
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية المختصرة القوائم المالية 

 في  تينالمنتهيأشهر  التسعةمراجع المستقل لفترتي الثالثة والفحص وتقرير  

 م 2022 سبتمبر 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية المختصرة 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الفهـرس

 

 صفحة 
  
  

 1 المختصرةلقوائم المالية األولية فحص المراجع المستقل حول اتقرير 

  

  

 2  م2022 سبتمبر 30في كما  المختصرةاألولية  قائمة المركز المالي

  

  

 3 م 2022  سبتمبر 30في أشهر المنتهيتين   التسعةلفترتي الثالثة و المختصرةاألولية الربح أو الخسارة  قائمة 

  

  

 4 م 2022 سبتمبر 30في أشهر المنتهيتين  التسعةلفترتي الثالثة و المختصرةاألولية قائمة الدخل الشامل 

  

  

 5 م 2022 سبتمبر  30المنتهية في أشهر  التسعةلفترة  المختصرةاألولية  المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  

    

 6 م 2022 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعة لفترة المختصرة األولية قائمة التدفقات النقدية

  

  

 11-7 م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  المختصرةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( 

 )شركة مساهمة سعودية(  

 م  2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة   إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
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 الشركة  نشاط  -1

( بتاريخ 41"( بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/الشركة س الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( شركة مساهمة سعودية )"ي تم تأس

  26( وتاريخ  1010018795م( وتم تسجيلها في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم )1981أغسطس    17هـ )الموافق  1401شـوال    17

 م(.1978نوفمبر  26هـ )الموافق 1398الحجة  يذ

 يتمثل نشاط الشركة في اإلنتاج الزراعي والحيواني واستصالح األراضي الزراعية والتصنيع الغذائي وتسويق منتجاته.

 ألول من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العـام.تبدأ السنة المالية للشركة في ا

 يقع المركز الرئيسي للشركة في: 

 المملكة العربية السعودية  –الرياض 

 11461الرياض  ،2557ص.ب: 

 

   اإلعداد أسس -2
 
 االلتزام بيان 2-1

 
في المملكة العربية السعودية   المعتمد –( "التقرير المالي األولي" 34للمعيار الدولي رقم )  طبقا   المختصرةالقوائم المالية األولية  هذهعداد إتم 

 .لمحاسبينللمراجعين وا السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى واإلصداراتوالمعايير 
 

  مالية   قوائم  آخر) م2021ديسمبر    31في    كما  هيةالمنت   للسنة  للشركةنب القوائم المالية  اإلى ج  المختصرةقراءة هذه القوائم المالية األولية    يجب

 للتقرير المالي وفق ا للمعايير الدولية   المالية  القوائم  من  كاملة  مجموعة إلعداد  المطلوبةجميع اإليضاحات    القوائم  هذه  تتضمن  ال   حيث(. سنوية

والمعامالت    األحداث  لتفسير  المحددة  التفسيرية   واإليضاحات  المحاسبية  السياسات   إدراج  تم  ومع ذلك، .المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 .  سنوية مالية قوائم آخرالهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ 
 
   أسس القياس 2-2

 
  لتكلفة التاريخية ا  مبدأ  على أساس   م 2022  سبتمبر  30أشهر المنتهيتين في    التسعةلفترتي الثالثة و  المختصرة  األوليةإعداد هذه القوائم المالية  تم  

 ما لم يذكر خالف ذلك، كما هو موضح في السياسات المحاسبية.

 

 لة العرض والعملة الوظيفيةعم 2-3
 

 خالف ذلك.   يردالعملة الوظيفية للشركة، ما لم  باعتبارهبالريال السعودي  المختصرة  األوليةتم عرض هذه القوائم المالية 

 السياسات المحاسبية الهامة 2-4

 : المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والسارية

ا من  السارية  وجد معايير جديدة صادرة ومع ذلك هناك عدد من التعديالت على المعايير  ي ال     قوائم الوتم توضيحها في    م2022يناير    1اعتبار 

 . المختصرة للشركةاألولية المالية  القوائمعلى  جوهريالمالية السنوية للشركة، ولكن ليس لها تأثير 

 

 الهامة  المحاسبية واالفتراضات  والحكام التقديرات -3

للشركة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات   المختصرةإعداد القوائم المالية األولية  يتطلب

يترتب عن عدم التأكد من هذه   دوق عن االلتزامات المحتملة.  واإليضاحالمرفقة    واإليضاحاتوالمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة  

 أو المطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.   لألصولاالفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية  

 

قد  االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية، والتي  تتماشى

مالية والمطلوبات خالل السنة المالية التالية مع تلك االفتراضات المتبعة في آخر قوائم    لألصولينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية  

  الظروف   تتغير  قد  ذلك،  ومع .المالية  القوائم  إعداد  عند  المتاحة  المؤشرات  أساس  على  والتقديرات  االفتراضات  بإجراء  الشركة  قامت سنوية.

  ه هذ عكس  يتم .الشركة سيطرة  عن خارجة تنشأ التي الظروف  أو السوق  لتغيرات نتيجة المستقبلية بالتطورات  والمتعلقة  القائمة  واالفتراضات

  األحكام   تلك  مع  للشركة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  اإلدارة  اتخذتها  التي  الهامة  األحكام  تتماشى .حدوثها  عند  االفتراضات  في  التغيرات

 . الماضية السنوية المالية القوائم في عنها المفصح

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( 

 )شركة مساهمة سعودية(  

 م  2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة   إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
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  تشغيليةال قطاعاتال -4
 

تتم مراجعتها بانتظام من قبل   والتي  داخليةالتقارير  ال  أساس   على  التشغيل   قطاعات( تحديد  8المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  يتطلب

التنفيذية   تم إعداد  بااإلدارة  أدناه وفق ا    التشغيلية  القطاعاتلشركة وتستخدم لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.    للمعيار الموضحة 

رئيسيين هما: تصنيع األلبان واألغذية وقطاع إنتاج المنتجات الزراعية. تتعلق معظم    قطاعين في الشركة  تعمل (.  8للتقرير المالي )  ليالدو

. بشأنها  التقارير  رفع  تمالتي    التشغيلية  القطاعاتفي المملكة العربية السعودية وتنشأ من    بعملياتها  موجوداتهاوإيرادات الشركة وأرباحها  

األداء. يتم تقييم    وتقويم الموارد    توزيعبشأن    التخاذ القرار  مستقلة  بصورة   التشغيلية  للقطاعات   العمليات  نتائج  بمراقبة  اإلدارة التنفيذية  تقوم

 . المختصرةلية األو المالية القوائم في المثبتةأداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بطريقة تتفق مع الربح أو الخسارة 

 )غير مراجعة(  م2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةللقطاعات التشغيلية كما بتاريخ ولفترة  ا  يلي ملخص  فيما

 

 

   
 

قطاع األلبان والتصنيع  

 الغذائي 
 قطاع الزراعة 

تسوية المبيعات بين 

القطاعات/المصاريف 

 غير الموزعة 

 اإلجمالي 

سعودي( )لاير  اإليرادات    )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

 2,023,947,847 - 95,678,973 1,928,268,874 اإليرادات الخارجية 

 - (41,023,372) 24,565,576 16,457,796 إيرادات بين القطاعات

 2,023,947,847 (41,023,372) 120,244,549 1,944,726,670 إجمالي اإليرادات  

     المصاريف 

 (181,189,807) - (16,117,180) (165,072,627) استهالك وإطفاء 

 116,580,687 - (49,736,297) 166,316,984 الربح / )الخسارة( التشغيلي 

 (33,547,594) - (2,240,075) (31,307,519) تكلفة التمويل 

 (8,161,344) - (8,161,344) - حصة من نتائج المشروع المشترك  

 74,871,749 - (60,137,716) 135,009,465 الربح / )الخسارة( قبل الزكاة  

 (4,500,000) - - (4,500,000) الزكاة 

 70,371,749 - (60,137,716) 130,509,465 ربح / )خسارة( الفترة  

 3,809,013,456 - 471,469,877 3,337,543,579 إجمالي األصول 

 3,889,730,159 - 495,028,846 3,394,701,313 2021ديسمبر   31إجمالي األصول كما في 

 

 
 م )غير مراجعة( 2021سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفيما يلي ملخصا  للقطاعات التشغيلية كما بتاريخ ولفترة 

 

 

قطاع األلبان  

 والتصنيع الغذائي
 قطاع الزراعة 

تسوية المبيعات بين 

القطاعات/المصاريف 

 غير الموزعة 

 اإلجمالي 

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

         اإليرادات  

 1,700,463,521 - 63,629,489 1,636,834,032 اإليرادات الخارجية 

 - (73,477,752) 54,040,252 19,437,500 إيرادات بين القطاعات

 1,700,463,521 (73,477,752) 117,669,741 1,656,271,532 إجمالي اإليرادات  

     المصاريف 

 (203,360,384) - (19,035,155) (184,325,229) استهالك وإطفاء 

 21,557,902 4,500,000 (55,691,925) 72,749,827 الربح / )الخسارة( التشغيلي 

 (24,799,763) - - (24,799,763) تكلفة التمويل 

 (3,241,861) 4,500,000 (55,691,925) 47,950,064 الربح / )الخسارة( قبل الزكاة  

 (4,528,003) - (28,003) (4,500,000) الزكاة 

 (7,769,864) 4,500,000 (55,719,928) 43,450,064 الفترة   خسارة(ربح / )

 4,139,897,415 - 615,023,587 3,524,873,828 إجمالي األصول 

 3,875,639,542 - 678,605,278 3,197,034,264 2020ديسمبر   31إجمالي األصول كما في 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( 

 )شركة مساهمة سعودية(  

 م  2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة   إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة
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 السهم   ربحية -5
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل 

 م 2021 سبتمبر 30 م 2022سبتمبر30 
30 

 م 2022سبتمبر
 م 2021سبتمبر 30

 ( لاير سعودي) ( لاير سعودي) (لاير سعودي) (لاير سعودي)  

 ( مراجعة)غير  ( مراجعة)غير   ( مراجعة)غير  ( مراجعة)غير   

)لاير  المساهمينب  )الخسارة( المتعلق /الربح 

 ( سعودي
27,754,754 3,214,000  70,371,749 (7,769,864)  

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )عدد  

 األسهم( 
101,640,000 101,640,000 101,640,000 101,640,000 

 (0.08) 0.69 0.03 0.27 للسهم( /سعوديالسهم )لاير  )خسارة(  /ربحية 
 

 

شركة على المتوسط المرجح لعدد  بال  العاديين  لمساهمينبا  المتعلق  الفترة   / )خسارة(   ربح  السهم وذلك بقسمة )خسارة(    /   يتم احتساب ربح

 . الفترةاألسهم العادية القائمة خالل 

 
 
 المال رأس -6
 
 

( مصدر ومدفوع بالكامل  101,640,000م: 2021ديسمبر  31) سهما   101,640,000 من م2022 سبتمبر 30رأس مال الشركة في  يتكون

 لكل سهم. لاير سعودي  10بقيمة 

 

 

 وتسهيالت قروض مرابحة  -7

       
 م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 
  

 م2021ديسمبر 31

 )مراجعة(

  
عملة  

 القرض  
العمولة معدل   

تاريخ 

 االستحقاق  
  

القيمة  

 االسمية 

القيمة  

 الدفترية 
  

القيمة  

 االسمية 

القيمة  

 الدفترية 

          
مليون لاير   

 سعودي

مليون لاير   

 سعودي
  

مليون لاير   

 سعودي

مليون لاير   

 سعودي

- 7تسهيالت بنكية إسالمية )

1  ) 

لاير  

 سعودي

سايبور + هامش  

   * البنك ربح
 1,631 1,627  1,401 1,393  م2022-2028

 7صندوق التنمية الزراعي )

-2  ) 

لاير  

 سعودي
 5  5         4 4  م2022-2027 -       

          1,397 1,405  1,632 1,636 

 

 قدرهانسبة م 2022 سبتمبر 30 في المنتهيةأشهر  التسعة فترة  خالل  القروض البنكية على العمولة سعارالمتوسط المرجح أل  بلغ* 

  وقصيرةالقروض متوسطة  بين األسعار نسبة %( حيث تتفاوت2.02: م2021 سبتمبر 30 في ةأشهر المنتهي  التسعة لفترة)% 3.13

   األجل.

 ُمنحت القروض من البنوك المحلية مقابل سندات ألمر مقدمة من الشركة.  - 

 

 : على النحو التالي المختصرة األوليةالقوائم المالية  فييتم عرض القروض 

 

 

  
 م 2022 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 
  

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 مليون لاير سعودي    مليون لاير سعودي مطلوبات غير متداولة  

 4   3   بضمانات قروض مضمونة

 1,146   963 قروض مضمونة بسندات ألمر  

  966   1,150 

 

   مطلوبات متداولة
    

 1   1 بضمانات قروض مضمونة 

 485   438 بسندات ألمر قروض مضمونة 

  439   486 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( 

 )شركة مساهمة سعودية(  

 م  2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة   إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )تتمة(  وتسهيالتقروض مرابحة  -7

 بنوك محلية    منالبنكية اإلسالمية )مرابحة(  التسهيالت 1- 7

  هذه   استحقاق   تواريخ  تتراوحالشركة.    عنمقابل سندات ألمر صادرة    من قبل البنوك المحلية  ُمنحت التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة(

التسهيالت   ت قيمة . بلغةذات طبيعة متجدد ومعظم هذه التسهيالت  كو البن  مع عليه  متفق هو كمام 2028  ىلإم 2022 عام بين ما التسهيالت

 (. سعودي لاير مليون 697: م2021ديسمبر  31سعودي )  لاير مليون 1,155 وقدره مبلغم 2022سبتمبر 30في  غير المستخدمة

   ةصندوق التنمية الزراعي  قروض 2- 7

مليون لاير سعودي. هذه القروض مضمونة برهن ألصول    9.95حصلت الشركة على قرضين من صندوق التنمية الزراعية بإجمالي قيمة  

.  كما هو متفق عليه مع صندوق التنمية الزراعية م2027إلى  م2024محددة مملوكة للشركة. تتراوح تواريخ استحقاق هذه التسهيالت من 

م: 2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  4.4قدره   م مبلغ2022  سبتمبر  30بلغ رصيد هذه القروض من صندوق التنمية الزراعية في  

 مليون لاير سعودي(.  5.4
 

 اإليرادات  -8

 

 

أشهر المنتهية   التسعةمليون لاير سعودي )فترة    16.29بقيمة    م2022  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةبيع الحليب الخام لفترة    تشمل  *

 مليون لاير سعودي(.  35.37: م2021 سبتمبر 30في 

واإليرادات من المنتجات    واألغذيةإيرادات منتجات األلبان    فيالمصادر الرئيسية إليرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء    تتمثل

 . بذلك  وإقرارهيتم نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل بمجرد تسليمها إليه   . ىاألخر  األصول الحيوية  الزراعية ومبيعات العجول وبعض 

 وآالت ومعدات  ممتلكات -9
م: 2021 ديسمبر 31)  سعودي لاير  مليار 1,72 قدره مبلغم 2022 سبتمبر  30 في كما والمعدات واآلالت  للممتلكات الدفترية القيمة تبلغ

 بمبلغ ومعدات وآالت ممتلكات بإضافةم 2022 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعةفترة  خالل الشركة قامت(. سعودي لاير مليار 1,80

 مليون لاير سعودي(.  73م: 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة) سعودي لاير مليون 37.4

 :األراضي 9-1

 : المختصرة األولية المالية القوائم إعدادالتالية المتعلقة باألراضي المملوكة للشركة في تاريخ  األمور

 

 من الحكومة ونقل الملكية القانونية  المستلمة األراضي
 

 : الحكومية والمنح األراضي تفاصيل يلي فيما

استلمت الشركة في األصل مساحات محددة من األراضي في حائل ووادي الدواسر والجوف كمنحة غير نقدية مشروطة تحت     •

أغسطس    17هـ )الموافق    1401شوال    17الصادر في    41إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة بموجب األمر الملكي م /

" والذي نص على أنه تتملك الشركة األراضي التي سيتم إحيائها 1981لعام    م( المشار إليه فيما بعد باسم "األمر الملكي1981

مليون لاير سعودي والتي تم   120.86م، قامت الشركة بإثبات جزء من هذه األراضي بقيمة    2020  مارس  31من قبلها. حتى  

 استيفاء شروط المنحة الخاصة بها.
 

م(، خطابا  صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت  2020  يونيو  23هـ )الموافق    1441ذو القعدة    2ورد للشركة بتاريخ   •

م( 2020  يونيو  20هـ )الموافق لـ    1441شوال    28بتاريخ    58378ور األمر الملكي رقم  يشير إلى صد  1438/1057/600رقم  

 .امتالكهاالتي يحق للشركة  االرض " والذي يؤكد 2020يشار إليه فيما بعد باسم "األمر الملكي لعام 
 

م، سجلت الشركة األراضي الممنوحة بالزيادة في كل من الجوف ووادي الدواسر بقيمتها  2020بناء  على األمر الملكي لعام     •

مليون لاير سعودي وزيادة في    111.8العادلة الحالية. وألغت إثبات المساحة الغير مؤكدة في حائل مما نتج عنها صافي ربح  

م حصلت الشركة على صكوك  2021م. وخالل عام  2020مليون لاير سعودي خالل عام    232.67القيمة الدفترية لألراضي إلى  

 الملكية القانونية لكل من األراضي في وادي الدواسر والجوف.  

    الصك القانوني لألرض الواقعة في منطقة حائل. علىحصلت الشركة أيضا    الفترة،خالل  •

 المنتهية في  أشهر التسعةفترة ل 

 
 م 2022 سبتمبر 30

 )لاير سعودي( 

 )غير مراجعة( 

  

 م 2021 سبتمبر 30 

 سعودي( )لاير 

 )غير مراجعة( 

 1,527,053,104  1,809,881,816   *المملكة العربية السعودية 

 173,410,417  214,066,031 دول أخرى 

  2,023,947,847  1,700,463,521 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( 

 )شركة مساهمة سعودية(  

 م  2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة   إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تتمة() ومعداتوآالت  ممتلكات -9

 )تتمة( :األراضي 9-1
 

 المستقطعة بواسطة شركة أرامكو السعودية:  ألراضيا
  والمتحركة  الثابتة  واألصول   والمنشآت   الزراعية  األرض  من  فيه  بما  حرض  مشروع   الشركة  منح  تم(،  151)  رقم  الملكي  للمرسوم   وفقا  

  صك   بموجب  نادك  تمتلكها  التي   األرض  من  جزء  على  أرامكو  شركة   استحوذت   ذلك  بعد.  الموقع  من  جزءا    تعتبر  التي  الطاقة  ومصادر

 . حرض عدل كتابة من صادر( 333801001781) رقم

  الصادرة   السابقة  القرارات  بإلغاء م(  2020  نوفمبر  4هـ )الموافق  1442  األول  ربيع   18  بتاريخ   النهائي  حكمها  العليا  المحكمة  أصدرت

  أن  من معقول  بشكل يقين على اإلدارة فإن المعنية، السلطات مع  المناقشات  على بناء  . لها الصادرة الملكية صكوك وإلغاء  الشركة لصالح

بين جميع األطراف ذات    االتفاق  بعد  للشركة  منحها  سيتم  الشركة  وسيطرة  الستخدام  تخضع  التيو  حياةمال  لألراضي  القانونية  الملكية

 .المعنية الحكومية السلطات  عالقة وموافقةال

 

 تشغلها  التيو  األرض  من  محدد  جزء  إزالة  بسبب  ،الشركة  أصول  تقليص  إلى  ذلك  سيؤدي  الجديد  الملكية  سندعند اصدار    هفإن   عليه،

 . الشركة قبل من استخدامها يتم الو الزراعي لإلنتاج صالحة غير الجنوبية المنطقة في  صغيرة  أرض وقطعة حالي ا أرامكو

 

األولية المختصرة في ظل عدم وجود أمر    المالية  القوائم  إعداد  تاريخال يمكن التأكد من األثر المالي للتغير في مساحة األرض كما في  

 .حاليا بأن هذا التأثير لن يكون جوهريا  بناء  على المعلومات المتاحة على ثقةفإن اإلدارة  محكمة نهائي ومع ذلك 

 المالية األدوات -10
لشامل اآلخر، تم قياس األصول والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة فيما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اي 

مية بين متعاملين حيث تم قياسها بالقيمة العادلة وهي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظا

ة في السوق بتاريخ القياس في ظل الظروف السائدة في السوق. في حالة عدم وجود سوق نشط، تقاس االصول أو المطلوبات في أكثر األسواق فائد

طرق تقييم بشأن  لألصول والمطلوبات. ويتم االعتماد على افتراضات المتعاملين في السوق لزيادة منافع استخدام األصول. اعتمدت الشركة على

نشط مع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك استنادا  إلى أداء أصول مالية مماثلة في سوق  

 وذلك لزيادة المنافع منه.  األصل نفسهاألخذ بعين االعتبار أداء 

 والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا  عن قيمها العادلة.صول  إن القيمة الدفترية والعادلة لأل

     م 2021ديسمبر  31   م  2022 سبتمبر 30  

 األصول المالية بالقيمة العادلة  
 لف لاير سعودي(أ)

 )غير مراجعة( 
  

 لف لاير سعودي( أ)

   )مراجعة( 

مستوى  

 التقييم 

من   العادلة  بالقيمة  ملكية  حقوق  أدوات  في  خالل  استثمارات 

 الدخل الشامل اآلخر 
13,022   13,022 

  

المستوى  

 الثاني 

     13,022   13,022 إجمالي األصول المالية بالقيمة العادلة 

          األصول المالية بالتكلفة المطفأة  

    277,660   347,925  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

    81,918   116,901 نقد وأرصدة لدى البنوك 

    359,578   464,826 إجمالي األصول المالية بالتكلفة المطفأة

    372,600   477,848 إجمالي األصول المالية  

      المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة  
            

    686,896   782,591  أخرى  دائنة  وأرصدة تجاريون دائنون

    1,636,503   1,405,176 قروض مرابحة وتسهيالت 

   70,349  54,860 اإليجار  اتالتزام

 2,393,748   2,242,627 إجمالي المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 
 

  

     2,393,748   2,242,627 إجمالي المطلوبات المالية  

 

 أرقام المقارنة إعادة تصنيف   -11
 تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع عرض أرقام الفترة الحالية. 

 اإلدارة  مجلس اعتماد -12
  األولربيع  26بتاريخ  اإلدارةمجلس  قبل من م2022 سبتمبر 30 في  ةأشهر المنتهي  التسعة ةلفتر المختصرة األوليةاعتماد القوائم المالية  تم

  .م2022 كتوبرأ 22 الموافق ،هـ1444


