 التكوين واألنشطة  -1
 

رقم   التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة  الرياض  في  ، مسجلة  مساهمة سعودية  )"الشركة"(، شركة  لألغذية  المنجم  شركة 
الثاني    7وتاريخ    1010231822 )الموافق  1428ربيع  للشركة هو ص ب   (.2007أبريل    24هـ  المسجل  العنوان  الرياض  1544إن   ،

 ، المملكة العربية السعودية. 11441
 

الرياض بالمملكة  الشركة هي شركة تابعة لشركة أبناء عبدهللا العلي المنجم )"الشركة األم"( التي هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة في 
التجاري رقم   السجل  بموجب  السعودية  القعدة    11وتاريخ    1010000565العربية  )الموافق  1376ذو  العنوان   (.1957يونيو    10هـ  إن 

 ، المملكة العربية السعودية. 11451، الرياض 2395المسجل للشركة األم في الرياض، ص.ب. 
 

تحويل    2020نوفمبر    2كما قرر المساهمون في اجتماعهم بتاريخ   هم لالكتتاب العام.، قرر المساهمون طرح أس2020أكتوبر    11بتاريخ  
باإلضافة إلى ذلك، تم تغيير اسم الشركة من "شركة ثالجات المنجم" إلى   الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. 

ديسمبر    20كما بتاريخ   .2021فبراير    17االنتهاء من اإلجراءات النظامية بتاريخ  تم   "شركة المنجم لألغذية" )شركة مساهمة سعودية مقفلة(.
  مدرجة وبدأ تداولها في سوق األسهم السعودي )"تداول"( في المملكة العربية السعودية. %30، أصبحت أسهم الشركة بنسبة 2021

 

جاج واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائية، وذلك من  تقوم الشركة بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في الفواكه والخضار والد
 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
 مكه 4031067309
 الطائف  4032032800
 جازان 5900017953
 الرياض 1010401313
 الرياض 1010465454
 جدة  4030291805
 الرياض 1010653210
 سكاكا 3400119907

 
 
 أسس اإلعداد  -2
 
  بيان االلتزام    1- 2

( "التقرير  34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  2022مارس    31األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  القوائم المالية    تم إعداد هذه  
 قامت الشركة بإعداد القوائم المالية على أساس استمرارها في العمل كمنشأة مستمرة. المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 

وأبدوا حكًما مفاده أنه من المتوقع   تقد مجلس اإلدارة بأنه ال توجد هناك أية حاالت عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكاً حول هذا االفتراض. يع
  شهًرا   12بصورة معقولة أن يتوفر لدى الشركة الموارد الكافية لالستمرار في عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور، في فترة ال تقل عن  

 من نهاية الفترة المالية.   
 

ا إلى جنب  ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها جنًب 
 .2021ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -2

  األحكام والتقديرات    2- 2
ديرات  القوائم المالية األولية الموجزة، طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، استخدام بعض التقيتطلب إعداد هذه  
  كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. المحاسبية الهامة.

 
  أسس القياس   3- 2

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

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض 4- 2

 القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للشركة. تم عرض هذه 
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة والتغيرات في السياسات المحاسبية للشركة -3

 
المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة  تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك  

 (. 4كما هو مبين في االيضاح ) 2022يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من 2021ديسمبر  31المنتهية في 
 
 
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  -4
 

فيما يلي بيان بالتعديالت مع   لكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.  2022يسري العديد من التعديالت ألول مرة في عام  
 آثرها على القوائم المالية األولية الموجزة: 

 
 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -تكاليف الوفاء بالعقود    -العقود المتوقع خسارتها  

عقًدا تزيد بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للشركة تجنبها بحكم وجود العقد( للوفاء  يمثل العقد المتوقع خسارته  
وتنص التعديالت على أنه عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع   بااللتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادية التي يتوقع استالمها بموجب العقد. 

خاسًرا، فإنه يتعين على المنشأة إدارج التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات أو إدراج كل من التكاليف اإلضافية  خسارته أو  
يتم استبعادها ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد و )مثل تكاليف العمالة والمواد المباشرة( وتوزيع تكاليف إدارة العقد واإلشراف عليه.

 ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 
 

تعتزم الشركة استخدام الوسائل العملية في الفترات المستقبلية عند   إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. 
 سريانها.

 
 ( 3الت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) التعدي -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  

صدر في   تحل التعديالت محل اإلشارة إلى اإلصدار السابق لإلطار المفاهيمي للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة باإلشارة إلى اإلصدار الحالي الذي 
( تفاديًا 3صوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )أضافت التعديالت استثناًء لمبدأ اإلثبات المن  دون تغير جوهري في متطلباته.  2018مارس  

(  37ي )إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدول
الرسوم،    -لصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي  ( ا21"المخصصات، وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة" أو التفسير )

(، على التوالي،  21( أو التفسير )37يتطلب االستثناء من المنشآت تطبيق الضوابط الواردة في معيار المحاسبة الدولي ) إذا تم تكبدها بشكل مستقل.
وتضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي   ات حالية بتاريخ االستحواذ.بدالً من تطبيق اإلطار المفاهيمي، وذلك للتأكد من وجود التزام

 ( للتوضيح بأن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لإلثبات بتاريخ االستحواذ. 3للتقرير المالي )
 

م وجود أيه موجودات محتملة والتزامات ومطلوبات  إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة؛ وذلك نظًرا لعد
 محتملة تقع ضمن نطاق التعديالت الناشئة خالل الفترة. 
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(  -4
 

 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - المتحصالت قبل االستخدام المقصود  الممتلكات واآلالت والمعدات: 
البنود المنتجة أثناء إحضار  أي عائدات من بيع    -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات    -تحظر التعديالت على المنشآت الخصم  

وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه  ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. 
 البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. 

 
أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة؛ وذلك نظًرا لعدم وجود أيه عمليات بيع للبنود المنتجة من الممتلكات    إن هذه التعديالت ليس لها 

 واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة. 
 

الشركة التابعة المطبقة للمعايير الدولية    – الدولية للتقرير المالي ألول مرة    تطبيق المعايير   – (  1التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 ألول مرة 

( قياس فروقات التحويل التراكمية باستخدام  1)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د  
لية الموحدة للشركة األم، بناًء على تاريخ تحول الشركة األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، وذلك في حالة  المبالغ المفصح عنها في القوائم الما 

 كة تابعة. عدم إجراء تعديالت على اجراءات توحيد القوائم المالية وعلى تأثيرات عمليات تجميع األعمال التي قامت الشركة فيها باالستحواذ على شر
 (. 1)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي )   16التعديل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د  يتم تطبيق هذا

 
 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة نظًرا لعدم امتالكها ألي شركة تابعة. 

 
لغرض التوقف عن إثبات    %10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    –(: األدوات المالية  9الدولي للتقرير المالي ) التعديالت على المعيار  

 المطلوبات المالية 
ا عن  جوهرًي توضح التعديالت األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفًا  

تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم   شروط االلتزام المالي األصلي. 
ولي "األدوات  ال يوجد أي تعديل مماثل ومقترح لمعيار المحاسبة الد المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر. 

 اإلثبات والقياس.  المالية": 
 

الية للشركة  إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة؛ وذلك نظًرا لعدم إجراء أيه تعديالت على األدوات الم
 خالل الفترة. 

 
 عادلة الضرائب في قياسات القيمة ال - ( الزراعة 41معيار المحاسبة الدولي )

الذي يقضي بأن تستبعد المنشآت التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند   41من معيار المحاسبة الدولي   22يلغي التعديل المطلب الوارد في الفقرة 
 . 41قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 
المالية األولية الموجزة للشركة نظًرا لعدم امتالكها ألي موجودات تقع في نطاق معيار المحاسبة الدولي  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم  

 ( كما بتاريخ إعداد القوائم المالية. 41)
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة  -5
 

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

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

-لكن في ضوء عدم التأكد الحالي فيما يتعلق بكوفيد  .2021ديسمبر    31هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على القوائم المالية للسنة المنتهية في  
أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات و/ أو المطلوبات التي  ، قد يترتب عن 19

ونظًرا الستمرار تطور الموقف، ستواصل اإلدارة تقييم األثر استنادا إلى التطورات المتوقعة )اننظر إيضاح أدناه   تتأثر في الفترات المستقبلية.
21 .) 
 
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  -6

 
  مارس 31  

2022 
  ديسمبر 31

2021 
  مارس 31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   

 )غير مراجعة(  )مراجعة(  )غير مراجعة(   
     التكلفة: 

 514,532,525  514,532,525  536,621,255  في بداية الفترة/ السنة 
 6,376,571  32,451,354  2,954,518   إضافات خالل الفترة/ السنة 

 ( 983,572) ( 9,693,680) ( 1,371,367)  استبعادات خالل الفترة/ السنة 
 - ( 668,944) -   محول إلى جهة ذات عالقة

  ──────── ──────── ──────── 
  519,925,524  536,621,255  538,204,406  في نهاية الفترة/ السنة 

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

  233,498,868  233,498,867  249,884,681  في بداية الفترة/ السنة 
  6,759,333  26,460,299  6,991,996   االستهالك المحمل للفترة/ للسنة 

 ( 965,937) ( 9,412,316) ( 1,366,628)  متعلق باستبعادات خالل الفترة/ السنة 
 - ( 662,169) -   متعلق بتحويل إلى جهة ذات عالقة

  ──────── ──────── ──────── 
  239,292,264  249,884,681  255,510,049  في نهاية الفترة/ السنة 

  ──────── ──────── ──────── 
     صافي القيمة الدفترية: 
  280,633,260  286,736,574  282,694,357  في نهاية الفترة/ السنة 

  ════════ ════════ ════════ 
 
 
 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق  -7
 
  مارس 31 

2022 
  ديسمبر 31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   
   

  -  150,000,000 ( 1-7ودائع قصيرة األجل )إيضاح 
  82,651,450  69,167,734 نقد لدى البنوك 

  2,873,983  1,736,393 نقد في الصندوق 
 ────────── ────────── 

 220,904,127 85,525,433  
 ═════════ ═════════ 

 

التجارية السائدة في  أشهر وتحمل عمولة وفقاً لألسعار    3-2تمثل هذه البنود الودائع قصيرة األجل اإلسالمية وفترة استحقاقها األصلية     7-1
 السوق. 



  شركة المنجم لألغذية
 )شركة مساهمة سعودية(   

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022مارس  31

    

 

11 

 المدينون التجاريون  -8
 

  مارس 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   
   

 230,965,617  297,866,435 مدينون تجاريون
 (11,131,637) ( 12,816,700) خسائر االئتمان المتوقعة مخصص  ناقًصا:

 ────────── ────────── 

 285,049,735 219,833,980 
 ═════════ ═════════ 

 
 الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالية أعاله: 

وأنه ليس من سياسة الشركة الحصول على   يوماً.  60إلى    15الذمم المدينة التجارية غير محملة بالفائدة وتستحق بشكل عام على فترات من  
 ضمانات بشأن الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. 

  31والسنة المنتهية في    2021مارس    31و  2022مارس    31كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة المنتهية في  
 على النحو التالي:  2021ديسمبر 

 

  مارس 31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

  مارس 31
2021 

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

 6,806,409 6,806,409 11,131,637 في بداية الفترة/ السنة 
 2,395,248 4,402,885 1,685,063  مخصص خسائر ائتمان متوقعة، صافي

 - (77,657) - مشطوبة مبالغ 
 ───────── ───────── ───────── 

 9,201,657 11,131,637 12,816,700 كما في نهاية الفترة/ السنة 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 
 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى  -9
 
  مارس 31 

2022 

  ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   
   

 29,058,080  14,744,747 دفعات مقدمة لموردين ومقاولين 
 9,987,544  17,407,460 مصاريف مدفوعة مقدًما 

 458,405  748,995 ذمم موظفين 
 1,143,917  1,961,915  أخرى
 ───────── ───────── 

 34,863,117 40,647,946 
 ═════════ ═════════ 

 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -10
 

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

 الشركة. 



  شركة المنجم لألغذية
 )شركة مساهمة سعودية(   

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -10
 

 فيما يلي بيان المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة: 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة ( أ
 

 مصاريف  مشتريات  مبيعات 
ممتلكات وآالت  
 ومعدات مشتراة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
)غير   2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المراجعة( 
    

 - - 113,410,093 - فرانس بولتري )شركة تابعة للشركة األم( 
 -  8,933  - 10,381,776 األم( شركة بيت الشواية )شركة تابعة للشركة 

 - 418,365 - 3,272,334 شركة الخليج للتموين )شركة تابعة للشركة األم( 
 - 329,725 - 1,233,439 شركة مركز أغذية الحمية )شركة تابعة للشركة األم( 

 - 11,298 - 156,398 شركة الزاد السعودية )شركة تابعة للشركة األم( 
 560,000 57,184 - - للتجارة والتبريد )شركة تابعة للشركة األم( شركة بريدة 

 - 639,000 - - شركة الكفاءة العقارية )شركة )مساهم(
 - 494,881 - -  شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم )الشركة األم( 

 - 39,628 - 45,405 شركة ذاتي المحدودة )شركة تابعة للشركة األم( 
)مؤسسة مملوكة من قبل أحد   مؤسسة الخطوات األربعة الدولية  

 أعضاء مجلس اإلدارة( 
- - 18,000 

- 

 
 

 مصاريف  مشتريات مبيعات
ممتلكات وآالت  
 ومعدات مشتراة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
)غير   2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المراجعة( 
    

 - - 111,869,105 - فرانس بولتري )شركة تابعة للشركة األم( 
 - 118,505 66,871 9,022,085 شركة بيت الشواية )شركة تابعة للشركة األم( 

 - 918,748 348,958 2,570,927 شركة الخليج للتموين )شركة تابعة للشركة األم( 
 3,656,268 1,549,231 520,143 1,313,071 شركة مركز أغذية الحمية )شركة تابعة للشركة األم( 

 - 47,287 28,879 255,987 شركة الزاد السعودية )شركة تابعة للشركة األم( 
 - 80,332 861,680 - شركة بريدة للتجارة والتبريد )شركة تابعة للشركة األم( 

 - 618,375 - - شركة الكفاءة العقارية )مساهم( 
 - 2,109,056 - -  شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم )الشركة األم( 

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

- - 27,000 
- 

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

 ب( المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة 
  مارس 31 

2022 
  ديسمبر 31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
   

 116,284,184  137,468,840 فرانس بولتري 
 7,381,216  7,794,850 شركة بيت الشواية 

 1,763,183  2,628,589 للتموينشركة الخليج 
 714,713  1,533,136 شركة مركز أغذية الحمية 

 93,738  65,036 شركة الزاد السعودية 
 118,287  37,651 شركة ذاتي المحدودة 

 ────────── ────────── 
 149,528,102 126,355,321 
 ══════════ ═════════ 



  شركة المنجم لألغذية
 )شركة مساهمة سعودية(   
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -10
 

 الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة 
لم يتم   يوًما.  45-30إن األرصدة القائمة لدى الجهات ذات العالقة كما في نهاية الفترة بدون ضمانات وبدون عمولة ويتم سدادها نقداً خالل  

يتم إجراء التقويم إلمكانية استردادها في كل نهاية سنة مالية   نات بشأن المبالغ المستحقة من أو إلى الجهات ذات العالقة.تقديم أو استالم أي ضما
، لم تكن أرصدة الجهات ذات العالقة  2022مارس    31كما بتاريخ   من خالل فحص المركز المالي للجهة ذات العالقة واألسواق التي تعمل فيها.

 : ال شيء(. 2021ديسمبر  31منخفضة القيمة )

 المبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة ج( 
  مارس 31 

2022 
  ديسمبر 31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
   

 - 807,381 شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 
 196,710 774,948 شركة بريدة للتجارة والتبريد

 ───────── ───────── 

 1,582,329 196,710 
 ═════════ ═════════ 

 

 الشروط واألحكام الخاصة بالمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة أعاله: 

 يوماً.  45إلى  30إن هذه المبالغ غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموماً من 

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

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة: 

 مارس  31 
2022 

 مارس  31
2021 

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

   

 1,362,694 1,621,087 منافع موظفين قصيرة األجل 
 108,441  98,126 التزامات المنافع المحددة للموظفين 

 ───────── ──────── 

 1,719,213 1,471,135 
 ═════════ ════════ 

 

 اإلدارة. ال شيء( يتعلق بتعويضات أعضاء مجلس  :2021مليون لاير سعودي ) 0.26تشمل تعويضات كبار موظفي اإلدارة على مبلغ قدره 

 
 البضاعة  -11
 

 
 مارس  31

2022 
 ديسمبر 31
 2021 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 286,556,992 206,807,007  بضاعة معدة للبيع
 190,861,008 183,418,111 بضاعة في الطريق 

 9,579,539 11,984,631 قطع الغيار ومواد مستهلكة 
 ( 500,000) ( 1,000,000)  البنود بطيئة الحركة والمتقادمةمخصص  ناقًصا:

 ────────── ────────── 

 401,209,749 486,497,539 
 ══════════ ══════════ 



  شركة المنجم لألغذية
 )شركة مساهمة سعودية(   
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 البضاعة )تتمة(  -11
 

  2021ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2022مارس  31المنتهية في كانت الحركة في البنود المتقادمة وبطيئة الحركة لفترة الثالثة أشهر 
 على النحو التالي: 

 
  مارس 31 

2022 
  ديسمبر 31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 -  500,000 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    
 500,000  500,000 محمل للفترة/ للسنة* 

 ───────── ───────── 

 500,000 1,000,000  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
 ═════════ ═════════ 

 
  31بلغ مخصص البنود بطيئة الحركة ومتقادمة كما في  يتعلق هذا البند خصوًصا لقطع الغيار القابلة للتتمييز التي لم تعد قابلة لالستخدام.

 المنتهية في ذلك التاريخ قيمة قدرها ال شيء. ولفترة الثالثة أشهر  2021مارس 
 
 
 رأس المال واالحتياطي النظامي  -12

 
 رأس المال  ( أ) 

 

م( زيادة رأس  2020نوفمبر    2هـ )الموافق  1442ربيع األول    16، قرر مساهموا الشركة في اجتماعهم المنعقد في تاريخ  2020خالل عام  
لاير    10سهم قيمة كل سهم    60,000,000لاير سعودي )مقسم إلى    600,000,000لاير سعودي إلى    150,000,000مال الشركة من  

لاير سعودي من الزيادة المقترحة في رأس المال، ولتغيير الشكل القانوني للشركة من    450,000,000سعودي (، وذلك بتحويل مبلغ قدره  
اءات النظامية الخاصة بزيادة رأس المال وتغيير الشكل القانوني  تم االنتهاء من اإلجر شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. 

  (.2021فبراير  17هـ )الموافق 1442رجب   5بما في ذلك موافقة وزارة التجارة وإصدار القرار الوزاري في 
 

  31)  2022مارس    31لاير سعودي كما في    10سهم وقيمة كل سهم    60,000,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من  
 لاير سعودي(.  10سهم قيمة، كل سهم  60,000,000 :2021ديسمبر 
 

 االحتياطي النظامي  ( ب ) 
لنظام السعودي والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل   من صافي دخل السنة بحلول نهاية كل سنة، حتى يبلغ هذا    %10طبقاً 

 االحتياطي غير قابل للتوزيع.إن هذا  من رأس المال.  %30االحتياطي نسبة 
 

 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى -13
 

 مارس  31 
2022 

 ديسمبر 31
2021 

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 322,249,533  331,401,653 دائنون تجاريون
 30,487,440  32,909,466 مصاريف مستحقة الدفع 

 1,382,325  450,164 العمالء دفعات مقدمة من 
 1,904,555  1,573,798 دائنون آخرون 

 ──────── ──────── 
 366,335,081 356,023,853 
 ════════ ════════ 

 الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالية أعاله: 

 يوًما.  90إلى  30استحقاقها إن الذمم الدائنة التجارية واألخرى غير مرتبطة بعمولة وتبلغ فترة 



  شركة المنجم لألغذية
 )شركة مساهمة سعودية(   
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 الزكاة المستحقة  -14
 

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

فصاعًدا، بدأت الشركة األم في تقديم    2008)الهيئة( لتقديم إقراراتها الزكوية على أساس مجمع، بما في ذلك الشركة، وبالتالي اعتباًرا من عام 
أُعيد تقديم اإلقرارات عن السنوات المنتهية في   كات التابعة المملوكة لها بالكامل، بما في ذلك الشركة.اإلقرارات الزكوية المجمعة لكافة الشر

كما قامت الشركة األم بتقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة عن كافة الشركات التابعة المملوكة لها   إلى الهيئة.  2016حتى    2008ديسمبر    31
كانت   .2020ديسمبر    31حصلت الشركة األم على شهادة الزكاة حتى   .2020إلى    2017السنوات من  بالكامل، بما في ذلك الشركة، عن  

، تقوم الشركة بتقديم  2021يناير    1اعتباًرا من   الشركة األم تقوم باحتساب مصروف الزكاة على مستوى المجموعة وتوزعه على الشركة.
 إقرارها الزكوي على أساس مستقل. 

 

بتحمل وتسوية أي التزامات إضافية قد تنشأ عند إنهاء الربوط الزكوية التي قد تصدر مستقبالً فيما يتعلق بالسنوات من  تعهدت الشركة األم  
 .2020حتى  2008

 
 مصروف الزكاة 

النحو  على    2021ديسمبر    31والسنة المنتهية في    2021مارس    31و   2022مارس    31إن الزكاة المحملة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 التالي:

 

    
 مارس  31
 2022 

 
  ديسمبر 31

2021 

 
 مارس  31
 2021 

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

  3,576,526 14,802,310  5,336,215  الفترة/ السنة الحالية 
 -         ( 135,728) -  لسنة سابقة لفترة / تسوية 

  ──────── ────────── ──────── 
 3,576,526 14,666,582 5,336,215  إجمالي المجنب خالل الفترة/ السنة 

  ════════ ════════ ════════ 
 

 الحركة في مخصص الزكاة: 
  

 مارس  31
 2022 

 
 ديسمبر 31

2021 

 
  مارس 31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 )غير مراجعة(  )مراجعة(  مراجعة( )غير  
    

 5,285,909 5,285,909 14,802,310 في بداية الفترة/ السنة 
 3,576,526 14,666,582 5,336,215 مخصص الفترة/ السنة الحالية 
 - ( 5,150,181) - مدفوعات خالل الفترة/ السنة 

 ──────── ────────── ──────── 
 8,862,435 14,802,310 20,138,525 في نهاية الفترة/ السنة 

 ════════ ════════ ════════ 
 

 الربوط الضريبية 
نوات  تم تقديم اإلقرارات الزكوية المجمعة من قبل الشركة األم، بما في ذلك الشركة، إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( عن الس

  .2020حتى  2008من 
 



  شركة المنجم لألغذية
 )شركة مساهمة سعودية(   

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
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 اإليرادات  -15
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ──────────────────── 
 مارس  31 

2022 
 مارس  31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 348,077,089 458,197,409  غير معدة للبيع بالتجزئةبضاعة 

 278,344,027 326,494,915  التجزئة للبيع ب بضاعة معدة 

 1,634,288 3,315,107  إيرادات إيجار مستودع 

 ──────── ──────── 
 788,007,431 628,055,404 

 ════════ ════════ 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ──────────────────── 
 مارس  31 

2022 
 مارس  31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

   توقيت إثبات اإليرادات 

 626,421,116 784,692,324 بضاعة محولة عند نقطة من الزمن

 1,634,288 3,315,107 خدمات محولة على مدى زمني

 ──────── ──────── 

 788,007,431 628,055,404 

 ════════ ════════ 

 
 يتم تحقيق اإليرادات داخل المملكة العربية السعودية. 

 
 تكاليف التمويل  -16

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ──────────────────── 
 مارس  31 

2022 
 مارس  31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 314,655 323,495 عمولة على التزامات إيجار 

 423,467 -  عمولة على القروض البنكية

 ─────── ─────── 
 323,495 738,122 

 ═══════ ═══════ 
 

  ربح السهم  -17
 

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

 مخفضة لدى الشركة. 
 

خدمة في احتساب  يعكس الجدول التالي دخل الفترة المتعلق بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة المست 
 الربح األساسي والمخفض للسهم: 



  شركة المنجم لألغذية
 )شركة مساهمة سعودية(   

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022مارس  31

    

17 

 ربح السهم )تتمة(    -17
 

 ربح السهم األساسي والمخفض من إجمالي الدخل. 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ──────────────────── 
 مارس  31 

2022 
 مارس  31

2021 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
 )غير مراجعة(  )غير مراجعة(  

   
 29,463,803 97,557,009 إجمالي الدخل للفترة

 60,000,000 60,000,000 المتوسط المرجح لعدد أسهم الربح األساسي والمخفض للسهم 
 ─────── ─────── 

 0.49 1.63 الربح األساسي والمخفض للسهم 
 ═══════ ═══════ 

 
 توزيعات األرباح  - 18

 
: ال شيء(، وذلك في  2021مليون لاير سعودي )  120لاير سعودي للسهم الواحد، والبالغ قدرها    2اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح بقيمة  

هـ( والتي تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية  1443شعبان  24)الموافق  2022مارس   27اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 المقبل. 

 
 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 

مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
     )غير المراجعة( 2022

 788,007,431 284,844,539 161,806,994 341,355,898 إيرادات 

 614,731,361 219,911,481 125,430,770 269,389,110 تكلفة اإليرادات 

 7,375,273 3,363,288 1,460,110 2,551,875 استهالك وإطفاء موجودات 

 2,107,863 660,606 345,556 1,101,701 استهالك موجودات حق االستخدام 

 102,893,224 37,772,825 23,789,813 41,330,586 ربح القطاع قبل الزكاة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  2022مارس   31إجمالي الموجودات كما في 
 1,427,216,685  353,243,524  201,183,903  872,789,258 )غير مراجع(

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
  2022مارس   31إجمالي المطلوبات كما في 

 524,922,972  24,136,702  13,201,287 487,584,983 )غير مراجع(
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

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

 2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
     )غير المراجعة(

 628,055,404 216,884,281 121,778,940 289,392,183 إيرادات 

 530,620,371  182,084,145 102,664,268 245,871,958 تكلفة اإليرادات 

 7,143,271 2,815,288 1,608,372 2,719,611 استهالك وإطفاء موجودات 

 1,909,030 581,157 279,709 1,048,164 استهالك موجودات حق االستخدام 

 33,040,329 10,849,440 7,452,067 14,738,822 ربح القطاع قبل الزكاة 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

  2021مارس   31إجمالي الموجودات كما في 
 1,162,241,163 337,667,804 219,931,564 604,641,795 )غير مراجع(

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
  2021مارس   31إجمالي المطلوبات كما في 

 492,326,417 20,523,390 11,968,677 459,834,350 )غير مراجع(
 ════════ ════════ ════════ ════════ 



  شركة المنجم لألغذية
 )شركة مساهمة سعودية(   

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 
 2022مارس  31
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 المعلومات القطاعية )تتمة(    -19
 

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

 
 االلتزامات المحتملة والتعهدات الرأسمالية  - 20

 
قدرها   بلغ  خطابات ضمان  الشركة  )  600,000أصدرت  سعودي  العقود    600,000 :2021ديسمبر    31لاير  تنفيذ  بشأن  لاير سعودي( 

تعهدات رأسمالية قدرها   لاير سعودي(.   25,662,592 :2021ديسمبر    31لاير سعودي )  55,484,888ا  وخطابات اعتماد قدره توجد 
 لاير سعودي( تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات.  1,629,211 :2021ديسمبر  31) 2022مارس  31لاير سعودي كما في  952,492

 
 األمور الهامة خالل الفترة  - 21
 

من قبل    2020، وبعد ذلك تم اإلعالن عنه في مارس  2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-جديدة من فيروس كورونا )كويدتم تحديد ساللة  
ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما   منظمة الصحة العالمية كجائحة.

السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي  أدى إلى قيود على  
 والمحلي. 

 
إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل والتطورات  

تشمل هذه العوامل معدل انتقال الفيروس، ومدة التفشي،   ة، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية.المستقبلي 
ذلك  واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وأثر  

 ألعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل. على ا
 

، لم تتأثر عمليات الشركة تأثًرا سلبيًا كبيًرا  2022مارس    31وحتى اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في  
 على أعمالها ونتائجها المالية. 19عة ومدى تأثير  كوفيد وسوف تستمر إدارة الشركة في تقييم طبي  .19-نتيجة تفشي كوفيد

 

عالوة على ذلك، فإن تطور الوضع الروسي األوكراني ال يؤثر جوهريًا على الشركة، حيث ليس لديها عمليات تشغيلية موجودة في أوكرانيا  
 أية مخاطر جوهرية في هذا السياق. وعليه، ال يتوقع حاليًا حدوث  ومتعلقة بروسيا، فإن الواردات ليست ذات أهمية.

 
 األحداث الالحقة  - 22

 والتي من شأنها أن يكون لها أثر جوهري على المركز المالي أو األداء المالي للشركة.  2022مارس  31لم تنشأ أية أحداث الحقة هامة منذ  

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  - 23

 (. 2022مايو  16)الموافق  1443شوال  15 القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريختم اعتماد إصدار هذه 
 




