
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ق (أسواق املزرعة)الشركة ا سو  لسعودية لل

مة سعودية)  (شركة مسا

  

ائم املالية األولية  ر مراجعاملوحدة   املوجزةالقو  وتقر

سابات  ائم املالية األولية املستقل ا   عن فحص القو

ر املوحدة  املوجزة ي الثالثة أش سعةلف ر   وال   أش

ن   يت تم   ٣٠املن  ٢٠٢٢ س

 

 

    



  
  

ق (أسواق املزرعة) الشركة ا سو   لسعودية لل
مة سعودية) (   شركة مسا

سـابات املوحدة  املوجزةالقوائم املالية األولية  ر مراجع ا ي الثالثة   املوحدة املوجزةعن فحص القوائم املالية األولية  املستقل وتقر لف
ر  سعةأش ن   وال يت ر املن تم   ٣٠أش       ٢٠٢٢ س

  
  
  
  
  

رس    صفحة   الف

    

ر  سابات املستقل مراجعتقر   ٢  املوحدة  املوجزة القوائم املالية األولية  عن فحص ا

    

  ٣  املوحدة  املوجزة  قائمة املركز املا االولية

    

حقائمة  سارة  الر   ٤  املوحدة  املوجزة  االولية والدخل الشامل اآلخر أو ا

   

ات  حقوق   ٥  املوحدة  املوجزة  االولية امللكيةقائمة التغ

    

  ٦  املوحدة  املوجزة  قائمة التدفقات النقدية االولية

    

  ١٢ - ٧  ايضاحات حول القوائم املالية االولية املوجزة املوحدة
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ق (أسواق املزرعة)الشركة ا سو   لسعودية لل

مة سعودية)(   شركة مسا

  

ائم املالية إ     املوحدة املوجزة وليةاأل يضاحات حول القو

ة  سعةلف ية ال ر املن تم  ٣٠  أش   ٢٠٢٢س

االت السعودية)    (جميع املبالغ بالر

  
  
شاط -١   التنظيم وال

(أسواق   ق  سو لل السعودية  الشركة  ل  إن  ال السعودية بموجب  ية  العر باململكة  الدمام  لة  مدينة  مة سعودية م مسا شركة  ("الشركة")   املزرعة) 

خ    ٢٠٥٠٠٠٦٤٣٠التجاري رقم   سم    ٣ـ (املوافق  ١٣٩٩محرم    ٢بتار و ص. ب.  ١٩٧٨د ل  اململكة   -  ٣١٤١٢الدمام    -  ٤٦٠٥م). عنوان مكتب الشركة امل

ية السعودية. تز  ا من خالل الفروع التالية.العر ذه القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة. اول الشركة أعمال ذه الفروع مشمولة    إن النتائج املالية ل
  

خ وكما   ر،تار ما الشركة  ،لدى الشركة التقر شار إل
ُ
عة التالية (امل نالتا موعة"): مجتمعت  بـ "ا

  
ة      سبة املئو   للملكية الفعلية كما  ال

عة   يل   إسم الشركة التا تم  ٣٠  بلد ال سم  ٣١  ٢٠٢٢س تم  ٣٠  ٢٠٢١ د   ٢٠٢١ س

  (غ مدققة)  (مدققة)  (غ مدققة)     

دودة  االت والتجارة ا ية السعودية  شركة الينابيع الصافية للو   ٩٠  ٩٠  ٩٠  اململكة العر
  

عة  شاط الشركة التا . يرتبط  شغيل املقا   بإدارة و
  

شطة التالية:  موعة اال  وتزاول ا

ية،  - لية ولعب األطفال واألقمشة وامللبوسات واألدوات املكت ي امل ملة والتجزئة  املواد الغذائية واألوا  تجارة ا

ق  - سو ابز،  لصاتقديم خدمات ال شغيل ا دارة و  الغ و

شغيل املطاعم  - ات الباردة والساخنة. إدارة و عة واملشرو  واملقا وتقديم الوجبات السر

فيه. - شغيل وصيانة مراكز ال شاء و   إ
  
  س القياس ا وأس س اإلعدادا أس -٢
  
ام  ١-٢   بيان اإلل

املوجزة   األولية  املالية  القوائم  ذه  إعداد  (  املوحدة تم  الدو  اسبة  ا ملعيار   
ً
واملعاي  ٣٤وفقا السعودية  ية  العر اململكة  املعتمد    " األو املا  ر  "التقر  (

ن  اسب ن وا يئة السعودية للمراجع   واإلصدارات األخرى املعتمدة بواسطة ال
  

افة املعلومات واإلفصاحات   ذه القوائم املالية االولية املوجزة املوحدة  اك مع  ال تتضمن  ا باإلش ة املوحدة، ولذلك يجب قراء ة  القوائم املالية السنو املطلو

ية   ة املوحدة للمجموعة للسنة املن سم   ٣١القوائم املالية السنو  م. ٢٠٢١د
  

ذه القوائم املالية االولية املوجزة املوحدة تتما   ية املعتمدة  إعداد  اس ساب والسياسات ا مع تلك السياسات املتبعة  إعداد القوائم املالية  إن طرق ا

ية   ة املوحدة للمجموعة للسنة املن سم  ٣١السنو   م. ٢٠٢١د
  

ام   ة لتلك األح سية للمجموعة لعدم تاكد التقديرات مشا ا اإلدارة  تطبيق املصادر الرئ امة ال إتخذ ام ال اإن االح املوحدة    القوائم املالية  ال تم شرح

ية   ة للمجموعة للسنة املن سم   ٣١السنو  م. ٢٠٢١د
  
  أساس القياس  ٢-٢

ناء:  خية، باست لفة التار اس وفًقا لعرف الت ذه القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة باستخدام أساس االستحقاق ا  تم إعداد 

ح أو  وا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر املصنفةإعادة قياس أدوات حقوق امللكية  - سارة.بالقيمة العادلة من خالل الر   ا

قة وحدة اإلئتمان املتوقعة. منافع - الية بإستخدام طر ا بالقيمة ا ن ال تم قياس  اية خدمة املوظف
 

تم   ٣٠كما    ثمار  أدوات حقوق  ٢٠٢١سم د   ٣١وم  ٢٠٢٢  س ا العادلة. يتم تحديد االس ات املالية قيم ية للموجودات املالية واملطلو م، تقارب القيم الدف

سارة  اآلخر والقيمةامللكية املقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ح أو ا   لقيمة العادلة. ا رممن  ١املستوى  عندالعادلة من خالل الر
  

ال ذه  عرض تم   السعودي، القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة بالر
ً
و أيضا  عبارة عن العملة الوظيفية للمجموعة. والذي 

-٧ -  



  

ق (أسواق املزرعة)الشركة ا سو   لسعودية لل

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية األولية املوجزة املوحدة     إيضاحات حول القو

ة  سعةلف ية   ال ر املن تم  ٣٠أش   ٢٠٢٢س

االت السعودية)    (جميع املبالغ بالر

  

  

  (تتمة)وأساس القياس س اإلعدادا أس -٢

  

ت  املعاي  ٣-٢ ديدة، التعديالت والتفس ية ا اس  ا

و مو   الية، كما  ية   القوائمأصبح عدد من التعديالت ع املعاي ا ة املوحدة للمجموعة للسنة املن سم  ٣١املالية السنو ة املفعول  م٢٠٢١د ، سار

ا تأث  م٢٠٢٢يناير    ١اعتباًرا من   س ل ري ، ولكن ل ذه    جو  بتطبيق أي معيار أو    األوليةاملالية    القوائمع 
ً
موعة مبكرا املوجزة املوحدة للمجموعة. لم تقم ا

عد. عديل تم إصداره ولكنه لم يصبح ساري املفعول    تفس أو 

  

  املعلومات القطاعية -٣
  

شغيلية    القطاعات ال

ب  ا ثالثة قطاعات ي ا، ول ا وخدما ل وحدات أعمال ع أساس منتجا موعة  ش :  اإلبالغألغراض اإلدارة، يتم تنظيم ا ا ع النحو التا  ع

موعة.  اصة باملبيعات ع متاجر ا   منافذ املتاجر ا
ً
ع للعمالء عموما ذا القطاع بيع البضا شمل   أ) قطاع التجزئة، و

ملة.ب)  ع لعمالء البيع با ذا القطاع بيع البضا شمل  لية، و  قطاع األدوات امل

شغيل مالعب األطفال "عالم املغامرات".  دمات املقدمة من خالل  ذا القطاع ا شتمل  فيه، و  ج) قطاع خدمات ال
  

السعودية.  تقع ية  العر اململكة  موعة   ا عمليات  ا  افة  املعلومات  ي  شغي  وفيما  قطاع  ل  ل يةتارة  املن ة  تم   ٣٠    للف   ٣٠وم  ٢٠٢٢س

تم    م: ٢٠٢١س
  

لية    قطاع البيع بالتجزئة    فيه    قطاع األدوات امل   اإلجما     قطاع خدمات ال

ية  ا ة املن تم ٣٠لف                 (غ مدققة) ٢٠٢٢س

  ١٫٣٢١٫٦٧٦٫٢٨١    ٤٣٫٠٠٣٫٤١٨    ٦٫١٢٣٫١٠٨    ١٫٢٧٢٫٥٤٩٫٧٥٥ إيرادات

ح من العمليات    ٤٢٫٥١٣٫٥٣٣    ١٥٫٣٠٨٫٥٠٣    ١٫١٢٦٫٠٩٤    ٢٦٫٠٧٨٫٩٣٦ ر

حصا  ة     ر ن  /عائد للف م ة عائدة للمسا   ١٦٫٠٧٥٫٣٦٠    ٦٫٦٥٥٫٨٥٨    ) ٦٫٤١٨٫١٦٥(    ١٥٫٨٣٧٫٦٦٧ (خسارة) للف

  ١٫٢٥٩٫٥٨٦٫٣٥٠    ١٢١٫٨٢٥٫٣٩٧    ٢٧٢٫٩٧٥    ١٫١٣٧٫٤٨٧٫٩٧٨ إجما املوجودات غ املتداولة

  ٢٫٢٣٦٫٥٣٩٫٧٤٨    ١٢١٫٨٢٥٫٣٩٧    ٢٧٢٫٩٧٥    ٢٫١١٤٫٤٤١٫٣٧٦ إجما املوجودات  

ات     ١٫٥٨٥٫٥٧٦٫١٠١    ٤٠٫٧٩٤٫٩٤٣    -    ١٫٥٤٤٫٧٨١٫١٥٨ إجما املطلو

                

ية   ة املن تم ٣٠الف لية قطاع األدوات    قطاع البيع بالتجزئة  (غ مدققة)  ٢٠٢١س فيه   امل   اإلجما      قطاع خدمات ال

  ١٫٢٢٩٫٤٤٠٫٠٩٦    ٢٤٫٨٥٦٫٢١٧    ٦٫٤٤٥٫٥١٢    ١٫١٩٨٫١٣٨٫٣٦٧ إيرادات 

ح    ٣٧٫٤١٩٫٧٥٣    ٤٫٥٨٢٫٩٨٢    ) ٢٦٫٤١٤(    ٣٢٫٨٦٣٫١٨٥ من العمليات  ر

ح ة   صا ر ن  /عائد  للف م ة عائدة للمسا   ١٢٫٢٧٦٫٠٥٤    ٢٫٣٩٠٫٢٧٨    ) ٤٫٢٠٠٫١٧٢(    ١٤٫٠٨٥٫٩٤٨ (خسارة) للف

  ١٫٣٢٤٫٠٨٣٫٢٢٨    ١١٥٫١٨٧٫٦٤٤    ٣٤٧٫١٨٥    ١٫٢٠٨٫٥٤٨٫٣٩٩ إجما املوجودات غ املتداولة

  ٢٫٢٤٠٫٧٧٥٫٣٩٧    ١١٥٫١٨٧٫٦٤٤    ٣٤٧٫١٨٥    ٢٫١٢٥٫٢٤٠٫٥٦٨ إجما املوجودات 

ات    ١٫٦١٣٫٣٤٠٫٠٧٨    ٤٣٫٥٧١٫٨٧٦    -    ١٫٥٦٩٫٧٦٨٫٢٠٢ إجما املطلو

  

ات ومعدات  -٤   ممتل

ة  سعةخالل ف ية   ال ر املن تم  ٣٠أش موعة قامت م، ٢٠٢٢س لفة  شراءا ات ومعدات بت ال سعودي ( ٤١٫٩٨ممتل تم  ٣٠مليون ر   ٢٦٫٠٨: م٢٠٢١ س

ال سعودي)  مليون   بعادوقامت  ر لفة    موجودات  بإس ال سعودي (  ٢٫٠٨بت تم   ٣٠مليون ر ال  ٠٫٧  م:٢٠٢١س ة    ).سعودي  مليون ر الك لف بلغ مصروف اإلس

سعة ية   ال ر املن تم  ٣٠أش ال سعودي  ٤٠٫٣ م٢٠٢٢س تم  ٣٠( مليون ر ال سعودي).   ٣٨٫٣ م:٢٠٢١ س   مليون ر

 

-٨ -  

  



  

ق (أسواق املزرعة)الشركة ا سو   لسعودية لل

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية األولية املوجزة املوحدة     إيضاحات حول القو

ة  سعةلف ية   ال ر املن تم  ٣٠أش   ٢٠٢٢س

االت السعودية)    (جميع املبالغ بالر

  

 

  معامالت االطراف ذات العالقة واألرصدة  -٥

ن،  م شآت    تمثل االطراف ذات العالقة املسا ن وامل سي ِقبل  موظفي اإلدارة الرئ ل واسع من  ش ا  سيطر عل كة و ا بصفة مش ر عل
َ
ا أو املسيط ر عل

َ
املسيط

كة.  ذه االطراف ا إدارة مش  وكيانات ل

 

امة ال تمت مع  ا   ذات العالقة األطرافاملعامالت ال  : فيما يتم اإلفصاح ع

  

ة              سعةلف     ال

ية               ر املن تم   ٣٠أش   س

            ٢٠٢١    ٢٠٢٢  

  (غ مدققة)     (غ مدققة)     ت طبيعة املعامال     العالقة     أطراف ذات عالقة 

كة    مطعم الكرم    ٣٢٨٫٦٠٧    ١٧٥٫٤٤٠    مبيعات    إدارة مش

  )١٥٠٫٠٠٠(    ) ٥٣٤٫٠٠٧(    تحصيل         

                  

كة    مؤسسة األسود للتجارة واملقاوالت    ) ٢٫٨٣٠٫٧٣٨(    ) ٣٫٧٣٣٫٦٥٣(   إيجار وسلف مدفوعة    إدارة مش

  ٥٫٢٤٢٫١٠٥    ٢٫٠٨٠٫٢٧٢    ي دخل إيجار         

يات           )٦٢٦٫٧٥٢(    -    مش

                  

ة  كة    مؤسسة األسود التجار يات   إدارة مش   ١٫٢٥٣٫١٨١    ٢٫٠٧١٫٨٢١    مش

  )١٠١٫٥٢٩(    ) ١٦٩٫٨٢٢(    ومبيعات ي  دخل إيجارجوندوال،         

  ) ١٫١٤٩٫٤٢٨(    ) ١٫٨١٣٫١٥٩(    مدفوعات        

                  

الة الفضاء للسفر والسياحة كة    و يات   إدارة مش   ٥٨٩٫٨٦٤    ١٫٢٠١٫١٩٦    مش

  )٦٢٨٫٣٨٣(    ) ١٫١٧٩٫١٧٦(    مدفوعات        
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ق (أسواق املزرعة) سو   الشركة السعودية لل

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية األولية املوجزة املوحدة     إيضاحات حول القو

ة  سعةلف ية   ال ر املن تم  ٣٠أش   ٢٠٢٢س

االت السعودية)     (جميع املبالغ بالر

  

  

  معامالت االطراف ذات العالقة واألرصدة (تتمة) -٥

 

          ذات عالقة:  أطرافمبالغ مستحقة من 

  كما  : األرصدة         

تم  ٣٠         سم  ٣١    ٢٠٢٢ س   ٢٠٢١د

  (مدققة)    (غ مدققة)         أطراف ذات عالقة 

  ٤٫٣٢٢٫٠٧٨    ٢٫٦٦٨٫٦٩٧        مؤسسة األسود للتجارة واملقاوالت 

  ٤٨٧٫١٣٤    ١٢٨٫٥٦٧        مطعم الكرم 

ة دمات العقار   ٣٩٠٫٣٠٠    ٣٩٠٫٣٠٠        مؤسسة األسود ل

        ٥٫١٩٩٫٥١٢    ٣٫١٨٧٫٥٦٤ 

  

ا تحت  أطرافمبالغ مستحقة إ  ة و الدائنة الذمم الذات عالقة تم عرض   ستحقات: املتجار

  

          

:  األرصدة          كما 

تم  ٣٠         سم  ٣١    ٢٠٢٢ س   ٢٠٢١د

  (مدققة)    (غ مدققة)         أطراف ذات عالقة 

ة    ٢٩٣٫٢٤٥    ٣٨٢٫٠٨٥        مؤسسة األسود التجار

الة الفضاء للسفر     -    ٢٢٫٠٢٠        والسياحةو

انيكية -شركة األسود للتجارة واملقاوالت  رومي   ٩٩٠    ٩٩٠        ك

        ٢٩٤٫٢٣٥    ٤٠٥٫٠٩٥  

  

موعة سع وشروط الدفعات للمعامالت أعاله بواسطة إدارة ا   . تمت املوافقة ع سياسات ال

 

افآت ن  م سي   موظفي اإلدارة الرئ

افآتانت  ن ع النحو التا م سي   :موظفي اإلدارة الرئ

 

تم  ٣٠         تم  ٣٠    ٢٠٢٢ س   ٢٠٢١ س

  (غ مدققة)    (غ مدققة)         

ة األجل  منافع   ٢٫٠٥٢٫٠٦٧    ٢٫٨٩٢٫١٨٨        قص

  ١٦٤٫١٠٠    ١٧٦٫٦٤٠        اية خدمة منافع

افآت   ٣٣٧٫٥٠٠    ٣٣٧٫٥٠٠        مجلس اإلدارة  م

        ٢٫٥٥٣٫٦٦٧    ٣٫٤٠٦٫٣٢٨  

  
  
  
 
  
  

-١٠ -  
  

  



 

ق (أسواق املزرعة) سو   الشركة السعودية لل

مة سعودية)   (شركة مسا
 

ائم املالية األولية املوجزة املوحدة     إيضاحات حول القو

ة  سعةلف ية   ال ر املن تم  ٣٠أش   ٢٠٢٢س

االت السعودية)    (جميع املبالغ بالر

  
ضات قروض  -٦  ومق
  

تم  ٣٠       سم  ٣١    ٢٠٢٢س   ٢٠٢١د

  (مدققة)    (غ مدققة)     إيضاحات  

  ٦٣٫٠٢٩٫٤١٢    ٤٤٫٠٥٨٫٨٢٤    ١-٦  جزء غ متداول  - قروض ألجل 

  ٣٦٫٩٧٠٫٥٨٨    ٢٩٫٠٤٤٫١١٧    ١-٦  جزء متداول  -                

      ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٧٣٫١٠٢٫٩٤١  

ة األجل    ٤٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٤٨٫٨٠١٫٠٣٠    ٢-٦  قروض قص

      ٥٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٥٢١٫٩٠٣٫٩٧١  
  
  قروض ألجل  ١-٦

لة االجل رسوم م يالت طو س ذه ال سندات إذنية. تحمل  ة محلية مضمونة  لة األجل من بنوك تجار يالت قروض مختلفة طو س صول ع  الية بأسعار  تم ا

ة عادية.    تجار
  

عام   بمبلغ  ٢٠٢١  مح  تجاري  بنك  من  لقرض  جديدين  ن  يل س ع  موعة  ا حصلت  سعودي    ٥٤م،  ال  ر خ  ملي  ٣١ومليون  توار مع  سعودي  ال  ر ون 

ائية   سندات إذنية. م٢٠٢٦وم ٢٠٢٥استحقاق  امش و مضمونة  ح بمعدل سايبور زائد  امش ر ذه القروض ل . تخضع   ع التوا
 

سب مالية معينة.  فاظ ع  ن أمور أخرى، ا دات تتطلب، من ب ع   تتضمن اتفاقيات القروض 
  
ة االجل  ٢-٦   قروض قص

ات إستحقاق أقل من سنة واحدة.   ة األجل لف ة محلية وتتألف من قروض قص ة األجل من بنوك تجار يالت قص س ذه ال صول ع  يالت إن  تم ا س ال

ة عادية.  ة األجل رسوم مالية بأسعار تجار يالت قص س سندات إذنية. تحمل ال ة األجل مضمونة    قص
  
اة  -٧   ز

وط   موقف الر

ا للسنوات من   اصة  اة ا وط الز اء ر بة  ٢٠١٢م إ  ٢٠٠٩قامت الشركة بإ اة والضر يئة الز مارك.م مع  م إ  ٢٠١٣تم تقديم اإلقرارات للسنوات من    وا

مارك. ٢٠٢١ بة وا اة والضر يئة الز   م إ 
  

ل ٢٠٢٠خالل عام   ة  و وط ز مارك بإصدار ر بة وا اة والضر الز يئة  إ  ٢٠١٤لسنوات من  م، قامت  انت   ٢٠١٨م  وال  اة إضافية  امات ز بإل  
ً
م مطالبة

ا من ثم إ    ١٥٫٦البداية   ال سعودي وتم تخفيض ال سعودي. باإلضافة لذلك،  عام    ١٣٫٥مليون ر بة القيمة ٢٠٢٠مليون ر ط ضر م، إستلمت الشركة أيًضا ر

ناء الغرامات.مليون ر  ٣٥٫٥بمبلغ  م٢٠١٩وم ٢٠١٨املضافة لعامي    ال سعودي باست
 

عام   للسنوات  ٢٠٢١  آخر  وي  ز ط  ر الشركة  إستلمت  بقيمة    م٢٠٢٠وم  ٢٠١٩م،  إضا  اة  ز ام  بإل  
ً
ذلك،    ٢١مطالبة إ  باإلضافة  سعودي.  ال  ر مليون 

بة اإلنتاج للسنوات من  ط ضر بة إضا٢٠٢١م إ ٢٠١٧استلمت الشركة أيًضا ر ام ضر  بال
ً
ال سعودي.  ٠٫٦بمبلغ  م مطالبة   مليون ر

 
ذه القضايا إ ا ي وتم تصعيد جميع  القانو وط ضمن األطار الزم  ذه الر نافات ضد  ، بتقديم است شار خار ألمانة العامة قامت الشركة، بمساعدة مس

ية. ان الضر   ل
  

ل    ١٢   ية  م أصدرت٢٠٢٢إبر ان الضر بة القيمة املضافة من  قراًرا بتخفيض مب  األمانة العامة ل ام ضر ال سعودي إ    ٣٥٫٥لغ ال ال    ٤٫١مليون ر مليون ر

ناء الغرامات ا قررت اإلدارة بإعادة الطعند ال بص  سعودي باست ية. باإلضافة لذلك، أصدرت  د ان الضر قراًرا بتخفيض    ٢٠٢٢مايو    ١٨    األمانة العامة ل

وي من  ام الز ال سعودي    ٢٫٧ال سعودي إ  مليون ر  ١٣٫٥مبلغ االل ا    اإلدارة    ال قامت )م٢٠١٨م إ ٢٠١٤بالسنوات من    (تتعلقمليون ر   بإعادة بالفعل  شأ

ناف.    اإلست

ر   ر أكتو ية، رفضت    ٢٠٢٢خالل ش ان الضر اة لعامي    األمانة العامة ل ط الز الطعن     ٢٠٢٠و    ٢٠١٩موقف الشركة ضد ر ط، وتقوم اإلدارة بإعادة   ر

ور.  اة املذ   الز
  

ذه األم ة حول  ر ، ال تتوقع اإلدارة مسؤولية جو التا ا، و ة للدفاع ع ، فإن لدى الشركة أسباب قو ار شار ا   ور.بناًء ع رأي املس
 

ا ح سنة  حصلت شركة الينابيع   اصة  ائية ا وط ال دودة ع الر االت والتجارة ا م إ  ٢٠٠٩م. تم تقديم اإلقرارات عن السنوات من  ٢٠٠٨الصافية للو

مارك.٢٠٢١ بة وا اة والضر يئة الز  م إ 

-١١ -  



  

ق (أسواق املزرعة) سو   الشركة السعودية لل

مة سعودية)   (شركة مسا

  

ائم املالية األولية املوجزة املوحدة     إيضاحات حول القو

ة  سعةلف ية   ال ر املن تم  ٣٠أش   ٢٠٢٢س

االت السعودية)    (جميع املبالغ بالر

  

 

امات  -٨ تملة واإلل  اإلرتباطات ا

موعة، ضمانات   بالنيابة عن ا موعة،  ا ا مع تتعامل  ال  البنوك  (   ٣٩٫٨٨بمبلغ    دفعأصدرت  ال سعودي  سم    ٣١مليون ر ال    ٤٠٫١٩م:  ٢٠٢١د مليون ر

ال سعودي ( ٢٫٣٢سعودي) وخطابات إعتماد بمبلغ  سم  ٣١مليون ر ال سعودي).  ٠٫٤٣م:  ٢٠٢١د  مليون ر

 

م  -٩ حية الس  ر

ا أي أدوات مخففة كما   س لد موعة ل تم   ٣٠بالنظر إ أن ا م األساسية. م٢٠٢١وم ٢٠٢٢ س حية الس ا ر انت  نفس ففة  م ا حية الس   ، فإن ر

  

ية       ر املن ة الثالثة أش تم  ٣٠ف ة     س سعةف ية   ال ر املن تم  ٣٠أش   س

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  (غ مدققة)   (غ مدققة)     (غ مدققة)   (غ مدققة)     

ح العائد إ مسا الشركة   ١٢٫٢٧٦٫٠٥٤  ١٦٫٠٧٥٫٣٦٠    ٣٫٤٩٥٫٨٦٨  ٤٫٥٢١٫١١٨    صا الر

م العادية القائمة    ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠   املتوسط املر لعدد األس

م األساس حية الس فف يةر   ٠٫٢٧  ٠٫٣٦    ٠٫٠٨  ٠٫١٠     ةوا

  

ائم املالية األولية املوجزة املوحدة  -١٠ افقة ع القو   املو

ذه القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة بواسطة مجلس اإلدارة     م. ٢٠٢٢ نوفم  ٩تمت املوافقة ع 
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