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 الشركة وعملياتها  -1

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

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

 م(.1978نوفمبر  26هـ )الموافق 1398

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

 من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العـام. ولتبدأ السنة المالية للشركة في األ 

 يقع المركز الرئيسي للشركة في: 

 المملكة العربية السعودية  –الرياض 

 11461الرياض  ،2557ص.ب: 

   اإلعداد أسس -2
 
 لتزاماال بيان 2-1
 
في المملكة العربية السعودية   المعتمد  – "التقرير المالي األولي"    (34للمعيار الدولي رقم )  طبقا    المختصرةالقوائم المالية األولية    هذهعداد  إتم  

 . القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى واإلصداراتوالمعايير 
 

 قوائم   آخر ) م2021ديسمبر    31في    كما  المنتهية  للسنة   للشركة إلى جنب مع القوائم المالية    جنبا    المختصرةقراءة هذه القوائم المالية األولية    يجب

للمعايير الدولية إلعداد التقارير وفق ا    المالية   القوائم  من  كاملة   مجموعة   إلعداد  المطلوبة  المعلومات   كافة   القوائم  هذه  تتضمن  ال  حيث.  (سنوية   مالية

  ألحداث ا لتفسير  المحددة   التفسيرية  واإليضاحات  المحاسبية  السياسات  إدراج  تم  ومع ذلك ،    .  ( المعتمدة في المملكة العربية السعوديةIFRSالمالية )

 .  سنوية  مالية قوائم  آخروالمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ 
 
   أسس القياس 2-2
 
البنود لتكلفة التاريخية فيما عدا  ا  لمبدأطبقا     م2022مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في    ةلفتر  المختصرة  األوليةإعداد هذه القوائم المالية  تم  

 :  المختصرةاألولية  الهامة التالية والواردة في قائمة المركز المالي

وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي قياسها    يتمخالل الدخل الشامل اآلخر    منالعادلة    بالقيمةأدوات حقوق الملكية    فياالستثمارات   •

 . "وفقا  للمستوى الثاني من التقييم. "(13رقم )

 أوعدم  العادلة  القيمة  توفر  عدم  حال   وفي.  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  به  موثوق  بشكل  قياسها  يمكن  أو  سوق  لها  يوجد  التياألصول الحيوية   •

 . بالتكلفة الموجودات هذه قياس فيتم به، موثوق  بشكل قياسها مكانيةإ

 . الخسارة أو الربح خالل  من العادلة بالقيمة  المشتقة المالية األدوات تقاس •

باستخدام طريقة وحدة   المنافععتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية ووفقا  لخطة اليتم ا •

 .االئتمان المتوقعة
 
 لة العرض والعملة الوظيفيةعم 2-3
 

 للشركة، ما لم يذكر خالف ذلك. العرض  وعملة بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية  المختصرة  األوليةتم عرض هذه القوائم المالية 

 السياسات المحاسبية الهامة  2.4

 معايير جديدة وتعديل المعايير والتفسيرات: 

ا من  وتم توضيحها في البيانات   م2022يناير  1ال توجد معايير جديدة صادرة ومع ذلك هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتبار 

 . المختصرة للشركة األولية على البيانات المالية  جوهريالمالية السنوية للشركة ، ولكن ليس لها تأثير 

 

 واالفتراضات األحكام  الهامة،لتقديرات المحاسبية ا -3
 

واألصول    والمصاريفللشركة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات  االولية  إن إعداد القوائم المالية  

والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج   االفتراضاتكد من هذه  أإن عدم الت   المحتملة.  االلتزاماتفصاحات المرفقة واإليضاح عن  واإل   والمطلوبات

 في الفترات المستقبلية. بذلك المتأثرة المطلوباتأو  لألصولرية ت تعديالت جوهرية على القيمة الدف إجراء تتطلب 

القوائم المالية والتي لها مخاطر جوهرية الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى  للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ  االفتراضاتإن 

الشركة في افتراضاتها وتقديراتها   اعتمدت  خالل السنوات المالية القادمة.   والمطلوباتتؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول    قد

لقائمة حول التطورات والتغيرات المستقبلية نتيجة  ا  واالفتراضاتومع ذلك، قد تتغير الظروف    على المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية.

 بها   قامت  التي  الهامة  األحكام  إنوتنعكس هذه التغيرات واالفتراضات عند حدوثها.  سيطرة الشركةظرف السوق أو ظروف خارجية عن    لتغير

 .  سنوية  مالية قوائم آخر  في عنها اإلفصاح تم التي تلك مع تتفق للشركة المحاسبية السياسات تطبيق عند اإلدارة
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 )تتمة(  واالفتراضاتاألحكام  الهامة،لتقديرات المحاسبية ا -3
 

  في المناطق التي تعمل فيها الشركة وما ينتج عنها من اضطرابات لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق  Covid-19نظرا  النتشار  

وعلى وجه الخصوص تراقب اإلدارة االرتفاع الحالي في  ، قامت إدارة نادك بتقييم آثار ذلك على عملياتها بشكل استباقيخالل العامين الماضيين

، بما في ذلك تشكيل فريق عمل كورونا لضمان   دارة سلسلة من اإلجراءات الوقائيةاإلواتخذت    اميكرون  - متحور الجديد  الحاالت بسبب تفشي ال

يتم مراجعة دخول األفراد صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمجتمع بشكل أوسع وكذلك ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها.  

على الصعيد العالمي كان هناك انخفاض كبير في عدد الحاالت المسجلة. نتيجة لذلك تم رفع القيود ق الزراعة والتصنيع.  الملقحين بالكامل إلى مراف

  جوهري ليس له أي تأثير    Covid-19بناء  على هذه العوامل تعتقد اإلدارة أن جائحة  ومثل التباعد االجتماعي وحظر السفر    Covid-19المتعلقة بـ  

على النتائج   جوهريأي تأثير    اليس له  Covid-19عتقد اإلدارة أن جائحة  وت   م2022مارس    31على النتائج المالية المبلغ عنها للفترة المنتهية في  

عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في    Covid 19اإلدارة في مراقبة حالة وتواصل ،  م2022مارس  31عنها للفترة المنتهية في  المعلنالمالية 

 .م وما بعده2022هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 

 تقارير القطاعية  ال -4
بناء  على تقارير داخلية تتم مراجعتها بانتظام من قبل اإلدارة التنفيذية    يةالتشغيل  قطاعاتال( تحديد  8المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  يتطلب

 رقمللتقرير المالي    الدولي  لمعيارلالموضحة أدناه وفق ا    يةالتشغيل  قطاعاتالللشركة وتستخدم لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. تم إعداد  

لبان واألغذية وقطاع إنتاج المنتجات الزراعية. تتعلق معظم إيرادات الشركة وأرباحها رئيسيين هما: تصنيع األ  قطاعين  من  الشركة  تتكون(.  8)

. تراقب اإلدارة التنفيذية النتائج التشغيلية بشأنها  التقارير  رفع  تمالتي    يةالتشغيل  قطاعات الفي المملكة العربية السعودية وتنشأ من    بعملياتها  وأصولها

فصل التخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة  هذه بشكل من   يةالتشغيل  لقطاعاتل

 . المختصرةاألولية  المالية القوائم في المثبتةويتم قياسه بطريقة تتفق مع الربح أو الخسارة 

 )غير مراجعة(  م2022مارس   31يلي ملخص للقطاعات التشغيلية كما في  فيما

 

والتصنيع  قطاع األلبان

 الغذائي 
 قطاع الزراعة 

تسوية المبيعات بين 

القطاعات/المصاريف 

 غير الموزعة 

 اإلجمالي 

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

         اإليرادات  

 607,325,867 - 22,891,641 584,434,226 اإليرادات الخارجية 

 - (16,550,044) 10,274,728 6,275,316 إيرادات بين القطاعات 

 607,325,867 (16,550,044) 33,166,369 590,709,542   اإليرادات إجمالي

     المصاريف 

 (62,107,991) - (5,669,264) (56,438,727) استهالك وإطفاء 

 25,544,035 - (22,461,507) 48,005,543 الربح / )الخسارة( التشغيلي 

 (8,921,280)  (394,079) (8,527,201) تكلفة التمويل 

 16,622,756 - (22,855,586) 39,478,342 الربح / )الخسارة( قبل الزكاة  

 (1,500,000) - - (1,500,000) الزكاة 

 15,122,756 - (22,855,586) 37,978,342 ربح / )خسارة ( الفترة 

 4,155,551,315 - 509,489,827 3,646,061,488 إجمالي األصول 

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

 

 )غير مراجعة(  م2021 مارس 31 في كما التشغيلية للقطاعات ملخص يلي فيما

  
قطاع األلبان والتصنيع 

 الغذائي 
 قطاع الزراعة 

تسوية المبيعات بين 

القطاعات/المصاريف 

 غير الموزعة 

 اإلجمالي 

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

     اإليرادات  

 536,425,870 - 17,247,546 519,178,324 اإليرادات الخارجية 

 - (25,674,842) 19,898,442 5,776,400 إيرادات بين القطاعات 

 536,425,870 (25,674,842) 37,145,988 524,954,724 إجمالي اإليرادات  

     المصاريف  

 (68,378,257) - (6,506,149) (61,872,108) استهالك وإطفاء 

 15,391,432 - (12,751,396) 28,142,828 التشغيلي )الخسارة( الربح 

 (7,524,775) - (123,431) (7,401,344) تكلفة التمويل 

 7,866,657 - (12,874,827) 20,741,484 الربح / )الخسارة( قبل الزكاة  

 (1,500,833) - (833) (1,500,000) الزكاة 

 6,365,824 - (12,875,660) 19,241,484 ربح / )خسارة ( الفترة  

 3,967,130,001 - 650,265,807 3,316,864,194 إجمالي األصول 

م0202ديسمبر  31األصول كما في إجمالي   3,197,034,264 678,605,278  3,875,639,542 
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 السهم   ربحية  -5
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية  في 

 م 2022 مارس 31 
  

 الثالثة أشهر المنتهية  في  فترة

 م 2021 مارس 31 
  

   (لاير سعودي)   (لاير سعودي )  

  )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  

   6,365,824   15,122,756 الربح العائد إلى المساهمين )لاير سعودي(

  101,640,000  101,640,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )عدد األسهم(

  0.06  0.15 لاير سعودي/ سهم ( ربحية السهم ) 
 
 

شركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بال  العاديين  للمساهمين  العائد  الفترة  ربحبقسمة    وذلك  السهم األساسيربح    يتم احتساب

 . الفترةخالل 
 
 
 

  المال رأس  -6
 م 2022مارس   31

 )غير مراجعة( 
 م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 

 101,640,000  101,640,000  لاير سعودي للسهم 10األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل بقيمة 

 

 

 والتسهيالت قروض المرابحة  -7

  
عملة  

 القرض  
  سعر الفائدة

تاريخ 

 االستحقاق  
  

 م 2022مارس   31

 )غير مراجعة( 
  

 م2021ديسمبر 31

 )مراجعة(

          
القيمة  

 سمية اال

القيمة  

 الدفترية 
  

القيمة  

 سمية اال

القيمة  

 الدفترية 

          
مليون لاير   

 سعودي

مليون لاير   

 سعودي
  

مليون لاير   

 سعودي

مليون لاير   

 سعودي

 لاير سعودي   (  1- 7تسهيالت بنكية إسالمية )
سايبور + 

  * هامش ربح
 1,631 1,627   1,611 1,606   م2022-2028

 5 5   5 5   م2027-2022 -        لاير سعودي   (  2- 7صندوق التنمية الزراعي )

          1,611 1,616   1,632 1,636 

 

 الثالثة لفترة) م2022مارس  31 في المنتهيةأشهر  الثالثة فترة خالل %2.15القروض البنكية  على ربحالالمتوسط المرجح لهامش  بلغ* - 

   األجل. قصيرةوالقروض متوسطة   بين حيث تتفاوت نسبة هامش الربح %(2.11 :م2021مارس  31 في المنتهيةأشهر

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

 

 : يليكما  المختصرة األوليةالقوائم المالية  فييتم عرض القروض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 م2022مارس  31

 مراجعة( )غير 
  

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 مليون لاير سعودي    مليون لاير سعودي مطلوبات غير متداولة 

 4   4 قروض مضمونة  

 1,146   1,096 قروض مضمونة بسندات ألمر 

  1,100   1,150 

 

 مطلوبات متداولة  
    

 1   1 قروض مضمونة  

 485   515 قروض مضمونة بسندات ألمر 

  516   486 
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 ( تتمة)  والتسهيالتقروض المرابحة  -7

 بنوك محلية    منالبنكية اإلسالمية )مرابحة(  التسهيالت 1- 7

 السنوات   بين  ما  التسهيالت  هذه   استحقاق  تواريخ  تتراوحُمنحت التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مقابل سندات ألمر صادرة بواسطة الشركة.  

مارس     31المستخدمة في    غيربلغ حجم التسهيالت    .ةذات طبيعة متجدد  ومعظمها  المعنية  البنوك  مع  عليه  متفق  هو  كمام  2028  اليم  2022

 (. سعودي لاير مليون 697: م2021ديسمبر  31سعودي ) لاير مليون 644  مبلغ م2022

 صندوق التنمية الزراعي    قروض 2- 7

مليون لاير سعودي. هذه القروض مضمونة برهن ألصول محددة مملوكة    9.95حصلت الشركة على قرضين من صندوق التنمية الزراعية بقيمة  

كما هو متفق عليه مع صندوق التنمية الزراعية. بلغ رصيد هذه القروض من   2027إلى    2024للشركة. تواريخ استحقاق هذه التسهيالت هي من  

 . (مليون لاير سعودي  5.4: م2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 5.4مبلغ  م2022مارس  31الزراعية في  صندوق التنمية

 

 

 اإليرادات  -8

فترة الثالثة أشهر  

      المنتهية  في

 م2022مارس  31

  

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية  في 

 م 2021مارس  31 

  

 )لاير سعودي ( 

 )غير مراجعة( 
  

 )لاير سعودي (

 )غير مراجعة( 

 474,416,950  541,606,379 المملكة العربية السعودية    

 62,008,920  65,719,488 دول أخرى

  607,325,867  536,425,870 

 

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

 .بذلك وإقراره يتم نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل بمجرد تسليمها إليه  . ىومبيعات العجول  وبعض اإليرادات األخر

 ومعدات وآالت  ممتلكات -9

 1,81:  م2021  ديسمبر   31)  سعودي  لاير  مليار  1,77  مبلغ  م2022مارس    31  في   كما   والمعدات  واآلالت  للممتلكات   الدفترية  القيمة   صافي  بلغ

 لاير   مليون  7.9  بمبلغ  ومعدات  وآالت  ممتلكات  بإضافة  م2022مارس    31  في  المنتهيةأشهر  الثالثةفترة    خالل  الشركة  قامت(.  سعودي  لاير  مليار

 مليون لاير سعودي(.  53: م2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة) سعودي 

 :األراضي 9-1

 :التقرير تاريخفي   الشركة قبل من المقتناه باألراضي يتعلق فيما  معلقةاألمور التالية 

 مليون لاير سعودي(  66.60)القيمة الدفترية لألراضي    الخاضعة لسيطرة الشركة ولكن في انتظار نقل الملكية القانونية  يضااألر
 

مليون لاير سعودي من األراضي المستلمة من الحكومة في انتظار نقل الملكية   66.60الشركة ما قيمته  تمتلك    ،م2022  مارس  31كما في  

 استيفاء شروط المنحة الخاصة بها في السنوات السابقة. القانونية التي تم 

 : الحكومية والمنحة األرض تفاصيل يلي فيما

استلمت الشركة في األصل مساحة معينة من األرض في حائل ووادي الدواسر والجوف كمنحة غير نقدية مشروطة تحت إشراف     •

( المشار  م1981أغسطس   17هـ )الموافق  1401شوال  17لصادر في ا  41وزارة البيئة والمياه والزراعة بموجب األمر الملكي م / 

 31" والذي نص على أنه يحق للشركة ملكية األرض التي أعادت الشركة إحيائها. حتى  1981إليه فيما بعد باسم "األمر الملكي لعام  

مليون لاير سعودي والتي تم استيفاء شروط المنحة    120.86، كانت الشركة قد اعترفت بجزء من هذه األراضي بقيمة  م2020مارس  

 الخاصة بها.

القعدة    2في   • )الموافق    1441ذو  الشركة  م2020يونيو    23هـ  تلقت  رقم  خطا(،  تحت  والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  من  با  

( المشار إليه م2020يونيو  20هـ )الموافق لـ  1441شوال  28بتاريخ   58378بشأن إصدار األمر الملكي رقم  1438/1057/600

 لذي يؤكد المنطقة التي يحق للشركة أن تنتمي إليها." ا2020فيما بعد باسم "األمر الملكي لعام 

لجوف ووادي الدواسر بقيمتها العادلة الحالية وألغت  با، سجلت الشركة األرض اإلضافية الممنوحة  م2020بناء  على األمر الملكي لعام     •

 سعودي وارتفعت القيمة الدفترية  مليون لاير  111.8االعتراف بمساحة أرض حائل غير المؤكدة من الدفاتر مما نتج عنه صافي ربح  

 .م2020مليون لاير سعودي خالل عام  232.67لألرض إلى 

على صكوك الملكية القانونية لألراضي في وادي الدواسر والجوف. إن اإلدارة على يقين بشكل    الماضي حصلت الشركة خالل العام   •

 . النظاميةا إلى الشركة في الوقت المناسب عند االنتهاء من اإلجراءات معقول من أن الملكية القانونية لألرض في حائل سيتم نقلها أيض  
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  م2022 مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة    المالية األولية المختصرةإيضاحات حول القوائم 
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 ( تتمة )  وآالت ومعدات ممتلكات-9

 )تتمة( األراضي 9-1

 المستقطعة بواسطة شركة أرامكو السعودية: ألراضيا
شركة نادك مشروع حرض. وشمل  ( ، ُمنحت  م1981أغسطس  5هـ )الموافق  1401شوال  5( بتاريخ 151موجب المرسوم الملكي رقم )ب 

ا من الموقع. أصدر كاتب العدل   ذلك قطعة أرض زراعية ومنشآت وأصول ثابتة ومتحركة باإلضافة إلى مصادر الطاقة التي تشكل جزء 

 . (333801001781بحرض سند ملكية األرض لشركة نادك عبر رقم صك الملكية )

هـ  1442ربيع األول  18نادك من قبل كاتب العدل في حرض بقرارها الصادر بتاريخ ألغت المحكمة العليا سند ملكية األرض الصادر إلى 

 .(، مع تفاهم بإعادة إصدار سند الملكية للمنطقة التي تخضع الستخدام وسيطرة نادكم2020نوفمبر  4)الموافق 

بشكل معقول من أن الملكية القانونية لهذه األرض التي   متأكدةنادك  إدارةبناء  على المناقشات مع مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن 

تخضع الستخدام وسيطرة نادك سيتم إصدارها إلى نادك بعد الحصول على جميع الموافقات الالزمة من السلطات الحكومية ذات الصلة.  

رض التي تشغلها أرامكو حالي ا وقطعة  وبالتالي، فإن سند الملكية الجديد سيؤدي إلى تقليص أصول نادك، بسبب إزالة جزء محدود من األ 

 أرض صغيرة في المنطقة الجنوبية غير صالحة لإلنتاج الزراعي وبالتالي ال يتم استخدامها من قبل نادك.

أن   ال يمكن التأكد من األثر المالي للتغير في مساحة األرض كما في تاريخ التقرير في ظل عدم وجود أمر محكمة نهائي ومع ذلك تقدر اإلدارة 

 . التأثير لن يكون جوهري ا

 دفوعات مقدمةم -10

الدفعات المقدمة للموردين األجانب الستيراد المواد لتقليل تأثير تعود الزيادة في المدفوعات المقدمة خالل الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى زيادة  

 الزيادة المستقبلية في أسعار المواد. 

 المالية  األدوات -11
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   الملكية  أدوات حقوق    في   االستثمارات  عدا  فيما  المطفأة  التكلفةب   المالية   والمطلوباتتم قياس األصول  

 نظامية  معاملة بموجب ما مطلوبات لتحويل  دفعة أو ما أصول بيع عند استالمه سيتم الذي السعر هي العادلة القيمةقياسها بالقيمة العادلة.  تمحيث 

 في  المطلوبات  أو  األصول  تقاس  نشط،  سوق  وجود  عدم  حالة  في .السوق   في  السائدة  للظروف  وفقا    القياس  بتاريخ  السوق  في  متعاملين   بين  تمت

استخدام األصل. اعتمدت الشركة على  عمناف لتعظيم السوق في المتعاملين راضاتت اف على االعتماد يتم. والمطلوبات لألصول فائدة  األسواق أكثر

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك استنادا  ألداء أصول مماثلة في سوق   الملكية  االستثمارات في أدوات حقوق    بشأنطرق تقييم  

 من األصل.  عالمناف لتعظيم وذلك نفسه األصل أداء تبارعاال بعيننشط مع األخذ 

 ال تختلف القيمة الدفترية والقيمة العادلة لجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية بشكل كبير. 

 

       م2021ديسمبر  31     م2022مارس   31  

 األصول المالية بالقيمة العادلة  
 )الف لاير سعودي( 

 )غير مراجعة( 
  

 )الف لاير سعودي( 

 مستوى التقييم     )مراجعة(

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر
13,022   13,022 

  
 المستوى الثاني  

     13,022   13,022 إجمالي األصول المالية بالقيمة العادلة 

          األصول المالية بالتكلفة المطفأة  

    277,660   331,962 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

     81,918   117,167 نقد وأرصدة لدى البنوك 

     359,578   449,129 بالتكلفة المطفأة إجمالي األصول المالية 

    372,600   462,151 إجمالي األصول المالية  

 

      مالية بالتكلفة المطفأة المطلوبات ال
            

     686,896   955,683 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  

     1,636,503   1,616,275 قروض 

   70,349  62,688 التزامات اإليجارات 

  2,393,748   2,634,646 إجمالي المطلوبات  المالية بالتكلفة المطفأة 
 

  

      2,393,748   2,634,646 إجمالي المطلوبات المالية  
 

 اإلدارة  مجلس اعتماد -12
  ،هـ1443 شوال 20بتاريخ  اإلدارةمجلس   قبل من م2022مارس  31 في  ةالثالثة أشهر المنتهي  لفترة المختصرة األوليةاعتماد القوائم المالية  تم

   .م2022 مايو 21 الموافق 
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