
















  شركة التنمية الغذائية
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة  
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٨  

  معلومات عن الشركة  ١
 

. يقع المركز الرئيسي للشركة  ١٠١٠٠٨٧٤٨٣شركة التنمية الغذائية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  
"المجموعة")  ، المملكة العربية السعودية. إن الشركة وشركاتها التابعة المختلفة (يشار إليها مجتمعين باسم  ١١٦٣٢، الرياض  ٨٦٩٠٩في ص.ب.  

  مسجلون في المملكة العربية السعودية وكذلك في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين. 
 

وإ الغذائية،  بالمواد  المتعلقة  والتجزئة  الجملة  وتجارة  تصنيع  تشمل  والتي  والزراعة  األغذية  تجارة  في  للمجموعة  الرئيسي  النشاط  عداد  يتمثل 
ل  الدواجن  وأعالف  الحيوانية  المطاعم  األعالف  ومنافذ  الدواجن  معدات  في  والجملة  التجزئة  الدواجن وتجارة  مزارع  وإنشاء  التجارية  ألغراض 

  والخدمات ذات الصلة. 
 

، تشمل المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة المعلومات المالية للشركة وشركاتها التابعة  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢مارس    ٣١في  
  . ٤جب سجالت تجارية منفصلة كما هو مبين في اإليضاح رقم التي تعمل بمو

 
، ارتفعت أسعار السلع العالمية لبعض المواد األولية الرئيسية بشكل جوهري بسبب النزاع  ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

المجموعة وشركتها التابعة على وجه  وبحية  على إجمالي هوامش    الجاري بين روسيا وأوكرانيا. كان للزيادة في أسعار المواد األولية أثر جوهري
في   انخفاض  كمؤشر  المجموعة  قبل  من  أيًضا  تحديده  تم  والذي  المحدودة،  الزراعية  التنمية  شركة  الزراعية  لقيمة  الالخصوص،  التنمية  شركة 

القابلة لالسترداد للموجودات غير المتداولة لشركة الت نمية الزراعية المحدودة بناًء على حسابات قيمة االستخدام. تتطلب  المحدودة وتحديد المبالغ 
ركة  هذه الحسابات استخدام التقديرات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية واستخدام معدل خصم مناسب ومعدل نمو نهائي ينطبق على ظروف ش

إدارة المجموعة إلى عدم وجود خسارة انخفاض في القيمة كما في وللفترة  التنمية الزراعية المحدودة. بناًء على حسابات قيمة االستخدام، خلصت  
    .٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهية في 

 
النتا  على  تأثير  ذلك  على  يترتب  وقد  سلبي  بشكل  االستخدام  قيمة  في حسابات  المستخدمة  التقديرات  تغيير  في  المستقبلية  األحداث  تتسبب  ئج  قد 

إدارة ال أي تقديرات قد ينتج عنها تغير محتمل  المستقبلية للمجموعة. قامت  مجموعة بإجراء تحليل الحساسية حول التقديرات وتعتقد أنه ال توجد 
  اد. بشكل معقول قد يتسبب في تجاوز القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة لشركة التنمية الزراعية المحدودة لمبالغها القابلة لالسترد

 
  ١٩- أثر كوفيد

 
في دول مجلس التعاون الخليجي وما نتج عنه من اضطرابات في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق    ١٩- النتشار كوفيداستجابة  

اتخذت التي  الوقائية  اإلجراءات  تزال  وال  عملياتها  على  استباقي  بشكل  آثاره  تقييم  المجموعة  إدارة  تواصل  الماضيتين،  السنتين  مدار  ها  على 
ف المحتملة لكوفيد  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠ي  المجموعة  النظر في اآلثار  المجموعة  إدارة  أنه    ١٩- سارية. أمعنت  إلى  المجموعة وخلصت  على عمليات 

الموحدة الموجزة، لم يكن لجائحة كوفيد المالية األولية  المعلومات  الموافقة على هذه  النتائج    ١٩- اعتباًرا من تاريخ  أي أثر جوهري مباشر على 
للمجمو الموحدة  المالية  األولية  المالية  المعلومات  إعداد  في  المستخدمة  الرئيسية  والتقديرات  األحكام  على  جوهرية  تغييرات  إجراء  يلزم  وال  عة 

    .٢٠٢٢مارس  ٣١الموجزة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

ليًا بأي عوامل من المتوقع أن تغير أثر الجائحة على  عن كثب، وإدارة المجموعة ليست على علم حا  ١٩- تواصل المجموعة مراقبة وضع كوفيد 
  أو بعدها.  ٢٠٢٢عمليات المجموعة خالل سنة 

 

  السياسات المحاسبية  ٢
 

المستخدمة في  تلك  مع  تتفق  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  المطبقة في  الهامة  المحاسبية  السياسات  إعداد    إن 
  القوائم المالية للسنة المالية السابقة وفترة التقرير األولية المقارنة. 

 

  أسس اإلعداد  ١-٢
 

رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  للمجموعة وفقاً  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  المعتمدة في    ٣٤تم إعداد هذه  "التقارير المالية األولية" 
  والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المملكة العربية السعودية 

  
قراءتها    ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة ويجب

على أن الغرض من    ٣٤. وينص معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة السنوية  
درجة    ٣٤م  المعلومات المالية األولية الموجزة هو تحديث المجموعة األخيرة للقوائم المالية السنوية. وبالتالي، يتطلب معيار المحاسبة الدولي رق

    ألولية مقارنة باإلفصاح الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي في القوائم المالية السنوية. أقل من اإلفصاح في المعلومات المالية ا
 

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

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

 

 .التزامات منافع الموظفين، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة    
  بالقيمة العادلة في حال كانت القيمة العادلة قابلة للقياس بصورة موثوقة. الموجودات البيولوجية، ويتم قياسها  
  .تقاس استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة  
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٩  

  (تتمة)السياسات المحاسبية    ٢
 

  (تتمة) أسس اإلعداد   ١- ٢
  

األولية الموحدة الموجزة باللایر السعودي، وهو العملة الوظيفية لجميع شركات المجموعة باستثناء مصنع األغذية  تم عرض هذه المعلومات المالية  
اإل الدرهم  هي  بالبحرين  الممتازة  األغذية  الممتازة وشركة  لمصنع األغذية  الوظيفية  العملة  بالبحرين.  الممتازة  األغذية  وشركة  ماراتي  الممتازة 

لى التوالي. عملة العرض للمجموعة هي اللایر السعودي. تم تقريب هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة إلى أقرب  والدينار البحريني ع
  لایر سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. 

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

 
    المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها ٢-٢

 
أثر جوهري  لها  يكون  أن  المتوقع  من  والتي  التنفيذ  تدخل حيز  لم  بها  متعلقة  جديدة  تفسيرات  المالي أو  للتقرير  دولية  معايير  أي  على    ال توجد 

ولكن ليس لها أي    ٢٠٢٢يناير    ١التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي سارية من  المعلومات المالية للمجموعة. ومع ذلك، هناك عدد من  
  أثر جوهري على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. 

 
    تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة ٣

 
اإلدار قيام  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  المعلومات  إعداد  المدرجة  يتطلب  المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  باتخاذ  ة 

والتقديرات إلى نتائج تتطلب   لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات 
    لمستقبلية الفترات المستقبلية.تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات ا

 
ؤدي الى  االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ التقرير، والتي لها مخاطر كبيرة ت

هي نفسها التي تم توضيحها في القوائم المالية  إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة كانت  
وحدة الموجزة.  السنوية الموحدة األخيرة. تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات المتاحة عند إعداد المعلومات المالية األولية الم

قد تختلف بسبب التغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن   على الرغم من ذلك، فإن الظروف الحالية واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية
 . ١سيطرة المجموعة. ويتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. انظر أيًضا اإليضاح 

 
  حصص في منشآت أخرى   ٤

 
الشركات التابعة رأس مال يتكون فقط  مدرجة أدناه. لدى هذه    ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢مارس    ٣١إن الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة في  

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

 

  بلد التأسيس   شركة تابعة 

نسبة الملكية  
  ٣١الفعلية في 

  ٢٠٢٢مارس 

نسبة الملكية  
  ٣١الفعلية في 

  األنشطة الرئيسية   ٢٠٢١ديسمبر 
     

شركة التنمية الزراعية  
  المحدودة 

تجارة الجملة في منتجات الدواجن    ٪   ١٠٠  ٪ ١٠٠  المملكة العربية السعودية 
  واإلنتاج الزراعي 

شركة تصنيع األغذية  
  الممتازة المحدودة 

   المملكة العربية السعودية 
١٠٠ ٪  

 
١٠٠   ٪  

تصنيع وإعداد أنواع مختلفة من منتجات  
  اللحوم. 

شركة تالل الصحراء  
للخدمات البيطرية  

المحدودة ("شركة تالل  
  الصحراء") 

   المملكة العربية السعودية 
١٠٠ ٪  

 
١٠٠   ٪  

تجارة الجملة والتجزئة في اآلالت  
الحيوانات  والمعدات في مجال رعاية 

ومالجئ الحيوانات وأعالف الحيوانات  
وفراخ الدجاج وبيض التفريخ ومعدات  
المختبرات واألدوية البيطرية باإلضافة  
إلى تسويق واستيراد وتصدير الملحقات 

  ذات الصلة. 
شركة مصنع األغذية  

الممتازة ذ.م.م. ("شركة  
  مصنع األغذية") 

  تصنيع وبيع منتجات اللحوم والدواجن   ٪  ١٠٠  ٪  ١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة 
 

شركة األغذية الممتازة  
  بالبحرين ذ.م.م. 

  التجارة العامة   ٪  ١٠٠  ٪  ١٠٠  مملكة البحرين 

التنمية العالمية للتجارة  
العامة ذ.م.م (سابقًا شركة  
الدباغ الدولية (اإلمارات  
  العربية المتحدة) (ذ.م.م.) 

  شركة خاملة   ٪  ١٠٠  ٪  ١٠٠  المتحدة اإلمارات العربية  

شركة العالمة الخليجية  
  للوجبات السريعة 

  منافذ المطاعم مع الخدمات ذات الصلة   ٪   ١٠٠  ٪ ١٠٠  المملكة العربية السعودية 
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١٠  

  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   ٥
 

  قياسات القيمة العادلة المثبتة   )أ
 

بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ  القيمة   العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة 
لاللتزا العادلة  القيمة  تعكس  التاريخ.  ذلك  في  للمجموعة  متاحاً  يكون  أفضل سوق  في  حالة عدم وجودها،  في  أو،  الرئيسية  السوق  في  م  القياس 

  دم الوفاء به. مخاطر ع
 

القيم   يتم تصنيف  ممكن.  قدر  بأقصى  يمكن رصدها  التي  السوق  بيانات  المجموعة  تستخدم  المطلوبات،  أو  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس  عند 
 التالي: العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو  

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

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

 

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 

 
القيمة العادلة  

من خالل  
الدخل الشامل  

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

أسهم حقوق الملكية غير  
  ٧٧٣٬٩٨٣  -   -   ٧٧٣٬٩٨٣  -   ٧٧٣٬٩٨٣  مدرجة

ذمم مدينة تجارية  
  -   -   -   ٢١٢٬٨١١٬٥٣٧  ٢١٢٬٨١١٬٥٣٧  -     ومدينون آخرون
  -   -   -   ٤٬٥٧٠٬٥٦٩  ٤٬٥٧٠٬٥٦٩  -   موجودات عقود 
  -   -   -   ١٠٠٬٠٣٤٬٢٣٩  ١٠٠٬٠٣٤٬٢٣٩  -   نقد لدى البنوك 

إعانة حكومية وذمم مدينة  
للموظفين وذمم مدينة  

  -   -   -   ٢٦٬٣١٠٬١٢٥  ٢٦٬٣١٠٬١٢٥  -   أخرى
مجموع الموجودات  

  ٧٧٣٬٩٨٣  -   -   ٣٤٤٬٥٠٠٬٤٥٣  ٣٤٣٬٧٢٦٬٤٧٠  ٧٧٣٬٩٨٣  المالية 
 

أسهم   اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  بموجبها  تشمل  قامت  والتي  للمتاجرة،  بها  محتفظ  غير  ملكية  حقوق 
االستراتيجي   االستثمار  بمثابة  هذه  وتعد  الفئة.  هذه  في  اإلثبات  لغرض  المبدئي  اإلثبات  لإللغاء عند  قابل  غير  اختيار  بإجراء  وتعتبر  المجموعة 

  المجموعة هذا التصنيف أكثر مالءمة. 
 

  (مراجعة)  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 

 
القيمة العادلة  

من خالل  
الدخل الشامل  

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

أسهم حقوق الملكية غير  
  ٧٧٣٬٩٨٣  -   -   ٧٧٣٬٩٨٣  -   ٧٧٣٬٩٨٣  مدرجة

ذمم مدينة تجارية  
  -   -   -   ٢١٧٬٢٧٤٬٥٠٦  ٢١٧٬٢٧٤٬٥٠٦  -     ومدينون آخرون

  -   -   -   ٤٬١٠٠٬٢٠٩  ٤٬١٠٠٬٢٠٩  -   عقود موجودات 
  -   -   -   ١٨٥٬٨٩١٬٢٤١  ١٨٥٬٨٩١٬٢٤١  -   نقد لدى البنوك 

إعانة حكومية وذمم مدينة  
للموظفين وذمم مدينة  

  -   -   -   ٢٣٬١٢٣٬٧١٨  ٢٣٬١٢٣٬٧١٨  -   أخرى
مجموع الموجودات  

  ٧٧٣٬٩٨٣  -   -   ٤٣١٬١٦٣٬٦٥٧  ٤٣٠٬٣٨٩٬٦٧٤  ٧٧٣٬٩٨٣  المالية 
   



  شركة التنمية الغذائية
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة  
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١١  

   (تتمة)قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  ٥
 

جميع   تقاس  إيجارية.  ومطلوبات  أخرى  ومطلوبات  ومستحقات  عقود  ومطلوبات  تجارية  مدينة  وذمم  اقتراضات  المالية  المطلوبات  تتضمن 
لمطلوبات المالية بموجب التكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة. تقارب القيم الدفترية ل  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢مارس    ٣١المطلوبات المالية كما في  

  قيمها العادلة. 
  
  أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة   )ج

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

 
  عملية التقييم   د) 

 
يقوم   فريق  على  للمجموعة  المالية  اإلدارة  من  تشتمل  العادلة  القيم  ذلك  في  بما  المالية،  التقارير  إعداد  المطلوبة ألغراض  المالية  األدوات  بتقييم 

التي تستخدمها المجموعة وتقييمها بناًء    ٣. يقدم هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي. تستمد المدخالت الرئيسية من المستوى  ٣المستوى  
   على:

 
  النقدية الواردة المتوقعة من استبعاد استثمار. التدفقات  
  .يعتمد عامل نمو األرباح ألسهم حقوق الملكية غير المدرجة على معدل النمو الفعلي للشركة المستثمر فيها حتى تاريخ االستبعاد  

 
  ممتلكات ومصنع ومعدات   ٦

 
مليون لایر    ١٢٢٬٢:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ١٩٬٤بمبلغ    ٢٠٢٢مارس    ٣١تمثل اإلضافات خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

عة  سعودي)، بشكل رئيسي إضافات إلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلنشاء مصنع أعالف وتوسيع السعة الحالية لمحطة المعالجة ومشروع زرا
  األشجار. 

 
  عقود اإليجار   ٧

 
  المحاسبة عنها: أنشطة اإليجار بالمجموعة وكيفية    ) ١(

 
 

  تقوم المجموعة بتأجير مختلف السكنات والمستودعات والمباني ومحطات معالجة الدواجن والمزارع والسيارات والمكاتب. وعادة ما تكون عقود
من   ثابتة  لفترات  الشر  ٤٥إلى    ٢اإليجار  من  واسعة  مجموعة  على  وتحتوي  فردي  أساس  على  اإليجار  شروط  على  التفاوض  ويتم  وط  سنة. 

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

المجموعة أي عقد إيجار مصنف كأصل حق استخدام ذي طبيعة متغيرة. كما في  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢مارس    ٣١في     ٣١، لم يكن لدى 
، تحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات تمديد تقتصر ممارستها على المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٢مارس  

  القابلة لإللغاء. ال تقدم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها. 
 
  موجودات حق االستخدام:   ) ٢(

 

  المجموع   مباني  سيارات  
٢٠٢١     
     التكلفة 

  ٣٠٠٬٣٧٥٬٣٨٣  ٢٣٢٬٩٤٤٬٨٢٦  ٦٧٬٤٣٠٬٥٥٧  (مراجعة) ٢٠٢١يناير  ١في 
  ١١٠٬٩٧٨٬٨٧٧  ٧٤٬٦٧٨٬٠٣٤  ٣٦٬٣٠٠٬٨٤٣  إضافات 

  ) ٣٬٩٢٥٬٧٩٧(  ) ٣٬٩٢٥٬٧٩٧(  -   شطب 
  ٤٠٧٬٤٢٨٬٤٦٣  ٣٠٣٬٦٩٧٬٠٦٣  ١٠٣٬٧٣١٬٤٠٠  (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

    

     استهالك متراكم 
  ) ١٠٠٬٦٤٥٬١٩٤(  ) ٧٦٬٨٣٥٬٨١٨(  ) ٢٣٬٨٠٩٬٣٧٦(  (مراجعة) ٢٠٢١يناير  ١في 

  ) ٧٠٬٧٤٠٬٥٠٨(  ) ٥١٬٢٠١٬١٤٣(  ) ١٩٬٥٣٩٬٣٦٥(  االستهالك للسنة 
  ٦٥١٬٦٠٨  ٦٥١٬٦٠٨  -   شطب 

  ) ١٧٠٬٧٣٤٬٠٩٤(  ) ١٢٧٬٣٨٥٬٣٥٣(  ) ٤٣٬٣٤٨٬٧٤١(  (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
    

     صافي القيمة الدفترية 
  ٢٣٦٬٦٩٤٬٣٦٩  ١٧٦٬٣١١٬٧١٠  ٦٠٬٣٨٢٬٦٥٩  (مراجعة) ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

 
 
  



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٢  

  (تتمة) عقود اإليجار   ٧
 
 

  المجموع   مباني  سيارات  
٢٠٢٢     
     التكلفة 

  ٤٠٧٬٤٢٨٬٤٦٣  ٣٠٣٬٦٩٧٬٠٦٣  ١٠٣٬٧٣١٬٤٠٠  (مراجعة) ٢٠٢٢يناير  ١في 
  ٦٠٬٤٤٤٬٧٢٧  ٣٥٬٣٦٩٬٦٣١  ٢٥٬٠٧٥٬٠٩٦  إضافات 

  ) ٧٬٢٦٠٬٥٩٠(  ) ٥٣٨٬٩٧٤(  ) ٦٬٧٢١٬٦١٦(  شطب 
  ٤٦٠٬٦١٢٬٦٠٠  ٣٣٨٬٥٢٧٬٧٢٠  ١٢٢٬٠٨٤٬٨٨٠  (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١في 

    

     استهالك متراكم 
  ) ١٧٠٬٧٣٤٬٠٩٤(  ) ١٢٧٬٣٨٥٬٣٥٣(  ) ٤٣٬٣٤٨٬٧٤١(  (مراجعة) ٢٠٢٢يناير  ١في 

  ) ٢٠٬٠٩٤٬٢٣٤(  ) ١٤٬١١٧٬١٦٠(  ) ٥٬٩٧٧٬٠٧٤(  االستهالك للفترة 
  ٤٬٧٠٧٬٥٦٦  ٩٨٬٣٤٤  ٤٬٦٠٩٬٢٢٢  شطب 

  ) ١٨٦٬١٢٠٬٧٦٢(  ) ١٤١٬٤٠٤٬١٦٩(  ) ٤٤٬٧١٦٬٥٩٣(  (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١في 
    

     صافي القيمة الدفترية 
  ٢٧٤٬٤٩١٬٨٣٨  ١٩٧٬١٢٣٬٥٥١  ٧٧٬٣٦٨٬٢٨٧  (غير مراجعة) ٢٠٢٢مارس  ٣١في 

 
  مطلوبات إيجارية:   ) ٣(

 

 

مارس   ٣١ فيكما  
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة)

ديسمبر   ٣١كما في 
٢٠٢١  

  (مراجعة)
   

  ١٧٩٬١٥٢٬٤٤٨  ٢١٤٬٥٧٥٬٨٠٣  في بداية الفترة / السنة 
  ١١٠٬٩٧٨٬٨٧٧  ٦٠٬٤٤٤٬٧٢٧  إضافات 

  ) ١٬٩٢١٬٩٨٢(  ) ٢٬٦٣٥٬٨٩٩(  شطب 
  ) ٨٥٬٣٠٤٬٦٠٩(  ) ٢٧٬٢٩٣٬٠٩٤(  مدفوعات إيجار

 ٢٠٢٬٩٠٤٬٧٣٤  ٢٤٥٬٠٩١٬٥٣٧  
  ١١٬٦٧١٬٠٦٩  ٣٬١٣٦٬٤٩٧    الفائدة

  ٢١٤٬٥٧٥٬٨٠٣  ٢٤٨٬٢٢٨٬٠٣٤  في نهاية الفترة / السنة 
 

  يتم عرض المطلوبات اإليجارية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة على النحو التالي: 
 
 

 

مارس   ٣١ كما في
٢٠٢٢  

  (غير مراجعة)

ديسمبر   ٣١كما في 
٢٠٢١  

  (مراجعة)
    مطلوبات إيجارية 

  ٦٣٬٤٨٣٬١٥٨  ٦٨٬٧١٨٬٥٤٩  متداولة 
  ١٥١٬٠٩٢٬٦٤٥  ١٧٩٬٥٠٩٬٤٨٥  غير متداولة 

 ٢١٤٬٥٧٥٬٨٠٣  ٢٤٨٬٢٢٨٬٠٣٤  
 

، أنهت المجموعة بعض عقود اإليجار ونتيجة لذلك تم شطب مطلوبات إيجارية وموجودات  ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
مليون لایر سعودي) في قائمة    ٠٬١: صافي خسارة بمبلغ  ٢٠٢١مارس    ٣١مليون لایر سعودي (  ٠٬١استخدام، وتم تحقيق صافي ربح بمبلغ  حق  

  الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة. 
    



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٣  

  (تتمة) عقود اإليجار   ٧
 

  تم توزيع تكلفة استهالك موجودات حق االستخدام على النحو التالي:   ) ٤(
 
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  إيضاح  
  ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
    

  ١١٬٣٩٣٬٨٢٣  ١٣٬١٤٦٬٢٥٨  ١٩  تكلفة المبيعات 
  ٤٬٠١٠٬٣١٨  ٦٬٧٤٠٬١٧٣  ٢٠    مصاريف بيع وتوزيع

  ٤٣٩٬٣٧٩  ٢٠٧٬٨٠٣  ٢١  مصاريف عمومية وإدارية 
  ١٥٬٨٤٣٬٥٢٠  ٢٠٬٠٩٤٬٢٣٤  

 
 

  مصروف متعلق بعقود اإليجار قصيرة األجل المثبتة في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة:   ) ٥(
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
  ٢٠٢٢ مارس ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١ مارس ٣١

  (غير مراجعة)
   

  - مصاريف مرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل (مدرجة في تكلفة المبيعات 
، ومصاريف  ٢٠اإليضاح رقم  - ، ومصاريف بيع وتوزيع ١٩اإليضاح رقم 

  ٣٬٣٤٧٬٥٠٨  ٥٬٦٣٩٬٥٧٣  ) ٢١اإليضاح رقم   - عمومية وإدارية 
 

  مخزون   ٨
 

 ٢٠٢٢مارس  ٣١  
  (غير مراجعة)

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

  
  

  ١٢٧٬٦٣٦٬٣٢٦  ١٧٧٬٢٣٧٬٧٤٨   مواد أولية 
  ٢٢٬٧٢٨٬٧٩٨  ٣٣٬٢٢٩٬٧٣٦   لحوم دواجن ومواد غذائية أخرى 

  ١٩٬٣٥٣٬٢٦٠  ٢٦٬٨٨٦٬٢١٤   بضائع جاهزة 
  ١٢٬٨٠١٬١٤١  ١٢٬٥٠٧٬٧٥١   منتجات الصحة الحيوانية 

  ١٣٬٧٢٢٬٧٤٥  ١٤٬٦٩٣٬٤٨٠   مواد تغليف 
  ١٢٬٠٣٣٬٩٥٦  ١٢٬٤١٨٬٩٧٠     قطع غيار

  ٦٬٩٣٣٬٧٧١  ٨٬٨٠١٬١٣٦   معدات للبيع 
  ١٬٢٨٤٬٦٠٦  ٨٦٩٬٥٢١   بضائع بالطريق 

  ٥٬٥٠٧٬٧٢٠  ٧٬١٠٢٬٥٦٧    أخرى
  ٢٢٢٬٠٠٢٬٣٢٣  ٢٩٣٬٧٤٧٬١٢٣  

  ) ٨٬٠٠٥٬٧٦٨(  ) ٨٬٣٢١٬٥١١(   ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة
  ٢١٣٬٩٩٦٬٥٥٥  ٢٨٥٬٤٢٥٬٦١٢  

 
  فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة: 

 

  ٢٠٢٢مارس    ٣١  
  (غير مراجعة)

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

  

  

  ٦٬٨٢٢٬٩٠٨  ٨٬٠٠٥٬٧٦٨   االفتتاحي الرصيد  
  ٥٬٧٥٩٬٠١٠  ١٬٥٧٧٬٧٤٩   إضافات خالل الفترة/ السنة 

  ) ٤٬٥٧٦٬١٥٠(  ) ١٬٢٦٢٬٠٠٦(   مشطوبات خالل الفترة / السنة 
  ٨٬٠٠٥٬٧٦٨  ٨٬٣٢١٬٥١١   الرصيد الختامي

 
 
 
 
 
 
 
 



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٤  

  موجودات بيولوجية   ٩
 

 ٢٠٢٢مارس  ٣١  
  (غير مراجعة)

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

    
  ٣٠٬٣١٢٬٩٩٩  ٢٥٬٣٠٢٬٨٠١   دجاج التسمين 

  ٤٥٬٥١٧٬٣٢٥  ٥٥٬٨٧٨٬٢٨٦   تريبة وإنتاج  - الدجاج البياض 
  ١١٬٧٨٠٬٧٣٤  ٢٤٬٨٤٦٬٩٣١   بيض التفريخ 

  ٨٧٬٦١١٬٠٥٨  ١٠٦٬٠٢٨٬٠١٨  
 

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

 
المدخالت الهامة التي ال    أسلوب التقييم  موجودات بيولوجية 

  يمكن رصدها 
لة بين المدخالت  العالقات المتباد 

الرئيسية التي ال يمكن رصدها وقياس  
  القيمة العادلة 

    
االعتبار   دجاج التسمين الحي  في  التقييم  نموذج  يأخذ 

النفوق   ومعدل  للطيور  الوزن  متوسط 
البيع   تكلفة  ناقًصا  المقدر  البيع  وسعر 
الالزمة   التكلفة اإلضافية  ذلك  في  [بما 

(أي   للبيع  جاهزة  الطيور  تكلفة  لجعل 
غير  والنفقات  واألدوية  العلف 

  المباشرة)]. 
 

 . معدل نفوق الطيور - 
  . متوسط وزن الطيور - 
  . خسارة المعالجة - 
مكتملة    -  الطيور  بيع  سعر 

  النمو ناقصاً تكلفة البيع. 

    تزيد / (تنقص) القيمة العادلة المقدرة إذا:
    انخفض / (ارتفع) معدل النفوق.  - 
(انخفض)    -   / وزن ارتفع  متوسط 

  الطيور. 
  انخفضت / (ارتفعت) خسارة المعالجة. - 
الطيور   -  بيع  سعر  (انخفض)   / ارتفع 

  مكتملة النمو ناقصاً تكلفة البيع. 

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

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

  . القدرة على التفريخ - 
 
 

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

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

. ويرفع هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي للمجموعة ويتم عقد مناقشات خاصة بعمليات التقييم والنتائج بين  ٣القيم العادلة من المستوى  
  رئيس اإلدارة المالية وفريق التقييم مرة كل ثالثة أشهر على األقل. 

 
  الرئيسية من قبل المجموعة كالتالي:  ٣م استخالص وتقييم مدخالت المستوى يت

 
  .تم تحديد معدل نفوق دجاج التسمين على أساس المعدل التاريخي والعناصر البيئية  

 
 يت الذي  السعر  على  يؤثر  الذي  الدجاج  في نوعية ووزن  كبير  هناك هامش  يكون  أن  ويمكن  مختلفة،  بمعدالت  التسمين  م  ينمو دجاج 

    تحقيقه. ويتم وضع افتراض لمتوسط وزن دجاج التسمين القابل للذبح والذي لم يصل وزنه للتسويق بعد. 
 

   بمرحلة البيض  ووزن  جودة  ارتباط  لعدم  نظًرا  جوهري  بشكل  للتغير  قابل  غير  موحد  بسعر  التفريخ  قبل  التفريخ  بيض  بيع  يمكن 
  التفريخ. 

    



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٥  

  ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون   ١٠
 

  إيضاح  
 ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)

 

 

  

  ٢٢٨٬٢٧٨٬٥٨٢  ٢٢٣٬٤٢٥٬٤٣٠   ذمم مدينة تجارية 
  ٣٬٩٦٣٬٠٥٥  ٤٬٦٣٠٬٤٤٤  ١٧  مطلوب من أطراف ذات عالقة 

  ٢٣٢٬٢٤١٬٦٣٧  ٢٢٨٬٠٥٥٬٨٧٤  
  ) ١٤٬٩٦٧٬١٣١(  ) ١٥٬٢٤٤٬٣٣٧(   اآلخرين ناقًصا: مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمدينين 

  ٢١٧٬٢٧٤٬٥٠٦  ٢١٢٬٨١١٬٥٣٧  
 

  ٢٬٠:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٬١، يشمل المطلوب من أطراف ذات عالقة ذمم مدينة تجارية بمبلغ  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما في  
  مليون لایر سعودي). ١٬٩: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٬٥مليون لایر سعودي) وذمم مدينة أخرى بمبلغ 

 
  فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون:

 

  
 ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)

    

  ١١٬٧٦٣٬٦٢٨  ١٤٬٩٦٧٬١٣١   الرصيد االفتتاحي 
  ٣٬٥٠٧٬١٢٧  ٣٠٠٬٠٠٠   إضافات خالل الفترة/ السنة 

  ) ٣٠٣٬٦٢٤(  ) ٢٢٬٧٩٤(   مشطوبات خالل الفترة / السنة 
  ١٤٬٩٦٧٬١٣١  ١٥٬٢٤٤٬٣٣٧   الرصيد الختامي

 
المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لتحديد مخصص   للذمم  الدولي  بالنسبة  المعيار  المنصوص عليها في  المتوقعة  للخسائر االئتمانية 

والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لجميع الذمم المدينة التجارية على أساس مصفوفة المخصصات.    ٩للتقرير المالي رقم  
    ة بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التخلف عن السداد.ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجاري

 
معدالت    تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار الخسارة االئتمانية التاريخية ويتم تعديلها وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية. كما تعتبر

التاريخية عاكسة للمعلومات الحالية والمستقبلية حو المدينة.  الخسارة  التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية الذمم  الكلية  ل العوامل االقتصادية 
التي تبيع فيها سلعها لتكون أهم عوامل االق  البلدان  الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة في  التضخم ومعدل نمو  المجموعة معدل  تصاد  حددت 

شأنها التأثير على مخاطر االئتمان للعمالء. وبالتالي، تعدل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على  الكلي ذات الصلة بالمعلومات المستقبلية التي من  
  التغيرات المتوقعة في هذه العوامل. 

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

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

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

 

 
المتوسط المرجح  

    لمعدل الخسارة
إجمالي القيمة  

  مخصص الخسارة   الدفترية
    

  ١٥٬٢٤٤٬٣٣٧  ٢٢٣٬٤٢٥٬٤٣٠     ٪٦٬٨٢  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس  ٣١
    

  ١٤٬٩٦٧٬١٣١  ٢٢٨٬٢٧٨٬٥٨٢     ٪٦٬٥٦  (مراجعة)  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

    



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٦  

    مدينة أخرى مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم   ١١
 

 ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
  (غير مراجعة)

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

   

  ٧١٬٨٧٢٬١٠٤  ٦١٬٤٩٧٬٩٤٥  دفعات مقدمة إلى موردين 
 ً   ٢٩٬٣٩٢٬٩٤٧  ٣٠٬٢١٣٬٤٨٢  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٦٬٩٩٤٬٩٥٩  ٧٬١٢٠٬٨٧٨  ذمم مدينة للموظفين 
  ٧٬٨٨٧٬٦١٩  ٥٬٧١٨٬٨٧٨  إعانة حكوميّة مدينة 

  ٨٬٢٤١٬١٤٠  ١٣٬٤٧٠٬٣٦٩  أخرى ذمم مدينة  
 ١٢٤٬٣٨٨٬٧٦٩  ١١٨٬٠٢١٬٥٥٢  

 

  فيما يلي الحركة في اإلعانة الحكومية المدينة: 
 

  
 ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)
    

  ١١٬٨٩٢٬٨٣٦  ٧٬٨٨٧٬٦١٩   الرصيد االفتتاحي 
  ٤٩٬٨٧٠٬٧٢٤  ٧٬٤٦١٬٣٦٨   إضافات خالل الفترة/ السنة 

  ) ٥٣٬٨٧٥٬٩٤١(  ) ٩٬٦٣٠٬١٠٩(   تحصيالت خالل الفترة/ السنة 
  ٧٬٨٨٧٬٦١٩  ٥٬٧١٨٬٨٧٨   الرصيد الختامي

 

  رأس المال   ١٢
 

في   بمبلغ  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و   ٢٠٢٢مارس    ٣١كما  الشركة  مال  رأس  يتكّون  من    ٢٠٠٬٠،  سعودي  ُمصدر   ٢٠٬٠مليون لایر  سهم  مليون 
  لایر سعودي لكل سهم.   ١٠ومدفوع بالكامل بمبلغ 

 

  اقتراضات   ١٣
 

 

  ٦٣١٬٣:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٧٥٦٬٣المجموعة تسهيالت قروض قصيرة األجل وطويلة األجل من بنوك تجارية بمبلغ  لدى  
مليون لایر سعودي) على التوالي. بلغ الرصيد غير المستخدم    ١٤٧٬٨:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ١٠٠٬٣مليون لایر سعودي) و

ف كما  التوالي (  ٨٬٠مليون لایر سعودي و  ٢٨٧٬٩مبلغ    ٢٠٢٢مارس    ٣١ي  من هذه التسهيالت  : ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي على 
مليون لایر سعودي). تحمل هذه التسهيالت تكاليف تمويل بالمعدالت السائدة في السوق، والتي تستند بشكل    ٣٦٬٧مليون لایر سعودي و  ٢٤١٬٩

لبنوك في السعودية ("سايبور"). يتم ضمان التسهيالت قصيرة األجل بموجب سندات إذنية موقعة من قبل  عام إلى معدل سعر الفائدة السائد بين ا 
المنشآت المقترضة للمجموعة، وضمانات شركات من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة، والضمانات المشتركة وضمانات شركات من منشآت  

أسعار عهد برهن قطعتي أرض مملوكة لشركة التنمية الزراعية المحدودة. يتراوح متوسط  المجموعة. التسهيالت طويلة األجل مضمونة بخطاب ت
 ٪ ٥٬٣ -  ٪١٬٧: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سنويًا ( ٪٥٬٤ -  ٪١٬٨على هذه التسهيالت بين  ٢٠٢٢مارس  ٣١الفائدة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  سنويًا). 
 

لل العادلة  القيمة  أن  بتقييم  اإلدارة  والفائدة  قامت  األجل  قصيرة  االستحقاقات  أن  حيث  الدفترية  قيمها  تقريبًا  تساوي  األجل  البنكية قصيرة  قروض 
نها تخضع  المستحقة على هذه االقتراضات هي بأسعار السوق الحالية. تساوي القيمة العادلة لالقتراضات طويلة األجل تقريبًا قيمها الدفترية حيث أ 

  للفائدة بأسعار السوق. 

 ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
  (غير مراجعة)

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

  

   غير متداولة 
  ٨٠٬٣٢٧٬٦٥٢  ٨٢٬٧١١٬٤٤٣  قرض بنك طويل األجل 

  ) ٥٢٬٩٤٢٬٦٦٠(  ) ٦٥٬٨٥٨٬٩٨٨(    ناقصاً: الجزء المتداول من قرض بنكي طويل األجل 

 ٢٧٬٣٨٤٬٩٩٢  ١٦٬٨٥٢٬٤٥٥  
  

   متداولة 
  ٢٤٠٬٩٦٣٬٧٣٤  ٢١٧٬١٣٩٬٨٥٨  قروض بنكية قصيرة األجل 

  ٥٢٬٩٤٢٬٦٦٠  ٦٥٬٨٥٨٬٩٨٨  الجزء المتداول من قرض بنكي طويل األجل 
  ١٬٨٥٩٬٠٦٧  ١٬٨٤٢٬٠٣٦  فوائد مستحقة الدفع 

  ٢٩٥٬٧٦٥٬٤٦١  ٢٨٤٬٨٤٠٬٨٨٢  



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٧  

  ذمم دائنة تجارية   ١٤
 

 
  إيضاح 

 ٢٠٢٢مارس  ٣١
  (غير مراجعة)

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

    
  ١٩٠٬٧٦٥٬٥٥١  ٢١٤٬٢٣٣٬٠٨٧   ذمم دائنة تجارية 

  ٣٬٧٠٩٬٩٢٦  ٢١٬٣٩٠  ١٧  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 
  ١٩٤٬٤٧٥٬٤٧٧  ٢١٤٬٢٥٤٬٤٧٧  

 
  مستحقات ومطلوبات أخرى  ١٥

 

 
 ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)
   

  ٦٠٬٢٥٢٬٠٩٦  ٦٥٬٣٣٩٬٤٨٦  تكاليف موظفين مستحقة 
  ٥٤٬٥٠٠٬٥٥٥  ٥٥٬١٧٤٬٦٤٩  مصاريف مستحقة 

  ٥٬١٢٧٬٣٩٢  ٥٬٥٣٤٬٩٨٦  مرافق دائنة 
  ٣٬٢٦١٬٦٩١  ٣٬٩٦٧٬٧٠١  دفعات مقدمة من عمالء 

  ٧٬٩٥٦٬١١٧  ٨٬١٣١٬٦٥٤   أخرى
  ١٣١٬٠٩٧٬٨٥١  ١٣٨٬١٤٨٬٤٧٦  

 

  أمور تتعلق بالزكاة   ١٦
 

كاة والضريبة  تقوم الشركة وشركاتها التابعة المسجلة في المملكة العربية السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية على أساس موحد وفقًا ألنظمة هيئة الز
    والجمارك ("الهيئة").

 

مجموعة الدباغ القابضة، يتم بموجبها سداد جميع المطلوبات المتعلقة بالربوط الزكوية اإلضافية  ، أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة  ٢٠١٩خالل  
، بلغ  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١إلى الشركة بواسطة شركة مجموعة الدباغ القابضة. خالل السنة المنتهية في    ٢٠١٨ديسمبر    ٣١حتى السنة المنتهية في  

ده بقيد دائن في األرباح المبقاة، كمعاملة مع الُمالك بصفتهم ُمالكاً، مع األثر المقابل كذمم مدينة من  مليون لایر سعودي وتم قي  ٠٬٨هذا االسترداد  
  شركة مجموعة الدباغ القابضة. 

 

، حصلت الشركة على موافقة الهيئة على تقديم إقرار زكوي موحد  ٢٠١٣إلى    ٢٠١١. من  ٢٠١٠أنهت الشركة ربوطها الزكوية لدى الهيئة حتى  
خالل  وترتب   موحد.  أساس  على  السنوات  لهذه  مستحقة  زكاة  ذلك  تالل  ٢٠١٤على  وشركة  الزراعية  التنمية  شركة  في  أسهمها  نقل  وبسبب   ،

٪، وبالتالي، قدمت  ١٠٠الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة، أصبحت المساهمة الفعلية للشركة في هذه الشركات التابعة أقل من  
وقدمت شركة التنمية الزراعية وشركة تالل الصحراء وشركة تصنيع    ٢٠١٨حتى    ٢٠١٤كويًا غير موحد للسنوات المنتهية من  الشركة إقراراً ز

    األغذية الممتازة المحدودة إقرارات زكوية منفصلة لنفس الغرض.
   

لسنة   الزراعية  التنمية  لشركة  الزكوي  الربط  الهيئة  بمبلغ    ٢٠١٥أنهت  إضافي  التزام  التنمية    ٠٬٢بربط  شركة  وقامت  سعودي،  لایر  مليون 
بضة.  الزراعية بدفعه مع اعتراض وأعادت تحميله إلى شركة مجموعة الدباغ القابضة وفقاً للتعهد المبرم بين الشركة وشركة مجموعة الدباغ القا

الزراعية لسنتين  ٢٠٢١خالل سبتمبر   التنمية  الربوط الزكوية لشركة  أنهت الهيئة  التزام إضافي بمبلغ  برب  ٢٠١٧و  ٢٠١٦،  مليون لایر    ٠٬٤ط 
و الدباغ    ٠٬٢سعودي  مجموعة  شركة  إلى  تحميله  وأعادت  اعتراض  مع  الزراعية  التنمية  دفعت شركة  وقد  التوالي،  على  سعودي  مليون لایر 

  نمية الزراعية. القابضة وفقاً للتعهد المبرم بين الشركة وشركة مجموعة الدباغ القابضة. لم يتم إصدار أي ربط آخر لشركة الت
 

للسنوات من   المحدودة ربوطا زكوية نهائية  مليون    ٤٬١مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    ٢٠١٨إلى    ٢٠١٥تلقت شركة تصنيع األغذية الممتازة 
البت في  لایر سعودي. قدمت شركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة اعتراًضا إلى األمانة العامة للجان الضريبية ضد هذه الربوط وتتوقع أن يتم  

علومات المالية  هذه الربوط لصالح شركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة. تعتقد إدارة المجموعة أن المخصص المسجل مقابل هذه الربوط في الم
  مناسب ألي تدفق صادر محتمل نتيجة إلنهاء االعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية.  ٢٠٢٢مارس  ٣١األولية الموحدة الموجزة كما في 

 

مليون    ٠٬٢مليون لایر سعودي و  ٠٬٥مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    ٢٠١٨و  ٢٠١٧تلقت شركة تالل الصحراء ربوطاً زكوية نهائية للسنتين  
البت في  لایر سعودي على التوالي. وتقدمت الشركة باعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية ضد هذه الربوط وتتوقع إدارة المجموعة أن يتم  

  هذه الربوط لصالح شركة تالل الصحراء. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٨  

  (تتمة) أمور تتعلق بالزكاة   ١٦
 

مليون لایر سعودي. وتقدمت الشركة باعتراض إلى األمانة    ١٬١مع التزام زكوي إضافي بمبلغ    ٢٠١٥استلمت الشركة ربط زكوي نهائي لسنة  
يتم   أن  المجموعة  إدارة  الربط وتتوقع  هذا  الضريبية ضد  للجان  في  العامة  في  البت  أي مخصص  يتم تسجيل  لم  الشركة. وعليه،  لصالح  الربط 

مع    ٢٠١٦. عالوة على ذلك، استلمت الشركة أيًضا ربط زكوي نهائي لسنة  ٢٠٢٢مارس    ٣١المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة كما في  
  اض. مليون لایر سعودي، والشركة في صدد السداد تحت االعتر ٠٬٠٣التزام زكوي إضافي بمبلغ 

   

٪ من ملكيتها الفعلية في شركة التنمية الزراعية وشركة تالل الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازة  ١٠٠، استعادت الشركة نسبة ٢٠١٩خالل 
لسنتين   موحد  أساس  على  للمجموعة  زكوي  إقرار  تقديم  إلى  الشركة  عادت  الهيئة  موافقة  على  الحصول  وبعد  إن  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩المحدودة،   .

  وط النهائية لهذه السنوات معلقة حاليًا لدى الهيئة. الرب
 

، طلبت الشركة من الهيئة إدراج شركة العالمة الخليجية للوجبات السريعة، وهي شركة تابعة مملوكة  ٢٠٢٢مارس    ٣١خالل الفترة المنتهية في  
تق١٠٠بنسبة   الشركة على  تعمل  الهيئة،  بعد موافقة  للمجموعة.  موحد  إقرار زكوي  في  لسنة  ٪،  للمجموعة على أساس موحد  إقرار زكوي  ديم 
بما في ذلك شركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة تالل الصحراء وشركة تصنيع األغذية الممتازة المحدودة وشركة العالمة الخليجية    ٢٠٢١

  للوجبات السريعة. 
 

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   ١٧
 

الشركات الشقيقة التي يتم التحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة،  تُعد الشركة عضًوا في   مجموعة من 
  الشركة األم النهائية. 

 

  فيما يلي قائمة األطراف ذات العالقة التي تملك المجموعة معها معامالت وأرصدة هامة: 
 

  طبيعة العالقة   اسم الطرف ذي العالقة 
  

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

  شركة شقيقة   شركة ساعد العالمية لالستقدام ("ساعد استقدام") 
  شركة شقيقة   شركة قيمة ودكان للتموينات المحدودة ("دكان") 

  شركة شقيقة   شركة بترومين ("بترومين") 
  شركة شقيقة   التقدم للخدمات البترولية المحدودة شركة 

 

، تم إجراء عدد من المعامالت في سياق األعمال االعتيادية مع الشركات الشقيقة،  ٢٠٢١و ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترتي الثالثة أشهر المنتهية في  
متبادل من قبل إدارة المجموعة. يتم ذكر القيم اإلجمالية لهذه المعامالت  والتي تستند إلى األسعار والشروط التعاقدية التي يتم االتفاق عليها بشكل  

  مع الشركات الشقيقة على النحو التالي: 
 

  المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة   ١- ١٧
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
  ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
   

  ٤٬٠٦٧٬١٥٩  ٣٬٥٦٤٬٢٤٣  تعويض 

  ١٥٦٬٢٩١  ٣٥١٬٣٣٧  مخصص التزامات منافع الموظفين 
 

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

 

    



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

١٩  

  (تتمة)  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ١٧
 

  معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة     ٢- ١٧
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
  ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
   

  ٣٬٤٢١٬٨٢٢  ٢٬٩٤٢٬٢٧٤   مبيعات إلى شركة شقيقة 

  ١٬٨٨٠٬٩٠٤  ٥٧٣٬٠٧٤   بالنيابة عن الشركة األم النهائية مدفوعات 

  ١٬١٥٦٬٣٦٦  ٤٣٢٬٦٠٢   تكلفة الموظفين المدفوعة لشركة شقيقة 

  ٤٣٨٬٣٢٣  ٦٦٬٦٧٨   مشتريات من شركات شقيقة 

  ١٬١٩١  -    التزامات منافع موظفين محولة إلى طرف ذي عالقة 
 

  أرصدة مع أطراف ذات عالقة     ٣- ١٧
 

  أرصدة نهاية الفترة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة: فيما يلي أهم 
 

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

 
  ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  (مراجعة)
   

  ١٬٩٢٨٬٦٦٣  ٢٬٥٠١٬٧٣٧  شركة مجموعة الدباغ القابضة 
  ١٬٨٩٩٬٧٣٤  ١٬٩٩٤٬٠٤٩  شركة دكان

  ١٠٢٬٤٥٤  ١٠٢٬٤٥٤  العلمية الوطنية المحدودة الشركة 
  ٣٢٬٢٠٤  ٣٢٬٢٠٤  شركة التقدم للخدمات البترولية المحدودة 

 ٣٬٩٦٣٬٠٥٥  ٤٬٦٣٠٬٤٤٤  
 

  ) ١٤إيضاح مطلوب إلى أطراف ذات عالقة (  ) ٢(
 

  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 
  (غير مراجعة)

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مراجعة)

   
  ٣٬٧٠٩٬٩٢٦  ٢١٬٣٩٠  شركة بترومين 

 

  اإليرادات   ١٨
 

فترة الثالثة أشهر المنتهية  
  ٢٠٢٢ارس م ٣١في 

  (غير مراجعة)  

  المجموع  إنشاء مزارع الدواجن  المواد الغذائية والزراعة 

  المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية  

  البحرين   المتحدة
دول مجلس التعاون  

  الخليجي األخرى 
المملكة العربية  

       السعودية
  إيرادات من العمالء الخارجيين 

  توقيت إثبات اإليرادات 
 

  ٤٣٢٬١٧٤٬٦٠٤  -   ١٣٬٦٤١٬١١٤  ٢٢٬٥٠١٬٦٥٦  ٢٨٬٠٩٣٬٠٤١  ٣٦٧٬٩٣٨٬٧٩٣  في نقطة زمنية معينة 
  ٣٬١٥٤٬٦٨١  ٣٬١٥٤٬٦٨١  -   -   -   -   بمرور الوقت 

 ٤٣٥٬٣٢٩٬٢٨٥  ٣٬١٥٤٬٦٨١  ١٣٬٦٤١٬١١٤  ٢٢٬٥٠١٬٦٥٦  ٢٨٬٠٩٣٬٠٤١  ٣٦٧٬٩٣٨٬٧٩٣  
 

الثالثة أشهر المنتهية  فترة 
  ٢٠٢١مارس  ٣١في 

  (غير مراجعة) 

  المجموع  إنشاء مزارع الدواجن  المواد الغذائية والزراعة 

  المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية  

  البحرين   المتحدة
دول مجلس التعاون  

  الخليجي األخرى 
المملكة العربية  

  السعودية
 

    

  الخارجيين إيرادات من العمالء 
  توقيت إثبات اإليرادات 

 

  ٣٦٦٬١٤٦٬٩٦٩  -   ١٠٬٠٤٦٬٥٧٧  ٢٠٬٧٤٤٬٠٠٥  ٢٣٬٦٤٠٬٨٠٢  ٣١١٬٧١٥٬٥٨٥  في نقطة زمنية معينة 
  ٢٬١٩٠٬٥٨٥  ٢٬١٩٠٬٥٨٥  -   -   -   -   بمرور الوقت 

 ٣٦٨٬٣٣٧٬٥٥٤  ٢٬١٩٠٬٥٨٥  ١٠٬٠٤٦٬٥٧٧  ٢٠٬٧٤٤٬٠٠٥  ٢٣٬٦٤٠٬٨٠٢  ٣١١٬٧١٥٬٥٨٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٢٠  

  (تتمة)  يراداتاإل  ١٨
 

في   المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  اإليرادات  والزراعة    ٢٠٢٢مارس    ٣١تمثل  األغذية  مجال  في  عمالء  خمسة  أكبر  إيرادات    ٪١٣٬٣من  من 
  ).٪١٧٬١: ٢٠٢١مارس  ٣١المجموعة (فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  تكلفة المبيعات   ١٩
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  إيضاح  
  ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ١٧٢٬٤٥٠٬٩٦٣  ٢٢٧٬٩٥٨٬٩٨٠   مواد مستهلكة 

  ٥٨٬٨٠٢٬٣٥٦  ٦٤٬٠٧٥٬٦٩٤   تكاليف متعلقة بالموظَّفين
  ١١٬٣٩٣٬٨٢٣  ١٣٬١٤٦٬٢٥٨  ٧  استهالك موجودات حق االستخدام 

  ١٠٬٤٨٦٬٤٤٦  ١٠٬٤٩٧٬٢٨١   انتقال وسفر
  ٧٬٥٢٨٬٧٦٢  ٨٬١٣٨٬٨٧٩   مرافق 

  ٤٬٧٨٦٬٨٨٨  ٥٬٢٠٦٬٤٤٥   استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات 
  ٣٬٦٠٢٬١٣٣  ٢٬٦١٠٬٧٨٠   نفقات معالجة خارجية 

  ٢٬٢٩١٬٩٩٥  ٢٬٤٩٩٬٢٤٥   إصالحات وصيانة 
  ٢٬٢٩١٬٥٨٠  ٣٬٨٧٧٬٨٤٤   إيجار 
  ٥٩٢٬٦٠١  ٦٣٢٬٧٨٢   تأمين
  ٥٤٬٩٩٦  ٦٦٬٥٠٨   إطفاء 
  ٤٬٧٣٣٬٢١٧  ٥٬٥٥١٬٢١٩   أخرى

  ٢٧٩٬٠١٥٬٧٦٠  ٣٤٤٬٢٦١٬٩١٥  
 

  مصاريف بيع وتوزيع  ٢٠
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  إيضاح  
  ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ١٨٬٧٥٥٬٤١١  ٢٥٬٨٩٥٬٧٦٥   تكاليف متعلقة بالموظَّفين

  ٨٬١٤٦٬٦٨٧  ٨٬٦٢٥٬٥٠٠   انتقال وسفر
  ٤٬٠١٠٬٣١٨  ٦٬٧٤٠٬١٧٣  ٧  االستخدام استهالك موجودات حق 
  ٣٬٤٥٠٬٢١٠  ٥٬٤٠٨٬٩٥٥   إعالن وترويج مبيعات 

  ٩٤٩٬٠٤٧  ١٬٢٤١٬٧٣٩   إيجار 
  ٥٩٦٬١٢١  ٩٧٣٬١٨٦   استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

  ٦٥١٬٧٦٤  ٥٣٦٬٢٥٧   مرافق 
  ٢١٩٬٩٤٨  ٢٨٠٬٦٩٨   إصالحات وصيانة 

  ٢٩١٬٦٨٧  ١٢٢٬٤٦٤   تأمين
  ٥٬٤٥٧٬٧٣٦  ٦٬٤١٦٬٤٧٠   أخرى

  ٤٢٬٥٢٨٬٩٢٩  ٥٦٬٢٤١٬٢٠٧  
 

  مصاريف عمومية وإدارية   ٢١
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  إيضاح  
  ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
  ١٥٬٨٩٥٬٥٣٠  ١٩٬٨٧٦٬٧٠٢  تكاليف متعلقة بالموظَّفين

  ٦٩٩٬٧٦٧  ٢٬٠٤١٬٥٠٧  أتعاب مهنية 
  ٣٧٠٬١٠٤  ٧٦٣٬٠٦٥   البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تكاليف 

  ٢٧٨٬٥١٣  ٥٩٧٬٣٢٨   انتقال وسفر
  ١٠٦٬٨٨١  ٥١٩٬٩٩٠   إيجار 
  ١٧٠٬١٦٧  ٣١٣٬٧٩٣   مرافق 

  ٤٣٩٬٣٧٩  ٢٠٧٬٨٠٣  ٧  استهالك موجودات حق االستخدام 
  ٩١٬٥٠٠  ١٢١٬٩٧٧  استهالك ممتلكات ومصنع ومعدات 

  ٨٢٬٦٦٤  ٩٦٬١٥٩   إطفاء 
  ٩٢٠٬٤٣٣  ١٬٩٢٢٬٧٠٥   أخرى

 ١٩٬٠٥٤٬٩٣٨  ٢٦٬٤٦١٬٠٢٩  
    

  



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٢١  

    ارتباطات   ٢٢
 

  ارتباطات   ١- ٢٢
 

   ٣١مليون لایر سعودي (  ١٢٧٬٦مبلغ    ٢٠٢٢مارس    ٣١بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  
  مليون لایر سعودي). ٣٩٬٥: ٢٠٢١ديسمبر 

  مليون لایر سعودي). كما كان   ٥٬٧: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٣٬٦أصدرت البنوك ضمانات نيابة عن المجموعة بمبلغ
مليون لایر    ٢٥٧٬٢لدى المجموعة خطابات اعتماد وتحصيالت مستندية قريبة صادرة نيابة عنها في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ  

  مليون لایر سعودي على التوالي).  ١٢٬٤مليون لایر سعودي و ١٧٣٬٦: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سعودي وال شيء، على التوالي (
 

  قود إيجار قصيرة األجل ع  ٢- ٢٢
 

في   كما  األجل  قصيرة  اإليجار  عقود  ارتباطات  (  ٦٬٢مبلغ    ٢٠٢٢مارس    ٣١تبلغ  مليون لایر    ٠٬٦:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي 
   سعودي).

 

  ربحية السهم الواحد   ٢٣
 

المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. وبما أن المجموعة  يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح العائد إلى مالك الشركة على المتوسط  
  ال تملك أي أسهم محتملة مخفضة، فإن ربحية السهم المخفضة هي نفسها ربحية السهم األساسية. 

 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  ٢٠٢٢ مارس ٣١ 

  (غير مراجعة)
  ٢٠٢١مارس  ٣١

  (غير مراجعة)
   

  ١٨٬٧٨٩٬٧٤٩  ١٬٥٤١٬٩٨٢  إلى مالك الشركة صافي الربح العائد 
  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  ٠٬٩٤  ٠٬٠٨  ربحية السهم األساسية / المخفضة (باللایر السعودي للسهم الواحد) 
 

  معلومات القطاعات   ٢٤
 

والذي يشمل تصنيع وتوزيع الدواجن الطازجة والمجهزة والمنتجات  تعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاع واحد من أعمال األغذية والزراعة  
كما التشغيلية.  القرارات  اتخاذ  الرئيسي عن  المسؤول  إلى  بانتظام  إبالغه  يتم  الذي  التشغيلي  القطاع  يتوافق هذا مع  بالدواجن.  أيًضا    المتعلقة  أنه 

وارد وتقييم أداء القطاع. ومع ذلك، تعمل المجموعة في المناطق الجغرافية  القياس الذي يتم تقديمه إلى مجلس إدارة المجموعة لغرض توزيع الم
  التالية: 

 

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس  ٣١ 

 
المملكة العربية  

  المجموع   مملكة البحرين   اإلمارات العربية المتحدة   السعودية 
     

  ٢٦٧٬٣١٠٬٩٩٦  ٢٠٢٬٥٢٧  ٣٧٬٥٠٤٬٧٤٥  ٢٢٩٬٦٠٣٬٧٢٤  ممتلكات ومصنع ومعدات 
  ٢٧٤٬٤٩١٬٨٣٨  ١٬٠٣٤٬١٠٦  ١٨٬٣٥٦٬٨١٣  ٢٥٥٬١٠٠٬٩١٩  موجودات حق االستخدام 
  ٣٬٤٦٣٬٣٥٤  -   ٢٤٬٩٥٤  ٣٬٤٣٨٬٤٠٠  موجودات غير ملموسة 

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

  (مراجعة)  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 
المملكة العربية  

  المجموع   مملكة البحرين   اإلمارات العربية المتحدة   السعودية 

   
 

 
  ٢٥٤٬٢٤٩٬٢٢٨  ١٢١٬٥٤٠  ٣٨٬٥٢٣٬٠٤٨  ٢١٥٬٦٠٤٬٦٤٠  ممتلكات ومصنع ومعدات 
  ٢٣٦٬٦٩٤٬٣٦٩  ١٬٢٤٠٬٩٣٥  ١٨٬٧١١٬٠٠٤  ٢١٦٬٧٤٢٬٤٣٠  موجودات حق االستخدام 
  ٢٬٦٦٧٬٠١١  -   ٢٧٬٩٦٧  ٢٬٦٣٩٬٠٤٤  موجودات غير ملموسة 

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

 

اإليضاح   للفترتين    ١٨انظر  السعودية  العربية  المملكة  وخارج  السعودية  العربية  المملكة  داخل  من  الناتجة  واإليرادات  العمالء  تركز  لمعرفة 
  .٢٠٢١و ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهيتين في 

  
  
  
  
  
  
  
  

 



  التنمية الغذائيةشركة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  (غير مراجعة)  ٢٠٢٢مارس   ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

 

٢٢  

    توزيعات أرباح  ٢٥
 

لایر سعودي للسهم الواحد   ٠٬٥١بقيمة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات أرباح نهائية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢مارس  ٢٣في 
   .٢٠٢٢أبريل  ١٤مليون لایر سعودي، والتي وافق عليها المساهمون في اجتماعهم المنعقد في  ١٠٬٢بمبلغ 

 

  علومات المالية الموافقة على الم  ٢٦
 

من قبل مجلس إدارة    ٢٠٢٢مارس    ٣١تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  ).٢٠٢٢بريل ا ٢٠هـ ( ١٤٤٣ رمضان ١٩المجموعة في 

 


