
















  شركة التنمية الغذائية
  ة مساهمة سعودية)(شرك

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٨  

  معلومات عامة  ١

باسم "المجموعة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السج الغذائية ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعين  ل التجاري شركة التنمية 
ف١٠١٠٠٨٧٤٨٣رقم   للشركة  الرئيسي  المركز  يقع  ص.ب.  .  الرياض  ٨٦٩٠٩ي  الشركة ١١٦٣٢،  من  المجموعة  تتكون  السعودية.  العربية  المملكة   ،

  وشركاتها التابعة المختلفة المسجلة في المملكة العربية السعودية وكذلك في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين. 

اد الغذائية، وإعداد األعالف الحيوانية وأعالف الدواجن لألغراض التجارية الجملة والتجزئة المتعلقة بالمو  تعمل المجموعة بشكل رئيسي في تصنيع وتجارة 
  وتجارة التجزئة والجملة في معدات الدواجن.

ق المالية السعودية (تداول) ٪ من رأس مالها في السو٣٠لالكتتاب العام األولي بنسبة  ("الهيئة")  تمت الموافقة على طلب الشركة لدى هيئة السوق المالية  
عن  وفقً  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  لقواعد طرح  في  الا  كما  السعودية  المالية  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  وبدأ  أغسطس    ٤هيئة، 

٢٠٢١ .  

المر٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في   الموجزة  الموحدة  المالية األولية  للشركة وش، تشمل المعلومات  المالية  التي  فقة المعلومات  التابعة  ركاتها 
  . ٤تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة كما هو مبين في اإليضاح رقم 

 

  ١٩- أثر كوفيد 
 

دية.  ) عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصا١٩- تفشت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد
") إلى حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية. وأعلنت السلطات المالية والنقدية على المستوى المحلي  ١٩- كورونا ("كوفيدأدت جائحة فيروس  

  والدولي تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة. 
 

جي وما نتج عنه من اضطرابات في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة  ول مجلس التعاون الخليفي د ١٩- استجابة النتشار كوفيد
المس  إنشاء فرق وعمليات إلدارة األزمة  الوقائية، تتضمن  التدابير  من  واتخذت سلسلة  عملياتها  على  آثاره  بتقييم  استباقي  ولضمان المجموعة بشكل  تمرة، 

لمستهلكين والمجتمع عموًما فضالً عن ضمان استمرارية توافر منتجاتها في جميع األسواق العاملة بها. وعلى الرغم من ة موظفيها وعمالئها واصحة وسالم
عمليات المجموعة    على  ١٩- صعوبة التنبؤ بالمدى والمدة الكاملة لآلثار التجارية واالقتصادية، فقد أمعنت إدارة المجموعة النظر في اآلثار المحتملة لكوفيد

ات الرئيسية ت إلى أنه كما في تاريخ إصدار هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة، ال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام والتقديروخلص
المختلفة.  إنحيث   التنظيمية  السلطات  تفرضها  وقيود  أي حظر  من  معفاة  عام  بشكل  ذ  صناعة األغذية  بدًءا معالوة على  تم   ٢٠٢١ر  أكتوب  ١٧ن  لك،   ،

  تخفيف متطلبات التباعد االجتماعي. 
  

قتصادية المحدودة  على الرغم من صعوبة تقييم األثر المستقبلي لمثل هذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في هذه المرحلة، مع األخذ في االعتبار المعلومات اال
إال  المرض على االقتصاد،  تفشي  أثر  لتحديد  اللقاالمتاحة  إطالق  أنه ومع  العمليات    على  السلبي  التأكد وسيقل األثر  عدم  حالة  انتهاء  اإلدارة  تتوقع  حات، 

شغيل والتدفقات واألداء، إن وجدت. تراقب المجموعة باستمرار السيناريو المتطور وسينعكس أي تغيير في األحكام والتقديرات الرئيسية كجزء من نتائج الت
  ير المستقبلية. النقدية لفترات التقار

 
  السياسات المحاسبية   ٢

 
إعداد القوائم المالية    إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة تتفق مع تلك المستخدمة في

  للسنة المالية السابقة وفترة التقرير األولية المقارنة. 
 

  أسس اإلعداد   ١- ٢
 

المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد هذه   "التقارير المالية األولية" كما تم اعتماده من قبل   ٣٤المعلومات 
ق من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  السعالهيئة  الهيئة  للمراجعين بل  ودية 

  والمحاسبين. 
 

قراءتها بالتزامن مع    ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة ويجب
على أن الغرض من المعلومات المالية األولية    ٣٤المحاسبة الدولي رقم  نص معيار  . وي٢٠٢٠ديسمبر    ٣١القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  يتطلب  وبالتالي،  السنوية.  المالية  للقوائم  األخيرة  المجموعة  تحديث  هو  المعلومات    ٣٤الموجزة  في  اإلفصاح  من  أقل  درجة 
  لدولية للتقرير المالي في القوائم المالية السنوية. لمعايير االمالية األولية مقارنة باإلفصاح الذي تتطلبه ا

 
  لقد اختارت المجموعة أن تعرض قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة وأن تعرض مصاريفها حسب وظيفتها.
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٩  

  (تتمة)السياسات المحاسبية   ٢
 

  (تتمة)  أسس اإلعداد  ١- ٢
 

الموحد األولية  المالية  المعلومات  الموحدة  ة  أعدت  المالي األولية  المركز  قائمة  في  التالية  الجوهرية  البنود  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  أساس  الموجزة على 
  الموجزة: 

 
  .التزامات منافع الموظفين، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة  
 سها بالقيمة العادلة في حال كانت القيمة العادلة قابلة للقياس بصورة موثوقة. ياالموجودات البيولوجية، ويتم ق  
  .تقاس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة  

 
يع شركات المجموعة باستثناء مصنع األغذية الممتازة  جمتم عرض هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة باللایر السعودي، وهو العملة الوظيفية ل

الدينار البحريني على وشركة األغذية الممتازة بالبحرين. العملة الوظيفية لمصنع األغذية الممتازة وشركة األغذية الممتازة بالبحرين هي الدرهم اإلماراتي و
المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة إلى أقرب لایر سعودي، ما لم يذكر خالف ه  التوالي. عملة العرض للمجموعة هي اللایر السعودي. تم تقريب هذ

  ذلك. 
 

  تتوزع أنشطة المجموعة بالتساوي على مدار السنة، وبالتالي ال توجد تغييرات موسمية أو دورية تؤثر على عمليات المجموعة.
 

  ها بتطبيقالمعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة   ٢- ٢
 

أثر جوهري لها  المتوقع أن يكون  التنفيذ والتي من  بها لم تدخل حيز  تفسيرات جديدة متعلقة  للتقرير المالي أو  المعلومات   ال توجد أي معايير دولية  على 
ا أي تأثير جوهري على  ليس لهولكن    ٢٠٢١يناير    ١المالية للمجموعة. ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي سارية من  

  المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. 
 

  تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة   ٣
 

ت  المدرجة لإليرادا لغ  يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات لها أثر على المبا
وجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على  والمصاريف والم

  القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية. 
 

بتاريخ التقرير والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري في   ى لعدم التأكد من التقديراتبالمصادر المستقبلية واألخراالفتراضات األساسية المتعلقة  
المو السنوية  المالية  القوائم  في  توضيحها  تم  التي  نفسها  هي  كانت  القادمة  المالية  الفترة  خالل  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  تستند القيم  األخيرة.  حدة 

حة عند إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضات  ديراتها الى المؤشرات المتاالمجموعة في افتراضاتها وتق
  اضات عند حدوثها. والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. ويتم عرض هذه التغيرات في االفتر

  
  أخرى منشآت   حصص في  ٤

 
مدرجة أدناه. لدى هذه الشركات التابعة رأس مال يتكون فقط من أسهم   ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في  

يس  يذكر غير ذلك. إن بلد التأستحتفظ بها المجموعة ما لم    عادية مملوكة مباشرة من قبل المجموعة، وتتساوى نسبة أسهم الملكية مع حقوق التصويت التي
  هو أيضا مقر العمل الرئيسي. 

 

  بلد التأسيس  شركة تابعة 
نسبة الملكية الفعلية في 

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
نسبة الملكية الفعلية في 

  األنشطة الرئيسية   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
     

منتجات الدواجن جملة في  تجارة ال  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  العربية السعوديةالمملكة   شركة التنمية الزراعية المحدودة 
  واإلنتاج الزراعي 

          
 

  شركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة
 

  المملكة العربية السعودية
 

١٠٠ ٪  
 

١٠٠ ٪  
أنواع مختلفة من  وبيع تصنيع وإعداد 
  منتجات اللحوم. 

 
شركة تالل الصحراء للخدمات البيطرية  

  تالل الصحراء") المحدودة ("شركة 

 
  السعودية المملكة العربية

 
١٠٠ ٪  

 
١٠٠ ٪  

 
تجارة الجملة والتجزئة في اآلالت  

والمعدات في مجال رعاية الحيوانات  
ومالجئ الحيوانات وأعالف الحيوانات  
وفراخ الدجاج وبيض التفريخ ومعدات  
المختبرات واألدوية البيطرية باإلضافة  

الملحقات  إلى تسويق واستيراد وتصدير 
  ذات الصلة. 

 
. ة الممتازة ذ.م.مشركة مصنع األغذي

  ("شركة مصنع األغذية")
  تصنيع وبيع منتجات اللحوم والدواجن  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة

 
  تجارة عامة في لحوم الدواجن      ٪١٠٠     ٪١٠٠  مملكة البحرين  شركة األغذية الممتازة بالبحرين ذ.م.م. 

التنمية العالمية للتجارة العامة ذ.م.م (سابقًا 
ة الدباغ الدولية (اإلمارات العربية شرك

  م.) المتحدة) (ذ.م.

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
١٠٠٪     

  
١٠٠٪     

  
  اليا ال توجد أنشطة ح

  حاليا ال توجد أنشطة   -   ٪ ١٠٠  سعودية   شركة العالمة الخليجية للوجبات السريعة 
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١٠  

  العادلة لألدوات المالية قياس القيمة   ٥
 

  ثبتةقياسات القيمة العادلة الم  )أ
 

ريخ القياس في القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تا
  لتزام مخاطر عدم الوفاء به. متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لالالسوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون 

 
القيم   بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف  يمكن رصدها  التي  السوق  بيانات  المطلوبات، تستخدم المجموعة  للموجودات أو  العادلة  إلى عند قياس القيمة  العادلة 

  يم على النحو التالي:يمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقي مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للق
 

  األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. ١المستوى :  
   االلتزام بشكل مباشر (مثال: األسعار) أو غير مباشر  التي يمكن رصدها لألصل أو    ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  ٢المستوى

  ة من األسعار). (مثال: مستمد
  مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن رصدها (مدخالت ال يمكن رصدها). ٣المستوى :  
  
  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة    )ب

 
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 

 
القيمة العادلة من  

خالل الدخل 
١ى المستو المجموع  التكلفة المطفأة  الشامل اآلخر ٢المستوى   ٣المستوى    

        موجودات مالية 

 ٧٧٣٬٩٨٣ - - ٧٧٣٬٩٨٣ - ٧٧٣٬٩٨٣  أسهم حقوق الملكية غير مدرجة 
 - - - ٢١٠٬٥٨٢٬٥١٢ ٢١٠٬٥٨٢٬٥١٢ -  ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

 - - - ٤٬٣٣١٬٣٣٤ ٤٬٣٣١٬٣٣٤ -  عقود موجودات 
 - - - ٢٦١٬٥٧٦٬٢٦٢ ٢٦١٬٥٧٦٬٢٦٢ -  نقد لدى البنوك 

إعانة حكومية وذمم مدينة للموظفين  
 - - - ٢٧٬٩٢٢٬٦٦٨ ٢٧٬٩٢٢٬٦٦٨ -  وذمم مدينة أخرى 

 ٧٧٣٬٩٨٣ - - ٥٠٥٬١٨٦٬٧٥٩ ٥٠٤٬٤١٢٬٧٧٦ ٧٧٣٬٩٨٣  مجموع الموجودات المالية 
 

ة، والتي قامت بموجبها المجموعة بإجراء  المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهم حقوق ملكية غير محتفظ بها للمتاجرتشمل الموجودات  
ك التصنيف  إلثبات في هذه الفئة. وتعد هذه بمثابة استثمارات استراتيجية واعتبرت المجموعة أن ذلاختيار غير قابل لإللغاء عند اإلثبات المبدئي لغرض ا

  أكثر مالءمة لها. 
 

  (مراجعة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 

 
القيمة العادلة  

من خالل  
امل  الدخل الش 

١المستوى  المجموع  التكلفة المطفأة  اآلخر  ٢المستوى   ٣المستوى    
        موجودات مالية 

 ٧٧٣٬٩٨٣ -  -  ٧٧٣٬٩٨٣ -  ٧٧٣٬٩٨٣  أسهم حقوق الملكية غير مدرجة 
 -  -  -  ٤٧٢٬٣٥٧٬٢٨٢ ٤٧٢٬٣٥٧٬٢٨٢  -   ومدينون آخرونذمم مدينة تجارية 

 -  -  -  ١٬٩٦٩٬٣٨٨ ١٬٩٦٩٬٣٨٨ -   موجودات عقود 
 -  -  -  ٥٥٬٨٠٩٬٢٣٩ ٥٥٬٨٠٩٬٢٣٩ -   البنوك لدى نقد 

إعانة حكومية وذمم مدينة للموظفين  
 -  -  -  ٢٤٬٣١٨٬٩٨٠ ٢٤٬٣١٨٬٩٨٠ -   وذمم مدينة أخرى 

 ٧٧٣٬٩٨٣ -  -  ٥٥٥٬٢٢٨٬٨٧٢ ٥٥٤٬٤٥٤٬٨٨٩ ٧٧٣٬٩٨٣  مجموع الموجودات المالية 
 

في   كما  المالية  المطلوبات  جميع  قياس  الدفت  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠تم  القيم  فإن  األجل،  قصيرة  طبيعتها  بسبب  المطفأة.  رية بالتكلفة 
  تاريخ كل تقرير. للمطلوبات المالية والموجودات المالية بموجب التكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة في  

 
  أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة   )ج

 
  ستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة. يتم تقييم أسهم حقوق الملكية غير المدرجة با

  



  شركة التنمية الغذائية
  ة مساهمة سعودية)(شرك

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١١  

  (تتمة) قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  ٥
 

  عملية التقييم  )د
 

.  ٣يقوم بتقييم األدوات المالية المطلوبة ألغراض إعداد التقارير المالية، بما في ذلك القيم العادلة من المستوى  تشتمل اإلدارة المالية للمجموعة على فريق  
لى أساس عامل نمو األرباح التي تستخدمها المجموعة وتُقيّم ع  ٣ذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي. تستمد المدخالت الرئيسية من المستوى  يقدم ه
  حقوق الملكية غير المدرجة والتي تستند إلى معدل النمو الفعلي للشركة المستثمر فيها حتى تاريخ استبعادها.  ألسهم

 
  ات ومصنع ومعدممتلكات    ٦

 
مليون لایر سعودي   ٨٧٫٨ومليون لایر سعودي    ٥٧٫٧مبلغ  في    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠والتسعة أشهر المنتهيتين في  أشهر  تمثل اإلضافات خالل فترتي الثالثة  ت
ل  ٣٨٫٥:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١( الحالية  السعة  لتوسيع  التنفيذ  قيد  رأسمالية  ألعمال  إضافات  رئيسي  بشكل  ومشروع مليون لایر سعودي)  المعالجة،  محطة 

  زراعة األشجار وإنشاء محطة إلعادة تدوير مياه الصرف الصحي. 
 

  عقود اإليجار   ٧
 

  بالمجموعة وكيفية المحاسبة عنها: أنشطة اإليجار   ) ١(
 

الدواجن والمزارع والسيارات والمكاتب. وع ادة ما تكون عقود اإليجار تقوم المجموعة بتأجير مختلف السكنات والمستودعات والمباني ومحطات معالجة 
عة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال مجمو  سنة. ويتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على  ٤٥إلى    ٢لفترات ثابتة من  

  تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

استخدام ذي طبيعة متغيرة. كما في  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢١بر  سبتم  ٣٠في   المجموعة أي عقد إيجار مصنف كأصل حق  مبر  سبت  ٣٠، لم يكن لدى 
، ال تحتوي أي عقود إيجار على خيارات تمديد تقتصر ممارستها على المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. ال ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢١

  م المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها. تقد
 

  المالي األولية الموحدة الموجزة: ) المبالغ المثبتة في قائمة المركز ٢(
 

 
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 (مراجعة)
    موجودات حق االستخدام 

٦١٥٬٥٨٧١٥٦٬  مباني   ١٥٦٬١٠٩٬٠٠٨ 
٤٤٤٬٠٠١٥٩٬  سيارات   ٤٣٬٦٢١٬١٨١ 

 ١٩٩٬٧٣٠٬١٨٩ ٢١٦٬٠٥٩٬٥٨٨ 
 

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 (غير مراجعة)

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

    مطلوبات إيجارية 
 ٥٥٬١٢٩٬١٦٢ ٦٠٬٤٤٨٬٦٢٩  متداولة 

 ١٢٤٬٠٢٣٬٢٨٦ ١٣٦٬٧١٥٬٣٦١  غير متداولة 
 ١٧٩٬١٥٢٬٤٤٨ ١٩٧٬١٦٣٬٩٩٠ 

 
ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٧٠٫٢١مبلغ    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠شهر المنتهية في  حق االستخدام خالل فترة التسعة أبلغ مجموع اإلضافات إلى موجودات  

  مليون لایر سعودي).  ٦٩٫٦٨: ٢٠٢٠
 

  المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة:   ) ٣(
 

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 (غير مراجعة)

  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠
)(غير مراجعة  

   
٣٥٠٣٧٬٠٧٥٬  مبان  - تكلفة االستهالك لموجودات حق االستخدام   ٢٩٬٣٩٨٬٤٥٠ 

٤٩١٣٬٥٣١٬٢  سيارات  - االستهالك لموجودات حق االستخدام تكلفة   ٩٬٣٨٦٬٤٦٧ 
 ٣٨٬٧٨٤٬٩١٧ ٥٠٬٦٠٦٬٥٩٩ 

 ٧٬٨٦٦٬٩٩٦ ٨٬٤٨٢٬١٠٥  مصروف الفائدة (مدرج بتكاليف التمويل)
ة المبيعات ومصاريف البيع  المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل (المدرجة في تكلف

٤١٣٬٥١٩٬٨ ١٠٬٠٨٠٬٧٦٠  والتوزيع)   
 
  



  شركة التنمية الغذائية
  ة مساهمة سعودية)(شرك

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
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١٢  

  (تتمة) عقود اإليجار     ٧
 

  التالي:   على النحو  ٢٠٢٠و ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠تم توزيع تكلفة االستهالك على موجودات حق االستخدام لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

  إيضاح  
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
    

 ٢٩٬١٦٣٬٦٨٤ ٣٤٬٧١٨٬٨٦٢   المبيعات تكلفة 
 ٨٬٢٨٣٬٥٧٠ ١٤٬٨٧٥٬٢٧٤  ٢٠  مصاريف بيع وتوزيع 

 ١٬٣٣٧٬٦٦٣ ١٬٠١٢٬٤٦٣  ٢١  مصاريف عمومية وإدارية 
  ٣٨٬٧٨٤٬٩١٧ ٥٠٬٦٠٦٬٥٩٩ 

    
سبتمبر    ٣٠مليون لایر سعودي (  ٥٨٫٧٦مبلغ    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠قدية الصادرة لعقود اإليجار خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  بلغ مجموع التدفقات الن

  مليون لایر سعودي).  ٤٨٫٩٧: ٢٠٢٠
  

 

المجموعة بعض عقود اإليجار ونتيج٢٠٢١سبتمبر    ٣٠خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في   إيجارية وموجودات حق  ة لذلك تم شطب مطلوبات  ، أنهت 
بمبلغ   تحقيق صافي خسارة  وتم  (  ٠٫١استخدام،  بمبلغ  :  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠مليون لایر سعودي  ربح  الدخل مليون لایر سعودي  ٠٬٩٩صافي  قائمة  ) في 

  الشامل األولية الموحدة الموجزة. 
 

  مخزون   ٨
 

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  
 (غير مراجعة)

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 (مراجعة)

    
٥٥٬٠٨٠٬٦٩٩   ٦٨٬٥٥٢٬٤٦٣    لية مواد أو  

١٩٬٧٧٧٬٣١٠   ٣٢٬٢٨٩٬٣٨٩    لحوم دواجن ومواد غذائية أخرى   
١٧٬٥٣١٬٧٩٧   ٢٢٬٣٨٥٬٦١٠    بضائع جاهزة   

١٥٬٢٠٤٬٣٤٥   ١٥٬٥٦٤٬٩٢٦    منتجات الصحة الحيوانية   
١٠٬٣٤٧٬٢٣٧   ١٢٬٨٤٧٬٧٦٥    قطع غيار  

١٢٬١٧٠٬٢٩٣   ١٢٬٧٧٨٬٠٤٠    مواد تغليف   
٥٬٤٩٢٬٨٦٢   ٦٬٣٦٥٬٥٤٦    معدات للبيع   

٣٬٨٠٣٬٩٥٢   ٣١٥٬٨٨٨    بضائع بالطريق   
٧٨٬٥٥٠   ٢٨٩٬٠٨٦    أعمال قيد التنفيذ   

٦٬٣٣٣٬٥٣٤   ٥٬٣٦١٬٧٤٣    أخرى  
) ٦٬٨٢٢٬٩٠٨(  ) ٧٬٨٩٥٬٩٩٥(   ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة  

   ١٣٨٬٩٩٧٬٦٧١   ١٦٨٬٨٥٤٬٤٦١  
 

  فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة: 
 

  
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 (مراجعة)
    

٥٬٢٤٣٬٥٨٩   ٦٬٨٢٢٬٩٠٨    الرصيد االفتتاحي   
٣٬٢١٤٬٦٣٠   ٣٬٤٢٠٬٧٢٣    إضافات   

) ١٬٦٣٥٬٣١١(  ) ٢٬٣٤٧٬٦٣٥(   مشطوبات   
٦٬٨٢٢٬٩٠٨   ٧٬٨٩٥٬٩٩٦    الرصيد الختامي  

 

  موجودات بيولوجية   ٩
 

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  
 (غير مراجعة)

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 (مراجعة)

٢٤٬٨٤١٬٤٧٩   ٢٤٬٢٨٥٬٩٤١    دجاج التسمين   
٤٣٬٥٠٩٬٠٧٦   ٤٣٬٨٩٨٬٢٧٨    تريبة وإنتاج  - الدجاج البياض   

١٣٬٨٨٢٬٤٠٣   ١٢٬٦٨١٬٨٨٣    بيض التفريخ   
   ٨٢٬٢٣٢٬٩٥٨   ٨٠٬٨٦٦٬١٠٢  
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١٣  

  (تتمة)  موجودات بيولوجية  ٩
  

وبيض التفريخ على أنها قيم عادلة من المستوى الثالث بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم   تم تصنيف قياسات القيمة العادلة لدجاج التسمين
   الموجودات البيولوجية: المستخدمة. فيما يلي أساليب التقييم والمدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها والمستخدمة لتقييم  

موجودات  
  أسلوب التقييم  بيولوجية 

التي ال   المدخالت الهامة
  يمكن رصدها 

العالقات المتبادلة بين المدخالت الرئيسية التي  
  ال يمكن رصدها وقياس القيمة العادلة 

    

يأخذ نموذج التقييم في االعتبار متوسط الوزن   دجاج التسمين 
النفوق وسعر البيع المقدر ناقًصا  للطيور ومعدل  

  تكلفة البيع [بما في ذلك التكلفة اإلضافية الالزمة
لجعل الطيور جاهزة للبيع (أي تكلفة العلف واألدوية  

  والنفقات غير المباشرة)]. 

  معدل نفوق الطيور  - 
متوسط وزن   - 

  الطيور 
سعر بيع الطيور   - 

مكتملة النمو ناقصاً  
  تكلفة البيع 

  لعادلة المقدرة إذا: تزيد (تنقص) القيمة ا
  انخفض (ارتفع) معدل النفوق.   - 
  ارتفع (انخفض) متوسط وزن الطيور   - 
ارتفع (انخفض) سعر بيع الطيور   - 

  مكتملة النمو ناقصاً تكلفة البيع. 

يأخذ نموذج التقييم في االعتبار سعر البيع الفعلي    بيض التفريخ 
اإلضافية  ناقًصا تكلفة البيع [بما في ذلك التكلفة 

الالزمة لجعل البيض جاهزاً للبيع (النفقات غير  
  المباشرة وتكلفة التطعيم)]. 

  تفريخ القدرة على ال - 
 

تزيد / (تنقص) القيمة العادلة المقدرة إذا كانت  
  القدرة على التفريخ أعلى / (أقل). 

 
تقييمات   يقوم بعمل  فريق  للمجموعة من  المالية  القيم  تتألف اإلدارة  بما في ذلك  المالية،  التابعة للمجموعة ألغراض إعداد التقارير  للموجودات البيولوجية 

بين رئيس اإلدارة المالية  . وير٣العادلة من المستوى   المالي ويتم عقد مناقشات خاصة بعمليات التقييم والنتائج  المدير  فع هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى 
  تقرير. وفريق التقييم في تاريخ كل 

 
  المستخدمة في تقييم الموجودات البيولوجية من قبل المجموعة كالتالي:  ٣يتم استخالص وتقييم مدخالت المستوى 

 

 م تحديد معدل نفوق الطيور على أساس المعدل التاريخي والعناصر البيئية. ت  
 

 الذي يؤثر على السعر الذي يتم تحقيقه. ويتم  مين  التسدجاج    ينمو دجاج التسمين بمعدالت مختلفة، ويمكن أن يكون هناك هامش كبير في نوعية ووزن
  صل بعد إلى وزن قابل للتسويق. وضع افتراض فيما يخص متوسط وزن الدجاج القابلة للذبح والتي لم ت

 
  التفريخ. يمكن بيع بيض التفريخ قبل تفقيس البيض بسعر موحد ال يتقلب بشكل كبير ألن جودة ووزن البيض ال عالقة لهما بمرحلة 

  
  ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون   ١٠

 

 

 
 

  إيضاح  
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 (مراجعة)

    

 ١٧٣٬٩٩٢٬٢٣١ ٢٢٢٬١٩٨٬٩٨٥   ينة تجارية ذمم مد
 ٣١٠٬١٢٨٬٦٧٩ ٢٬٨٢٥٬٠٣٠  ١٨  مطلوب من أطراف ذات عالقة 

  ٤٨٤٬١٢٠٬٩١٠ ٢٢٥٬٠٢٤٬٠١٥ 
) ١٤٬٤٤١٬٥٠٣(   االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمدينين اآلخرين ناقًصا: مخصص   )١١٬٧٦٣٬٦٢٨ (  

  ٤٧٢٬٣٥٧٬٢٨٢ ٢١٠٬٥٨٢٬٥١٢ 
 

  : والمدينين اآلخرين ة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجاريةفيما يلي الحرك
 

  
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 (مراجعة)

    

 ٧٬٧٥٩٬٧٢٨ ١١٬٧٦٣٬٦٢٨   االفتتاحي الرصيد  
 ٤٬٤٠٥٬٦٠٥ ٢٬٨٨٩٬٦٠٥   المحمل للفترة / للسنة 

) ٠٢١١٬٧٣(   مشطوبات خالل الفترة / السنة   )١٬٧٠٥٤٠ (  
 ١١٬٧٦٣٬٦٢٨ ١٤٬٤٤١٬٥٠٣   الرصيد الختامي

 
مليون   ٢٨٤٫٥:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٫٣، يشمل المطلوب من أطراف ذات عالقة ذمم مدينة تجارية بمبلغ  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في  

  مليون لایر سعودي). ٢٥٫٦: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫٥لایر سعودي) وذمم مدينة أخرى بمبلغ  
 

المنصوص ع المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  لتحديد مخصص  المبسط  النهج  المجموعة  تطبق  التجارية،  المدينة  للذمم  للتقرير بالنسبة  الدولي  المعيار  في  ليها 
لى أساس مصفوفة المخصصات. ولقياس الخسائر والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لجميع الذمم المدينة التجارية ع  ٩المالي رقم  

  ركة وأيام التخلف عن السداد. االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشت
  



  شركة التنمية الغذائية
  ة مساهمة سعودية)(شرك

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٤  

  (تتمة) ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون  ١٠
 

الت الخسارة  تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار الخسارة االئتمانية  كما تعتبر معدالت  التاريخية.  وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد  تعديلها  اريخية ويتم 
المجموعة  التاريخية أنها تعكس المعلومات   الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة. حددت 
المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة في البلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون أهم عوامل االقتصاد الكلي ذات الصلة بالمعلومات معدل التضخم ومعدل نمو الناتج  

الال التغيرات  على  بناًء  التاريخية  الخسارة  معدالت  بتعديل  قامت  وبالتالي،  للعمالء.  االئتمان  مخاطر  على  األثر  شأنها  من  التي  هذه  مستقبلية  في  متوقعة 
  لعوامل. ا

 
الشقيقة   الشركات  من  العالقة هي  ذات  األطراف  من  ال  اآلخرين  والمدينين  التجارية  المدينة  الذمم  األساسي.  إن رصيد  المساهم  نفس  لها  التي  للمجموعة 

المعروض الفترات  لجميع  األرصدة  يتعلق بهذه  فيما  مطلوب  يوجد مخصص  القيمة، ال  لالنخفاض في  اإلدارة  تقييم  إلى  مخاطر استناًدا  ذات  نظًرا ألنها  ة 
  ائتمانية منخفضة. 

 
  الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة على النحو التالي: تتلخص خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المثبتة في قائمة 

 

 
المتوسط المرجح لمعدل  

إجمالي القيمة الدفترية   الخسارة   مخصص الخسارة  
    

 ١٤٬٤٤١٬٥٠٣ ٢٢٢٬١٩٨٬٩٨٥ ٦٫٥٠٪  راجعة) (غير م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

٪٦٫٧٦  (مراجعة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ١١٬٧٦٣٬٦٢٨ ١٧٣٬٩٩٢٬٢٣١ 
 

  مبالغ مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى  ١١
 

 ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  
 (غير مراجعة)

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 (مراجعة)

   
 ٣٥٬٥٨٩٬٠٢٢ ٥٦٬١٤٢٬١٥٤  دفعات مقدمة إلى موردين 

 ٢٤٬٠١٣٬٦٦١ ٢٤٬٧١٩٬٩٨٠  مقدًما مصاريف مدفوعة 
 ١١٬٨٩٢٬٨٣٦ ١٢٬٥٤٠٬٩٤٢  إعانة حكوميّة مدينة 
 ٤٬٥٨٠٬٩٣٠ ٣٬٦٧٠٬١١٨  ذمم مدينة للموظفين 

 ٧٬٨٤٥٬٢١٤ ١١٬٧١١٬٦٠٨  ذمم مدينة أخرى 
 ٨٣٬٩٢١٬٦٦٣ ١٠٨٬٧٨٤٬٨٠٢ 

 
  فيما يلي الحركة في اإلعانة الحكومية المدينة: 

 
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  

 (غير مراجعة)
٢٠٢٠يسمبر د ٣١  

 (مراجعة)
    

 ١٨٬٩٦٢٬٥٧٧ ١١٬٨٩٢٬٨٣٦   الرصيد االفتتاحي 
 ٥٩٬٨٨٧٬٣٠١ ٤٢٬٢٤٥٬١٠٧   الفترة/ السنة إضافات خالل  

) ٦٦٬٩٥٧٬٠٤٢( (٤١٬٥٩٧٬٠٠١)    تحصيالت خالل الفترة/ السنة   
 ١١٬٨٩٢٬٨٣٦ ١٢٬٥٤٠٬٩٤٢   الرصيد الختامي

 
  نقد وما يماثله   ١٢

 
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 

عة)(غير مراج  
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 (مراجعة)
   

 ٥٥٬٨٠٩٬٢٣٩ ٢٦١٬٥٧٦٬٢٦٢  نقد لدى البنوك 
 ٤٬٦٤٩٬٨٩٥ ٨٬٥٠١٬١٢٩  نقد في الصندوق 

   ٢٧٠٬٠٧٧٬٣٩١  ٦٠٬٤٥٩٬١٣٤ 
 

ل فترة تقرير مماثلة للقيمة  يتم االحتفاظ بالنقد في حسابات جارية لدى البنوك التي لها تصنيفات ائتمانية جيدة وال تحمل أي هامش. تكون القيمة الدفترية في ك
  العادلة. 
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١٥  

  رأس المال   ١٣
 

مليون سهم ُمصدر ومدفوع بالكامل   ٢٠مليون لایر سعودي من    ٢٠٠، يتكّون رأس مال الشركة بمبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما في  
  . ١لایر سعودي لكل سهم. انظر أيضاً اإليضاح رقم   ١٠بمبلغ 

 
  االقتراضات   ١٤

 
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 

 (غير مراجعة)
٢٠٢٠ديسمبر ٣١  

)(مراجعة  
   

    غير متداولة 
 -   ٢٠٬١٠٧٬٤٠٠   األجل  ةطويلبنك ض وقر

 -   ) ١١٬٣٣٨٬٣١١(  األجل  ة ض بنك طويلوناقصا: الجزء المتداول من قر
  ٨٬٧٦٩٬٠٨٩  

    متداولة 
 ٣١١٬٣٢٣٬٦١٧  ٣٠١٬٧٥٤٬٧٨٩   قروض بنكية قصيرة األجل 

 -   ١١٬٣٣٨٬٣١١   األجل  ةطويل   ةض بنكيو رالجزء المتداول من ق
 ٢٬١١٦٬٧٥٠  ١٬٨١٩٬٣٩٨   الدفع فوائد مستحقة 

   ٣١٣٬٤٤٠٬٣٦٧  ٣١٤٬٩١٢٬٤٩٨ 
 

مليون لایر سعودي). وحصلت   ٥٨٣: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٦٩٩لدى المجموعة تسهيالت قروض قصيرة األجل من بنوك تجارية بمبلغ 
مليون لایر سعودي    ٥٣تسهيالت قروض طويلة األجل من بنوك تجارية بمبلغ    على  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠ثة أشهر المنتهية في  الشركة أيًضا خالل فترة الثال

مليون لایر    ٣٠ومليون لایر سعودي    ٢٢٦مبلغ    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠: ال شيء). بلغ الرصيد غير المستخدم من هذه التسهيالت كما في  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(
  عموًما تكاليف تمويل بأسعار السوق، والتي تستند  محملة ب شيء). هذه التسهيالت    مليون لایر سعودي وال  ٢٣٤:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١سعودي على التوالي (

المقترضة    الشركات قصيرة األجل مضمونة بسندات إذنية موقعة من  للقرض    تال يهست لا  .إلى معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك في السعودية ("سايبور")
من كيانات المجموعة. التسهيالت طويلة األجل مضمونة بخطاب    شركاتوضمانات  لقابضة،  مجموعة الدباغ امن  ن طريق ضمان شركة  عو  للمجموعة، 

  على هذه  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في    . تراوح متوسط أسعار الفائدة خالل فترة التسعة أشهرالتنمية الزراعية المحدودةتعهد برهن قطعة أرض مملوكة لشركة  
  ٪ سنويًا).٥٫٩ - ٪ ٣٫٢: ٢٠٢٠يسمبر د ٣١٪ سنويًا ( ٥٫٣ - ٪ ٢٫٧التسهيالت بين 

 
االستحقاقات قصيرة األجل والفائدة المستحقة على   إنقامت اإلدارة بتقييم أن القيمة العادلة للقروض البنكية قصيرة األجل تساوي تقريبًا قيمها الدفترية حيث  

  ية. هذه االقتراضات هي بأسعار السوق الحال
 

  الذمم الدائنة التجارية   ١٥
 

 
  إيضاح 

  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠
 (غير مراجعة)

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

    

 ١٦١٬٣٩٤٬٧٠٤  ١٦٢٬٩٢٤٬٨٨٩   ذمم دائنة تجارية 
 -   ٨٨٬٠٩٨  ١٨  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

  ١٦١٬٣٩٤٬٧٠٤  ١٦٣٬٠١٢٬٩٨٧ 
 

  مستحقات ومطلوبات أخرى  ١٦
 

٢٠٢١ سبتمبر ٣٠   
جعة)(غير مرا  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
 (مراجعة)

   

 ٤٥٬٤٩٤٬٠١١  ٥٦٬٩١٠٬٠١٨  مصاريف مستحقة 

 ٤٤٬٦٤٥٬٣٤٨  ٥١٬٥٢٤٬٧٢٢  تكاليف موظفين مستحقة 

 ١٬٧٠٣٬٠٣٤  ٧٬٧٧٣٬٣٥٤  دفعات مقدمة من عمالء 

 ٤٬١٤٥٬٥٠٠  ٤٬٤٥٨٬٤٥٠  دائنة مرافق 

 ٧٬٣٦٧٬٤٢٤  ٨٬٦٤٥٬٠٣٧  أخرى

  ١٠٣٬٣٥٥٬٣١٧  ١٢٩٬٣١١٬٥٨١ 
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١٦  

  لق بالزكاة أمور تتع  ١٧
هيئة   ألنظمة  وفقًا  التوحيد  أساس  على  الزكوية  إقراراتها  بتقديم  السعودية  العربية  المملكة  في  المسجلة  التابعة  وشركاتها  الشركة  والضريبة  تقوم  الزكاة 

  والجمارك ("الهيئة"). 
 

المحاسبة عن الزكاة على أساس موحد، وتسلمت موافقة ، قامت الشركة ب٢٠١٣إلى    ٢٠١١. من  ٢٠١٠أنهت الشركة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى سنة  
٪ من األسهم في ١٠٠تحتفظ بشكل فعلي بنسبة  ، بسبب نقل أسهمها في الشركات التابعة، لم تعد الشركة  ٢٠١٤الهيئة على تقديم إقرار زكوي موحد. خالل  

م المنتهية  للسنوات  موحد  غير  زكويًا  إقراًرا  قدمت  وبالتالي  التابعة،  تالل ٢٠١٨حتى    ٢٠١٤ن  شركاتها  وشركة  الزراعية  التنمية  شركة  قدمت  كما   .
  . ٢٠١٨تى ح ٢٠١٤الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة إقرارات زكوية منفصلة للسنوات من 

   

دي، وقد دفعت الشركة االلتزام اإلضافي مليون لایر سعو  ٠٫٢لشركة التنمية الزراعية من خالل ربط التزام إضافي بمبلغ    ٢٠١٥هيئة الربط لسنة  النهت  أ
من خالل   ٢٠١٧و  ٢٠١٦بط لسنتي  هيئة الرال، أنهت  ٢٠٢١قيد االعتراض، وأعادت تحميله إلى شركة مجموعة الدباغ القابضة وفقًا للتعهد. خالل سبتمبر  

مقابل   ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠لشركة مخصص كافي كما في  مليون لایر سعودي على التوالي، ولدى ا   ٠٫٢مليون لایر سعودي و  ٠٫٤ربط التزام إضافي بمبلغ  
  هذا االلتزام. لم يتم إصدار أي ربط آخر لشركة التنمية الزراعية.   

  

مليون لایر سعودي.   ٤٫١مع التزام زكاة إضافي بمبلغ    ٢٠١٨إلى    ٢٠١٥الممتازة المحدودة ربط الزكاة النهائي للسنوات من  تلقت شركة تصنيع األغذية  
. قامت نيع األغذية الممتازة المحدودة اعتراًضا إلى األمانة العامة للجان الضريبية على الربط وتتوقع أن يتم إلغاء هذا الربط لصالح الشركةقدمت شركة تص

بمبلغ  ا الربط  مليون لایر سعودي في هذا الصدد وتعتقد أن المجموعة لديها مخصصات كافية ألي تدفق محتمل نتيجة لهذا    ٢٫١إلدارة بتسجيل مخصص 
  لشركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة. 

   

لسنتي   النهائية  الزكوية  الربوط  أيًضا  الصحراء  تسلمت شركة تالل  ذلك،  بمبلغ    ٢٠١٨و  ٢٠١٧عالوة على  التزام زكوي إضافي  مليون لایر    ٠٫٤٥مع 
  علقة حاليًا لدى األمانة العامة للجان الضريبية. مليون لایر سعودي على التوالي. وال تزال طعون الشركة في كال الحالتين م ٠٫١٦سعودي و

   

ودي وقدمت الشركة اعتراضاً، ومن المحتمل أن يتم تجنيب هذا الربط لصالح مليون لایر سع  ١٫١٢بمبلغ    ٢٠١٥لسنة    لشركةللربط النهائي  اهيئة  الأصدرت  
  الشركة. 

  

هيئة ألن جميع الشركات التابعة مملوكة بالكامل من اللى أساس موحد بعد الحصول على موافقة من  ، عادت الشركة إلى استحقاق الزكاة ع٢٠١٩منذ سنة  
  الشركة في الوقت الحالي. 

 

ذلك، أبرمت المتعلقة  بيةلغاأل  مع مساهم  ٢٠١٩الشركة اتفاقية خالل    عالوة على  المطلوبات  القابضة، بموجبها سيتم سداد جميع  ، شركة مجموعة الدباغ 
  من جانب شركة مجموعة الدباغ القابضة.  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١نة المنتهية في بالربوط حتى الس

 

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   ١٨
 

مجموعة من الشركات الشقيقة التي يتم التحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة، مساهم األغلبية إن الشركة عضو في  
  األساسي. 

 

  يلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تملك المجموعة معها معامالت وأرصدة هامة:  فيما
 طبيعة العالقة   اسم الطرف ذي العالقة 

  

 الشركة األم النهائية   شركة مجموعة الدباغ القابضة 
 شركة شقيقة   الشركة العلمية الوطنية المحدودة 

شقيقة  شركة  شركة ساعد العالمية لالستقدام (ساعد استقدام)   
 شركة شقيقة   شركة التقدم للخدمات البترولية المحدودة 

شقيقة شركة   شركة قيمة ودكان للتموينات المحدودة (دكان)   
 شركة شقيقة   شركة بترومين 

 

عتيادية مع الشركات  ، تم إجراء عدد من المعامالت في سياق األعمال اال٢٠٢٠و  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠والتسعة أشهر المنتهيتين في  أشهر  خالل فترتي الثالثة  
المعامالت مع  الشقيقة، والتي تستند إلى األسعار وشروط العقد التي يتم االتفاق عليها بشكل متبادل من   لهذه  قبل إدارة المجموعة. يتم ذكر القيم اإلجمالية 

 الشركات الشقيقة على النحو التالي: 
  

  المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة   ١- ١٨
 

المنتهية في  فترة الثالثة أشهر   فترة التسعة أشهر المنتهية في  

 
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

مراجعة)(غير   
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠  

 (غير مراجعة)
     

 ٨٬٣٣٣٬٨٤١ ١٠٬١٦٧٬٩٩٣ ٢٬٣٩٨٬٨٣٤ ٣٬١٩٥٬٣٨٥  تعويض 
  ٤٥٥٬٩٤٦ ٦٩٦٬١٢٥ ١٤٧٬٩٤٩ ٢٢٥٬١٤٣  مخصص التزامات منافع الموظفين 

األقسام. يشمل تعويض كبار موظفي اإلدارة في المجموعة الرواتب والمنافع غير النقدية يشمل كبار موظفي اإلدارة مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ورؤساء 
  والمساهمات في خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة. 



  شركة التنمية الغذائية
  ة مساهمة سعودية)(شرك

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٧  

 
  ة) (تتم معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ١٨

 

  معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة   ٢- ١٨
 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠  

 (غير مراجعة)
  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 (غير مراجعة)
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠  

 (غير مراجعة)
      

 ٢١٬٨٨٢٬٩٩٧ ٩٬٩١٩٬٧٣٦ ٥٬٠٥٢٬٤٨٠  ٣٬٠٩٩٬٦١٦   مبيعات إلى شركة شقيقة 
 ١٢٬٨٦٨٬٧٩٤ ٣٬٣٣٨٬١٠٣ ٧٬٠٦٨٬٧٩٤ (٣٠٠٬٧٦٩)    شقيقة بالنيابة عن شركة (تعديالت)  /مدفوعات 

 ٢٬٩١٨٬٢٧٤ ٢٬٢٢٤٬٢٦٣ ٧٣٧٬٢٤٨  ٣٩٩٬٨٤٥   تكلفة الموظفين المدفوعة لشركة شقيقة 
 ٣٧٤٬٥١١ ٥٨٤٬٩٠٣ ٨٩٬٠٢٤  ٨١٬٩٩٨   مشتريات من شركات شقيقة 

مات منافع موظفين محولة إلى طرف ذي  التزا
  عالقة

 
 (١٬١٦٦) (٦٬١٣٦٬٠٧٣) (٣٬٥١٧)  (٦٬١٣٦٬٠٧٣) 

التزامات منافع موظفين محّولة من طرف ذي  
  عالقة

 
 -   - ١٨٩٬٤٦٥ ٩٠٬٨٧١ 

 -  ١٩٦٬٠٣٦ -  -    زكاة مستردة من المساهم 
 

  أرصدة أطراف ذات عالقة   ٣- ١٨
 

  لعالقة: فيما يلي أهم أرصدة نهاية الفترة / السنة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات ا
 

  ) ١٠مطلوب من أطراف ذات عالقة (إيضاح   ) ١(
 

 
٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  

 (غير مراجعة)
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 (مراجعة)
   

 ٢٨٤٬٤٧٠٬٩٢٠ ١٬٣٢٩٬٥٨٨  شركة دكان
 -  ٨٦٣٬٢٥٥  شركة ساعد لالستقدام 

 ٢٥٬٦٢٥٬٤٨٥ ٤٩٧٬٥٢٩  شركة مجموعة الدباغ القابضة 
 ٢٬٦٧٨ ٣٢٬٢٠٤  ة شركة التقدم للخدمات البترولية المحدود 

 ٢٩٬٥٩٦ ١٠٢٬٤٥٤  المحدودة الشركة العلمية الوطنية 
 ٣١٠٬١٢٨٬٦٧٩ ٢٬٨٢٥٬٠٣٠ 

 
  ) ١٥إيضاح مطلوب إلى أطراف ذات عالقة (  ) ٢(

 

 
٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  

 (غير مراجعة)
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

 (مراجعة)
   

 -  ٨٨٬٠٩٨  شركة بترومين 



  شركة التنمية الغذائية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 
  بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ 

 

١٨  

  إيرادات   ١٩
 

(غير   ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  مراجعة) 

  إنشاء مزارع الدواجن  المواد الغذائية والزراعة 
المملكة العربية  

البحرين كة  ممل اإلمارات العربية المتحدة  السعودية   
دول مجلس التعاون  

 المجموع  المملكة العربية السعودية  الخليجي األخرى
       

        إيرادات من العمالء الخارجيين
        إليرادات توقيت إثبات ا

 ٣٨٤٬٤٨٠٬٩٨٨ -  ١٤٬٨١١٬٦٣٥ ٢١٬٧٣٣٬٦١٥ ٢٠٬٣٤٥٬٥٣١ ٣٢٧٬٥٩٠٬٢٠٧  في نقطة زمنية معينة 
 ٥٬٤٥٧٬٧٥٨ ٥٬٤٥٧٬٧٥٨ -  -  -  -   بمرور الوقت 

 ٣٨٩٬٩٣٨٬٧٤٦ ٥٬٤٥٧٬٧٥٨ ١٤٬٨١١٬٦٣٥ ٢١٬٧٣٣٬٦١٥ ٢٠٬٣٤٥٬٥٣١ ٣٢٧٬٥٩٠٬٢٠٧ 
       

(غير   ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  مراجعة) 

الدواجن إنشاء مزارع  المواد الغذائية والزراعة    
المملكة العربية  

 السعودية 
اإلمارات العربية  

البحرين مملكة   المتحدة   
دول مجلس التعاون  

 المجموع  المملكة العربية السعودية  الخليجي األخرى
       

        إيرادات من العمالء الخارجيين
        توقيت إثبات اإليرادات 
 ٣٠١٬٧٢٣٬١٦٧ -  ٩٬٠٤٧٬٤٧٣ ٢٤٬٠٥٥٬٢٩١ ١٥٬٨٥٨٬٧٢٧ ٢٥٢٬٧٦١٬٦٧٦  في نقطة زمنية معينة 

 ٢٬٥٦٨٬٤٠٢ ٢٬٥٦٨٬٤٠٢ -  -  -  -   بمرور الوقت 
 ٣٠٤٬٢٩١٬٥٦٩ ٢٬٥٦٨٬٤٠٢ ٩٬٠٤٧٬٤٧٣ ٢٤٬٠٥٥٬٢٩١ ١٥٬٨٥٨٬٧٢٧ ٢٥٢٬٧٦١٬٦٧٦ 

 
  ). ٪١٦: ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠من إيرادات المجموعة (فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ٪١٨األغذية والزراعة أعمال ن أكبر خمسة عمالء في م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠تمثل اإليرادات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 



  شركة التنمية الغذائية
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 
  بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) (جميع المبالغ 

 

١٩  

  (تتمة)  إيرادات  ١٩
 

(غير   ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في 
  مراجعة) 

  إنشاء مزارع الدواجن  المواد الغذائية والزراعة 
عربية  المملكة ال
 السعودية 

اإلمارات العربية  
البحرين ملكة  م المتحدة   

دول مجلس التعاون  
 الخليجي األخرى

المملكة العربية  
 المجموع  السعودية 

       
        إيرادات من العمالء الخارجيين

        توقيت إثبات اإليرادات 
١١٢٬٨٧١٬٧٩٣١٬ -  ٣٥٬١٥٥٬٧٠٦ ٦٧٬٦٢٠٬٦٥٨ ٦٥٬٤٣٥٬٩٤٩ ٩٤٤٬٦٥٩٬٤٨٠  في نقطة زمنية معينة   

 ١١٬٩٢٢٬٠٦٩ ١١٬٩٢٢٬٠٦٩ -  -  -  -   بمرور الوقت 
 ١١٬٩٢٢٬٠٦٩   ٣٥٬١٥٥٬٧٠٦ ٦٧٬٦٢٠٬٦٥٨ ٦٥٬٤٣٥٬٩٤٩ ٩٤٤٬٦٥٩٬٤٨٠  ١٬١٢٤٬٧٩٣٬٨٦٢ 
       

(غير   ٢٠٢٠سبتمبر   ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في 
  مراجعة) 

مزارع الدواجن إنشاء   المواد الغذائية والزراعة    
ية  المملكة العرب

 السعودية 
اإلمارات العربية  

البحرين   لكةم م المتحدة   
دول مجلس التعاون  

 الخليجي األخرى
المملكة العربية  

 المجموع  السعودية 
       

        إيرادات من العمالء الخارجيين
        توقيت إثبات اإليرادات 

٥٤٬٦٨٢٨٧١٬٣ -  ٢١٬٢٧٨٬١٤٦ ٧٦٬٦٠٤٬٥٣٨ ٣٦٬٦٥٤٬٧١٤ ٧٣٦٬٨١٧٬٢٨٤  في نقطة زمنية معينة   
 ٨٬٦٩٨٬٢٧٤ ٨٬٦٩٨٬٢٧٤ -  -  -  -   بمرور الوقت 

 ٨٨٠٬٠٥٢٬٩٥٦ ٨٬٦٩٨٬٢٧٤ ٢١٬٢٧٨٬١٤٦ ٧٦٬٦٠٤٬٥٣٨ ٣٦٬٦٥٤٬٧١٤ ٧٣٦٬٨١٧٬٢٨٤ 
    

  ). ٪١٤: ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠(فترة التسعة أشهر المنتهية في  من إيرادات المجموعة  ٪١٨األغذية والزراعة ما نسبته  أعمال من أكبر خمسة عمالء في  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠تمثل اإليرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 
 



  شركة التنمية الغذائية
  ة مساهمة سعودية)(شرك

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٢٠  

  مصاريف بيع وتوزيع  ٢٠
 

الثالثة أشهر المنتهية في فترة     فترة التسعة أشهر المنتهية في  

  
٢٠٢١سبتمبر ٣٠   
(غير مراجعة)    

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠  
 (غير مراجعة)

٢٠٢١سبتمبر ٣٠   
(غير مراجعة)    

٠٢٠٢سبتمبر ٣٠   
(غير مراجعة)    

     

 ٤٤٬٩٠٥٬٧٤٣  ٦٢٬٦٣٨٬٣٣٩   ١٥٬٣٣٠٬٤٩٦  ٢٢٬٨٥٤٬٣١٥  تكاليف متعلقة بالموظَّفين
 ١٨٬٨٥٠٬٣٧٣  ٢٤٬٨٤٨٬٩٢٢   ٦٬٩٩٤٬٩٧٣  ٨٬٦٨٨٬٧٧٥  انتقال وسفر

 ٨٬٢٨٣٬٥٧٠  ١٤٬٨٧٥٬٢٧٤   ٣٬١٤١٬٤٩٦  ٦٬٠٨٧٬٨٢٩   استهالك موجودات حق االستخدام 
 ١٬٢١٢٬٣٧١  ١١٬٩٥٩٬١٢٨   ٥٨٠٬٨٢٨  ٣٬٩٦٩٬٥٧٤   إعالن وترويج مبيعات 

 ٣٬٠١٧٬٠٧٧  ٣٬٥٠٧٬٨٨٨   ١٬١٢٩٬٢١٤  ١٬٢٨٢٬٠٤٠   إيجار 
 ١٬٦٤٦٬٨٢٩  ٢٬٠٨٢٬٢٥٧   ٦٢٣٬٤٤٥  ٧٥٨٬٠٨٥   مرافق 

 ١٬٤٥٦٬١٦٠  ١٬٩٩٨٬٧٦١   ٥٢٤٬٧٤٥  ٧٧٣٬٦٠٨   استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ٩٥٦٬٤٤٠  ٨١٤٬١٣٧   ٣٠٧٬٣٢٩  ٢٦٠٬٨٥١   تأمين

 ٦٢٣٬٩٨٦  ٨٢٣٬٧١٧   ٢٤٣٬٢١٢  ٣٢٩٬٦٣٣   نة إصالحات وصيا
 ١٤٬٨١٩٬٥١٥  ١٦٬٩٨٨٬٢٤٦   ٥٬٤٠٠٬٤٢١  ٥٬٦٤٩٬٤١٥   أخرى

 ٩٥٬٧٧٢٬٠٦٤  ١٤٠٬٥٣٦٬٦٦٩   ٣٤٬٢٧٦٬١٥٩  ٥٠٬٦٥٤٬١٢٥ 
 

  مصاريف عمومية وإدارية   ٢١
 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
٢٠٢١سبتمبر ٣٠   
ر مراجعة) (غي   

  ٠٢٠٢سبتمبر  ٣٠
 (غير مراجعة)

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
 (غير مراجعة)

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠  
 (غير مراجعة)

     
 ٤١٬٨٥٠٬٦٣١ ٥١٬٤٤٣٬٦٨٧ ١٤٬٥٨٦٬٨٠٩ ١٨٬٧٥٠٬٦٢٢  تكاليف متعلقة بالموظَّفين

 ٢٬٨١٠٬٢٥٦ ٢٬٧٣٠٬١١٨ ١٬٤٥٣٬٤٦٥ ١٬٣١٢٬٧٥٤  أتعاب مهنية 
 ٩٠٠٬٥٧٤ ١٬٣٤٢٬٥٢٠ ٣٦٨٬٥٢٩ ٥٨٨٬٩٨٩   جيا المعلومات تكاليف البنية التحتية لتكنولو

 ١٬٣٣٧٬٦٦٣ ١٬٠١٢٬٤٦٣ ٤٤٩٬١٤٣ ٢٩٨٬٣٣٦   استهالك موجودات حق االستخدام 
 ١٬٠٥٥٬١٨٦ ٩٢٧٬٢٩١ ٢١٩٬٥٧٦ ٣٧٨٬٨٣٦   انتقال وسفر

 ٥١٩٬٠٣٨ ٧٩٤٬٢١٠ ١٨٨٬٧٠٣ ٣٧٣٬٧٨٩   مرافق 
 ٢٩٤٬٦١٧ ٣٠٠٬٧٩٥ ١٣٠٬٩٢٢ ١٠٨٬٨٥٧   استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

 ٢٬٢٨٨٬٠٤٠ ٣٬٦٨١٬٢٦٦ ١٬٠٤٥٬٢٨٧ ١٬٢٤٩٬٦٣٧   أخرى
 ٥١٬٠٥٦٬٠٠٥ ٦٢٬٢٣٢٬٣٥٠ ١٨٬٤٤٢٬٤٣٤ ٢٣٬٠٦١٬٨٢٠ 

 
  ارتباطات   ٢٢

 

  ارتباطات   ١- ٢٢
 

  ٢٠٢٠بر ديسم ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٨٫٣٢مبلغ  ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  :
  مليون لایر سعودي).  ١٥٫٩١

 

   مليون لایر سعودي). كان    ٧٫٧:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٦٫١أصدرت البنوك التجارية المحلية ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ
 ٣١(  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠ سعودي في  ون لایرملي  ١٦٥٫٦لدى المجموعة كذلك خطابات اعتماد صادرة نيابة عنها في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ  

 مليون لایر سعودي). ٢٩٫٨: ٢٠٢٠ديسمبر 
 

  عقود إيجار قصيرة األجل   ٢- ٢٢
  

  مليون لایر سعودي). ١٫٩٧: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي ( ٠٫٠٨مبلغ  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠تبلغ ارتباطات عقود اإليجار قصيرة األجل كما في 
  

  ربحية السهم   ٢٣
 

  ربحية السهم بقسمة صافي الربح العائد إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. تم احتساب  
 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
٢٠٢١سبتمبر ٣٠    

(غير مراجعة)    
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠   

(غير مراجعة)    
٢٠٢١سبتمبر ٣٠   

(غير مراجعة)    
٢٠٢٠سبتمبر ٠٣   

(غير مراجعة)    
     

 ٤٤٬٠٣٠٬٧٠٩ ٢٥٬٩٢٠٬٩٢٧ ١٧٬٥١٩٬٩٨٦ ٣٬٧١٣٬١١٦  صافي الربح العائد إلى مالك الشركة 
 ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

(باللایر السعودي  ربحية السهم األساسية / المخفضة 
 ٢٫٢٠ ١٫٣٠ ٠٫٨٨ ٠٫١٩  للسهم الواحد) 

    



  شركة التنمية الغذائية
  ة مساهمة سعودية)(شرك

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٢١  

  معلومات القطاعات   ٢٤
 

ال الطازجة والمجهزة والمنتجات  والذي يشمل تصنيع وتوزيع الدواجن  الزراعة واألغذية  متعلقة  تعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاع واحد من أعمال 
اذ القرارات التشغيلية. كما أنه يعد أيًضا القياس الذي يتم  يتم إبالغه بانتظام إلى المسؤول الرئيسي عن اتخ بالدواجن. يتوافق هذا مع القطاع التشغيلي الذي  

  تقديمه إلى مجلس إدارة المجموعة لغرض توزيع الموارد وتقييم أداء القطاع. 
 

(غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠   

 
المملكة العربية  

 السعودية 
اإلمارات العربية  

 المجموع  مملكة البحرين  المتحدة 
     

 ٢٢٦٬١٩٠٬٥٤٤ ١٣٩٬٩٤٤ ٣٩٬٥٢٣٬٣١٠ ١٨٦٬٥٢٧٬٢٩٠  ات ممتلكات ومصنع ومعد
 ٢١٦٬٠٥٩٬٥٨٨ ١٬٤٣٧٬٧٧٨ ١٩٬٠٧٠٬٣٦٣ ١٩٥٬٥٥١٬٤٤٧  موجودات حق االستخدام 
 ١٬١٨٦٬٤٩٤ -  ٤٧٬٦٢٢ ١٬١٣٨٬٨٧٢  موجودات غير ملموسة 

خالل الدخل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 ٧٧٣٬٩٨٣ - -  ٧٧٣٬٩٨٣  الشامل اآلخر 

 

(مراجعة)  ٠٢٠٢ديسمبر  ٣١   

 
المملكة العربية  

 السعودية 
اإلمارات العربية  

 المجموع  مملكة البحرين  المتحدة 
     

 ١٥٥٬٢٩٩٬٤٧٩ ١٦٨٬٤٤٥ ٤٠٬٧٠٦٬٦٨٩ ١١٤٬٤٢٤٬٣٤٥  ممتلكات ومصنع ومعدات 
 ١٩٩٬٧٣٠٬١٨٩ ١٬٠٠٥٬٧٢٥ ٢٠٬١٤٠٬٦٨٨ ١٧٨٬٥٨٣٬٧٧٦  موجودات حق االستخدام 
٬٩٤٤١٣٠ ١٬٤٧١٬٢٤٠  موجودات غير ملموسة    - ١٬٦٠٢٬١٨٤ 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
 ٧٧٣٬٩٨٣ -  -  ٧٧٣٬٩٨٣  الشامل اآلخر 

 
والتسعة  أشهر  لمعرفة تركز العمالء واإليرادات الناتجة داخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة العربية السعودية لفترتي الثالثة    ١٩انظر اإليضاح  
  .٢٠٢٠و ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في  أشهر المنتهيتين

  
  الموافقة على المعلومات المالية   ٢٥

 
الموافقة على إصدار هذه   المنتهيتمت  من قبل    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في    تينالمعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

  ).٢٠٢١ نوفمبر ٤( ١٤٤٣ربيع األول  ٢٩مجلس إدارة المجموعة في 
 
 


