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 الموجزة (غیر مراجعة)الموحدة القوائم المالیة األولیة 
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 الموجزةالموحدة تق��ر فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المال�ة األول�ة 

 
كة تبوك للتنم�ة الزراع�ة إ� / السادة مساه�ي    )تادكو(�ش

 
 مقدمة

كة مساهمة سعود�ة) ( كة تبوك للتنم�ة الزراع�ة (تادكو)، (�ش كة") لقد قمنا بفحص قائمة المركز الما�ي األول�ة الموحدة الموجزة المرفقة ل�ش "ال�ش
كاتها التابعة ( ي و و�ش

م والقوائم األول�ة الموحدة الموجزة لألر�اح أو الخسائر والدخل الشامل ٢٠٢٢يونيو  ٣٠�شار إليهما معا بلفظ "المجموعة") كما �ف
ي لف�ت اآلخر 

ف المنتهيوالستة أشهر الثالثة أشهر  يت ي ذلك التار�ــــخ  تني
ف والتدفقات النقد�ة، �ف ي حقوق المساهمني

ات �ف لستة ا ةلف�ت  الموحدة الموجزة والتغ�ي
ي ذلك التار�ــــخ ةالمنته�أشهر 

�ة األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذە القوائم المال�ة  ،�ف وملخص للس�اسات المحاسب�ة الهامة واإل�ضاحات التفس�ي
ي الدو�ي رقم (  للمع�ار المحاسيب

�
" المعتمد ٣٤األول�ة الموحدة الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقا ي الممل�ة الع���ة السعود�ة.  ) "التق��ر الما�ي األو�ي

�ف
 إن مسؤوليتنا �ي إبداء استنتاج حول هذە القوائم المال�ة األول�ة الموحدة الموجزة استنادا لفحصنا. 

 
 نطاق الفحص

 للمع�ار الدو�ي إلرتباطات
�
ي فقرة أساس اإلستنتاج المتحفظ، فقد قمنا بالفحص وفقا

) "فحص القوائم ٢٤١٠الفحص رقم ( باستثناء ما هو موضح �ف
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. و�تألف فحص القوائم المال�ة األول

�ة الموحدة المال�ة األول�ة المنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد �ف
ف عن األمور المال�ة والمحاسب�ة، وتطبيق إجراءات تحل�ل�ة و�جراءات فحص  الموجزة من توج�ه استفسارات �شكل أسا�ي إ� األشخاص المسؤولني

ي الممل�ة ا
 للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف

�
ي يتم الق�ام بها وفقا ي نطاقه من المراجعة اليت

لع���ة السعود�ة، أخرى. و�عد الفحص أقل �شكل كب�ي �ف
ي �مكن تحد�دها خالل عمل�ة المراجعة، و�التا�ي فإننا ال  و�التا�ي فإنها ال تمكننا من الحصول ع� تأ��د بأننا سنكون ع� علم بكافة األمور  الهامة اليت

 .نبدي رأي مراجعة
 

 أساس اإلستنتاج المتحفظ
ف باإل�ضاح رقم ( كات زم�لة ٧كما هو مبني ي �ش

نتمكن فلم بط��قة حقوق المل��ة ) حول القوائم المال�ة األول�ة الموحدة الموجزة والمتعلقة باستثمارات �ف
 القوائم المال�ة المدققة  ع�ي من الحصول 

�
ق أس�ا لإلستثمار الزرا�ي  ة الدول�ي�ي اللمع وفقا كة �ش ي الممل�ة الع���ة السعود�ة ل�ش

للتق��ر الما�ي المعتمد �ف
ي 

ي ٢٠٢١د�سم�ب  ٣١كما �ف
ي ذلك التار�ــــخ ل��ً ٢٠٢٢يونيو  ٣٠م وكما �ف

ألر�اح أو الخسائر من ا م والقوائم المال�ة األول�ة الموحدة الموجزة المنته�ة �ف
ي حقوق المل��ة والتدفقات النقد�ة

وري ومن ثم لم نتمكن  والدخل الشامل األخر والتغ�ي �ف من تحد�د ما إذا كانت هناك أي تعد�الت ر�ما كان من ال�ف
ي 

ي ٢٠٢١د�سم�ب  ٣١إدخالها ع� قائمة المركز الما�ي الموحدة كما �ف
م المال�ة الموحدة لألر�اح أو الخسائر ل�ً� من القوائو م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠م، وكما �ف

ي 
ف �ف ي الثالثة والستة أشهر المنتهيتني

يت ف عن ف�ت ي حقوق المساهني
ات �ف  . م٢٠٢٢يونيو  ٣٠والدخل الشامل األخر والتغ�ي

 
 إستنتاج متحفظ

 
�
ي فقرة أساس اإلستنتاج المتحفظ إ�إستنادا

المعلومات المال�ة األول�ة �جعلنا نعتقد بأن  ما ، فإنه لم يرد إ� علمنا فحصنا و��ستثناء األمور الموضحة �ف
 لمع�ار  كافةالمرفقة لم يتم إعدادها، من   الموحدة الموجزة

�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة.  )٣٤الدو�ي رقم ( المحاسبةالنوا�ي الجوه��ة، وفقا

 المعتمد �ف
 

 لفت إنتباە
ف باإل�ضاح رقم ( الب�انات  ةالموحدة الموجزة تتضمن القوائم المال�ة األول�ة الموحدة الموجزة للمجموعول�ة ) حول القوائم المال�ة األ٥كما هو مبني

كة تابعة"  كة مصادر األعالف الزراع�ة "�ش كة  إ�إستكمال اإلجراءات النظام�ة لنقل مل��ة األصول وجميع العمل�ات التشغ�ل�ة  وجاريالمال�ة ل�ش �ش
 مصادر األعالف الزراع�ة 

�
كة إلتفاق�ة وفقا كاء) و�ش ف مالك المؤسسة (أحد ال�ش ، ولم يتم يتم تعد�ل أستنتاجنا مصادر األعالف الزراع�ة التنازل الموقعة بني

ي هذە القوائم المال�ة األول�ة الموحدة ال
كة مصادر األعالف الزراع�ة المتضمنة �ف موجزة مبلغ ف�ما يتعلق بهذا األمر، ح�ث بلغت إجما�ي موجودات �ش

  ٤٫٢مليون ر�ال سعودي و�جما�ي مصار�فها مبلغ  ١٬٢مليون ر�ال سعودي و�يراداتها مبلغ  ٤٧٬٩ل سعودي، و�جما�ي مطل��اتها مبلغ مليون ر�ا ٣٧٬٧
 مليون ر�ال سعودي. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 الموجزةالموحدة تق��ر فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المال�ة األول�ة 

 
كة تبوك للتنم�ة الزراع�ة    )تادكو(إ� / السادة مساه�ي �ش

 
 أمور أخرى

ي الموحدة للمجموعة عن اتم مراجعة المعلومات المال�ة 
الموجزة الموحدة م، وفحص المعلومات المال�ة األول�ة ٢٠٢١د�سم�ب  ٣١لسنة المنته�ة �ف

ي 
ة المنته�ة �ف  م، من قبل مراجع حسابات أخر ٢٠٢١يونيو  ٣٠للف�ت

�
 م وأبدى رأ�ا

�
إب��ل  ٤ه والموافق ١٤٤٣رمضان  ٣تلك القوائم بتار�ــــخ  ع� تحفظا

 للمعاي�ي الدول�ة للتق��ر الما�ي المعتمدة ٢٠٢١ أغسطس ٢٣ه الموافق ١٤٤٣ محرم ١٥م واستنتاج غ�ي معدل بتار�ــــخ ٢٠٢٢
�
ي تم إصدارها وفقا م، واليت

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. 
 �ف
 

ي وف�ما ��ي أساس 
 م: ٢٠٢١د�سم�ب  ٣١الرأي المتحفظ حول مراجعة القوائم المال�ة الموحدة للمجموعة عن السنة المنته�ة �ف

، ونت�جة لهذا األمر لم نتمكن من تحد�د ما إذا كانت هناك ق أس�ا لالستثمار الزرا�ي كة �ش أي تعد�الت  لم نتكمن من الحصول ع� القوائم المال�ة ل�ش
وري إدخ ي ر�ما كان من ال�ف

ي ٢٠٢١د�سم�ب  ٣١الها ع� كل من قائمة المركز الما�ي الموحدة كما �ف
 ٣١م، والقوائم المال�ة الموحدة للسنة المنته�ة �ف

ف الموحدة والتدفقات النقد�٢٠٢١د�سم�ب  ي حقوق المساهني
ات �ف ة م ل�ً� من القوائم المال�ة الموحدة لألر�اح أو الخسائر والدخل الشامل األخر والتغ�ي

ي ذلك التار�ــــخ. عن ال
 سنة المال�ة المنته�ة �ف

 
 طلبات النظام�ة والتنظ�م�ة األخرىالمت

ي الموحدة لم يتم إعتماء القوائم المال�ة 
ف ٢٠٢١د�سم�ب  ٣١للسنة المنته�ة �ف كات.  تار�خه حيت م من قبل المساهمني  مما �عد مخالفة لنظام ال�ش

 
 
 
 
 
 

كاؤەعن الب  سام و�ش
 
 
 

 مهندساحمد عبد المج�د 
ي 
  محاسب قانويف

 ٤٧٧ : ترخ�ص رقم 
 هـ١٤٤٤محرم  ٢٦: جدة

 م٢٠٢٢أغسطس  ٢٤الموافق: 
 
 















 )تادكو(ة تبوك للتنمیة الزراعیة شرك
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 الموجزة (غیر مدققة)الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۹- 

 
 الشركة واألنشطة الرئیسیة -۱

 تبوكھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر من مدینة ) تادكو(إن شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 ملكينشاطھا بموجب القرار ال الشركة. تمارس م۱۹۸٤ مایو ۱٦ الموافق ھـ۱٤۰٤شعبان  ۱٥والصادر بتاریخ  ۳٥٥۰۰۰٥٤۰۳برقم 
 .م۱۹۸۳مارس  ۲۲) بتاریخ ۱۱م / رقم (

 
مارس  ۱۸لایر سعودي بتاریخ  ۱۰ملیون سھم بقیمة اسمیة للسھم  ٤٥لى إملیون لایر سعودي مقسم ٤٥۰یبلغ رأس مال الشركة 

لایر سعودي لتغطیة خسائر الشركة  ۱۰لایر سعودي بقیمة اسمیة للسھم  ۲٤۱٬۷٦۷٬۰۰۰م تم تخفیض رأس المال لیصبح ۲۰۲۰
لایر سعودي مقسم  ۳۹۱٬۷٦۷٬۰۰۰ملیون لایر سعودي لیصبح  ۱٥۰م تم زیادة رأس المال بقیمة ۲۰۲۱مایو ٤المتراكمة وبتاریخ 

ملیون  ٦٬۸دوات حقوق ملكیة بلغت أوقد نتج عن ذلك تكالیف اصدار  يلایر سعود ۱۰سھم بقیمة اسمیة للسھم  ۳۹٬۱۷٦٬۰۰۰لى إ
 لایر سعودي وتم حسمھا من حقوق الملكیة.

 
بدون انتاج متخصص في المحاصیل الرئیسي في الزراعة المختلطة (انتاج مختلط بین المحاصیل والحیوانات  الشركةیتمثل نشاط 

والحیوانات) انشطة الدعم لإلنتاج الحیواني، صناعة األعالف المركزة للحیوانات وادارة وتأجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنیة) 
 و المؤجرة (غیر السكنیة).أادارة وتأجیر العقارات المملوكة 

 
 ۱۹تحدیث كوفید 

وما نتج عنھ من تعطل لألنشطة االجتماعیة واالقتصادیة خالل السنتین السابقتین، تواصل اإلدارة  ۱۹-دباالستجابة النتشار فیروس كوفی
م مستمرة، بما في ذلك ۲۰۲۰تقییم تأثیره بشكل استباقي على عملیاتھا. ال تزال اإلجراءات الوقائیة التي اتخذتھا الشركة في إبریل 

لضمان صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا المستھلكین والمجتمع كنطاق أوسع وكذلك  تشكیل فرق وعملیات إدارة االزمات المستمرة،
ضمان استمراریة تورید منتجاتھا في جمیع أسواقھا. یتم السماح بدخول األفراد الذین حصلوا على اللقاح بشكل كامل في المزارع 

 ومرافق التصنیع.
نفیذ البرامج التي تساعد في زیادة الوعي وتحدید ودعم ومراقبة صحة ال تزال صحة الموظفین تشكل محطة االھتمام الرئیسي مع ت

 ٪ من موظفین الشركة بشكل كامل.۹٥الموظفین. سھلت اإلدارة حصول الموظفین على اللقاح وتم تطعیم أكثر من 
 

مثل التباعد  ۱۹-علقة بكوفیدعلى الصعید العالمي، كان ھناك انخفاض كبیر في عدد الحاالت المسجلة نتیجة لذلك، تم رفع القیود المت
 االجتماعي وحظر السفر واشتراط قیام المسافرین بتقدیم نتیجة فحص سلبیة الختبار بي سي ار.

 
لم یكن لھ تأثیر جوھري على نتائج الشركة المالیة التي تم التقریر عنھا للفترة  ۱۹-بناًء على ھذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن وباء كوفید

 بما في ذلك االحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة. م۲۰۲۲یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 

عن كثب على الرغم من اإلدارة في ھذا الوقت لیست على علم بأي عوامل متوقعة قد تغیر من  ۱۹-تواصل الشركة مراقبة حالة كوفید
 .م أو بعده۲۰۲۲تأثیر الوباء على عملیات الشركة خالل عام 

 
 ابات الفروعتضمن حسابات الشركة حست
صفر  ۱۹صادر بتاریخ  ۱۰۱۰٤۳۹٥۲۲فرع شركة تبوك للتنمیة الزراعیة المسجل في مدینة الریاض بموجب سجل تجاري رقم  -

ویتمثل نشاط الفرع في االنتاج الزراعي والحیواني والتصنیع الزراعي والحیواني وتسویق  م۲۰۱٥دیسمبر  ۱ھـ الموافق ۱٤۳۷
 التسویق الزراعي باالستیراد والتصدیر للمنتجات الزراعیة والنباتیة والحیوانیة والسمكیة ومشتقاتھا.منتجاتھا، العمل في مجال 

صفر  ۱۹صادر بتاریخ  ۲۰٥۰۱۰۷٤۹٦فرع شركة تبوك للتنمیة الزراعیة المسجل في مدینة الدمام بموجب سجل تجاري رقم -
ج الزراعي والحیواني والتصنیع الزراعي والحیواني، وتسویق ویتمثل نشاط الفرع في االنتا م،۲۰۱٥دیسمبر  ۱ھـ الموافق ۱٤۳۷

 منتجاتھا، العمل في مجال التسویق الزراعي باالستیراد والتصدیر للمنتجات الزراعیة والنباتیة والحیوانیة والسمكیة ومشتقاتھا،
صفر  ۱۹صادر بتاریخ  ٤۰۳۰۲۸٦۲٤۳فرع شركة تبوك للتنمیة الزراعیة المسجل في مدینة جدة، بموجب سجل تجاري رقم  -

ویتمثل نشاط الفرع في االنتاج الزراعي والحیواني والتصنیع الزراعي والحیواني وتسویق  م۲۰۱٥دیسمبر  ۱ھـ الموافق ۱٤۳۷
 منتجاتھا، العمل في مجال التسویق الزراعي باالستیراد والتصدیر للمنتجات الزراعیة والنباتیة والحیوانیة والسمكیة ومشتقاتھا.

 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱۰- 

 
 )تتمة( الشركة واألنشطة الرئیسیة -۱

  
 ابات الشركة حسابات الفروع (تتمة)تضمن حست 

 
 ۲صادر بتاریخ  ۳٥٥۰۰۳۳۰۱٦مصنع شركة تبوك للتنمیة الزراعیة للفلین المسجل في مدینة تبوك بموجب سجل تجاري رقم  -

انتاج مواد التعبئة والتغلیف للمنتجات الزراعیة م، ویتمثل نشاط الفرع في ۲۰۱٤فبرایر  ۲ھـ الموافق  ۱٤۳٥ربیع االخر 
 ومشتقاتھا.

 ۲صادر بتاریخ  ۳٥٥۰۰۳۳۰۱٥مصنع الشمال الستخالص وتعبئة الزیوت المسجل في مدینة تبوك بموجب سجل تجاري رقم  -
ـ الموافق ۱٤۳٥ربیع االخر  مشتقاتھ واالستیراد ویتمثل نشاط الفرع في انتاج وتصنیع الزیتون وتسویق منتجاتھ و ۲۰۱٤فبرایر  ۲ھ

 والتصدیر لمنتجاتھ.
صفر  ۱۹صادر تاریخ  ٥۸٥٥۰٦۹۲۱۰شركة تبوك للتنمیة الزراعیة المسجل في مدینة خمیس مشیط بموجب سجل تجاري رقم  -

م ویتمثل نشاط الشركة في االنتاج الزراعي والحیواني والتصنیع الزراعي والحیواني وتسویق ۲۰۱٥دیسمبر  ۱ھـ الموافق ۱٤۳۷
 اتھا، العمل في مجال التسویق الزراعي باالستیراد والتصدیر للمنتجات الزراعیة والنباتیة والحیوانیة والسمكیة ومشتقاتھا.منتج

ربیع  ۲٤صادر بتاریخ  ۳٥٥۰۰۳۳۳۰۱مشتل شركة تبوك للتنمیة الزراعیة المسجل في مدینة تبوك بموجب سجل تجاري رقم  -
ویتمثل نشاط المشتل في انتاج الفاكھة الحرجیة والزینة والعطریة والطبیة وتسویق م ۲۰۱٤فبرایر  ۲٤ھـ الموافق ۱٤۳٥االخر 

 منتجاتھ ومشتقاتھ واالستیراد والتصدیر لمنتجاتھ.
 

م وتبدأ السنة المالیة للشركة من بدایة شھر ۲۰۲۱مارس ۳۱م وتنتھي في ۲۰۲۲ینایر  ۱تبدأ الفترة المالیة الحالیة للشركة في 
 یالدیة وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من نفس السنة. ینایر من كل سنة م

 
یقع المركز الرئیسي للشركة في منطقة تبوك ویجوز لمجلس االدارة ان ینشئ لھا فروع أو مكاتب أو توكیالت داخل وخارج 

 المملكة العربیة السعودیة.
 
 أسس اإلعداد -۲

 
 بیان االلتزام ۲/۱

م وفقاً لمعیار المحاسبة ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیة في ة الموجزة األولیة الموحدتم إعداد القوائم المالیة 
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل  ۳٤الدولي رقم 

المرفقة كافة المعلومات واالیضاحات األولیة الموحدة الموجزة م المالیة الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. ال تتضمن القوائ
یجب  المطلوبة إلعداد القوائم المالیة السنویة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، لذا

 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱سنة المالیة المنتھیة في قرائتھا جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للشركة لل
 

الموجزة تتماشي مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد الموحدة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة 
 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة السنویة للشركة عن السنة المنتھیة في 

 
 أسس القیاس ۲/۲

الموجزة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، إال إذا سمحت المعاییر الدولیة للتقریر الموحدة تم اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 
 .المالي بالقیاس وفقاً لطرق تقییم أخرى

 
من اإلدارة وضع األحكام، وتقدیرات  الموجزة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، یتطلبالموحدة إن اعداد القوائم المالیة األولیة 

الموجزة. ان الموحدة وإفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المصرح عنھا بالقوائم المالیة األولیة 
 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ھذه التقدیرات واالفتراضات الھامة قد تم االفصاح بالقوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

 
 
 
 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱۱- 

 
 )تتمة(أسس اإلعداد  -۲

 
 استمراریة الشركة  ۲/۳

ً  الشركةمن رأس المال مما یتطلب من  %۳۱٫۹۲والتي تمثل م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰بلغت الخسائر المتراكمة الشركة كما في   وفقا
فأكثر وبما  %۲۰لتعلیمات ھیئة السوق المالیة للشركات المدرجة في السوق المالیة السعودیة والتي بلغت خسائرھا المتراكمة 

 لعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتھا في رأس المان یتضمن اإلأعالن عن ذلك على س مالھا اإلأمن ر %۳٥یقل عن 
 .تلك الخسائرلى بلوغ إدت أسباب الرئیسیة التي واأل

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض ٤/۲

الموجزة للشركة بإستخدام عملة البیئة اإلقتصادیة الرئیسیة التي تعمل الموحدة یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة األولیة 
 السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة الموجزة باللایرالموحدة فیھا الشركة ("العملة الوظیفیة"). یتم عرض القوائم المالیة األولیة 

 العرض.
 
 اس التوحید ومحاسبة حقوق الملكیةسأ ٥/۲

 
 الشركات التابعة  -أ

القوائم المالیة للشركة والشركات التي تسیطر علیھا الشركة والشركات  االولیة الموحدة المختصرة تتضمنن القوائم المالیة إ
  الشركة:التابعة لھا كما في تاریخ التقریر تتحقق السیطرة عندما تكون 

 ى الشركة المستثمر فیھا.لدیھا سیطرة عل -
 شاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا.یكون لھا حقوق في عوائد متغیرة من م -
 دام سیطرتھا للتأثیر على عوائدھا.ستخلدیھا القدرة على ا -
 

لى إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إم ال أكانت تسیطر على الشركة المستثمر فیھا  إذاباعادة تقییم ما  مجموعةتقوم ال
 أعاله.كثر من عناصر السیطرة الثالثة المذكورة أو أوجود تغیرات في واحد 

 
حقوق التصویت للشركة المستثمر فیھا یكون لھا السیطرة على الشركة المستثمر قل من اغلبیة أعندما یكون لدى الشركة و

عندما تكون حقوق التصویت كافیھ لمنحھا القدرة العملیة لتوجیھ االنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا من جانب ، فیھا
 واحد.

 
اذا كانت حقوق التصویت التي تملكھا في الشركة تاخذ الشركة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم م

  ذلك:المستثمر فیھا كافیة العطائھا السیطرة بما في 
 وتشتت حقوق تصویت المالك االخرون.حجم ملكیة الشركة لحقوق التصویت بالنسبة لحجم  -
 وق التصویت االخرون أو جھات أخرى.حقوق التصویت المحتملة التي تملكھا الشركة اوحاملي حق -
 ة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.لعقود الناشئا -
و لیس لدیھا القدرة الحالیة على توجیھ االنشطة ذات الصلة أن الشركة لدیھا ألى إخرى تشیر أظروف  وأاي حقائق  -

 .سھمالجتماعات السابقة لحاملي األوقت اتخاذ القرارات بما في ذلك انماط التصویت في ا
 

شركة السیطرة عندما تحصل الشركة على السیطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد الیبدا توحید الشركة التابعة 
 .على الشركة التاعبة

 
 یتم قید التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة دون فقدان السیطرة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة.

 
 
 
 
 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱۲- 

 
 )تتمة(أسس اإلعداد  -۲

 
 (تتمة)الشركات التابعة  -أ

و الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل االخر الى مساھمي الشركة والى حقوق الملكیة غیر المسیطرة ویتم أرباح عود األ
توزیع اجمالي الدخل الشامل االخر الى مساھمي الشركة والى حقوق الملكیة غیر المسیطرة حتى لو ادى ذلك الى وجود عجز 

 مسیطرة.في رصید حقوق الملكییة غیر ال
 

) والمطلوبات الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشھرةفقدت الشركة السیطرة على شركتھا التابعة فانھا تقوم بالغاء اثبات  إذا
و خسارة ناتجة في االرباح أالملكیة في حین یتم اثبات اي ربح لمسیطرة وغیرھا من مكونات حقوق وحقوق الملكیة غیر ا

 والخسائر.
 

یتم اجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتماشى  ،استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة عند الضرورةیتم قید اي 
 للشركة.سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة 

 
یتم حذف جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واالیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالعملیات بین اعضاء 

 .بالكامل عند التوحید الشركة
 

 الشركات الزمیلة  -ب
 الشركةتمتلك و سیطرة مشتركة. ھذا بصورة عامة حیث أعلیھا تأثیرا ھاما ولیس سیطرة  الشركةھي الشركات التي تمارس 

یتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة  ،من حقوق التصویت %٥۰و %۲۰مابین 
 بعد اثباتھا مبدئیا بالتكلفة.

 
 طریقة حقوق الملكیة 

من االرباح  الشركةلالعتراف بمساھمة وفقا لطریقة حقوق الملكیة یتم االعتراف باالستثمارات مبدئیا بالتكلفة ویتم تعدیلھا الحقا 
خر للشركة من الدخل الشامل األ الشركةوحصة  ،رباح والخسائروالخسائر بعد االستحواذ على الشركة المستثمر فیھا في األ

ت یتم االعتراف بااللتزاما ،لى الصفرإبعد تخفیض الحصة في الشركة المستثمر فیھا  ،خرالمستثمر فیھا في الدخل الشامل األ
و التزامات سداد نیابة عنھا. توزیعات أي تعھدات أو أكان ھناك التزام لدعم العملیات التشغیلیة للجھة المستثمر فیھا  إذافقط 

 فیضھا من صافي قیمة االستثمارات.و الذمم المدینة من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة یتم تخأرباح األ
 

ختبار ھبوط القیمة إلالشھرة المتعلقة بالشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة یتم تسجیلھا بالقیمة الدفتریة لالستثمارات والتخضع 
 بشكل منفصل.

 
و المشروع المشترك اي تغییر یطرأ أفي نتائج عملیات الشركة الزمیلة  الشركةتعكس قائمة االرباح والخسائر الموحدة حصة 

باالضافة الي تغییر معترف  شركةلشامل االخر للجھات المستثمر فیھا یتم عرضھ كجزء من الدخل الشامل االخر لعلى الدخل ا
عندما ینطبق  ،بحصتھا في اي تغیرات الشركةو المشروع المشترك یجب ان تعترف أبھ مباشرة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة 

 الشركةیتم حذف االرباح والخسائر غیر المحققة والنتاجة عن العملیات بین  ،ذلك بقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة
و المشاریع التابعة والمشتركة. أمن ھذه الشركات الزمیلة  الشركةو المشروع المشترك بما یتناسب مع حصة أوالشركة الزمیلة 

 .شركةلمالیة لو المشروع المشترك بنفس الفترة اأیتم اعداد القوائم المالیة للشركة الزمیلة 
 

 الشركةو المشروع المشترك متوافقة مع سیاسات أعند الضرورة یتم اجراء تعدیالت لجعل السیاسات المحاسبیة للشركة الزمیلة 
ذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ھبوط قیمة استثماراتھا في الشركة إما  الشركةتحدد  ،بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة

و أن االستثمار في الشركة الزمیلة أي دلیل موضوعي على أذا كان ھنالك إفي تاریخ كل تقریر ما  لشركةاوتحدد  الزمیلة.
تقوم باحتساب قیمة الھبوط باعتباره الفرق بین القیمة القابلة  الشركةكان كذلك فان  إذا ،المشروع المشترك قد ھبطت قیمتھ

"حصة من الربح  والقیمة الدفتریة لھا ویتم االعتراف بالخسارة على شكلو المشروع المشترك ألالسترداد للشركة الزمیلة 
 رباح والخسائر الموحدة.بالشركة الزمیلة والمشروع المشترك" بقائمة األ

 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱۳- 

 
 )تتمة(أسس اإلعداد  -۲

 
 (تتمة)الشركات الزمیلة  -ب

 
 الملكیة (تتمة)طریقة حقوق 

بقیاس واالعتراف بایة  الشركةتقوم ى المشروع المشترك والسیطرة المشتركة علو أعند فقدان التاثیر الھام على الشركة الزمیلة 
و أو المشروع المشترك عند فقد التاثیر أیتم االعتراف بایة فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة  العادلة.استثمارات مبقاه بالقیمة 

 و الخسائر.أرباح عائدات من التخلص من ھذه االستثمارات في األالسیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمارات المتبقیة وال
 

لیھا إدناه ویشار أتتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة التالیة الوارد بیانھا 
 “.مجموعةال" ـمجتمعة ب

  

 اسم الشركة
رقم السجل 

 التجاري
الشكل 
 بلد التأسیس القانوني

نسبة الملكیة المباشرة 
 كما في

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ النشاط
فاق أشركة 

 الغذاء المحدودة
شركة  ۲۰٥۱۲۲۰٤۲۱

 مساھمة مقفلة 
المملكة العربیة 

 السعودیة 
انتاج انواع الدواجن واالرانب  ٥۰% ٥۰%

والطیور المبردة والمجمدة 
انتاج اللحوم المبردة والمجمدة 
تقطیع وتجھیز وتعبئة وتغلیف 
اللحوم والدواجن انتاج السجق 
(النقانق) والھامبرجر من 

 اللحوم 
شركة مصادر 

االعالف 
 الزراعیة *

شركة ذات  ٤۰۳۰۳۲٥٦٤۷
مسؤولیة 
 محدودة 

المملكة العربیة 
 السعودیة 

وكالء البیع في الحیوانات الحیة  ٦۰% ٦۰%
البیع بالجملة للحبوب والبذور 
ماعدا الشعیر البیع بالجملة 

 العالف الماشیة 
شركة تبوك 

للتسویق 
 الزراعي **

شركة شخص  ۳٥٥۰۱۲۳٥۳٤
واحد مساھمة 

 مقفلة 

المملكة العربیة 
 السعودیة 

 الزراعيالتسویق  ۱۰۰% ۱۰۰%

شركة تبوك 
 للمشاتل **

شركة شخص  ۳٥٥۰۱۲۳٥۳٥
واحد مساھمة 

 مقفلة 

المملكة العربیة 
 السعودیة 

 تنسیق الحدائق  ۱۰۰% ۱۰۰%

 
حصة الى طرف ذو عالقة بما لھا  ۷٥۰عن جمیع حصصھا بشركة مطاحن الدقیق الفاخر "شركة تابعة" والبالغة  الشركةتنازلت  *

لایر  ۱٬۲٥۰٬۰۰۰من حقوق وما علیھا من التزامات وذلك مقابل تأسیس شركة جدیدة "شركة مصادر االعالف" برأس مال قدره 
لایر سعودي وقد تم اصدار السجل التجاري للشركة التابعة  ۷٥۰٬۰۰۰ة من رأس المال بقیم %٦۰نسبة  الشركةن تمتلك أسعودي على 

نھاء االجراءات الخاصة بنقل ملكیة االصول وتحویل جمیع مع ادارة الشركة التابعة إل الشركةم وتعمل ادارة ۲۰۱۹فبرایر  ۲٤بتاریخ 
حد الشركاء) والشركة حیث بلغ اجمالي أین مالك المؤسسة (العملیات المالیة التشغیلیة باسم الشركة التابعة التفاقیة التنازل الموقعة ب

ملیون لایر سعودي  ۳۷٬۷مبلغ الموجزة الموحدة األولیة صول شركة مصادر االعالف الزراعیة المتضمنة في ھذه القوائم المالیة أ
قامت الشركة برفع دعوى  وحفظا لحقوق مساھمي شركة تبوك للتنمیة الزراعیة لایر سعودي ملیون ٤٬۲واجمال مصاریفھا مبلغ 
صول المصنع وذلك حال أعن ملیون لایر سعودي والتي تم تقدیمھا للشركة التابعة مقابل تنازل الشریك  ۱۸للمطالبة باسترداد مبلغ 

 لى الشركة التابعة.إتعذر نقل الملكیة 
 

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱** بتاریخ 
صدر قرار مجلس االدارة بتصفیة كل من شركة تبوك للمشاتل وتسویق الحدائق وشركة تبوك للتسویق الزراعي ولم یتم االنتھاء بعد 

 الالزمة.من االجراءات النظامیة 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱٤- 

 
 إستخدام األحكام والتقدیرات -۳

ام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة الموجزة من اإلدارة إستخدام األحكالموحدة یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة 
 .على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات

 
مناسبة للظروف وتستخدم  إن التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر

لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى، یتم تقییم التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. 
لیة في حال یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقب

 .أثرت التقدیرات التي تغیرت على الفترات الحالیة والمستقبلیة
 

تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا بالقوائم المالیة  للشركةإن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة 
 .للسنة السابقة

 
 اإلستمراریة

الشركة على اإلستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمراریة، ولدیھا قناعة أن لدى الشركة الموارد الكافیة إلستمرار  أجرت إدارة الشركة تقییماً لقدرة
أعمالھا في المستقبل القریب. إضافة لذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا أي شكوك جوھریة في قدرة الشركة على اإلستمرار على ھذا النحو. 

 أساس اإلستمراریة. لذا فقد تم إعداد القوائم المالیة على
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
 

  المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات
م والتي تم شرحھا ۲۰۲۲ینایر  ۱ال توجد معاییر جدیدة تم إصدارھا ومع ذلك فان عدداً من التعدیالت على المعاییر ساریة اعتباراً من 

الموحدة م، ولكن لیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في القوائم المالیة السنویة للشركة الصادرة في 
 كة.للشرالموجزة 

 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱٥- 

 
 ، صافيممتلكات وآالت ومعدات -٥

 
 

 اراضي
مباني وانشاءات 

 ابار وانظمة ري االت ومعدات ** *
وسائل نقل 

 وانتقال
واشجار  نباتات

 مثمرة
اثاث 

 ومفروشات
مشروعات تحت 

 االجمالي التنفیذ
          التكلفة

 ۸۸۸٬۸۷۳٬٦۲۸ ٦۲٬۱۸٥٬۰٦۰ ۱۲٬۹٦۱٬۲۳٥ ٦٤٬۱٤٤٬۹۳۰ ۲٥٬۹۷۱٬۱٦۸ ۱۹۲٬۰۲۷٬۳۲٤ ۱٥۷٬۱۹۱٬۸۲٤ ۳۳۱٬۱۷۱٬٤۸۷ ٤۳٬۲۲۰٬٦۰۰ ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٥٬۷٤۳٬٤۸٤ ٦٬۷٦٦٬٤۷۳ ۱۳٬۳۸۳ - ۷٦۲٬٤۷۰ - ۸٬۲۰۱٬۱٥۸ - - اضافات

المحول من مشروعات تحت 
 التنفیذ لألصول الثابتة

- - - - - ۹٬۳۹۹٬۸٥۷ - )۹٬۳۹۹٬۸٥۷( - 

 ۹۰٤٬٦۱۷٬۱۱۲ ٥۹٬٥٥۱٬٦۷٦ ۱۲٬۹۷٤٬٦۱۸ ۷۳٬٥٤٤٬۷۸۷ ۲٦٬۷۳۳٬٦۳۸ ۱۹۲٬۰۲۷٬۳۲٤ ۱٦٥٬۳۹۲٬۹۸۲ ۳۳۱٬۱۷۱٬٤۸۷ ٤۳٬۲۲۰٬٦۰۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الرصید في 
          

          االستھالك المتراكم
 ٥۸۷٬۸۲٤٬۳۱۲ - ۱۰٬۸۹٤٬٤٥۹ ۳۸٬٥۸۰٬۰٦۷ ۲۲٬۱۳٤٬٦۱٦ ۱۷٥٬۹٥۰٬۰۳۹ ۱۲٦٬٦۲۳٬۲۸٦ ۲۱۳٬٦٤۱٬۸٤٥ - ۲۰۲۲ینایر  ۱الرصید في 

 ۱٤٬۷٤۰٬۷۹٦ - ۱٦٥٬٤۹۷ ۲٬۰۷۲٬۳۸۳ ٥٤۳٬٦۸۹ ۲٬۰۷۲٬۰۸۱ ۳٬۷۷٥٬٦۸٦ ٦٬۱۱۱٬٤٦۰ - إستھالك الفترة
 ٦۰۲٬٥٦٥٬۱۰۸ - ۱۱٬۰٥۹٬۹٥٦ ٤۰٬٦٥۲٬٤٥۰ ۲۲٬٦۷۸٬۳۰٥ ۱۷۸٬۰۲۲٬۱۲۰ ۱۳۰٬۳۹۸٬۹۷۲ ۲۱۹٬۷٥۳٬۳۰٥ - ۲۰۲۲یونیو  ۳۰الرصید في 

          
          صافي القیمة الدفتریة

 ۳۰۲٬۰٥۲٬۰۰٤ ٥۹٬٥٥۱٬٦۷٦ ۱٬۹۱٤٬٦٦۲ ۳۲٬۸۹۲٬۳۳۷ ٤٬۰٥٥٬۳۳۳ ۱٤٬۰۰٥٬۲۰٤ ۳٤٬۹۹٤٬۰۱۰ ۱۱۱٬٤۱۸٬۱۸۲ ٤۳٬۲۲۰٬٦۰۰ ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 
 ۳۰۱٬۰٤۹٬۳۱٦ ٦۲٬۱۸٥٬۰٦۰ ۲٬۰٦٦٬۷۷٦ ۲٥٬٥٦٤٬۸٦۳ ۳٬۸۳٦٬٥٥۲ ۱٦٬۰۷۷٬۲۸٥ ۳۰٬٥٦۸٬٥۳۸ ۱۱۷٬٥۲۹٬٦٤۲ ٤۳٬۲۲۰٬٦۰۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱كما في 

  
ملیون لایر سعودي والمرھونة لصالح صندوق التنمیة الزراعیة كضمان للقرض الممنوح  ۳۹تتضمن المباني واإلنشاءات أصول مستودعات التبرید والتي تبلغ صافي قیمتھا الدفتریة حوالي  *
 .شركةلل
 

ملیون لایر سعودي وھي مرھونة لصالح  ۳۰مبلغ م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ھا الدفتریة كما في اآلالت والمعدات أصول شركة مصادر األعالف (شركة تابعة) والتي تبلغ صافي قیمت ** تتضمن
 .للشركة صندوق التنمیة الصناعیة السعودي كضمان للقرض الممنوح

 
 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱٦- 

 
 ، صافيحیویةالموجودات ال -٦
 

 إجمالي المحاصیل قطیع أغنام م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ات الحیویة في تصنیف الموجود
 ۱۸٬۰۱۸٬٦٥۰ - ۱۸٬۰۱۸٬٦٥۰ موجودات حیویة مصنفة كموجودات غیر متداولة

 ۱٤٬۳۱۳٬۸۷۹ ۱۱٬۸۳۲٬٥۳٤ ۲٬٤۸۱٬۳٤٥ ات حیویة مصنفة كموجودات متداولةموجود
 ۲۰٬٤۹۹٬۹۹٥ ۱۱٬۸۳۲٬٥۳٤ ۳۲٬۳۳۲٬٥۲۹ 

 
في قیمة الموجودات الحیویة  وجود إنخفاض إلىالخاصة بقطیع األغنام نتیجة  رصید الموجودات الحیویةخالل الفترة إنخفض  -

 لایر سعودي وذلك بناء علي التقییم الداخلي. ۲٬٤۰٤٬٦٤۰المتداولة وبلغت قیمة اإلنخفاض 
 لایر سعودي. ۲٬۳۸۷٬۷۳٥بقیمة  م۲۰۲۲یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  أسعار األغناموكما إرتفعت الموالید  -

 
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱تصنیف الموجودات الحیویة في 
 إجمالي المحاصیل قطیع أغنام (المدققة)

 ۱۸٬٦٥۱٬۰۰۰ - ۱۸٬٦٥۱٬۰۰۰ موجودات حیویة مصنفة كموجودات غیر متداولة
 ۱۹٬۸۲۷٬٤۲۷ ۱۷٬۹٦۱٬٥۲۷ ۱٬۸٦٥٬۹۰۰ ات حیویة مصنفة كموجودات متداولةموجود

 ۲۰٬٥۱٦٬۹۰۰ ۱۷٬۹٦۱٬٥۲۷ ۳۸٬٤۷۸٬٤۲۷ 
 
  إستثمارات -۷
 
 في شركات بطریقة حقوق الملكیة إستثمارات -۷/۱

 
 نسبة المشاركة

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 
 )غیر المدققة(

م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 )مدققة(

شركة شرق آسیا لالستثمار 
 %۲۸٬٥۷ الزراعي *

۱٤٬٥۷۰٬۸۷٤ ۱٥٬٤۳۳٬۳۰۹ 

شركة الخلیج لتكنولوجیا الطاقة 
 %٥۰ المستدامة **

- - 

 شركة رخاء لالستثمار الزراعي
 %۲۱٬٦۱ والتنمیة ***

- - 

  ۱٤٬٥۷۰٬۸۷٤ ۱٥٬٤۳۳٬۳۰۹ 
 

 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰م مسجلة في المملكة العربیة السعودیة برأس مال ۲۰۱۳مایو  ۷* تم تأسیس شركة شرق آسیا لالستثمار الزراعي في 
والحبوب واألرز والشعیر والفواكھ لایر سعودي، ویتمثل نشاطھا في االستثمار الزراعي واقامھ المشاریع الزراعیة إلنتاج المحاصیل 

نشاء وإدارة وصیانة مصانع للصناعات الغذائیة وإقامة مشاریع إوالزیتون واألعالف وكافة المنتجات الزراعیة والحاصالت الحقلیة و
 اإلنتاج الحیواني ویشمل تربیة الماشیة والدواجن وانشاء وإدارة مصانع منتجات االلبان واللحوم واألعالف.

 
ألف لایر سعودي  ۲٥۰في شركة الخلیج لتكنولوجیا للطاقة المستدامة (تحت التصفیة) بقیمة  %٥۰تمتلك المجموعة حصة بنسبة ** 

 وتم تكوین خسائر ھبوط بإجمالي قیمة االستثمار وجاري اتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة لتصفیة تلك الشركة.
 

شركة  –لایر سعودي في شركة جنات لالستثمار الزراعي  ۱۷٬٥۰۰٬۰۰۰مبلغ ٪ وب۲۷٬۸استثمار بنسبة  مجموعةتمتلك ال ***
 تحت التصفیة، وقد تم االعتراف سابقاً بكامل خسائر االستثمار بكامل الحصة المستثمر فیھا. -سعودیة ذات مسئولیة محدودة 

  
شركة مساھمة  -ار الزراعي والتنمیة ٪ من راس مال شركة رخاء لالستثم۷۸تمتلك شركة جنات لالستثمار الزراعي حصة بنسبة  -

٪ لصالح الشركاء وتحولت الحصص بأسمائھم كل ۷۸وبسبب إجراءات التصفیة تنازلت الشركة عن حصتھا البالغة  -مصریة 
 ٪ حصة مباشرة في شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمیة.۲۱٬٦۱ المجموعةحسب نصیبھ وعلیھ أصبحت ملكیة 

 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱۷- 

 
 (تتمة) إستثمارات -۷

 
 (تتمة) إستثمارات في شركات بطریقة حقوق الملكیة -۷/۱

 
ملیون لایر سعودي وذلك بضمانات  ۱۰۰م حصلت شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمیة على قرض بمبلغ ۲۰۰۹خالل عام  -

مقدمة من الشركاء في شركة جنات لالستثمار الزراعي. وبسبب العجز في القوائم المالیة وعدم قدرة شركة رخاء لالستثمار 
بأثبات حصتھا في القرض مقابل الضمان المقدم لصالح الصندوق السعودي للتنمیة  المجموعةالزراعي والتنمیة على السداد قامت 

م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي. وقد بلغ عجز حقوق الملكیة لشركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمیة كما في ۱۸بمبلغ 
 .ملیون جنیھ مصري ۲۱۰(آخر قوائم مالیة مدققة) حوالي 

 
القرض المقید بسجالت شركة رصید على تحویل  لالستثمار الزراعي والتنمیة بشركة رخاء مساھمیناتفق الاالحقھ  خالل الفترة -

بدون ایھ  مساھمینقرض من ال صبحلی الصناعیة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمیة والمسجل لصالح الصندوق السعودي للتنمیة
والتنمیة، الجمعیة العمومیة لشركة رخاء لالستثمار الزراعي  اجتماع تممالیة عوائد مالیة وبالجنیة المصري والحقا لتاریخ القوائم ال

 العامة. ةوجارى اعتماده من الجھات المختصة ولم یتم تأثیر دفاتر الشركة بتلك التسویة لحین اعتماد الجمعی
 

 من خالل الدخل الشامل األخر بالقیمة العادلة إستثمارات -۷/۲
لایر سعودي  ٤۱۲٬۸۰۰بمبلغ  وتجارة البذوربالقیمة العادلة في قیمة إستثمار المجموعة في الشركة الوطنیة إلنتاج  تتمثل اإلستثمارات

 .من إجمالي رأس مال الشركة %۱٫٤ل ) والتي تمثلایر سعودي ٤۱۲٬۸۰۰: ۲۰۲۱(
 

 ، صافيالمخزون -۸
م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في  

 (غیر المدققة)
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 (مدققة)
 ٥۹۳٬٤۹٦ ۲۱۲٬۰۱۰ أعالف

 ۲۹۹٬۱۳۲ ۲٦٬۱۰۱٬۷۷۷ بذور
 ٦٬٦٤۲٬٥۰۸ ٦٬٦۰۷٬۹۹٤ ثمار وزیت زیتون

 ۱٬۸۸۲٬٤۲۳ ۱٬۷۳۳٬٥۲۹ أسمدة ومواد كیمیائیة
 ۸٬٤۹۸٬۰۰۲ ۱٤٬٦۱۱٬۲۲٤ لحوم مصنعة

 ۱۳٬٥۲٤٬۱۹٤ ۱٥٬۸٤۷٬٤۸٤ قطع غیار ومواد مستھلكة
 ٦٥٬۱۱٤٬۰۱۸ ۳۱٬٤۳۹٬۷٥٥ 

 )٤٬۰۹٦٬۱٤۰( )٤٬۰۹٦٬۱٤۰( راكد وبطئ الحركةیخصم: مخصص مخزون 
 ٦۱٬۰۱۷٬۸۷۸ ۲۷٬۳٤۳٬٦۱٥ 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۹
بشروط متفق علیھا ویتم إعتمادھا بواسطة  والتي تتمخدمات التمویل  علىتمثل المعامالت مع أطراف ذات عالقة بصفة أساسیة  )أ

 اإلدارة وھي كما یلي:
 

 العالقة اإلسم
 شركة زمیلة لإلستثمار الزراعي والتنمیةشركة رخاء 

 حقوق ملكیة غیر مسیطرة أحمد حسین العمري
 طرف ذو عالقة أخر مؤسسة أحمد حسین العمري 

 
 

 
 
 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱۸- 

 
 (تتمة)عامالت مع أطراف ذات عالقة م -۹

 
 تتلخص األرصدة والمعامالت مع األطراف ذوي عالقة فیما یلي: )ب

 
 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 طبیعة المعاملة ذو العالقةالطرف 
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 (غیر المدققة)
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 (مدققة)
 ٥٬۲۲۳٬۱۳٤ ٥٬۲۲۳٬۱۳٤ تمویل شركة رخاء لإلستثمار الزراعي والتنمیة

 ۹٬۰٦۳٬۱۹۱ ٦٬٤۹۷٬۷۹۳ تمویل مؤسسة أحمد حسین العمري
  ۱۱٬۷۲۰٬۹۲۷ ۱٤٬۲۸٦٬۳۲٥ 
 

 أطراف ذوي عالقة مستحق إلي

 طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة
م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 (غیر المدققة)
م ۲۰۲۱سمبر دی ۳۱كما في 

 (مدققة)
 ۲۷٬۱۸٥٬۰۱۳ ۲٥٬۲۹۷٬٥۳۹ تحمل الخسائر أحمد حسین العمري

  ۲٥٬۲۹۷٬٥۳۹ ۲۷٬۱۸٥٬۰۱۳ 
 

 احتیاطي نظامي -۱۰
٪ من صافي األرباح إلى االحتیاطي ۱۰وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة ونظام األساس للشركة یجب تجنیب 

٪ من رأس المال المدفوع وقد قررت ۳۰النظامي ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب عندما یبلغ االحتیاطي 
 .م وقف تجنیب اإلحتیاطي النظامي۲۰۲۰مایو  ٦تماعھا بتاریخ الجمعیة العمومیة في إج

 
 قروض وتسھیالت -۱۱

 إیضاح 
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 (غیر مدققة)
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

  (مدققة)
 ۷٬۱٦۹٬٦۱۳ ٥٬٥۸۸٬۱۱۰ ۱۱/۱ ض صندوق التنمیة الصناعيقر

 ۱٬۸۱۹٬۳۰۱ ۱٬۸۱۹٬۳۰۱ ۱۱/۲ قرض صندوق التنمیة الزراعي
 ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۹۰۰٬۰۰۰  غیر المتداولةالجزء  -قروض وتسھیالت 
 ۷٬۱۸۸٬۹۱٤ ٦٬٥۰۷٬٤۱۱  المتداولةالجزء  -قروض وتسھیالت 

  ۷٬٤۰۷٬٤۱۱ ۸٬۹۸۸٬۹۱٤ 
 

ملیون لایر سعودي وذلك لتمویل  ۱٥٬۳م بمبلغ ۲۰۱۳خالل سنة  ن صندوق التنمیة الصناعيعلى قرض م مجموعةحصلت ال -۱۱/۱
على أن یتم سداد األقساط على  طن ۸۱٬٦۰۰الحیوانات بطاقة إنتاجیة مركبة سنویة تبلغ إنتاج أعالف إنشاء مشروع مصنع 

م وضمن اإلجراءات الحكومیة ۲۰۲۰م. خالل عام ۲۰۲۲م وتنتھي في عام ۲۰۱۸دفعات سنویة متساویة القیمة تبدأ من عام 
قساط التي تستحق خالل أزمة ھذا الوباء وتم على االقتصاد قامت إدارة الصندوق بإعادة ھیكلة األ ۱۹-لتخفیف أثر وباء كوفید

(إیضاح  م، إن القرض مضمون بضمان رھن ممتلكات ومعدات المشروع۲۰۲۳تعدیل األقساط لیتم سداد أخر قسط في عام 
٥(. 

 
م وقد بلغت قیمة القرض ۲۰۱۱أكتوبر  ۳۱م والثاني بتاریخ ۲۰۱۰أكتوبر  ۱۷قرضین األول بتاریخ  علي مجموعةحصلت ال -۱۱/۲

 تبرید،لتمویل شراء مستودعات وذلك  لایر سعودي ۱٬٥۹۸٬٥۹٤لایر سعودي أما القرض الثاني فبقیمة  ۱۸٬٤۰۱٬٤۰٤األول 
أصول مستودعات ، القرض مضمون بضمان م۲۰۲۳یونیة  ۲۲علي أن یتم السداد بأقساط سنویة متساویة والتي تنتھي في 

 .)٥(إیضاح  المملوكة للشركة التبرید
 
 
 

 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۱۹- 

 
 األساسیة من صافي خسارة الفترة السھم خسارة -۱۲

 
 السھم األساسیة: خسارة

السھم األساسیة بناًء على الربح القابلة للتوزیع على المساھمین لألسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم  خسارةتم إحتساب 
 سھم. ۳۹٬۱۷٦٬۷۰۰الموجزة والبالغة الموحدة العادیة القائمة بتاریخ القوائم المالیة األولیة 

 
 لفترة الثالثة أشھر 

 یونیو ۳۰المنتھیة في 
 لفترة الستة أشھر

 یونیو ۳۰المنتھیة في 
  

۲۰۲۲ 
 (غیر مدققة)

۲۰۲۱ 
 (غیر مدققة)

 
۲۰۲۲ 

 (غیر مدققة)

۲۰۲۱ 
المعدلة  (غیر مدققة)
 )۱٥(إیضاح 

 )۲٥٬۹٤۱٬٦۷۷( )۲۸٬٦٤٤٬۰۷۲( )۲٤٬۰۳۲٬۳۹٥( )۱۸٬۰۸٤٬٥٦۷( الفترة صافي خسارة
 ۲۸٬۹۸۳٬۳۳۰ ۳۹٬۱۷٦٬۷۰۰ ۲۸٬۹۸۳٬۳۳۰ ۳۹٬۱۷٦٬۷۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم

 )۰٫۹۰( )۰٫۷۳( )۰٫۸۳( )۰٫٤٦( الفترة خسارةالسھم األساسیة من  خسارة
 

 المعلومات القطاعیة لإلیرادات -۱۳
أنواع السلع أو  علىمتخذ القرار المسئول عن العملیات بھدف توزیع الموارد وتقییم أداء القطاعات تركز  إلىإن المعلومات المقدمة 

الخدمات المقدمة. قررت إدارة المجموعة تنظیم المجموعة وفقا لإلختالفات في ھیكل التقریر المالي الداخي. إن القطاعات التشغیلیة 
 للشركة ھي كما یلي:

 
 البیان واألنشطة القطاع التشغیلي

 صناعة األعالف أعالف
 زراعة الفاكھة الموسمیة فاكھة
 الحبوبتجارة  حبوب

 ىصناعة زیت الزیتون والعسل والمنتجات األخر منتجات أخري
 بیع لحوم مجمدة لحوم مجمدة

 
 اإلجمالي لحوم مجمدة منتجات أخرى حبوب فاكھة أعالف م۲۰۲۲یونیو  ۳۰

 ٤٦٬۸۲٤٬۳٦۸ ۳٥٬٦۹۸٬۲٦۰ ۳٬۰۰٥٬٥۱۹ ۹۳۹٬۳٤۸ ٥٬۸٤۱٬۲٦۲ ۱٬۳۳۹٬۹۷۹ اإلیرادات
صافي خسارة الفترة 

 قبل الزكاة
)٤٬۲۱۱٬٤٤۷( )۱۳٬۸٤۷٬٤٦٦( )۲٬۲۸٤٬۷۹۰( )۷٬۳۱۰٬۳٦۷( ٤٬۹٤۲٬٤۹۲ )۲۲٬۷۱۱٬٥۷۸( 

 ٤۷۰٬۲۱٥٬٥۳٦ ۹۳٬۳۷٦٬٦۳۲ ۹٤٬۱۰٤٬٤۷۹ ۳۳٬۲۰۲٬۳٦۰ ۲۰٦٬٤٦٦٬۲۸۷ ٤۳٬۰٦٥٬۷۷۸ مجموع الموجودات
 ۱٦۰٬۸٤٦٬۹٥٤ ٤٬٦۲۸٬٤۹۳ ٤۱٬٤٤۳٬٤٦۸ ۹٬۰٦٥٬٦۳۹ ٥٦٬۳۷۳٬۹٥٥ ٤۹٬۳۳٥٬۳۹۹ مجموع المطلوبات

 
 اإلجمالي لحوم مجمدة منتجات أخري حبوب فاكھة أعالف  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 ٥۳٬۱٤۲٬٤۳٥ ۲۲٬۱۱۰٬۳٥۳ ۱٬۹۱۲٬٤۳۹ ۱۰٬۰٤۲٬٥۰۹ ۸٬۲۳٥٬۸٦۳ ۱۰٬۸٤۱٬۲۷۱ اإلیرادات
صافي خسارة الفترة 

 قبل الزكاة
)۸٬۹۸۸٬۸۷۷( )۷٬۸۰۱٬٦٥۰( )۹٬٥۱۳٬۰٤٬( )٤٦۳۷۱٬۸٤۹( ۳٬۷۳٥٬۱۱۱ )۲٦٬۹٤۰٬۳۱۱( 

 ٥٤۳٬۱۷۷٬٦۹۱ ٦۷٬۱٥٦٬۰۲۰ ۲۹٬٥۸۷٬٥۲۲ ۱٥٥٬۳٦۸٬٥٦٦ ۱۲۷٬٤۱۷٬۷۷۷ ۱٦۳٬٦٤۷٬۸۰٦ مجموع الموجودات
 ۱۸٦٬۷۰٤٬٤۹۰ ۳۷٬۱۲۱٬۰۲۲ ۱۰٬۷۰۰٬۸۱۷ ٥۰٬٤۲۳٬۲۱۰ ٤۱٬۳٥۲٬۰۸۰ ٤۷٬۱۰۷٬۳٦۱ مجموع المطلوبات

 
 
 
 
 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۲۰- 

 
 الموقف الزكوي -۱٤

 م، تم سداد المستحق عنھا.۲۰۰٤عام  حتىتم الربط النھائي  -
 

م وتم اإلعتراض علیھا وقبول اإلعتراض علیھا من اللجنة اإلستئنافیة األولي وفق ۲۰۰۹ –م ۲۰۰٥تم الربط النھائي لألعوام من  -
 )، وال یستحق علیھا أي فروقات زكویة.۲۰۱۸-۱٥۳۳)، الصادر في اإلستئناف المقید برقم (۲۰۲۰-۸٦للقرار (

 
وقبول اإلعتراض علیھا من اللجنة اإلستئنافیة ) حیث تم اإلعتراض علیھا ۲۰۱۲-۲۰۱۰صدر للشركة ربط نھائي عن األعوام من ( -

 )، وال یستحق علیھا أي فروقات زكویة.۲۰۱۸-۱٥۳۳)، الصادر في اإلستئناف المقید برقم (۲۰۲۰-۸٦األولي ضمن القرار (
 

 م)، وقد تم تصعیدھا لألمانة العامة للجان الضریبیة.۲۰۱۸ –م ۲۰۱٤صدر للشركة ربط نھائي عن األعوام من ( -
 

 ۲۰۱۸ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ بیان
 ٤۷۹٬٥٦۰ ٦۷۰٬۷۷۲ ۱٬۰۲۰٬۱۹۱ ٤۳۹٬٥٥۰ قیمة الربط النھائي

 
لایر سعودي وتم سداد المستحق عنھا بالكامل خالل شھر  ۳٦۱٬۷۷۷بمبلغ  م، وتضمنت فروقات زكویة۲۰۱۷تم ربط نھائي لعام  -

 م.۲۰۲۲ینایر 
 

وتم سداد جمیع  م،۲۰۲۰ –م ۲۰۱۹تم صدور قرار من قبل ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك بالقبول الجزئي إلعتراض عام  -
 لایر سعودي. ۷٦۸٬۲٦۲المستحقات الواردة بموجبھما بقیمة 

 
 لایر سعودي، وتم سداد الزكاة بموجبھما. ۱٬۰٥۰٬۲۱۹م بقیمة ۲۰۲۱لعام تم إعداد اإلقرار  -

 
 إدارة المخاطر -األدوات المالیة  -۱٥

بشكل أساسي من النقد وما في حكمھ، والذمم  مجموعةللالموجزة الموحدة تتكون األدوات المالیة المقیدة في قائمة المركز المالي األولیة 
 .المدینة التجاریة، وبعض األرصدة المدینة األخرى والقروض والذمم الدائنة التجاریة وبعض األرصدة الدائنة األخرى

 
 مخاطر العمالت ۱/۱٥

 .صرف العمالت األجنبیةتنتج مخاطر العمالت من التغیرات والتذبذبات في قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیر في أسعار 
بأیة عملیات ذات أھمیة نسبیة بالعمالت عدا اللایر السعودي، والدوالر األمریكي. وحیث أن سعر صرف اللایر  مجموعةلم تقم ال

 .السعودي ثابت مقابل الدوالر األمریكي لذا ترى إدارة الشركة أنھا غیر معرضة لمخاطر العمالت بشكل جوھري
 

 مخاطر االئتمان ۲/۱٥
ن األدوات خسارة مالیة. إ مجموعةبالتزامھ والتسبب في تكبد ال تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالیة في الوفاء

تتضمن بشكل أساسي من النقد وما في حكمھ والذمم المدینة  التي یمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان مجموعةالمالیة الخاصة بال
سیاسة بخصوص حجم األموال  مجموعةائتمانیة عالیة كما أن لدى الالتجاریة. تقوم الشركة بإیداع أموالھا في بنوك ذات موثوقیة وقدرة 

توقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان ھامة المودعة في كل بنك وال تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان ھامة تنتج من ذلك. كما ال ت
من حسابات العمالء نظراً ألن لدیھا قاعدة عریضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنھا تقوم بمراقبة 

 .المدینین التجاریین القائمة دوریاً لتغطیة أیة مدیونیات متوقع عدم تحصیلھا
 

 ً إجراء مراجعة وإعادة ھیكلة أساسیة لمؤشرات أسعار الفائدة الرئیسیة على مستوى العالم، واتساقًا مع ھدف البنك المركزي  یتم حالیا
م رفع معدل اتفاقیات ۲۰۲۲السعودي في المحافظة على االستقرار النقدي والمالي، قرر البنك المركزي السعودي خالل شھر مایو 

عن كثب تلك التغیرات لتحدید  المجموعةفي المئة. تتابع إدارة  ۱٫۷٥إلى  ۱٫۲٥في المئة من  ۰٫٥ إعادة الشراء "الریبور" بمقدار
 األثر المالي المحتمل على نتائج أعمالھا خالل الفترات القادمة.

 
 
 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۲۱- 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر -األدوات المالیة  -۱٥

 
 (تتمة) مخاطر االئتمان ۲/۱٥

 ؤثر على المجموعة في تاریخ القوائم المالیة الموحدة:تیمكن أن التي لمخاطر االئتمان  فیما یلي بیان
 

م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في  
 (غیر المدققة)

دیسمبر  ۳۱كما في 
 م (مدققة)۲۰۲۱

   الموجودات المالیة
 ٥۷٬۲۰۷٬۷۳۲ ۱۰٬۱۹٥٬٥۱۲ نقد وما في حكمھ
 ۷٬۸۸۰٬۱۹٥ ۷٬۸۳۷٬۸۰۰ ذمم مدینة تجاریة

 ۱٤٬۲۸٦٬۳۲٥ ۱۱٬۷۲۰٬۹۲۷ من أطراف ذوي عالقةمستحق 
 ۲۹٬۷٥٤٬۲۳۹ ۷۹٬۳۷٤٬۲٥۲ 
 

 كما في تاریخ التقریر ھي كما یلي: إن أعمار الذمم المدینة التجاریة
م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في  

 (غیر المدققة)
م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 (مدققة)
  ۳٬٦٤٤٬٥۳۱ ٤٬٤٥۱٬۸۷٥ أقل من ثالثة أشھر

  ۱٬۷۷۲٬٥٦۷ ۱٬۳۹۹٬۹۱۲ أشھر وأقل من ستة أشھرأكثر من ثالثة 
 ۲٬۰۰٦٬٤۷۳ ۲٬۲٤٤٬۷۰۸ أكثر من ستة أشھر وأقل من سنة

 ۹٬۹٤۰٬۳٤۸ ۸٬۹۱٦٬٦۱٥ أكثر من سنة
  ۱۷٬۳٦۳٬۹۱۹ ۱۷٬۰۱۳٬۱۱۰ االجمالي قبل خصم المخصص

   یخصم:
 )۹٬٤۸۳٬۷۲٤( )۹٬۱۷٥٬۳۱۰(  مخصص خسائر إئتمانیة متوقعة

 ۷٬۸۳۷٬۸۰۰ ۷٬۸۸۰٬۱۹٥  
 

 مخاطر السیولة ۳/۱٥
على مقابلة التزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة حال استحقاقھا. تتم مراقبة إحتیاجات  مجموعةتتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة ال

 .عند استحقاقھا السیولة على أساس شھري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافیة لمقابلة أي إلتزامات
 

 مجموعةمن القروض والتسھیالت والذمم الدائنة التجاریة وبعض أرصدة دائنة أخرى، وتعمل ال مجموعةتتكون المطلوبات المالیة لل
على الحد من مخاطر السیولة عن طریق التأكد من توفر النقد الالزم، باإلضافة إلى إجراء موائمة بین فترات تحصیل أرصدة المدینین 

 .جاریین وفترات سداد القروض وأرصدة الذمم الدائنة التجاریة واألرصدة الدائنة األخرىالت
 

 مخاطر أسعار العموالت ۱٥/٤
تظھر مخاطر العموالت من التغیرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القیم العادلة 

 تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثیر مخاطر أسعار العموالت لیس جوھریاً. ةمجموعلألدوات المالیة وتراقب ال
 

 القیمة العادلة ۱٥/٥
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یتم تسلیمھ لبیع أحد الموجودات أو یتم دفعھ لتحویل أي من المطلوبات في معاملة في ظروف اعتیادیة 
منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. وعلى ھذا النحو، یمكن ان تنشأ الفروقات بین القیم الدفتریة وتقدیرات القیمة 

 .م تعریف القیمة العادلة على أساس القیاس المستند إلى السوق واإلفتراضات التي یستخدمھا المشاركون في السوقالعادلة. یقو
 
 
 
 
 
 



 )تادكو(شركة تبوك للتنمیة الزراعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 )تتمة(الموجزة (غیر مدققة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م۲۰۲۲ یونیو ۳۰ فيلفترة الثالثة والستة أشھر المنتھیتین 

 )ما لم یذكر خالف ذلك باللایر السعوديجمیع المبالغ (

-۲۲- 

 
 (تتمة) إدارة المخاطر -األدوات المالیة  -۱٥

 
 (تتمة) القیمة العادلة ۱٥/٥

 :المدخالت المستخدمة في طرق التقییم كما یليتصنف القیم العادلة ضمن مستویات مختلفة في تسلسل القیمة العادلة استناداً إلى 
 .المستوى االول: األسعار السوقیة المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالیة -
المستوى الثاني: أسالیب تقییم تعتمد على مدخالت تؤثر على القیمة العادلة ویمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر في  -

 .السوق
أسالیب تقییم تعتمد على مدخالت تؤثر على القیمة العادلة وال یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر في  المستوى الثالث: -

 .السوق
 

تدرج جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة للشركة بالتكلفة المطفأة، وترى إدارة الشركة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
 جوھریة عن قیمتھا الدفتریة.المتداولة ال تختلف بصورة 

 
 أرقام المقارنة -۱٦

 .المالیة األولیة الموحدة الموجزة رقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائمأتم إعادة تبویب لبعض 
 

  أحداث الحقة -۱۷
شقیقة) ووافق المساھمین على م اجتمعت الجمعیة العامة لشركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمیة (شركة ۲۰۲۲خالل شھر یولیو 

تحویل رصید قرض الصندوق السعودي للتنمیة الصناعیة لیصبح لصالح المساھمین بدون أي عوائد مالیة ویكون بالجنیة المصري 
م وجارى اعتماد قرار الجمعیة من الجھات المختصة ۲۰۲۲مارس  ۲۰وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة الشقیقة بتاریخ 

 یة مصر العربیة.بجمھور
 

 الموجزةالموحدة اعتماد القوائم المالیة األولیة  -۱۸
أغسطس  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤٤٤ محرم ۲٦الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في الموحدة تم إعتماد القوائم المالیة األولیة 

 م).۲۰۲۲


