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٦

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

التكوین واألنشطة-١
شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة مقفلة، مسجلة في الریاض بالمملكة 

).  ٢٠٠٧أبریل ٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٨ربیع الثاني ٧وتاریخ  ١٠١٠٢٣١٨٢٢العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  
، المملكة العربیة السعودیة.١١٤٥١، الریاض ١٥٤٤یقع العنوان المسجل للشركة في الریاض، ص ب 

ألم") التي ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة، مسجلة في  إن الشركة شركة تابعة لشركة أبناء عبدهللا العلي المنجم ("الشركة ا
١٠ھـ (الموافق ١٣٧٦ذو القعدة  ١١وتاریخ  ١٠١٠٠٠٠٥٦٥الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  

ودیة. ، المملكة العربیة السع١١٤٥١، الریاض ٢٣٩٥). یقع العنوان المسجل للشركة األم في الریاض، ص.ب. ١٩٥٧یونیو 
٢٠٢٠نوفمبر  ٢، قرر الشركاء طرح أسھم لالكتتاب العام. كما قرر الشركاء في اجتماعھم بتاریخ  ٢٠٢٠أكتوبر  ١١بتاریخ  

تحویل الشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة سعودیة مقفلة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتغییر  
الم ثالجات  "شركة  من  القانوني  من اسمھا  االنتھاء  تم  مقفلة).  سعودیة  مساھمة  (شركة  لألغذیة"  المنجم  "شركة  إلى  نجم" 

عام   خالل  اسمھا  وتغییر  للشركة  القانوني  الشكل  بتحویل  المتعلقة  النظامیة  تاریخ  ).١٠(إیضاح  ٢٠٢١اإلجراءات  ٢٨في 
ركة المنجم لألغذیة ("الشركة") طرح  م صدر قرار مجلس ھیئة السوق المالیة و المتضمن الموافقة على طلب ش٢٠٢١سبتمبر 

) من أسھم الشركة. ٣٠) سھماً لالكتتاب العام تمثل (% ١٨٬٠٠٠٬٠٠٠(
تقوم الشركة بمزاولة تجارة الجملة والتجزئة في الفواكھ والخضار واللحوم المبردة والمجمدة والمعلبات والمواد الغذائیة، وذلك  

من خالل فروعھا التالیة: 

موقع الفرع التجاري رقم السجل 
 ───────── ───────
بریدة ١١٣١٠٢٦٠٠٢
الدمام ٢٠٥٠٠٥٩٠٤٣
جدة٤٠٣٠١٧٦٢٢٦
خمیس مشیط٥٨٥٥٠٣٠٢١٢
المدینة المنورة ٤٦٥٠٠٤٦٧٥٣
تبوك٣٥٥٠٠٢٧٥٠٥
حائل ٣٣٥٠٠٣١٢٣٨
االحساء ٢٢٥٠٠٤٥٤٢٠
مكة المكرمة ٤٠٣١٠٦٧٣٠٩
الطائف ٤٠٣٢٠٣٢٨٠٠
جیزان ٥٩٠٠٠١٧٩٥٣
الریاض ١٠١٠٤٠١٣١٣
الریاض ١٠١٠٤٦٥٤٥٤
جدة٤٠٣٠٢٩١٨٠٥
الریاض ١٠١٠٦٥٣٢١٠
سكاكا ٣٤٠٠١١٩٩٠٧

أسس اإلعداد-٢

بیان االلتزام ١-٢
وفقاً لمعیار المحاسبة ٢٠٢١یونیو  ٣٠تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في  

رقم ( بإعداد القوائم المالیة األولیة  ٣٤الدولي  ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. قامت الشركة 
ساس استمرارھا في العمل كمنشأة مستمرة. أخذ أعضاء مجلس اإلدارة بعین االعتبار عدم وجود حاالت عدم  الموجزة على أ

تأكد جوھریة قد تثیر شًكا كبیًرا حول ھذا االفتراض. وأبدوا حكًما مفاده أنھ من المتوقع بصورة معقولة أن یتوفر لدى الشركة 
شھًرا من نھایة الفترة المالیة.   ١٢یة في المستقبل المنظور، في فترة ال تقل عن الموارد الكافیة لالستمرار في عملیاتھا التشغیل

ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، ویجب قراءتھا  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للشركة كما في ول

أسس القیاس ٢-٢
تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي. 

العملة الوظیفیة وعملة العرض ٣-٢
السعودي، باعتباره أیًضا العملة الوظیفیة للشركة.تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر 



٧

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة الخاصة بالشركة -٣
السنویة تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة  

. لم  ٢٠٢١ینایر  ١باستثناء تطبیق التعدیالت على المعاییر الساریة اعتبارًا من  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتھیة في  
تقم الشركة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة -٤
م تقم الشركة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد. یسري العدید من التعدیالت ل

لكن لیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. ٢٠٢١ألول مرة في عام 

)  ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩الثانیة: التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (المرحلة  -إحالل سعر الفائدة المرجعي  
) ١٦) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٤والمعیار الدولي للتقریر المالي ()٧والمعیار الدولي للتقریر المالي (

عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بدیل تقدم ھذه التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي
خالًیا تقریًبا من المخاطر. 

تشتمل التعدیالت على الوسائل العملیة التالیة: 
وسیلة عملیة تتطلب اعتبار التغییرات التعاقدیة أو التغییرات في التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلحالل مباشرة، كتغییرات ·

ة المتغیر، بما یعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.في سعر الفائد
تسمح بالتغییرات التي یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بین البنوك لتغطیة المخاطر المخصصة وتوثیق التغطیة دون توقف  ·

أداة التغطیة. 
كل منفصل عندما یتم تخصیص  توفیر إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبیة المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بش·

أداة بسعر فائدة خالي من المخاطر كتغطیة لمكون المخاطر 

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

التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة -٥

الموجزة للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ  یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة  
اإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.

بیة للشركة وطرق االحتساب والمصادر الرئیسیة لعدم  وكانت األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاس
. لكن في ضوء ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١التأكد من التقدیرات ھي نفس األحكام التي تم تطبیقھا على القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

ت إجراء تعدیل جوھري ، قد یترتب عن أي تغییر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرا١٩-عدم التأكد الحالي فیما یتعلق بكوفید
على القیم الدفتریة للموجودات و/ أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في الفترات المستقبلیة. ونظًرا الستمرار تطور الموقف، تواصل  

). ٢١اإلدارة تقییم األثر الناتج عن ذلك استنادا إلى التطورات المتوقعة (انظر أیًضا إیضاح 
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شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

والمعدات الممتلكات واآلالت -٦
لفترة الستة أشھر  

للسنة المنتھیة في المنتھیة في 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

(مراجعة)(غیر مراجعة) 
لایر سعودي لایر سعودي 

──────── ──────── التكلفة: 
٥١٤٬٥٣٢٬٥٢٦٥٣٧٬٩٨٨٬٠٣٥في بدایة الفترة/ السنة

١٠٬٥٣٦٬٦٧٦١٨٬٨٩٥٬٧٠٣إضافات خالل الفترة/ السنة 
)٢٤٬٧٢٨٬١٥٢()٤٬٨٩٤٬٤٠٤(استبعادات خالل الفترة/ السنة

)١٧٬٦٢٣٬٠٦٠(- محول إلى جھة ذات عالقة 
 ──────── ────────

٥٢٠٬١٧٤٬٧٩٨٥١٤٬٥٣٢٬٥٢٦في نھایة الفترة/ السنة
 ──────── ────────

االستھالك المتراكم: 
٢٣٣٬٤٩٨٬٨٦٨٢٣٣٬٨٧١٬٩٧٤السنةفي بدایة الفترة/ 

١٣٬٤٣٢٬٤٩٢٢٧٬٨٢٦٬٣٨١االستھالك المحمل للفترة/ للسنة
)٢٤٬٦٣٠٬٢٦١()٤٬٨٥١٬٥٣٣(متعلق باستبعادات خالل الفترة/ السنة 

)٣٬٥٦٩٬٢٢٦(- متعلق بتحویل إلى جھة ذات عالقة 
 ──────── ────────

٢٤٢٬٠٧٩٬٨٢٧٢٣٣٬٤٩٨٬٨٦٨في نھایة الفترة/ السنة
 ──────── ────────

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٧٨٬٠٩٤٬٩٧١٢٨١٬٠٣٣٬٦٥٨في نھایة الفترة/ السنة

 ════════ ════════

البضاعة -٧

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
(مراجعة)(غیر مراجعة) 

لایر سعودي لایر سعودي 
 ─────── ───────

٣١٠٬٧٦٤٬٥٧٣٣١٥٬٣٢٥٬٥١٢بضاعة معدة للبیع 
١٧٤٬٢٣٩٬٨٥٠٩٤٬٥٩٩٬٨٩٠بضاعة في الطریق 

١١٬١٥٦٬٥٠٧١٠٬٠٦٧٬١٧٧قطع غیار ومواد مستھلكة 
 ─────── ───────

٤٩٦٬١٦٠٬٩٣٠٤١٩٬٩٩٢٬٥٧٩
 ═══════ ═══════

والمدینون اآلخرون المدینون التجاریون والمصاریف المدفوعة مقدماً -٨

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
(مراجعة)(غیر مراجعة) 
لایر سعودي لایر سعودي  

 ──────── ────────
٢٢٩٬٧٩٢٬٨١٧٢٠٧٬٥٧٠٬٥٣٣مدینون تجاریون 

)٦٬٨٠٦٬٤٠٩()١١٬٨٦٢٬٤٨٠(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 ──────── ────────
٢١٧٬٩٣٠٬٣٣٧٢٠٠٬٧٦٤٬١٢٤

١٦٬١٣٥٬١٠٥٧٬٩٠٥٬٦٥٣مصاریف مدفوعة مقدًما 
٧٬٦٥٧٬٤٠٣٤٬٦٤٢٬٦٦٤دفعات مقدمة لموردین ومقاولین

٩٢٦٬٥٣٣٩٧٦٬٧٧٧موجودات حق اإلرجاع 
٢٬٤٩١٬٧٣٢١٬٨٨٨٬٤٥٦موجودات مالیة متداولة أخرى

 ─────── ───────
٢٤٥٬١٤١٬١١٠٢١٦٬١٧٧٬٦٧٤

 ═══════ ═══════
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شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

المدینون التجاریون والمصاریف المدفوعة مقدماً والمدینون اآلخرون (تتمة) -٨
الشروط واألحكام الخاصة بالموجودات المالیة أعاله: 

یوماً. ولیس من سیاسة الشركة  ٦٠إلى  ١٥إن الذمم المدینة التجاریة غیر مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادھا عموماً من  
الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدینة، وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات. 

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

لفترة الستة أشھر  
للسنة المنتھیة في المنتھیة في 

دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
٢٠٢٠

(مراجعة)(غیر مراجعة)   ─────── ───────
٦٬٨٠٦٬٤٠٩٤٬٦٢٤٬١٣١في بدایة السنة

٥٬٠٥٦٬٠٧١٢٬١٨٢٬٢٧٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة    ─────── ───────
١١٬٨٦٢٬٤٨٠٦٬٨٠٦٬٤٠٩كما في نھایة الفترة   ═══════ ═══════

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق -٩
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠

(مراجعة)(غیر مراجعة) 
لایر سعودي 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــ
لایر سعودي 

 ────────
٢٤٬١٠٨٬٩٨٢١٧٬٥٧١٬٤٣٤النقد لدى البنوك 

٢٬١٤٤٬٩١٣٢٬٣٣٤٬٧٩٥الصندوق نقد في 
 ─────── ───────
٢٦٬٢٥٣٬٨٩٥١٩٬٩٠٦٬٢٢٩
 ═══════ ═══════

واالحتیاطي النظامي رأس المال-١٠
رأس المال )أ (

)  ٢٠٢٠نوفمبر ٢ھـ (الموافق  ١٤٤٢ربیع األول  ١٦قرر شركاء الشركة في اجتماعھم المنعقد بتاریخ ٢٠٢٠خالل عام  
٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي (مقسم إلى ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي إلى ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠زیادة رأس مال الشركة من 

وتغییر  عودي من الزیادة المقترحة في رأس الماللایر س٤٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠بتحویل مبلغ )سھملایر سعودي لكل ١٠سھم 
الھیكل القانوني للشركة من شركة ذات مسئولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة. تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة الخاصة  

ھـ  ١٤٤٢رجب ٥ي  وإصدار القرار الوزاري ف. بزیادة رأس المال وتغییر الھیكل القانوني بما في ذلك موافقة وزارة التجارة
١). حصلت الشركة أیًضا على موافقة وزارة التجارة على االستمرار في السنة المالیة الحالیة من ٢٠٢١فبرایر ١٧(الموافق 

إعداد البیان المالي الختامي في تاریخ التحویل إلى شركة وبالتالي تم إعفائھا من،٢٠٢١دیسمبر ٣١إلى ٢٠٢١ینایر 
مساھمة مقفلة. 

(تتمة) واالحتیاطي النظاميرأس المال-١٠



١٠

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٠) بقیمة حصة١٥٠٫٠٠٠:  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١( حصة٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠منرأس المال المصدر والمدفوع تكونی
ھي كما یلي:ملكیةلكل سھم). نسبة ال١،٠٠٠: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١لایر سعودي للسھم (

لفترة الستة  
أشھر المنتھیة  

في
المنتھیة للسنة 

في 
یونیو  ٣٠

٢٠٢١
دیسمبر ٣١

٢٠٢٠
لایر سعودي لایر سعودي 

(مراجعة)(غیر مراجعة) 

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

١٠٠٪ ١٠٠ ٪

االحتیاطي النظامي )ب (

في كل عام. حتى  الدخل٪ من صافي ١٠یجب على الشركة تحویل للشركة،الشركات السعودیة والنظام األساسي  لنظاموفًقا 
٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.٣٠یصل ھذا االحتیاطي إلى 

العالقة اإلفصاحات المتعلقة بالجھات ذات -١١



١١

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسیطرة  كبار المساھمینتمثل الجھات ذات العالقة  
أو السیطرة المشتركة أو التي یمارس علیھا تأثیرا ھاما من قبل ھذه الجھات. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت  

ة. من قبل إدارة الشرك

نورد فیما یلي المعامالت مع الجھات ذات العالقة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر: 

المعامالت مع الجھات ذات العالقةأ) 

المصاریف مشتریات مبیعات 
شراء ممتلكات  

وآالت المعدات 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠٢١یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
(غیر مراجعة) 

 ─────── ─────── ─────── ───────

- - ٨٤٬٠٠٣٬٢٢٧- فرانس بولتري 
- ١٠٬١٧٦٬٨٩٢٣٩٬٩٣٥٩٤٬٦٠٧شركة بیت الشوایة 

- ٢٬٨٦٢٬٧٤٤٢٧٧٬٢٠٩٣٩٥٬٦٣٤شركة الخلیج للتموین 
١٬٠٢٦٬٧٥٢٣٥٩٬٤٩٠١٬١٢٩٬٣٠١٤٦٬٤٠١الحمیة شركة مركز أغذیة 
- ٢٨٢٬٧٦٣١٨٬١٤٦٣٨٬٧١٤شركة الزاد السعودیة
- ١٩٬٩٤٣- ٩٢٬٦٧٩شركة ذاتي المحدودة

-٣٥٥٨١٠٨٦٬٧٧٦- شركة بریدة للتجارة والتبرید 
- ٥٢٥- - شركة الكفاءة العقاریة

- ٤٠٬٠١٣- - عبدهللا العلي المنجم شركة أبناء 

المصاریف مشتریات مبیعات 
شراء ممتلكات  

وآالت المعدات 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) 

 ─────── ─────── ─────── ───────

- - ١٩٥٬٨٧٢٬٣٣٢- فرانس بولتري 
- ١٩٬١٩٨٬٩٧٧١٠٦٬٨٠٦٢١٣٬١١٢شركة بیت الشوایة 

- ٥٬٤٣٣٬٦٧١٦٢٦٬١٦٧١٬٣١٤٬٣٨٢شركة الخلیج للتموین 
٢٬٣٣٩٬٨٢٣٨٧٩٬٦٣٣٢٬٦٧٨٬٥٣٢٣٬٧٠٢٬٦٦٩شركة مركز أغذیة الحمیة 

- ٥٣٨٬٧٥٠٤٧٬٠٢٥٨٦٬٠٠١شركة الزاد السعودیة
- ١٩٬٩٤٣- ٩٢٬٦٧٩شركة ذاتي المحدودة

-١٬٢١٧٬٤٩٠١٦٧٬١٠٨- شركة بریدة للتجارة والتبرید 
- ٦١٨٬٩٠٠- - شركة الكفاءة العقاریة

- ٢٬١٤٩٬٠٦٩- - شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 

المصاریف مشتریاتمبیعات
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

─────── ─────── ─────── (غیر مراجعة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
- ١٤٣٬٦٧٤٬٠١٦- فرانس بولتري 

٥٬٥٣٠٬٧٣٤٨٬٣٥٠٨٧٬٩١١شركة بیت الشوایة 
٢٬٥٨٢٬٤٧٦١٦٢٬٥٧٩٣٢٧٬٩٩٤شركة الخلیج للتموین 

١٬٦٦٢٬٧٦٦٨٨٢٬٣٤٧٣٨٨٬٢٣٤شركة مركز أغذیة الحمیة 
٩٥٬٢٧٤٣٠٬١٩٧٢٧٬٨٥٤شركة الزاد السعودیة
٩٬٩٠٧- ٤٨٥٬٦٤٢شركة ذاتي المحدودة

٢٬٤٤٣٬٣١٢٨٥٬٩٥٦- شركة بریدة للتجارة والتبرید

اإلفصاحات المتعلقة بالجھات ذات العالقة (تتمة) -١١



١٢

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

المصاریف مشتریاتمبیعات
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

─────── ─────── ─────── (غیر مراجعة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
- ٢٠٣٬٠٢٤٬٠١٢- فرانس بولتري 

١٣٬٥٧١٬٩٢٧٨٬٣٥٠٢٤٠٬٣٩٧الشوایة شركة بیت 
٦٬٠٥٧٬٢٩٥٣٧٠٬٧٦٥٨٦٣٬٤٩٤شركة الخلیج للتموین 

٣٬٤٢٩٬٩٤١١٬١١١٬٤٦٧١٬٤٠٧٬٢٢٧شركة مركز أغذیة الحمیة 
٣٩٢٬٩٥٩١٢٧٬٤٣٦٦٤٬٧٩٦شركة الزاد السعودیة
٣٨٬٦٢٣- ١٬٠٧٢٬٦٧٣شركة ذاتي المحدودة
٢٬٤٤٥٬٣١٢٢٥٢٬٠٧٠- والتبرید شركة بریدة للتجارة 
٥٦١٬٧١١- - شركة الكفاءة العقاریة

٦٥٩٬٠١٩- - شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم 
٤٬٩٦٩- - شركة األعمدة للمقاوالت

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

ب) المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة 
فیما یلي تحلیًال للمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة: 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
(مراجعة)(غیر مراجعة) 

لایر سعودي لایر سعودي 
 ─────── ───────

٩٠٬٦٨٦٬١٢١٧١٬٠٤٣٬٧١٢فرانس بولتري 
٨٬٦٤٧٬٥١٥٧٬١٥٠٬٧٧٤الشوایة شركة بیت 

٢٬٥٠٥٬٣١٩١٬٢٦٢٬٨٩٩شركة الخلیج للتموین 
٣٥٬٤٨٩٤٧٣٬٨٨٦شركة ذاتي المحدودة
١٥٣٬٣١٨١٥١٬٧١٥شركة الزاد السعودیة

٤١٨٬٩٤٢- شركة بریدة للتجارة والتبرید 
٧٩١٬٠٧٠١٬٠٢٥٬٢٤٠شركة مركز أغذیة الحمیة 

 ─── ── ─── ───────
١٠٢٬٨١٨٬٨٣٢٨١٬٥٢٧٬١٦٨

══════ ══ ═══════

إن األرصدة أعاله بدون ضمانات وبدون عمولة وتسدد خالل اثنى عشر شھًرا. تقوم اإلدارة بتقدیر المخصص بشأن رصید  
المتوقعة على مدى العمر.  المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة بتاریخ إعداد القوائم المالیة بمبلغ یساوي خسائر االئتمان  

ال یوجد رصید مستحق من الجھات ذات العالقة بتاریخ إعداد القوائم المالیة متأخر السداد، مع األخذ في االعتبار الخبرة السابقة  
قة في التعثر والتوقعات المستقبلیة للقطاعات التي تعمل فیھا الجھات ذات العالقة، ترى اإلدارة أن أرصدة الجھات ذات العال

غیر منخفضة القیمة. لم یطرأ أي تغییر في أسالیب التقدیرات أو االفتراضات الھامة التي تم إجراؤھا خالل الفترة المالیة الحالیة  
عند تقییم مخصصات األرصدة المستحقة من الجھات ذات العالقة. 

المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة ج)  
حقة إلى الجھات ذات العالقة: فیما یلي تحلیًال للمبالغ المست

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
(مراجعة)(غیر مراجعة) 

لایر سعودي لایر سعودي 
 ─────── ───────

١٤٦٬٩٥٠- شركة مركز أغذیة الحمیة 
٢١١٬٧٠٨٤٠٬٣٦٤شركة أبناء عبدهللا العلي المنجم (الشركة األم) 

- ٢٤٩٬٨١٦والتبرید شركة بریدة للتجارة 
 ─────── ───────

٤٦١٬٥٢٤١٨٧٬٣١٤
 ═══════ ═══════

اإلفصاحات المتعلقة بالجھات ذات العالقة (تتمة) -١١



١٣

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو ٣٠تستخدم الشركة حساًبا بنكًیا باسم الشركة األم. إن الشركة ھي المستفید من ھذا الحساب البنكي. بلغ الرصید كما في  
لایر سعودي). ١٬٠٠٣: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١لایر سعودي (٦٤٬٣٢٧: ٢٠٢١

الشروط واألحكام الخاصة بالمبلغ المستحق إلى أحد المساھمین والجھات ذات العالقة األخرى: 
یوماً. ٤٥إلى  ٣٠إن ھذه المبالغ غیر مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادھا عموماً من 

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

الشركة. فیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة: 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 ────────────── ──────────────

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
(غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
 ──────── ──────── ──────── ────────

١٬٤٣٠٬٣٦٤١٬١٩٣٬١٠٥٢٬٧٩٣٬٠٥٨٢٬٣٦٨٬١٩٣منافع الموظفین قصیرة األجل 
١٢١٬٩٣٥١٢٤٬٨٧٣٢٣٠٬٣٧٦٢٥٣٬٦٠٧التزامات المنافع المحددة للموظفین 

 ──────── ──────── ──────── ────────
١٬٥٥٢٬٢٩٩١٬٣١٧٬٩٧٨٣٬٠٢٣٬٤٣٤٢٬٦٢١٬٨٠٠

 ════════ ════════ ════════ ════════

الدائنون التجاریون والمبالغ مستحقة الدفع والدائنون اآلخرون -١٢

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
(مراجعة)(غیر مراجعة) 

لایر سعودي لایر سعودي 
 ──────── ────────

١٥٨٬٨١١٬٢٤٠١٤٩٬٧٧٧٬١٢٢دائنون تجاریون 
٢٥٬٣٩٩٬٤٨٥٢٩٬٠٩٨٬٨٠٤مصاریف مستحقة الدفع 

٧٣١٬٠٧٧٧٦٢٬٥٤٤دفعات مقدمة من العمالء 
٨٩٣٬١٣٧١٬٤١٠٬٢٣٥دائنون آخرون 

 ──────── ────────
١٨٥٬٨٣٤٬٩٣٩١٨١٬٠٤٨٬٧٠٥
 ════════ ════════

الشروط واألحكام الخاصة بالمطلوبات المالیة أعاله: 
إن الذمم الدائنة التجاریة واألخرى غیر مرتبطة بعمولة وتبلغ فترة استحقاقھا ثالثة أشھر. 

القروض قصیرة األجل -١٣
حصلت الشركة على قروض مرابحة وتورق من بنوك محلیة لتمویل متطلبات رأس المال العامل الخاص بالشركة. إن القروض  

تكالیف اقتراض وفقاً للمعدالت التجاریة السائدة. مضمونة بضمان مشترك من الشركة األم وتحمل 

دیسمبر ٣١لایر سعودي (٧٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠، حصلت الشركة على إجمالي تسھیالت ائتمانیة قدرھا  ٢٠٢١یونیو  ٣٠كما في  
١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي منھا (١٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠لایر سعودي، تم استخدام  ٥٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠:  ٢٠٢٠

دي). لایر سعو



١٤

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

الزكاة المستحقة -١٤

قامت شركة أبناء عبد هللا العلي المنجم ("الشركة األم") والشركة بتقدیم إقرارھا الزكوي على أساس مستقل حتى السنة المنتھیة 
)، حصلت الشركة األم على موافقة ھیئة الزكاة ٢٠١٧أكتوبر  ١٣ھـ (الموافق  ١٤٣٩محرم  ٢٣. بتاریخ  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في  

٢٠٠٨والضریبة والجمارك (الھیئة) لتقدیم إقراراتھا الزكویة على أساس مجمع، بما في ذلك الشركة، وبالتالي اعتباًرا من عام 
بالكامل، بما في ذلك الشركة. فصاعدًا، بدأت الشركة األم تقدیم اإلقرارات الزكویة المجمعة لكافة الشركات التابعة المملوكة لھا 

إلى الھیئة. كما قامت ٢٠١٦حتى  ٢٠٠٨دیسمبر  ٣١تم إعادة تقدیم اإلقرارات الزكویة المجمعة عن السنوات المنتھیة في  
الشركة األم بتقدیم اإلقرارات الزكویة المجمعة لكافة الشركات التابعة لھا المملوكة بالكامل، بما في ذلك الشركة، عن السنوات 

. تم احتساب التزام الزكاة عن طریق  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١. حصلت الشركة األم أیًضا على شھادة الزكاة حتى  ٢٠٢٠حتى  ٢٠١٧
حساب الزكاة المستحقة على أساس مستقل لكل منشأة من منشآت المجموعة ثم تحدید المبلغ المستحق لكل شركة بالتناسب على  

أساس حساب الزكاة المجمعة للمجموعة.

)، ١٠) وتغییر الوضع القانوني للشركة خالل السنة الحالیة (إیضاح  ١ضوء الموافقة على عملیة االكتتاب العام (إیضاح  في  
تعھدت الشركة األم بتحمل وتسویة أي التزامات إضافیة قد تنشأ عند االنتھاء من الربوط الزكویة التي قد تصدر مستقبًال فیما  

. ٢٠٢٠حتى ٢٠٠٨یتعلق بالسنوات من 

مصروف الزكاة 
تتكون الزكاة المحملة للفترة/ للسنة مما یلي: 

لفترة الستة أشھر 
للسنة المنتھیة في المنتھیة في 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
(مراجعة)(غیر مراجعة) 

لایر سعودي لایر سعودي 
 ──────── ────────

١٬٩٤٨٬٩٦٦- زكاة إضافیة موزعة (إیضاح أ أدناه)
٧٬٤٢٦٬٧٤٧٥٬٢٨٥٬٩٠٩مخصص الفترة/ السنة الحالیة 

 ──────── ────────
٧٬٤٢٦٬٧٤٧٧٬٢٣٤٬٨٧٥إجمالي المجنب خالل الفترة/ السنة 

 ════════ ════════

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

الحركة في مخصص الزكاة: 
لفترة الستة أشھر 

للسنة المنتھیة في المنتھیة في 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

(مراجعة)(غیر مراجعة) 
لایر سعودي لایر سعودي 

 ──────── ────────
٥٬٢٨٥٬٩٠٩٢٬٧٨٠٬١٤٢في بدایة الفترة/ السنة

٧٬٤٢٦٬٧٤٧٧٬٢٣٤٬٨٧٥مخصص الفترة/ السنة الحالیة شامًال تخصیص الزكاة اإلضافیة 
)٤٬٧٢٩٬١٠٨(- مدفوعات خالل الفترة/ السنة

 ──────── ────────
١٢٬٧١٢٬٦٥٦٥٬٢٨٥٬٩٠٩الرصید في نھایة الفترة/ السنة 

 ════════ ════════

الربوط الزكویة 
تم تقدیم اإلقرارات الزكویة المجمعة من قبل الشركة األم، بما في ذلك الشركة، إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك (الھیئة)  

٢٠٠٨بالسنوات من  تقوم الشركة األم بتسویة أي ربط قد ینشأ في المستقبل فیما یتعلق.  ٢٠٢٠حتى  ٢٠٠٨عن السنوات من  
. ٢٠٢٠حتى 

سوف تقوم الشركة بتقدیم اإلقرار الزكوي على أساس مستقل. م ٢٠٢١ینایر١بدایة من 



١٥

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

اإلیرادات -١٥
لفترة الستة أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 ─────────────── ───────────────
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة) (غیر مراجعة)(غیر مراجعة) (غیر مراجعة)
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي 

 ─────── ──────── ──────── ────────
بضاعة غیر معدة للبیع بالتجزئة محولة في نقطة من  

٣٧٨٬١٣٥٬٥٣١٣٠٤٬٧٧٨٬٨٩٧٧٢٦٬٢١٢٬٦٢٠٧٠٦٬٦٧٣٬٢٣١الزمن
٢٣٤٬٣٠٩٬٨١٦٢٩٥٬٥٨٦٬١٦٩٥١٢٬٦٥٣٬٨٤٣٥٧٩٬٦٧٤٬٩٦٤بضاعة معدة للبیع بالتجزئة محولة في نقطة من الزمن 

٢٬٠٣٧٬٠٦٥٢٬٠٣٩٬٤٨٠٣٬٦٧١٬٣٥٣٣٬٦٣٤٬٨٦٠خدمات محولة على مدى الزمن
───── ─ ─ ──────── ──────── ────────

٦١٤٬٤٨٢٬٤١٢٦٠٢٬٤٠٤٬٥٤٦١٬٢٤٢٬٥٣٧٬٨١٦١٬٢٨٩٬٩٨٣٬٠٥٥
 ═══════ ════════ ════════ ════════

لفترة الستة أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 ──────────────── ────────────────

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
(غیر مراجعة) (غیر مراجعة)(غیر مراجعة) (غیر مراجعة)

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي 
──────── ──────── ──────── ──────── توقیت إثبات اإلیرادات

٦١٢٬٤٤٥٬٣٤٧٦٠٠٬٣٦٥٬٠٦٦١٬٢٣٨٬٨٦٦٬٤٦٣١٬٢٨٦٬٣٤٨٬١٩٥نقطة من الزمن بضاعة محولة في 
٢٬٠٣٧٬٠٦٥٢٬٠٣٩٬٤٨٠٣٬٦٧١٬٣٥٣٣٬٦٣٤٬٨٦٠خدمات محولة على مدى الزمن

 ──────── ──────── ──────── ────────
٦١٤٬٤٨٢٬٤١٢٦٠٢٬٤٠٤٬٥٤٦١٬٢٤٢٬٥٣٧٬٨١٦١٬٢٨٩٬٩٨٣٬٠٥٥
 ════════ ════════ ════════ ════════

تكالیف التمویل -١٦
لفترة الستة أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 ─────────────── ────────────────
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

(غیر مراجعة) (غیر مراجعة)(غیر مراجعة) (غیر مراجعة)
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي 

 ─────── ─────── ─────── ───────
٥٤٧٬١٩٢٦٩٧٬٩٤٢٩٧٠٬٦٥٩١٬٨٠٢٬٦٩٨عمولة على القروض البنكیة 
٣٠٩٬٢٥٤٢٥٣٬٦٨٧٦٢٣٬٩٠٩٥١٥٬٠٤٦عمولة على التزامات اإلیجار 

 ─────── ─────── ─────── ───────
٨٥٦٬٤٤٦٩٥١٬٦٢٩١٬٥٩٤٬٥٦٨٢٬٣١٧٬٧٤٤

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

ربح السھم -١٧
یتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض وذلك بقسمة صافي دخل الفترة المتعلقة بالمساھمین العادیین على المتوسط المرجح  

المخفض ھو نفسھ ربح السھم األساسي، وذلك لعدم وجود سندات قابلة لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. إن ربح السھم  
للتحویل أو أدوات مالیة مخفضة لدى الشركة. 

یعكس الجدول التالي دخل الفترة المتعلق بالمساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة المستخدم 
ساسي والمخفض. في عملیات احتساب ربح السھم األ

ربح السھم األساسي والمخفض من إجمالي الدخل 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٢٠٢٠٣٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
٣٧٬٩٩١٬٤٣٠٥٩٬٤٢٣٬٠٣١٦٧٬٤٥٥٬٢٣٣١٣٥٬٠٨٩٬٧٢٦إجمالي الدخل الشامل للفترة

المتوسط المرجح لعدد األسھم  
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠العادیة 

٠٫٦٣٠٫٩٩١٫١٢٢٫٢٥الربح األساسي والمخفض للسھم 



١٦

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

توزیعات األرباح -١٨

، تم دفع توزیعات أرباح  ٢٠٢٠یونیو  ٣٠لم یتم اقتراح توزیع أرباح في الفترة الحالیة. خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  
لایر سعودي للسھم الواحد)، والتي وافق علیھا الشركاء  ٤٨٦،٠٣لایر سعودي (توزیعات أرباح قدرھا ٧٢،٩٠٤،٣٦١قدرھا 

). ٢٠٢٠أبریل ١٦ھـ (الموافق  ١٤٤١شعبان ٢٣د بتاریخ في اجتماعھم المنعق

المعلومات القطاعیة -١٩
ألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات أعمال بناًء على المناطق الجغرافیة في المملكة العربیة السعودیة على النحو التالي: 

اإلجمالي المنطقة الغربیةالمنطقة الشرقیةالمنطقة الوسطى 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢١

 ─────── ─────── ─────── ───────

٢٧٧٬١٢٣٬٤٣٦١٢٠٬٨٥٢٬٠٦٣٢١٦٬٥٠٦٬٩١٣٦١٤٬٤٨٢٬٤١٢اإلیرادات 
٢٣١٬٤٥٧٬٥٨٠٩٩٬٤٤١٬٣٥٣١٧٤٬٥٨١٬٩٣٩٥٠٥٬٤٨٠٬٨٧٢تكلفة اإلیرادات 

٢٬٢٦٩٬٦٩٠١٬٣٠٤٬٣٦٣٣٬٤٨٣٬٥٨٣٧٬٠٥٧٬٦٣٦استھالك وإطفاء الموجودات 
١٬٠٩٠٬٧١٤٣١٧٬٨٧٢٦٠٩٬٢٤٧٢٬٠١٧٬٨٣٣استھالك موجودات حق االستخدام 

١٨٬٠٢٩٬٨٣٣٩٬٥٣٥٬٦٣٨١٤٬٢٧٦٬١٨٠٤١٬٨٤١٬٦٥١ربح القطاع قبل الزكاة 
 ════════ ════════ ════════ ════════

٢٠٢١یونیو ٣٠إجمالي الموجودات في 
٦٠٨٬٩٩٢٬٨١٩٢٠٣٬٣٥١٬٤٧٨٣٨٦٬٨٧٢٬٣١٣١٬١٩٩٬٢١٦٬٦١٠(غیر مراجعة) 

 ════════ ════════ ════════ ════════
٢٠٢١یونیو ٣٠إجمالي المطلوبات في 

٤٥٣٬٢٢٣٬٩٦١١٣٬٣٨٣٬٦٨١٢٠٬٨٥٢٬٥٧١٤٨٧٬٤٦٠٬٢١٣(غیر مراجعة) 
 ════════ ════════ ════════ ════════

اإلجمالي المنطقة الغربیةالمنطقة الشرقیةالمنطقة الوسطى 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

یونیو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
(غیر مراجعة) ٢٠٢١

 ──────── ──────── ──────── ────────

٥٦٦٬٥١٥٬٦١٩٢٤٢٬٦٣١٬٠٠٣٤٣٣٬٣٩١٬١٩٥١٬٢٤٢٬٥٣٧٬٨١٦اإلیرادات 
٤٧٧٬٣٢٩٬٥٣٨٢٠٢٬١٠٥٬٦٢١٣٥٦٬٦٦٠٬٦٦٠١٬٠٣٦٬٠٩٥٬٨١٩تكلفة اإلیرادات 

٤٬٩٨٩٬٣٠١٢٬٩١٢٬٧٣٥٦٬٢٩٨٬٨٧١١٤٬٢٠٠٬٩٠٧استھالك وإطفاء الموجودات 
٢٬١٣٨٬٨٧٨٥٩٧٬٥٨١١٬١٩٠٬٤٠٤٣٬٩٢٦٬٨٦٣استھالك موجودات حق االستخدام 

٣٢٬٧٦٨٬٦٥٥١٦٬٩٨٧٬٧٠٥٢٥٬١٢٥٬٦٢٠٧٤٬٨٨١٬٩٨٠ربح القطاع قبل الزكاة 
 ════════ ════════ ════════ ════════

٢٠٢١یونیو ٣٠إجمالي الموجودات في 
٦٠٨٬٩٩٢٬٨١٩٢٠٣٬٣٥١٬٤٧٨٣٨٦٬٨٧٢٬٣١٣١٬١٩٩٬٢١٦٬٦١٠(غیر مراجعة) 

 ════════ ════════ ════════ ════════
٢٠٢١یونیو ٣٠إجمالي المطلوبات في 

٤٥٣٬٢٢٣٬٩٦١١٣٬٣٨٣٬٦٨١٢٠٬٨٥٢٬٥٧١٤٨٧٬٤٦٠٬٢١٣(غیر مراجعة) 
 ════════ ════════ ════════ ════════



١٧

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

القطاعیة (تتمة) المعلومات -١٩
اإلجمالي المنطقة الغربیةالمنطقة الشرقیةالمنطقة الوسطى 

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

(غیر مراجعة) ٢٠٢٠
 ──────── ──────── ──────── ────────

٢٧٩٬٦٨٤٬٥٧١١٢٧٬٤٢٥٬٧٠٢١٩٥٬٢٩٤٬٢٧٣٦٠٢٬٤٠٤٬٥٤٦اإلیرادات 
٢٢٠٬٣٢٩٬٣٩٩١٠٠٬٣٦٨٬٥١٣١٥٤٬٨١٥٬٩٤٥٤٧٥٬٥١٣٬٨٥٧تكلفة اإلیرادات 

٢٬٠٨٤٬٠٠٤١٬٤٥٦٬٦٦٣٤٬٠٥٧٬٤١٩٧٬٥٩٨٬٠٨٦استھالك وإطفاء الموجودات 
٨٨٠٬٩٤٣٢٢١٬١٨٩٥٢٤٬٥٥٧١٬٦٢٦٬٦٨٩استھالك موجودات حق االستخدام 

٣١٬٥٤٥٬٤٢٩١٥٬١٦٩٬٠٤٣١٤٬٥١٧٬٢٧٧٦١٬٢٣١٬٧٤٩الزكاة ربح القطاع قبل 
 ════════ ════════ ════════ ════════

٢٠٢٠٥١٢٬٣٧٦٬١٠٤٢١٩٬٧٦٧٬٢٤٧٣٣٧٬٧٠٥٬٤٥٤١٬٠٦٩٬٨٤٨٬٨٠٥دیسمبر ٣١إجمالي الموجودات في 
 ════════ ════════ ════════ ════════

٢٠٢٠١٠١٬٠٧٧٬١١٠١٥٨٬٦٦٧٬١٦٧١٦٩٬٦٥٣٬٥٨٥٤٢٩٬٣٩٧٬٨٦٢دیسمبر ٣١إجمالي المطلوبات في 
 ════════ ════════ ════════ ════════

اإلجمالي المنطقة الغربیةالمنطقة الشرقیةالمنطقة الوسطى 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة) ٢٠٢٠

 ──────── ──────── ──────── ────────

٥٨٩٬٠٩٥٬٣٢٩٢٦٨٬١٨٩٬٧١٩٤٣٢٬٦٩٨٬٠٠٧١٬٢٨٩٬٩٨٣٬٠٥٥اإلیرادات 
٤٦٥٬٨٥٤٬١٤٦٢١٣٬٥٧٩٬٩٦٢٣٤٥٬٥٤٨٬١٦٥١٬٠٢٤٬٩٨٢٬٢٧٣تكلفة اإلیرادات 

٤٬٣٤٥٬٥٥٨٣٬٢٧٩٬٧٣٦٧٬٢٧٤٬١٩٧١٤٬٨٩٩٬٤٩١استھالك وإطفاء الموجودات 
١٬٨٠١٬٨٨٨٤٤٩٬٨٦٦١٬٠٦٥٬٤٥٥٣٬٣١٧٬٢٠٩استھالك موجودات حق االستخدام 

٦٩٬٣٣٤٬٦٢٩٣٢٬١٠٦٬٠١٦٣٧٬٢٦٦٬٥١٨١٣٨٬٧٠٧٬١٦٣ربح القطاع قبل الزكاة 
 ════════ ════════ ════════ ════════

٢٠٢٠٥١٢٬٣٧٦٬١٠٤٢١٩٬٧٦٧٬٢٤٧٣٣٧٬٧٠٥٬٤٥٤١٬٠٦٩٬٨٤٨٬٨٠٥دیسمبر ٣١إجمالي الموجودات في 
 ════════ ════════ ════════ ════════

٢٠٢٠١٠١٬٠٧٧٬١١٠١٥٨٬٦٦٧٬١٦٧١٦٩٬٦٥٣٬٥٨٥٤٢٩٬٣٩٧٬٨٦٢دیسمبر ٣١إجمالي المطلوبات في 
 ════════ ════════ ════════ ════════

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج العملیات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض أتخاذ القرارات المتعلقة بتوزیع الموارد وتقویم 
األداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ویتم قیاسھ بصورة مماثلة مع الربح أو الخسارة في القوائم المالیة.

االلتزامات المحتملة والتعھدات الرأسمالیة -٢٠
لایر سعودي)  ٤١٠٫٠٠٠:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي (٦٥٠٬٠٠٠أصدرت الشركة خطابات ضمان بلغ حدھا األقصى  

لایر سعودي).  ٣٣٬٥٩٧٬٧٠٧: ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١لایر سعودي (٣٠٫٤٢٧٫٢٨١بشأن تنفیذ العقود واعتمادات مستندیة بمبلغ  
لایر ٩٬٦٧٧٬١٥٢:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(٢٠٢١یونیو  ٣٠لایر سعودي كما في  ٤٬٨٨٢٬٠٤٦أسمالیة قدرھا  توجد تعھدات ر

سعودي) تتعلق بالممتلكات واآلالت والمعدات.

١٩-تأثیر كوفید-٢١
اإلعالن عنھ في ، وبعد ذلك تم  ٢٠١٩) ألول مرة في نھایة دیسمبر  ١٩"-تم تحدید ساللة جدیدة من فیروس كورونا ("كوفید

من قبل منظمة الصحة العالمیة وتصنیفھ بالجائحة. ال یزال فیروس كورونا ینتشر في جمیع المناطق تقریًبا حول  ٢٠٢٠مارس  
العالم بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، مما أدى إلى قیود على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة 

وإغالق العدید من القطاعات على المستویین العالمي والمحلي. االقتصادیة 
إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال الشركة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة غیر مؤكد ویتوقف على العدید من العوامل 

لیة. تشمل ھذه العوامل معدل انتقال  والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل الفترة الحا 
الفیروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات 

على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغیرھا من العوامل.
، لم تتأثر عملیات الشركة تأثًرا  ٢٠٢١یونیو  ٣٠اآلن وكما بتاریخ إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة للفترة المنتھیة في  وحتى  

على أعمالھا ونتائجھا  ١٩-. وسوف تستمر إدارة الشركة في تقییم طبیعة ومدى تأثیر كوفید١٩-سلبًیا كبیًرا نتیجة تفشي كوفید
المالیة. 



١٨

شركة المنجم لألغذیة (سابًقا: شركة ثالجات المنجم) 
(شركة مساھمة سعودیة مقفلة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة -٢٢
ھـ). ٢٠٢١سبتمبر٣٠ھـ (الموافق  ١٤٤٣صفر ٢٣تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 


