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 ائم المالية  القو 
 في  مراجع الحسابات المستقل للسنة المنتهية وتقرير 

 م2020 ديسمبر  31 
 

 
 صفحـة  فهرسـت

  
  . حول القوائم المالية المستقلتقرير المراجع  -

 1 م 2020ديسمبر 31كما في ة المركز المالي قائم -

 2 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر  -

 3 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في ي حقوق المساهمين قائمة التغيرات ف -

 4                             م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في لتدفقات النقدية  قائمة ا -

 5 م 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية  -

 
 

 

 

 

 



























(ريال سعودي)

م2019 ديسمبر31م2020 ديسمبر31ايضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
095 600 68329 820 27بالصافي- ممتلكات واالت ومعدات 

995 33 973 25 (5)بالصافي– أصول غير ملموسة 
090 634 65629 846 27مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
925 760 6533 20 (7)(بالصافي)– مخزون 

585 321 5173 26 (8)(بالصافي)- ذمم مدينة تجارية 
977 942 9506 305 6(9)(بالصافي  )– مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

915 185 42883 832 82(10)(بالصافي  )– مستحق من اطراف ذات عالقة 
093 499 583 459 2(11)النقد وما في حكمها

495 710 13197 645 91مجموع الموجودات المتداولة
585 344 787127 491 119مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

000 000 000100 000 100(1)رأس المال
376 883 3762 883 2(12)احتياطي نظامي

(649 815 54)(332 495 66)متراكمة (خسائر)
727 067 04448 388 36مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة

459 478 7722 784 2إلتزامات منافع الموظفين

459 478 7722 784 2مجموع المطلوبات غير المتداولة
:المطلوبات متداولة

686 685 68632 685 32(13)قروض قصيرة االجل
058 478 2757 837 11(14)مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

293 407 00822 270 21ذمم دائنة تجارية
528 868 168 167 1(10)مستحق ألطراف ذات عالقة 

576 438 57612 438 12مخصص الزكاة
258 920 258 920 (6)مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة

399 798 97176 318 80مجموع المطلوبات المتداولة
858 276 74379 103 83مجموع المطلوبات

585 344 787127 491 119مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

(ثمار سابقًا- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )شركة ثمار التنمية القابضة 

قائمة المركز المالي
م2020 ديسمبر 31كما في 

(شركة مساهمة سعودية)

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 23>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

1

نعنع



(ثمار سابقًا- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )شركة ثمار التنمية القابضة 
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
م2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

(ريال سعودي)

م2019م2020

إيضاح

332 887 06241 668 3إيرادات النشاط

(286 443 41)(040 484 3)تكلفة النشاط

046 444 022 184 الربح/ (الخسارة)إجمالي 

مصاريف األعمال الرئيسية

(782 742 8)(221 596 7)مصروفات بيع وتسويق

(970 824 5)(800 913 4)مصروفات عمومية وادارية

(080 355 23)0  مخصص خسائر أئتمانية متوقعة

(115 125 15)0  خسائر استبعاد مشاريع تحت التنفيذ

(588 974 2)0  حصة الشركة في خسائر الشركات الزميلة

774 665 316 646 ايرادات اخرى

(715 912 54)(683 679 11)الدخل من العمليات

(550 557 )0  تكلفة التمويل

(265 470 55)(683 679 11)قبل الزكاة  (الخسارة)صافي 

(743 264 1)0  الزكاة

(008 735 56)(683 679 11)السنة (خسارة)صافي 

الدخل  الشامل اآلخر

بنود اليعاد تصنيفها الحقًا  الي قائمة الربح او 

الخسارة

0  0  إجمالي الدخل الشامل األخر

(008 735 56)(683 679 11)اجمالي الدخل الشامل للسنة

السهم للسنة (خسارة) 

نصيب السهم األساسي والمخفض في 

السنة (خسارة)صافي 
(15)(1.17)             (5.67)                  

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 23>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

2

نع



(شركة مساهمة سعودية)

م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
(ريال سعودي)

467 922 091110 039 3768 883 0002 000 100(قبل التعديل)م 2019 يناير 01الرصيد فى 

(732 119 6)(732 119 6)0  0  تعديالت

735 802 359104 919 3761 883 0002 000 100(معدل  ) 2019يناير 1الرصيد في 

(008 735 56)(008 735 56)0  0  السنة (خسارة)صافي 

0  0  0  0  الدخل الشامل االخر للسنة

727 067 48(649 815 54)376 883 0002 000 100م2019 ديسمبر 31الرصيد في 

727 067 48(649 815 54)376 883 0002 000 100م2020 يناير 01الرصيد فى 

(683 679 11)(683 679 11)0  0  السنة (خسارة)صافي 

0  0  0  0  الدخل الشامل االخر للسنة

044 388 36(332 495 66)376 883 0002 000 100م2020 ديسمبر 31الرصيد في 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

مجموع حقوق الملكية 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 23>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

(ثمار سابقًا- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )شركة ثمار التنمية القابضة 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

إحتياطى نظاميرأس المال
/ متراكمة (خسائر)

أرباح مبقاة

3

نع



(شركة مساهمة سعودية)

م2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

(ريال سعودي)

م2019م2020

األنشطة التشغيلية
(265 470 55)(683 679 11)قبل الزكاة  (الخسارة)صافي 

:تعديالت للبنود التالية 
191 498 1622 784 1استهالكات ممتلكات واالت ومعدات

005 6 022 8 إطفاء أصول غير ملموسة
080 355 023  المكون من مخصص خسائر أئتمانية متوقعة

588 974 02  الشركة الزميلة (خسائر)حصة الشركة في 
115 125 015  خسائر استبعاد مشاريع تحت التنفيذ

998 168 313 306 المكون من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
(9 581 186)(11 342 288)

:التغيرات فى الموجودات والمطلوبات 
159 575 2728 740 3مخزون 

(437 920 4)487 353 مستحق من اطراف ذات عالقة
720 898 06811 295 3ذمم مدينة تجارية

(637 793 4)027 637 مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
(472 173 )(285 137 1)ذمم دائنة تجارية

953 692 2172 359 4مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
528 868 640 298 مستحق ألطراف ذات عالقة

526 805 2402 965 1في األنشطة التشغيلية (المستخدم  )النقد المتولد 
(082 000 2)0  المسدد من مخصص الزكاه

(184 224 )0  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
260 581 240 965 1التشغيلية األنشطة المتوفر من/ (المستخدم في )صافي النقد

:األنشطة االستثمارية
(555 325 )(750 4 )شراء ممتلكات ومعدات

(000 40 )0  شراء أصول غير ملموسة

(555 365 )(750 4 )األنشطة االستثمارية (المستخدم في)صافي النقد 

:النشاط التمويلي

(760 759 )0  صافى التغير في القروض

(760 759 )0  النشاط التمويلي (المستخدم في)/ صافي النقد المتوفر من  

(055 544 )490 960 1التدفق النقدي صافى

148 043 0931 499 ارصدة النقد وما في حكمها في بداية السنة 

093 499 583 459 2ارصدة النقد وما في حكمها في نهاية السنة

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 23>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

(ثمار سابقًا- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )شركة ثمار التنمية القابضة 

قائمة التدفقات النقدية

4

نعنع



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :    نبذة عن الشركة -1
للتسويق  سجلت   - الوطنية  )الشركة  القابضة  التنمية  موجب كشركة مساهمة سعودية ب(    ثمار سابقا    –  الزراعيشركة ثمار 

 يناير  07هـ )الموافق 1408  جمادى األول  17بتاريخ  الرياض والصادر من مدينة   1010068222السجل التجاري رقم 
ريال    10سهم قيمة كل منها    000 000 10ريال سعودي من  100  000  000 والبالغ    يتكون رأس مال الشركةم(.  1988
 سعودي. 

م فقد تمت الموافقة على تعديل إسم الشركة  2021أكتوبر    12الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ     بناء  على إجتماع
 ليصبح شركة ثمار التنمية القابضة. 

البيضاء   - الغذائية واللحوم بكافة أنواعها  يتمثل نشاط الشركة في تسويق وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الزراعية والمواد 
الطازجة والمبردة والمجمدة  وتقديم الخدمات في التسويق والصيانة وإدارة المشاريع الزراعية وإدارة وتشغيل أسواق  والحمراء  

 الجملة المركزية 
 التصدير للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواشي الحية واللحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء المبردة والمجمدة .   -
، المملكة العربية    الفرعي  العروبة طريق    -  3549  مبنى رقم   - حي العليا،  الرياضإن عنوان المركز الرئيسي للشركة في   -

   السعودية.
 .  القوائم المالية المرفقة تشمل حسابات الشركة وفروعهاإن  -

 

 :     أساس إعداد القوائم المالية -2
 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1
السعودية المملكة في المعتمدة المالية  للتقارير الدولية  للمعايير وفقا  المالية القوائم هذه  إعداد  تم -  والمعايير العربية 

 القانونيين.  للمحاسبين السعودية الهيئة من  المعتمدة واإلصدارات األخرى 
ار نموذج القيمة العادلة  قررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية السماح للشركات المدرجة باستخدام خي -

لقياس التقييم  ابتداء من  العقارات و   او اعادة  الزامها باستخدام خيار 2022يناير    1العقارات االستثمارية  م واستمرار 
 واألصول غير الملموسة. نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات

 

 العرف المحاسبى / أساس القياس: 2-2
 تم إعداد هذه القوائم المـالية  بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبى ومفهوم اإلستمرارية وعلى أساس التكلفة التاريخية ،
ويتم استخدام اساس آخر اذا تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي استخدام اساس قياس آخر، كما هو مبين في  

 (. 3 السياسات المحاسبية المطبقة )إيضاح رقم
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض:  2-3
 يذكر لم ما العرض، عملة للشركة وكذلك الوظيفية العملة  يمثل الذي السعودي بالريال   المالية القوائم هذه عرض تم -

 وتم تقريب جميع األرقام ألقرب ريال إال إذا اشير الى خالف ذلك.  .ذلك خالف



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الهامة المحاسبية السياسات -3
   الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات غير المطبقة:المعايير  3-1

في          التنفيـذ  حيز  دخلـت  بتطبيق المعـايير الجـديـدة والتعـديالت على المعـايير والتفســــــــــــــيرات التي  الشــــــــــــــركـةقـامـت   -
 حيث ان بعضـها ال ينطبق على اعمالها(. ولن يكون لها تثثيرا  جورريا    الشـركةم )ما ينطبق على  ۲۰۲۰يناير  1

 وتتمثل فيما يلى: .المالية القوائم على
ــبية أهمية ذات" تعريف • ــبة معيار على تعديالت -  "نسـ ــبة ومعيار ۱ الدولي المحاسـ  8 الدولى  المحاسـ

 م(.2020يناير  1)سارى من 
 . المالي المفاهيمي للتقرير  تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار ستخدامإ

 توضيح شرح تعريف الجوهري.
 .( حول المعلومات الغير جوهرية1)  إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم

 . 3المالي  للتقرير الدولي يارالمع على تعديالت - األعمال )تعريف النشاط التجارى( تعريف •
ــبة الدولية ،  ــاط التجاري . وفقا للردود التي تلقاها مجلل معايير المحاســــــــ يراجع هذا التعديل تعريف النشــــــــ
يعتقــد أن تطبيق التوجيــح الحــالي معقــد جــدا ، ويددي إلى عــدد كبير جــدا من المعــامالت المدهلــة لتكوين 

 دمج األعمال.
 المالية . التقارير إلعداد الدولية المعايير في المفاھيم إطار المراجع ضمنبعض  على تعديالت •

 للشركة.اطار المفاهيم ليل معيارا وال يوجد اى تثثير مفاهيم لما ورد بح من تعديالت على القوائم المالية 
رقم  المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت  -المعياري )االسترشادى(   الفائدة سعر صياغة إعادة •

 (. 9( و رقم )7)
توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق باإلصــــــــالح لســــــــعر الفائدة القياســــــــي. تتعلق اإلعفاءات  
بمحاسـبة التحوط ولها تاثير على أن إصـالح سـعر الفائدة السـائد بين البنون الينبغي عموما ان يتسـبب في  

ي اإلســـتمرار في تســـجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو انهاء محاســـبة التحوط . ومع ذلك ، ينبغ
 الخسارة.

ــدرت وت و   فيما يلي المعايير الجديدة − ــيرات التي صـــــ ــاريةوالتعديالت على المعايير المطبقة والتفســـــ  ســـــ
 شــركةال تقم لم المبكر ، ول ن بالتطبيق الســما  م  مع2021يناير    1 بعد أو من الســنوية ءدًاا للفترات

فى حال   المالية القوائم على جوھرياً  تأثيرأ وجود شـركةال تتوقع الالمالية. و  هذه القوائم إعداد عند ءتطبيقها
 أدناه: والتعديالت المعايير تطبيق

 م(. 2021يناير  1)سارى من " التثمين عقود" ۱۷ المالي للتقرير الدولي المعيار •
يناير  1المالية"( )سارى من   القوائم عرض" ۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف •

 م(. 2022
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المعيار   على  المشترن )التعديالت المشروع أو الزميلة  وشركتح المستثمر بين الموجودات  مسارمة أو بيع •
مدجل   السريان تاريخ/ االختياري  للتطبيق متاح(. )۲ الدولي المحاسبة  ومعيار ۱۰ المالي للتقرير الدولي 

 مسمى(  غير إلى أجل
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة 2- 3
 الفترات المحاسبية جميع على الشركة  بواسطة تطبيقها تم  والتي المعتمدة المحاسبية السياسات ألهم عرض  يلي فيما

 .المعروضة
 تصنيف ما هو متداول مقاءل ما هو غير متداول - أ

 

 الموجودات  -
الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادا  إلى التصنيف متداول/غير متداول. ويتم تعرض الشركة 

 تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حال: 
 توقع بيع األصل أو هنان نية لبيعح أو استهالكح خالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو  •
 جرة؛ أو االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتا •
 شهرا  بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو   ۱۲توقع بيع األصل خالل  •
كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبادل األصل أو استخدامح لتسوية التزام ما خالل  •

 شهرا  على األقل من تاريخ التقرير المالي.۱۲

 غير متداولة.تقوم الشركة بتصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات 
 المطلوبات   -

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:  
 توقع تسوية االلتزام خالل الدورة التشغيلية العادية؛ او   •
 االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو  •
 شهرا  بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو 12تسوية االلتزام خالل  •
 شهرا  على األقل من تاريخ التقرير المالي.  12مشروط لتثجيل تسوية االلتزام على مدى  عدم وجود حق غير   •

 . تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة 
 

 

 حكمه في وما النقد - ب
 في الصندوق  والنقد البنون لدى األرصدة من حكمح  في وما النقد يتكون  ، النقدية التدفقات قائمة إعداد ألغراض
 قصيرة واستثمارات أخرى  أقل البنون أو  أشهر ثالثة  خالل أصلية إستحقاق فترة لها والتي  قصيرة األجل والودائع 
 وتتوفر إنشائها من تاريخ أقل أو أشهر ثالثة األصلية استحقاقها فترة تكون  وجدت، والتي إن السيولة، عالية  األجل
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 الشركة  إدارة يتجزأ من جزء ال تمثل والتي المكشوف على  السحب حسابات يتضمن كما  .قيود أية  بدون  للشركة
 .جارية حسابات إلى المكشوف على سحب من تغيرها المتوقع من والتي للنقدية

 

  ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك - ج
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنون إيداعات لدى البنون مدة استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل  

 من سنة واحدة من تاريخ اإليداع. 

 المخزو   - د
 التكلفة كما يلى: أقل، وتحدد أيهما للتحقق، القابلة القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون  يظهر ▪
التغليف بتكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح وتشمل تكاليف شراء المخزون  ومواد التعبئة و   المنتجات  -

من السلطات   –الحقا    – سعر الشراء، ورسوم االستيراد والضرائب األخرى (بخالف تلك التي يمكن استردادها  
ناء وُتطرح  إلى االقت  –بشكل مباشر    –الضريبية) ، وتكاليف النقل، والمناولة والتكاليف األخرى التي تعود  

 الخصومات التجارية، والتخفيضات والبنود المشابهة األخرى عند تحديد تكاليف الشراء. 

 حتى االكتمال، اإلضافية التصنيع تكاليف ناقصا التقديري  البيع سعر من القابلة للتحقق القيمة  صافي يتكون  ▪
 صافي  إلى تكلفة المخزون  في انخفاض بثي االعتراف والتوزيع. ويجب البيع مصاريف من مالئمة وحصة
في للتحقق القابلة  القيمة  عكل بثي االعترافيجب   التخفيض. عملية فيها تحدث التي الفترة كمصروف 

 .العكل يحدث فيها التي الفترة في الدخل  قائمة في القيمة النخفاض
مخصص، ▪ ويتم بطيء مخزون  أي مقابل الضرورة،  عند يجنب  المعيب  أو  المخزون   تكلفة اثبات الحركة 

  .االيرادات تكلفة ضمن وتثبت كمصروف،
 

 والمعدات واآلالت الممتل ات - ه
 االعتراف والقياس 

 في لالنخفاض المتراكمة والخسائر المتراكم االستهالن ناقصا بالتكلفة والمعدات واآلالت الممتلكات تظهر ▪
 األصل. بإقتناء المتعلقة التكاليف كافة األصل اقتناء وجدت. وتتضمن تكلفة إن القيمة،

اقتصادية   ▪ او عدم توقع منافع  استبعاده  الممتلكات واآلالت والمعدات عند  بنود  بند من  أي  اثبات  إلغاء  يتم 
 مستقبلية من استخدامح او استبعاده

متحصالت  عن طريق مقارنة صافى   والمعدات واآلالت يتم تحديد ارباح وخسائر استبعاد بند من الممتلكات ▪
ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات )مصاريف(  والمعدات واآلالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات

 .الخسائر أو األرباح أخرى فى
 ويمكن للمجموعة، المستقبلية االقتصادية المنافع في زيادة عليها يترتب عندما فقط الالحقة النفقات رسملة يتم ▪

 .ثوق مو  بشكل قياسها
 الستكمال الالزمة  السنة خالل مدهلة موجودات إنشاء لتمويل بالقروض  المتعلقة التمويل تكاليف رسملة يتم ▪

 .لح المعدة الموجودات للغرض وتجهيز
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 احتسابها يتم عندئذ   مختلفة إنتاجية أعمار والمعدات واآلالت الممتلكات بند من هامة ألجزاء كان  إذا ما حال  في ▪
 .والمعدات واآلالت من الممتلكات منفصلة كبنود

في القيمة الدفترية للبند إذا كان من   والمعدات واآلالت الممتلكاتيتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء هام من بند   ▪
المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية كامنة إلى المجموعة ويمكن قياس تلك التكاليف بشكل موثوق. يتم 

 والمعدات واآلالت  لممتلكاتالقيمة الدفترية للبند المستبدل عندما يتطلب األمر استبدال قطع هامة ل استبعاد  
على فترات زمنية، تقوم الشركة بإدراج مثل هذه القطع كموجودات فردية مع أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها  

في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات كاستبدال وفقا لذلك. وبالمثل، عند القيام بفحص رئيسي، يتم إدراج تكلفتح  
الخسائر حال  أو األرباح إذا ما تم استيفاء معايير اإلدراج. يتم إدراج تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى فى

 تكبدها. 

 الرأسمالية الغيار قطع
 لدعم عمليات ضرورية تعتبر التي والمعدات بالمصانع للتبديل قابلة  غيار قطع الرأسمالية، الغيار قطع تمثل ▪

 الطارئة. اإلصالح حاالت في الستخدامها أو والمعدات وعمرة المصانع الروتينية الصيانة
 العمر اإلنتاجي مدى  على  الرسملة، وتستهلك ومعايير بشروط الوفاء  حالة في  هذه الغيار قطع  رسملة تتم ▪

 .لها المقدر

 االستهالك
باستخدام  المقدرة اإلنتاجية األعمار  مدى  على الثابت القسط بطريقة المقدرة المتبقية القيمة ناقصا التكلفة تستهلك ▪

 : نسب االستهالن السنوية التالية

 النسبة البيا  النسبة البيا 
 %25 - %5.2 تجهيزات المعارض واألثاث والمفروشات %3 المباني
 %20 - %10 االالت والمعدات %4 االبار
 %25 - %7.5 السيارات %20 - %7.5 كهربائية وكمبيوترأجهزة  

 

 سنة كل نهاية في القيمة في اإلنخفاض ومدشرات للموجودات واألعمار اإلنتاجية المتبقية القيمة مراجعة يتم ▪
 .الحاجة مستقبلي، عند بثثر وتعدل مالية

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 
 جاهزة غير ولكنها إقتنائها تم التي الموجودات بعض الســنة نهاية في التنفيذ تحت الرأســمالية األعمال تشــمل ▪

ألجلح، ويتم تسـجيل األعمال الرأسـمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقص أي انخفاض مسـجل في  المعدة لالسـتخدام
 جاهزة تصــبح عندما اســتهالكها ويتم الصــلة ذات الموجودات فئات إلى الموجودات هذه تحويل القيمة ، ويتم
 .لالستخدام
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  الملموسة غير الموجودات - و
بعد  المقتناة بشـكل مسـتقل بالتكلفة عند االعتراف األولي ، ماعدا الشـهرة(يتم قياس الموجودات غير الملموسـة ) ▪

ــة غير الموجودات قياس يتماالعتراف األولي،   ــا بالتكلفة الملموسـ ــائر المتراكم اإلطفاء ناقصـ  المتراكمة والخسـ
 إن وجدت. القيمة، في لالنخفاض

ال تتم رســــملة الموجودات المنتجة داخليا  )باســــتثناء تكاليف التطوير المرســــملة( ويتم إظهار المصــــروفات ذات  ▪
 الصلة في االرباح او الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها.

 ددة أو غير محددة.يتم تقييم األعمار اإلنتاجية الموجودات غير الملموسة لتكون اما مح ▪
ــادي  ▪ ــة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصــــ يتم إطفاء الموجودات غير الملموســــ

 :يلي كما

 
 السنوات  عدد                                                              البيا 
 5 برامج 

 ومدشـرات اإلنتاجية وأعمارها الملموسـة ذات العمر اإلنتاجي المحد غير للموجودات المتبقية القيم مراجعة يتم ▪
ــنح كل نهاية في القيمة في االنخفاض ــرا  ســ مالية حيث يتم تقييمها لتحديد انخفاض القيمة إذا كان هنان مدشــ

 على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون قد تعرض النخفاض القيمة. 
ط المتوقع الســتهالن المنافع االقتصــادية المســتقبلية ويتم احتســاب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع او النم ▪

ديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حســبما يقتضــي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات  المتضــمنة في األصــل عن طريق تع
 . الضرورة عند مستقبلي، وتعدل بثثرفي التقديرات المحاسبية 

يتم إدراج مصـــــــــروف اإلطفاء للموجودات غير الملموســـــــــة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخســـــــــارة  ▪
 مصروفات بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.والدخل الشامل األخر الموحدة ضمن فئة ال

ــملة يتم ▪ ــادية المنافع تدفق المحتمل من يكون  عندما فقط الالحقة النفقات رســــ ــتقبلية اإلقتصــــ  المرتبطة المســــ
 .موثوق  بشكل النفقات ويمكن قياس المجموعة، إلى بالنفقات

بالنســــــــبة للموجودات غير الملموســــــــة ذات العمر االنتاجى غير المحدد فال يتم اطفائها بل يتم اختبارها لقياس  ▪
انخفاض القيمة ســـــنويا  ســـــواء بصـــــورة منفردة أو على مســـــتوى الوحدات المنتجة للنقد. ويتم فحص تقييم العمر  

ــنيفح كغير محدد ا ــتمر تصـ ــيسـ ــنويا  لتحديد ما إذا كان سـ ــكل مدعوم. وإذا لم يكن كذلك، غير المحدد سـ لمدة بشـ
 فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يكون على اساس مستقبلي. 

تقاس األرباح أو الخســائر الناتجة عن إلغاء إدراج األصــل غير الملموس بالفرق بين صــافي متحصــالت البيع  ▪
 او الخسارة عند استبعاد األصل.والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في الربح 
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 )ا  وجد( الموجودات غير المتداولة المحتفظ ءها للبيع  - ز
ــتردادها  ▪ ــنيف الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفه بها للبيع في حال وجود احتمالية عالية السـ يتم تصـ

 بشكل أساسي من خالل البيع أكثر من االستخدام المستمر. 
يمكن اســــتيفاء متطلبات التصــــنيف كمحتفه بها للبيع فقط عند االحتمالية العالية لالســــتبعاد وأن األصــــل متاح  ▪

للبيع الفوري في حالتح الراهنة. إن اإلجراءات المطلوبة إلتمام البيع يجب أن توضـــــــح أنح لم يكن هنان تغيرات 
 جوهرية أو انح سيتم اتخاذ قرار بإيقاف البيع.

أيهـما أـقل. ويتم -يتم قـياس مـثل هـذه الموجودات عـادة ـبالقيـمة اـلدفترـية أوالقيـمة الـعادـلة ـناقصــــــــــــــة تكـاليف البيع   ▪
ئر االنخفــاض في القيمــة على التصــــــــــــــنيف األولي كموجودات محتفه بهــا للبيع وإدراج األربـاح  إدراج خســـــــــــــــا

 والخسائر الالحقة من إعادة القياس في الربح او الخسارة. 
ــاب  ▪ ــتهالكح بعد ذلك وال يتم احتسـ ــل محتفه بح للبيع فإنح ال يتم إطفاهه أو اسـ ــل كثصـ ــنيف األصـ وفي حال تصـ

 مر فيها بعد ذلك بطريقة حقوق الملكية. االستثمار في الشركة المستث
 

  ت اليف االقتراض -  
 تتكون تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشاة فيما يتعلق باقتراض األموال.  ▪
تتم رســملة تكاليف االقتراض العائدة مباشــرة إلى إنشــاء أصــل باســتخدام معدل الرســملة حتى تلك المرحلة التي  ▪

م فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضـــــــرورية إلعداد األصـــــــل المدهل للغرض المحدد لح وبعد ذلك تحمل هذه يت
ــرة  ــارة. وفي حال القروض المحددة، فإن جميع هذه التكاليف العائدة مباشـــــ التكاليف على قائمة الربح او الخســـــ

زه للغرض المحدد لح او للبيع فإن مثل هذه إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجهي
التكاليف يتم رســـــــــــــملتها كجزء من تكلفة األصـــــــــــــل ذي الصـــــــــــــلة. ويتم إدراج جميع تكاليف االقتراض األخرى 

 كمصاريف في الفترة التي تحدث فيها. 
جودات  يتم خصـم إيرادات االسـتثمار المكتسـبة من االسـتثمار المدقت لقروض محددة حتى يتم إنفاقها على المو  ▪

 المدهلة من تكاليف االقتراض المدهلة للرسملة.
 

 الزميلة والمشروعات المشتركة. لشركات االستثمارات في ا - ط
 الشركة  قدرة هو الكبير التثثير . كبيراهاما  و   تثثيرا الشركة عليها تمارس التي الشركات تلك هي الزميلة الشركات ▪

 مشتركة سيطرة  أو سيطرة ُتعد ال ولكنها فيها المستثمر للشركة والتشغيلية المالية القرارات  في المشاركة على
 .السياسات هذه على

للشركة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كما أن لديها الحق   بموجبح يكون  مشترن ترتيب  هو المشترن المشروع ▪
 فى صافى أصول الترتيب المشترن. 
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 المتعلقة  القرارات  تتطلب عندما قائمة وتكون  مشترن بشكل يحعل مسيطر تعاقدي ترتيب هي المشتركة السيطرة ▪
إن االعتبارات فى تحديد التثثير الهام والسيطرة   .السيطرةالمشاركين فى   األطراف من باإلجماع  موافقة باألنشطة

بنسبة من حق التصويت للمنشثة المستثمر فيها ،    -بشكل مباشر أو غير مباشر  –المشتركة هى االحتفاظ  
التمثيل فى مجلل االدارة أو جهات حوكمة مماثلة فى المنشثة المستثمر فيها ، المشاركة فى صنع السياسات 

ت الجوهرية  ، بما فى ذلك المشاركة فى القرارات المتعلقة بتوزيعات األرباح أو التوزيعات اآلخرى ، المعامال
 .بين الشركة والمنشثة المستثمر فيها ، تبادل الموظفين االداريين أو توفير المعلومات التقنية االساسية

 .الملكية حقوق  طريقة باستخدام  المشترن المشروع  أو الزميلة الشركة في الشركة استثمار عن المحاسبة تتم ▪
  قائمة في  بالتكلفة مبدئيا  المشترن المشروع أو الزميلة  ركةشال في اإلستثمار يسجل  الملكية حقوق   طريقةووفقا  ل ▪

 اآلخر الشامل  والدخل   ئراالخس أو األرباح في لالعتراف بحصة الشركة الحقا    التكلفة هذه    وتعدل المالي  المركز
 .اإلستثمارمطروحا  منها أى انخفاض فى قيمة صافى   المشترن المشروع أو الزميلة  للشركة

 أو الزميلةالمنشثة   في ملكيتها المشترن المشروع أو الزميلة المنشثة خسائر في  الشركة حصة تتجاوز عندما ▪
 استثمار صافي  من ا   جزء جوهرها في تشكل األجل طويلة  ملكية حصص  أي تشمل التي(  المشترن المشروع
.  اإلضافية الخسائر من  بحصتها  االعتراف عن الشركة  تتوقف(  المشترن المشروع أو  الزميلة المنشثة في الشركة

 قانونية التزاماتلدى الشركة    فيحيكون   الذي  بالقدر وتدرج كالتزامات  فقط اإلضافية  الخسائرويتم االعتراف ب
  .المشترن المشروع أو الزميلة المنشثة عن نيابة بمدفوعات قامت أو تعاقدية أو
 تسجيل  المجموعة تستثنف  أرباح، بتسجيل الحقة فترة  في المشترن  المشروع أو الزميلة الشركة قامت وإذا ▪

 .المسجلة غير الخسائر من حصتها مع األرباح من حصتها تتعادل عندما فقط األرباح هذه من حصتها
 الملكية حقوق  طريقة  باستخدام المشترن المشروع أو  الزميلة  المنشثة فيالشركة   استثمار عن  المحاسبة تتم ▪

 ا. مشترك مشروعا  أو زميلة منشثة فيها المستثمر المنشثة فيح حبتص الذي التاريخ من اعتبارا
 اإلستثمار  تكلفة في زيادة أي تسجل المشترن،  المشروع أو الزميلة المنشثة في اإلستثمار على االستحواذ وعند ▪

 كشهرة فيها المستثمرللمنشثة   المحددة والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة صافي في الشركة حصة عن
  ر ، وال يتم استهالكها أو اجراء اختبار فى قيمتها بصورة مستقلة.لالستثما الدفترية القيمة ضمن وتدرج

 الزميلةللمنشثة   المحددة والمطلوبات  للموجودات العادلة القيمة صافي من الشركة حصة في زيادة أي تسجل ▪
 السنة  في  الخسائر  أو األرباح قائمة في مباشرة التقييم إعادة بعد اإلستثمار تكلفة عن  المشترن المشروع أو

 .اإلستثمار على  االستحواذ فيها يتم التي
تتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذى يتوقف فيح اإلستثمار عن كونح منشثة زميلة  ▪

أو مشروع مشترن ، أو عندما يتم توصيف اإلستثمار كمحتفه بح للبيع. ويتم فى هذه الحالة اثبات اإلستثمار  
ة للمنشثة الزميلة أو المشروع المشترن والقيمة  بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بثى اختالف بين القيمة الدفتري

 العادلة بعد تحويلح الى استثمار ومتحصالت االستبعاد فى قائمة الدخل. 



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 
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عندما تقوم الشركة بتخفيض حصتها فى منشثة زميلة أو مشروع مشترن والزالت الشركة مستمرة بتطبيق طريقة  ▪
المكسب والخسارة المثبتة سابقا  ضمن الدخل الشامل  حقوق الملكية ، فإنح يجب على الشركة أن تعيد تصنيف 

اآلخر ، والمتعلقة بذلك اإلنخفاض فى قائمة الربح والخسارة ، اذا كان هذا التصنيف للمكسب والخسارة يتضمن 
 استبعاد  الصول أو االتزامات ذات العالقة. 

م المالية ، مدى وجود دليل موضوعى  بعد التطبيق لطريقة حقوق الملكية ، تحدد الشركة فى تاريخ اعداد القوائ ▪
على اإلنخفاض فى قيمة اإلستثمار فى المنشثة زميلة أو المشروع المشترن وفى حالة وجود مثل هذا الدليل  
تقوم الشركة بتقدير المبلغ الممكن استرداده من قيمة اإلستثمار. ان المبلغ الممكن استرداده من قيمة اإلستثمار  

لالس العادلة  القيمة  قيد هو  قيمتح  أو  اإلستثمار  بيع  تكاليف  منها  مخصوما  للنقد  المنتجة  الوحدة  أو  تثمار 
 أيهما أعلى.  -االستعمال

المحققة ▪ غير  الخسائر  أو  المكاسب  استبعاد  المنشثة    يتم  و  الشركة  بين  المعامالت    أو   الزميلة الناتجة عن 
. ويتم عرض حصة الشركة فى  المشترن وعالمشر  أو الزميلة بقدر حصة الشركة فى المنشثة المشترن المشروع

 فى قائمة الدخل بعد أرباح أو خسائر التشغيل المشترن المشروع  أو الزميلة نتائج المنشثة
عن نفل الفترة المالية للشركة. ويتم اجراء التعديالت   المشترن المشروع أو  الزميلة يتم اعداد القوائم المالية للمنشثة ▪

مع السياسات المحاسبية   المشترن المشروع أو   الزميلة اسات المحاسبية للمنشثةفى حالة الضرورة لتتفق السي
 .للشركة

 

   عقود اإليجار - ي
ــتند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. يتم  ▪ إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو فحواها( عقد إيجار يســــــــ

ــل ما )أو موجودات( أو أن االتفاقية تقييم االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء   ــتخدام اصــــــــ باالتفاقية يعتمد على اســــــــ
تنقل الحق في اســتخدام األصــل )او موجودات( حتى لو لم يتم تحديد األصــل )او تلك الموجودات( بشــكل صــريح 

 في االتفاقية.
 

 الشركة كمستثجر  ▪
اإليجـار التي تنطبق عليهـا متطلـبات المعـيار يتم االعتراف )ان وجـد ( بموجودات ومطلوـبات متعلـقة بعقود   •

 ( حيث :16الدولي للتقرير المالي رقم )
 يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل . •
يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح والخسـارة على مدى فترة االيجار بحيث يتم تحقيق معدل عمولة دوري  •

 لكل فترة . االلتزامثابت على الرصيد المتبقي من 
 تم استهالن حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي: •

 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. -



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 اي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافز ايجارية مستلمة . -
 تكاليف التجديد. )ان وجد( -

 األراضي مدة تسعة سنين .   ويبلغ العمر األنتاجي لحق اإلستخدام 
 تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التالية : •

 الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها ( ناقصا اي حوافز ايجار مدينة . -
 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند الى مدشر او معدل .)ان وجد( -
 ع دفعها من قبل المستاجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية .المبالغ المتوق -
 سعر ممارسة خيار الشراء اذا كان المستاجر متاكد بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ان وجد.  -
ــة ـبإنهـاء عقـد االيجـار ، اذا كـاـنت مـدة االيجـار تعكل بشــــــــــــــكـل معقول من  - دفعـات الغرامـات الخـاصــــــــــــ

 وجد(. ممارسة المستاجر لذلك الخيار )ان
ــيدفعة  • ــتخدام معدل االقتراض التدريجي والذي يمثل الســـــعر الذي ســـ ــم مدفوعات عقد االيجار باســـ يتم خصـــ

ليقترض األموال الالزمة للحصـول على اصـل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصـادية مماثلة بشـروط   المسـتاجر
 واحكام مماثلة 

يتم اثبات المدفوعات المرتبطة بعقود االيجار قصـــــــــيرة االجل وايجارات الموجودات منخفضـــــــــة القيمة على   •
ــيرة  ــارة . عقود االيجار قصـ األجل هي عقود ايجار ذات  اســـاس القســـط الثابت كمصـــروف في الربح والخسـ

 شهرا او اقل . 12فترة ايجار مدتها 
ــروط   • ــع من الشــ ــاس فردي وتحتوي على نطاق واســ ــروط عقود االيجار على اســ يتم اعادة التفاوض على شــ

ــد اليتم   ــدات ولكن الموجودات المدجرة قـ ــار اي تعهـ ــات عقود االيجـ ــاقيـ ــة . التفرض اتفـ ــام المختلفـ واألحكـ
 اإلقتراض . استخدامها كضمان الغراض

 

 الشركة كمدجر  ▪
إن تحـدـيد مـا اذاكـاـنت اإلتـفاقـية هي )او فحواهـا ( عقـد ايجـار يســــــــــــــتـند الى جوهر اإلتـفاقـية في ـتاريخ ـبداـية   •

 العقد .
ويتم تصــــنيف كل عقد من عقود االيجارات )ان وجدت( إما على على انح عقد ايجار تشــــغيلي او انح عقد   •

ــغيلي على جوهر المعاملة وليل   ايجار تمويلي ، حيث يعتمد اعتبار عقد االيجار عقد تمويلي او عقد تشـــــــ
 على شكل العقد 

يصــــــــنف عقد االيجار على انح عقد ايجار تمويلي اذا كان يحول بصــــــــورة جوهرية مايقارب كافة المخاطر   •
 والمنافع العائدة لملكية االصل محل العقد 

ن اليحول بصــــــــورة جوهرية مايقارب كافة  ويتم تصــــــــنيف عقد االيجار على انح عقد ايجار نشــــــــغيلي اذا كا •
 المخاطر والمنافع العائد لملكية االصل نحل العقد 



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 
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تـدرج جوافز عقود اإليجـار او اي رفع في عقود االيجـار كجز اليتجزا من مجموع التزام الـذمم المـدينـة من  •
ــابهـا على اســــــــــــــاس القط الـثاـبت على مـدى فترة العـقد . ـتدرج االيجـ ارات الطـارـئة  عـقد اإليجـار ويتم احتســــــــــــ

 كايرادات في الفترة التي يتم احتسابها . 
 

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية - ك
 والموجودات المخزون  عدا ما( المالية   غير الموجودات بمراجعة مالي مركز قائمة كل تاريخ تقوم الشـركة في ▪

 في خســــارة االنخفاض حدوثتشــــير إلى   ظروف أي مدشــــر أو هنان كان إذا ما لتحديد الضــــريبية المدجلة(
 القابلة تقدير القيمة يتم هذا المدشـــــــــــر، وجود حالة وفي  .القيمة في االنخفاض خســـــــــــارة عكل أو القيمة

 القيمة، في عكل خسـارة االنخفاض القيمة أو في االنخفاض خسـارة مقدار لتحديد الموجودات لهذه لالسـترداد
 .وجدت إن
 لالســـترداد القابلة القيمة بتقدير المجموعة تقوم الفردية، للموجودات لالســـترداد القابلة القيمة تقدير تعذر وعند ▪

 يتم للتوزيع، وثابت معقول أســـــــــاس تحديد إمكانية الموجودات. وعند إليها تنتمي للنقد التي المنتجة للوحدة
 المجموعة على توزيعها يتم ذلك بخالف أو للنقد، المنتجة الوحدات الفردية على المشـــتركة الموجودات توزيع

 لها. وثابت معقول أساس توزيع تحديد يمكن والتي للنقد المنتجة الوحدات من األصغر
وتتمثل قيمة األصــل القابلة لالســترداد في القيمة العادلة لألصــل أو الوحدة المحققة للنقد ناقصــا  تكلفة البيع أو  ▪

 أيهما أعلى،  -القيمة قيد االستعمال 
ابلة لالســترداد لألصــل المنفرد ما لم يكن األصــل يحقق تدفقات نقدية مســتقلة بشــكل كبير عن وتحدد القيمة الق ▪

 النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات. 
وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصــل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالســترداد يعتبر األصــل منخفض  ▪

 ض قيمتح الى القيمة القابلة لالسترداد.القيمة وتخف
عند تقييم القيمة قيد االســــتعمال، يتم خصــــم التدفقات النقدية المســــتقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باســــتخدام  ▪

 المحددة معدل الخصــــــــم قبل الضــــــــريبة بما يعكل التقديرات الســــــــوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
 لها.  المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تعديل يتم لم التي للموجودات

وعـند تحـدـيد القيـمة الـعادـلة ـناقص تكـاليف إتمـام البيع، يتم مراعـاة المـعامالت الســــــــــــــوقـية الحـديـثة وفي حـال عـدم   ▪
 القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.

 ذات قيد الموجودات تم إذا إال الخســــائر أو األرباح في مباشــــرة القيمة في االنخفاض بخســــارة االعتراف يتم ▪
 إعادة عن ناتج الحالة كتخفيض في هذه القيمة في االنخفاض خســارة وتعامل تقييمها، المعاد بالقيمة الصــلة
 .التقييم

أو ( للموجودات الدفترية القيمة زيادة يتم الحق، وقت في القيمة في االنخفاض خســـــــــارة عكل يتم وعندما ▪
 التي تمت الدفترية القيمة تتجاوز ال بحيث لالســترداد القابلة لقيمتها المعدل إلى التقدير )للنقد المنتجة الوحدة
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 قيمة الموجودات في االنخفاض بخسـارة االعتراف تم لو تحديدها فيما سـيتم كان التي الدفترية القيمة زيادتها،
ــنوات في )للنقد المنتجة الوحدة أو( ــابقة سـ  في مباشـــرة في القيمة االنخفاض بعكل خســـارة االعتراف يتم .سـ

 االنخفاض خســـارة وتعامل بالقيمة المعاد تقييمها، الصـــلة ذات الموجودات قيد تم إذا إال الخســـائر أو األرباح
 .التقييم إعادة عن ناتجة كزيادة الحالة هذه في القيمة في

 الملموســـة غير غير الموجودات وكذلك المدة محددة غير اإلنتاجية األعمار ذات لموســـةالم غير الموجودات ▪
 على هنان مدشــــر كان وكلما األقل على ســــنويا قيمتها في لالنخفاض فحصــــها يتم بعد لالســــتخدام المتاحة

 .قيمة الموجودات في االنخفاض
 

  قياس القيمة العادلة - ل
العادلة للموجودات غير المالية كجزء من قوائمها المالية الســــــنوية. القيمة تقوم الشــــــركة باإلفصــــــاح عن القيمة   ▪

العادلة هي الســــــــعر الذي يمكن الحصــــــــول عليح مقابل بيع أصــــــــل أو ســــــــداد التزام في معاملة تتم بين أطراف 
لتزام الســـوق في تاريخ القياس. يســـتند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بثن معاملة بيع األصـــل أو تحويل اال

 تتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو   •
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية.  •
 يجب ان تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قابال  للوصول اليح من قبل الشركة.  ▪
اســتعمال االفتراضــات التي يســتخدمها أطراف الســوق عند تســعير  يتم قياس القيمة العادلة ألصــل أو التزام ما ب ▪

األصــــل أو االلتزام على افتراض أن األطراف في الســــوق يتصــــرفون وفق ما يحقق أفضــــل مصــــالح اقتصــــادية 
 لهم.

يثخذ قياس القيمة العادلة لألصـــــــــــــل غير المالي في الحســـــــــــــبان قدرة األطراف في الســـــــــــــوق على توفير منافع  ▪
ــتخدا ــادية باسـ م األصـــل فيما يحقق أفضـــل منفعة منح أو بيعح إلى طرف أخر من أطراف الســـوق لتحقيق اقتصـ
 أفضل منفعة منح.

ــاليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم   ▪ ــركة أســــــــ ــتخدم الشــــــــ تســــــــ
 ت غير القابلة للمالحظة ، حيث :استخدام المعطيات القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيا

 المسـتوى الثالث ذلك في بما اإلدارة، على الھامة القيمة العادلة قياسـات جميع على اإلشـراف مسـدولية تقع •
 .العادلة للقيم

 دوري. بشكل التقييم وتعديالت للمالحظة القابلة غير الھامة المدخالت بمراجعة اإلدارة وتقوم •
 رذه التقييمات بثن االســــــتنتاج لدعم ثالث طرف من عليھا الحصــــــول تم التي األدلة  بتقييم اإلدارة وتقوم •

 ذلك في الســــــــــــعودية، بما العربية المملكة في المعتمدة المالية الدولية للتقارير المعايير متطلبات تلبي
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 اسـتخدام حالة التقييمات في رذه فيح تصـنف أن ينبغي العادلة الذي للقيمة الھرمي التسـلسـل في المسـتوى 
 .العادلة القيم تستخدم لقياس التسعير، أو خدمات السماسرة أسعار مثل ثالث، طرف من معلومات

أو المطلوبات  للموجودات العادلة القيمة قياس عند المســـتطاع قدر الملحوظة الســـوق  بيانات الشـــركة تســـتخدم ▪
ــنيف و ــتويات إلى العادلة القيم يتم تصـ ــل في مختلفة مسـ  المدخالت بناء على العادلة للقيمة الھرمي التســـلسـ

 :يلي كما التقييم في أساليب المستخدمة
  .المماثلة والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق المعدلة( في )غير المدرجة األسعار :1 المستوى  •
ــتوى  • ــعار بخالف مدخالت :  2 المســـ ــتوى  في المدرجة األســـ  أو لألصـــــل مالحظتھا يمكن والتي 1 المســـ

 األسعار(. من مشتقة مباشر )أي غير بشكل أو األسعار( )مثل مباشرة إما االلتزام
 مالحظتها )مدخالت يمكن سـوق  بيانات إلى تسـتند ال التي والمطلوبات للموجودات مدخالت :3 المسـتوى  •

 ملحوظة(. غير
من التسلسل  مختلفة مستويات في تقع االلتزام أو لألصل العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت كانت إذا ▪

 الھرمي من التســلســل المســتوى  نفل في بالكامل تصــنيفح يتم العادلة القيمة قياس فإن العادلة، للقيمة الھرمي
 .كامل لقياس رام رو للدخل مستوى  أدنى أن حيث للقيمة العادلة

فيھا  حدث التي التقرير فترة نھاية في العادلة للقيمة الھرمي التســلســل مســتويات بين بالتحويالت الشــركح تثبت ▪
 .التغيير

 

  القانوني االحتياطي - م
 10 تحويل الشـركة على يتعين السـعودية، العربية المملكة في الشـركات ونظام وفقا للنظام االسـاسـى للشـركة   ▪

 مالها رأس من % 30 اإلحتياطي هذا يبلغ حتى القانوني اإلحتياطي إلى صافي دخلها من %
ــاهمين للتوزيع على قابل غير القانوني اإلحتياطي هذا إن ▪ ــتخدامح يمكن ذلك، ومع .المسـ ــائر لتغطية اسـ  خسـ

 .مالها رأس زيادة أو الشركة
 

 األدوات المالية   -  
( "األدوات المـاليـة"  الـذي  9يتم إثبـات وقيـاس األدوات المـاليـة وفقـا لمتطلبـات المعيـار الـدولي للتقرير المـالي رقم )

يحدد ويعالج تصــنيف وقياس واســتبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شــراء أوبيع البنود غير  
 لمتعلقة بذلك..ا السياسات المحاسبية تفاصيل يلي المالية. وفيما

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -االعتراف األولي  ▪
ــثة طرفا  ــبح المنشــ ــثة إدراج أي أصــــل مالي او التزام مالي في قائمة المركز المالي عندما تصــ يجب على المنشــ

 من أحكام تعاقدية لألداة.
 الموجودات المالية  ▪

 بالتكلفة المطفثة هي الفئة األنسب إلى الشركة.إن الموجودات المالية للشركة التي تقاس 
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 القياس األولي  ▪
عند القياس األولي، باسـتثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضـمن عنصـرا تمويليا  جوهريا ، يتم قياس األصـل  

ى اقتناء ويتم اثبات تكاليف المعاملة العائدة مباشـــــــــــرة إل .الخســـــــــــارة أو خالل الربح المالي بالقيمة العادلة من
 األصل المالي في قائمة الربح أو الخسارة.

ــارة يتم قياس األصـــــل أو خالل الربح من العادلة بالقيمة ليل المالي األصـــــل كان وإذا  بقيمتح المالي الخســـ
 المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي.  تكاليف إلى باإلضافة العادلة

شـــــهرا     12يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحوي عنصـــــرا تمويليا  جوهريا  أو التي تســـــتحق في أقل من 
 (.15بسعر المعاملة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 التصنيف والقياس الالحق  ▪
ــتقة المالية للموجودات الالحق القياس يعتمد ــنيفھا على غير المشـــ القياس التالية بناء على  ضـــــمن فئات  تصـــ

 نموذج األعمال الذى يتم من خاللح ادارة الموجودات المالية وكذلك والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية:
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات - أ

 دون  تقرير فترة كل نھاية في الخســــارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم
 المالية الموجودات من أي من التخلص أو البيع عند المجموعة تتكبدرا قد التي تكاليف المعاملة خصـم
 .المستقبل في
 الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفثة بالتكلفة كمقاســــة مصــــنفة الغير المالية األصــــول جميع إن

 وهذا ,الخســارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياســها يتم ,أدناه بيانحلما ســيتم  ووفقا اآلخر الشــامل
 بشــكل تخصــص أن للشــركة يحق األولي وعند االثبات األخرى  المشــتقة المالية األصــول جميع يتضــمن
 بالقيمة أو المطفثة القياس بالتكلفة ومتطلبات شروط تستوفي أخرى  بطريقة والتي المالية األصول نهائي
 أو الخسارة. الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية كثصول اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة

 أو بثخرى  أو بطريقة ينشــث قد الذي المحاســبي التطابق عدم بحذف تقوم فإنها بذلك الشــركة قامت وإذا 
 .كبير التطابق بشكل عدم تخفيض

 
 

 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات - ب
االخر( أو  )أدوات حقوق ملكية  الشـــــــامل الدخل خالل وهى تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من

 االخر( الشامل الدخل خالل بالقيمة العادلة من
ــامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم  تقرير فترة كل نھاية في االخر الشـ
 .المستقبل في األصل من التخلص يتم عندما المجموعة تتكبدرا التي تكاليف المعامالت خصم يتم وال
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 الشـــــــامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات في االســـــــتثمارات قياس مع العلم انح يتم ▪

 الخسارة: وأ الربح خالل من بالقيمة العادلة قياسها يتم وال التاليين الشرطين استوفت إذا اآلخر

 تدفقات تحصــيل طريق عن منح الهدف يتحقق الذي األعمال نموذج ضــمن بها االحتفاظ يتم ✓

 موجودات مالية. و وبيع تعاقدية نقدية

 ألصـــــــل مدفوعات فقط تمثل التي النقدية للتدفقات محددة تواريخ في التعاقدية فتراتها تنشـــــــث ✓

 المبلغ القائم. أصل على والفائدة المبلغ
 

 

بھا  المعترف المتراكمة الخسـائر أو األرباح تصـنيف إعادة يتم المالية، بالموجودات االعتراف الغاء عند

 إعادة تصــــنيف الحقا يتم ال ذلك، ومع الخســــارة أو الربح قائمة إلى الشــــامل اآلخر الدخل في ســــابقا

 .حقوق الملكية أدوات حالة في والخسارة الربح إلى العادلة القيمة خسائر أرباح أو
 

 :المطفأة بالت لفة قياسھا يتم مالية موجودات - ج

الفائدة الفعلي في حال اســــــــــتيفاء  معدل طريقة يجب قياس األصــــــــــل المالي بالتكلفة المطفثة باســــــــــتخدام

 الشرطين التاليين:

االحتفاظ باألصــــــل المالي ضــــــمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من  . 1

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ 

ــل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي دفعات  . 2 أن تددي الشــــــــــــروط التعاقدية لألصــــــــــ

 للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

وودائع  والذمم المدينة األخرى  الذمم المدينة التجاريةتضـــمن الموجودات المالية المقاســـة بالتكلفة المطفثة ت

. تتضـــــمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنون إيداعات لدى البنون بتواريخ اســـــتحقاق أصـــــلي  مرابحة ألجل

ضـــــمن  المدرجة القروضأكثر من ثالثة أشـــــهر وأقل من ســـــنة واحدة من تاريخ اإليداع وأيضـــــا  تتضـــــمن 

 .أخرى  متداولة مالية غير موجودات

لتكلفـة المطفـثة بـاســــــــــــــتخـدام طريقـة معـدل بعـد القيـاس األولي، يتم قيـاس هـذه الموجودات المـاليـة الحقـا  بـا

ــاب التكلفة المطفثة من خالل األخذ  ــا  االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. يتم احتســــــ الفائدة الفعال ناقصــــــ

ــيا  من معدل  ــاســــ ــوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا  أســــ ــم او عالوة على االقتناء والرســــ باالعتبار أي خصــــ

ــارة. تدرج  الفائدة الفعال. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعال ضــــــمن إيرادات التمويل في الربح أو الخســــ

 الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.
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 أعاله الفئات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لالربا  والعرض االثبات طريقة يلي وفيما
 

 الخسائر و لالربا  والعرض االثبات صنف القياس
 :الخسارة أو الربح قائمة في التالية البنود ادراج يتم ▪ األصول المالية بالتكلفة المطفثه

  الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الفائدة ايراد ✓
 )انخفاض القيمة وعكسها( الخسائر( عكل )أو المتوقعح االئتمانية الخسائر ✓
  األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب ✓

 الخســائر الناتجة أو فإن المكاســب المالي )االســتبعاد( ، باالصــل االعتراف الغاء يتم عندما ▪
  أو الخسارة الربح في بھا االعتراف يتم

العــــادلــــة من  ــالقيمــــة  بــ أدوات دين 
 االخر  الشامل الدخل خالل

ــائر المكاســـــب ▪ ــامل الدخل في بھا االعتراف يتم والخســـ  التالية باســـتثناا البنوداالخر  الشـــ
 المالية األصـول على المطبقة نفسـھا بالطريقة او الخسـارة   الربح في بھا االعتراف يتم والتي

 : المقاسة بالتكلفة المطفثة
 . الفعلية الفائدة طريقة باستخدام الفوائد إيرادات ✓
 . )انخفاض القيمة وعكسها( الخسائر( عكل )أو المتوقعح االئتمانية الخسائر ✓
 األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب ✓

أو   األرباح فإنح يتم اعادة تصــــنيف المالي )االســــتبعاد(، باالصــــل االعتراف الغاء يتم عندما ▪
 الخسارة أو الخسائر المتراكمة فى الدخل الشامل االخر الى الربح

ــار ـــتـثمـــــ حــقوق   اداوت فـي االســــــــــــ
الملكيــة بــالقيمــة العــادلــة من خالل 

 الشامل االخر الدخل

 الشامل االخر  الدخل في الخسائر أو بالمكاسب االعتراف يتم ▪
 تمثل لم ما في الربح أوالخسـارة تثبت كدخل ان يجب االسـتثمارات رذه من األرباح توزيعات ▪

 .تكلفة االستثمار من جزء سداد بوضوح
 

 الربح االخر إلى قائمة الشــــــــــامل الدخل في بھا المعترف المبالغ تصــــــــــنيف إعادة يتم ال ▪
 .الظروف من ظرف أي تحت أوالخسارة

قـائمـة  خالل من العـادلـة بـالقيمـة
  ; الخسارة أو الربح

 االعتراف يتم الغاء االعتراف، من أو الالحق القياس من ســـواء الناتجة الخســـائر أو المكاســـب
 .الخسارة أو الربح في بھا

 

 إعادة التصنيف   ▪
نموذج اعمالها في إدارة الموجودات المالية، فإنح يجب عليها إعادة تقوم المنشـــــثة بتغيير    -وفقط عندما-عندما 

 تصنيف جميع موجوداتها المالية المتثثرة بذلك وفقا لمتطلبات التصنيف المذكورة أعاله.
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 الغاا االعتراف بالموجودات المالية   ▪
ــل مالي ا ــب مقتضــــى الحال جزء من أصــ ــل مالي )أو حســ ــكل رئيســــي إلغاء االعتراف بثصــ و جزء من يتم بشــ

مجموعـة من موجودات مـاليـة متمـاثلـة( )أي اســــــــــــــتبعـادهـا من قـائمـة المركز المـالي( عنـدمـا تنقضــــــــــــــى الحقوق  
 إلى الملكية ومنافع مخاطره جميع أو المالي األصــــــل تحويل األصــــــل أو عند من للتدفقات النقدية التعاقدية
 .او الخسارة الربح قائمة في الدفترية القيمة في الفرق  ويتم إثبات .اخر.  طرف

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية   ▪
تقوم الشــركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم احتمالية وجود دليل موضــوعي على أن أصــل مالي او مجموعة من 
الموجودات المالية قد تعرضـــــــــــــت لالنخفاض. يظهر انخفاض القيمة عند وقوع حدث او أكثر إذا كان ل دراج 

على التدفقات النقدية المســتقبلية التقديرية من األصــل المالي أو مجموعة من الموجودات األولي لألصــل تثثير  
 المالية والتي يمكن قياسها بصورة يعتد بها.
( من المنشــــــــــاة تطبيق نموذج لقياس خســــــــــائر االئتمان المتوقعة  9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

المالية. ليل بالضـــرورة حصـــول حدث ائتماني من أجل إدراج الخســـائر فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات 
االئتمانية. تقوم المنشـــــــثة بدال من ذلك، مســـــــتخدمة نموذج الخســـــــارة االئتمانية المتوقعة، باحتســـــــاب الخســـــــائر  

 االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تاريخ كل تقرير مالي.
ــارة االئتمانية المتوقعة وعمل ــائر   ۱۲مخصــــــــص لها إما بمبلغ يعادل )أ(    يجب قياس الخســــــ شــــــــهرا من الخســــــ

 المتوقعة أو )ب( الخسائر المتوقعة الطويلة األجل. 
في حال عدم زيادة المخاطر االئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري منذ البداية، عندئذ يتم تكوين مخصص   ▪

 شهرا .  ۱۲يعادل الخسارة المتوقعة لمدة 
 مخصص للخسائر االئتمائية طويلة األجل.  وفي حاالت أخرى، يجب عمل ▪

 

للمعيار  وفقا المبسـطة الطريقة بتطبيق الشـركة قامت األخرى، المدينة واألرصـدة التجارية المدينة للذمم بالنسـبة ❖
  المالية حيث : الموجودات عمر مدى على االئتمانية الخسائر لتوقعات طبقا االئتمان خسائر واحتساب

 االئتمان، بخسـائر يتعلق فيما السـابقة الشـركة خبرة على تقوم مخصـصـات مصـفوفة بإنشـاءالشـركة   قامت -
 .االقتصادية والبيئة بالمدينين الخاصة للعوامل المستقبلية بالنسبة وتعديلها

مدة  اسـتحقاقها موعد وتجاوز متعثرة التعاقدية الدفعات تكون  عندما متعثرا   المالي األصـل أن الشـركة تعتبر -
 المعلومات تبين عندما متعثرا   ماليا أصــــــال   أن الشــــــركة تعتبر قد الحاالت، بعض في انح إال ا .يوم  90

 بالحســــبان أخذها قبل كاملة القائمة التعاقدية المبالغ الشــــركة اســــتالم احتمالية عدم أو الخارجية الداخلية
 الشركة. بواسطة محتفه بها ائتمانية تعزيزات
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ــامل االخر ، فإنح يتم خفض  ــها من خالل الدخل الشـــــــ ــتثمارات فى ادوات الدين التى يتم قياســـــــ فيما عدا االســـــــ
القيمة الدفترية لألصــل من خالل اســتخدام حســاب المخصــص ويتم إدراج مبلغ الخســارة في الربح او الخســارة. 

فائدة المســــتعمل في خصــــم التدفقات وتســــتمر إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية المخفضــــة باســــتخدام معدل ال
النقدية المســـــتقبلية بغرض قياس خســـــارة االنخفاض في القيمة. ويتم شـــــطب القروض مع المخصـــــص المرتبط 
بالقروض عندما ال يكون هنان احتمال واقعي لالســـــترداد المســـــتقبلي وتحقق جميع الضـــــمانات أو تحويلها إلى  

 الشركة. 
أما فيما يتعلق باالســــتثمارات فى ادوات الدين التى يتم قياســــها من خالل الدخل الشــــامل االخر فإنح يتم اثبات  ▪

مخصـص الخسـارة فى الدخل الشـامل االخر والمتراكم فى احتياطى اعادة تقييم االسـتثمار ، وال يقلل من القيمة 
 الدفترية لألصل المالى فى قائمة المركز المالى.

زاد أو نقص مبلغ خســــــارة االنخفاض في القيمة التقديرية بســــــبب  -حوال فيما إذا في ســــــنة الحقةو فى كل اال ▪
حدث وقع بعد تســجيل االنخفاض في القيمة فيتم زيادة او تقليص خســارة االنخفاض في القيمة المســجلة ســابقا  

ــاب المخصــــص. إذا ما تم عكل قيد شــــطب ما في وقت الحق، فيتم قيد  ــترداد إلى من خالل تعديل حســ االســ
 تكاليف التمويل في الربح أو الخسارة. 

 
 المطلوبات المالية  ▪

 تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف.
 

 

 القياس األولي  ▪
الربح أو يتم تصــــــــــــــنيف المطلوبـات المـاليـة عنـد االعتراف األولي كمطلوبـات مـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل  

 الخسارة والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسلف وذمم دائنة. حسب مقتضى الحال.
ــجيل جميع المطلوبات المالية بداية بالقيمة العادلة، وفي حال القروض طويلة األجل والســــــــلف   يتم قياس وتســــــ

 بالقيمة مطلوبات الماليةوالذمم الدائنة بعد خصــم التكاليف المباشــرة العائدة على المعاملة. )اى انح باســتثناء ال
 الخسارة(. أو في الربح مباشرة مالية مطلوبات باقتناء مباشرة المتعلقة المعاملة تكاليف إثبات يتم العادلة حيث

 
 

  التصنيف والقياس الالحق ▪
  

 المطفأه بالت لفة - أ

 بذلك ، فيما عدا: الحقا قياسھا المطفثه ويتم يجب على المنشاة تصنيف جميع المطلوبات المالية بالتكلفة
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. .1
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المطلوبات المالية التي تنشــــــــــــــا عند تحويل أصــــــــــــــل مالي غير مدهل إللغاء اثباتح أو عند تطبيق طريقة  .2
 المشاركة المستمرة )منهج االرتباط المستمر(. 

 عقود ضمان مالي. .3
 العادلة بالقيمة قياســـح يتم ولم الســـوق، ســـعر من أقل تقديم قرض بمعدل فائدةب التزامات أو االرتباطات .4

 الخسارة.  أو الربح خالل من
الثمن )العوض( المحتمــل المــدرج من قبــل الجهــة المقتنيــة في عمليــة تجميع أعمــال والتي ينطبق عليهــا  .5

 إثـبات المحتمـل الحـقا  ـبالقيمـة العـادـلة مع(. يتم قـياس هـذا الثمن  3المعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رقم )
 الخسارة. أو الربح ضمن التغيرات

ــتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. تدرج   يتم قياس جميع المطلوبات المالية للشــــــركة الحقا بالقيمة المطفثة باســــ
عملية إطفاء معدل الفائدة األرباح والخســــائر في الربح أو الخســــارة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات من خالل  

  الفعال.
ــم أو عالوة على االقتناء والرســـــــــــوم أو  يتم احتســـــــــــاب التكلفة المطفثة من خالل األخذ في االعتبار أي خصـــــــــ
التكاليف التي تعتبر جزءا أســـــــاســـــــيا من طريقة معدل الفائدة الفعال. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعال كتكاليف  

 تمويل في الربح أو الخسارة.
ا تشــكل ال )والتي العادلة بالقيمة قياســھا يتم التي المالية للمطلوبات الخســائر أو المكاســب إثبات تمي  من جزء 

 المطلوبات لبعض أوالخســائر المكاســب ذلك من ويســتثنى .الخســارة أو الربح عام( في بشــكل التحوط عالقة
 مطالبة الشــــركة تکون  عندما الخســــارة أو الربح قائمة خالل من العادلة تخصــــيصــــھا بالقيمة تم التي المالية
 .االخر الشامل الدخل في بااللتزامات االئتمان المرتبطة مخاطر في التغيرات آثار بتقييم

 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات - ب

 :الفئة رذه ضمن تقع التي المالية المطلوبات تشمل
 .للمتاجرة بھا المحتفه المطلوبات . 1
 .تحوط كثدوات المخصصة غير المشتقات مطلوبات  . 2
 .الخسارة أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المخصصة المطلوبات  . 3
 الربح في التغيرات وتســجيل العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بقياس الشــركة تقوم االولي، التســجيل بعد
 .الخسارة أو

 الخسارة أو الربح في العادلة بالقيمة المخصصة المالية المطلوبات من والخسائر األرباح تقسيم يتم عادة
 :النحو التالي على
 مخاطر في التغيرات إلى يعود الذي المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير مبلغ اثبات يتم -1

 .االخر الشامل في الدخل المالية االلتزامات لتلك االئتمان
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 .الخسارة أو الربح في المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير من المتبقية القيمة اثبات يتم -2
 
 
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بخالف المالية المطلوبات - ج

 من المتحصـــالت تعديل يتم .الفعلي الفائدة معدل باســـتخدام المطفثة بالتكلفة المالية المطلوبات قياس يتم
 ســيتم التي القيمة ري االســتحقاق عند الدفترية القيمة تكون  بحيث الدين مدى عمر على المصــدرة الديون 
 .التحوط محاسبة لمتطلبات تحوط كثدوات المالية المخصصة المطلوبات تخضع .االستحقاق عند سدادرا

 

 إعادة التصنيف   ▪
  التزام مالي.ال يمكن للمجموعة إعادة تصنيف أي 

  

 إلغاا االعتراف بالمطلوبات المالية       ▪
يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء بح او إلغاهه أو انتهاهه. وعند اســتبدال التزام مالي موجود بثخر من 
ــكل جوهري، فإن مثل هذا   ــروط التزام حالي بشــــ ــروط مختلفة تماما او عند تعديل شــــ ــب شــــ نفل المقرض حســــ
االســــــــتبدال او التعديل يتم التعامل معح كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصــــــــلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم 

 تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة.
 

 المالية( والمطلوبات الموجودات ءين مقاصة األدوات المالية )المقاصة ▪
ــة الموجودات  ــافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يتميتم مقاصـ ــجل بالصـ  المالية والمطلوبات المالية وتسـ

 : التاليين استيفاء الشرطين
 الموجودات في بھا المعترف المبالغ بين المقاصــــــــــــة لعمل نظاميا قانونيا حق ا حالي ا الشــــــــــــركة تمتلك . 1

 .والمطلوبات
 .واحد آن   في االلتزام وتسوية باألصل االعتراف أو الصافي، أساس على بالتسوية نية لدى الشركة وجود . 2

 

 تحقق اإليرادات - س
 لم ـما(  15يتم إثـبات وقـياس اإليرادات الـناشـــــــــــــــئة عن العقود وفـقا لمتطلـبات المعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رقم ) -

العمالء بناء   مع العقود الناشــــــئة عن ضــــــمن نطاق معايير أخرى. حيث يتم االعتراف باإليرادات العقود رذه تكن
خطوات ، حيث يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكل الثمن الذي تتوقع  على نموذجا شـــــــــــامال واحدا من خمل

 المبلغ على بناء   اإليرادات المنشـــــثة الحصـــــول عليح مقابل تحويل البضـــــائع او الخدمات إلى العميل. حيث تُقاُس 
 العميل. مع المبرم العقد في المحدد

ل عندما باإليرادات الشـــــــركة تعترفو  -  المعايير اســـــــتيفاء وعند العميل إلى أو خدمات منتج على الســـــــيطرة تُحو ِّ
 يعتمد زمني مدى على أو زمنية نقطة عند إما أدناه، ويكون  موضـح كما الشـركة، من أنشـطة نشـاط لكل المحددة
 .العميل إلى خدمات أو السلع على تحويل السيطرة طريق عن االلتزام باداء الوفاء على
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 حيث تقوم الشركة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء استنادا  إلى الخمل خطوات التالية:  -
(: تحـديـد العقـد مع العميـل: العقـد هو اتفـاق بين طرفين أو أكثر ينتج عنـح حقوق والتزامـات الزاميـة 1الخطوة ) •

 ويوضح المعايير التي يجب استيفاهها لكل عقد 
تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد للعميل حســـــب العقد من اجل نقل بضـــــائع (:  ۲الخطوة ) •

 للعميل.  او تقديم خدمات
تحديد ســـــــعر المعاملة: ســـــــعر المعاملة هو الثمن المتوقع من الشـــــــركة مقابل تناقل البضـــــــائع أو (:  ۳الخطوة ) •

 الخدمات المتفق عليها مع العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.
قد الذي يحتوي على اكثر من (: توزيع ســــــــعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنســــــــبة للع4الخطوة ) •

التزام أداء، تقوم الشـــــركة بتوزيع ســـــعر المعاملة على كل التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر الثمن المتوقع تحصـــــيلح 
 من البضائع أو الخدمات لقاء تثدية التزام األداء 

 (: إدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوفي المنشثة التزام األداء. 5الخطوة ) •
 الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية: تستوفي -

 حصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء الشركة واستهالن تلك المنافع في ذات الوقت، او -1
 سين او اإلنشاء، اواداء الشركة يددي إلى إنشاء أو تحسين اصل واقع تحت سيطرة العميل وقت التح۲ -2
اداء الشـــركة لاللتزام ال يكون اصـــال الســـتخدامات أخرى للشـــركة، كما يكون للشـــركة الحق في تحصـــيل المبلغ  -3

 لألداء المكتمل حتى تاريخح واجب النفاذ. 
يتم بالنســبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشــروط أعاله، فإنح فيتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي  •

 فيح استيفاء التزام األداء.
عندما تقوم الشـركة باسـتيفاء التزام أداء من خالل تقديم البضـائع أو الخدمات الموعودة، فإن الشـركة بذلك تقوم  •

ــلت عليح جراء األداء. وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوتر  ــل بناء على العقد مقابل الثمن الذي حصـــ بإيجاد أصـــ
 لمدرجة فهذا يزيد من التزام العقد.للعميل مبلغ اإليرادات ا

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المســـــــتلم أو المســـــــتحق القبض مع األخذ بالحســـــــبان شـــــــروط الدفع التعاقدية   -
 المحددة. 

ــادية إلى الشـــــركة مع إمكانية  - ــارة بمقدار الحد المتوقع لتدفق المنافع االقتصـــ يتم إدراج اإليرادات في الربح أو الخســـ
 بصورة يعتد بها. -حيثما ينطبق   -اإليرادات والتكاليف  قياس

 

 ايرادات من ءيع المنتجات •
ــح أعاله حيث ، يتم ــة المنافع والمخاطر نقل يتم إثبات اإليرادات وفقا  لما هو موضـ  إلى المباعح بالمنتجات الخاصـ

 الزمنية المرحلة تلك في اإليراد وإثبات الفواتيرإصـدار   يتم وعليح ، لها وإقراره بذلك إسـتالمح وبمجرد العميل مباشـرة
والوفاء بتلك   المبرمة وفقُا للعقود العمالء بها يتمتع التي الحســـــــــومات من أيا   خصـــــــــم بعد القيمة وذلك بصـــــــــافي
  اإللتزامات.

 .ويتم تحقق االيراد بالشركة عند اصدار الفاتورة وتسليم البضاعة
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  ت اليف اإليرادات - ع
 .بااليراداتوالمصروفات المباشرة الخاصة  المشترياتفي تكلفة  االيراداتتكاليف    تتمثل

 

 المصروفات  - ف
تشـــــمل مصـــــروفات البيع والتســـــويق والمصـــــروفات العمومية واإلدارية التكاليف المباشـــــرة وغير المباشـــــرة التي ال تعتبر   -

 بالتحديد جزءا من تكلفة اإليرادات. 
 المصروفات الناشئة عن جهود الشركة الكامنة وراء المبيعات ووظائف التسويق.  مصروفات البيع والتسويق في تلك -
 يتم تصنيف جميع المصروفات ، اإلطفاء وخسائر االنخفاض في القيمة كمصروفات عمومية وإدارية.  -
 

 والضريبةالزكاة  - ص
 

 الزكاة  1-ف
بالمملكة العربية  الزكاة والضــــريبة والجمارنهيئة  تصــــدرها التي الزكوية لألنظمة الزكاة وفقا مخصــــص احتســــاب تم -

  السعودية "الهيئة".
 الربح أو الخسارة.قائمة يتم تحميل مخصص الزكاة على  -
، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة  الزكوي  الربط عن الناتجة التسويات معالجةيتم تسجيل أي التزامات إضافية ، و  -

 ة التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.عند االنتهاء من الربط في نفل السنة المالي
 

  ضريبة االستقطاع 2-ف
تســـــــــتقطع المجموعة ضـــــــــرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية الســـــــــعودية كما هو  -

ــتقطاع  ــريبة االسـ ــجيل ضـ ــعودية. يتم تسـ ــريبية المعمول بها في المملكة العربية السـ المتعلقة مطلوب وفقا لألنظمة الضـ
 بالمدفوعات األجنبية كمطلوبات.

 

 المعامالت ضريبة 3-ف
 ،)ضـريبة القيمة المضـافة ذلك في المعامالت )بما ضـريبة خصـم بعد والموجودات والمصـاريف اإليرادات إثبات يتم -

 :عدا فيما
 من الســـــلطة لالســـــترداد قابلة غير خدمات أو موجودات شـــــراء بشـــــثن المتكبدة المعامالت ضـــــريبة تكون  عندما •

 بنود من أو كجزء األصــــــل شــــــراء تكلفة من كجزء المعامالت ضــــــريبة إثبات يتم الحالة، هذه وفي الضــــــريبية،
 و ذلك، ينطبق حيثما المصاريف،

  المعامالت. ضريبة مبلغ مع إدراجها تم التي والدائنة المدينة الذمم •
 من السـلطة الضـريبية كجزء إلى، الدفع المسـتحقة أو من، لالسـترداد القابلة المعامالت ضـريبة مبلغ صـافي إدراج يتم -

 .المالي المركز قائمة في أو الدائنة المدينة الذمم
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 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل - ق
الوظيفية  الى العملة  الســـــائدة الصـــــرف األجنبية بعد تحويلها وفقا  ألســـــعار بالعمالت تتم التي المعامالت تســـــجيل يتم -

 األجنبية بالعمالت النقدية الطبيعة ذات وااللتزامات األصـول تحويل أرصـدة ويتم المعاملة(، السـعودي( بتاريخ )الريال
 عن الناتجة والخســائر باألرباح االعتراف يتم المالية. تاريخ القوائم في الســائدة الصــرف بثســعار الســعودي الريال إلى

 الربح أو الخسارة. في الصرف أسعار في التغيرات
يتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســـها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باســـتخدام اســـعار الصـــرف كما في  -

ـتاريخ المعـامالت األولـية وال يتم تعـديلهـا الحـقا. يتم تحوـيل البنود غير النـقدـية التي يتم قـياســــــــــــــهـا ـبالقيمـة العـادـلة لعمـلة  
ــتخد ــارة أجنبية باســـ ام أســـــعار الصـــــرف في التاريخ الذي جرى فيح تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع الربح أو الخســـ

الناشــئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســها بالقيمة العادلة بما يتماشــى مع االعتراف بالربح أو الخســارة من 
 التغيرات في القيمة العادلة للبند ذو الصلة.

 

 ت المخصصا - ر
تدرج المخصــصــات عندما يكون لدى الشــركة التزام )قانوني أو ضــمني( ناشــا عن حدث ســابق ويكون هنان احتمال أن   -

ــادية ويكون  ــد منافع اقتصـــ ــداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية الموارد إلى خارج الشـــــركة تجســـ يطلب من الشـــــركة ســـ
  -على سـبيل المثال -االلتزام. وحيثما تتوقع الشـركة سـداد بعض أو كامل المخصـص  باإلمكان إجراء تقدير يعتد بح لمبلغ  

بموجب عقد تثمين، فيتم إدراج الســداد كثصــل مســتقل ولكن فقط عندما يكون الســداد مدكدا  فعليا. يتم عرض المصــروف  
 المتعلق بالمخصص في الربح أو الخسارة بعد طرح أي سداد.

ــتقبلية المتوقعة بمعدل  إذا كان تثثير القيمة الزمنية - ــم التدفقات النقدية المسـ ــات بخصـ ــصـ للمال جوهريا ، يتم تحديد المخصـ
ــم الحالي ــوق الحالية للقيمة الزمنية المال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. عند  قبل الخصـ ــريبة الذي يعكل تقييمات السـ الضـ

 لفة تمويل في الربح أو الخسارة .استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتك
يتم مراجعة المخصــــــصــــــات في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل لتعكل أفضــــــل تقدير حالي. إذا لم يعد محتمال تدفق موارد   -

 خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية لسداد االلتزام، فإنح يتم عكل المخصص.
 

 الموجودات( العمليات )االلتزامات المتعلقة بإزالة إيقاف ت اليف -
 أو إعادة تثريل الترميم أعمال عن المســــدولية الشــــركة تتحمل عندما العمليات بإيقاف لاللتزام بمخصــــص االعتراف يتم

 .واألنظمة الحالية متطلبات القوانين على العالقة ذات والتكاليف المطلوبة العمليات إيقاف درجة تعتمد األراضي،
ــمن ــمولة المدرجة التكاليف تتضـ  حدوثھا على مدى عمر المتوقع العمليات إيقاف التزامات جميع المخصـــص في والمشـ

 ضـــــمن بند كجزء من الموجودات رســـــملتح وتتم الحالية قيمتح إلى العمليات إيقاف مخصـــــص خصـــــم الموجودات. ويتم
 .الموجودات لتلك مدى العمر المتوقع على كمصروف استھالكح يتم ثم ومن والمعدِّات والمصنع الممتلكات



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28 

 األحكام والتقديرات ضـوء في طبيعي أمر ري العمليات إليقاف النقدية التدفقات ووقت المقدِّر المبلغ على التعديالت إن
 العالقة. الموجودات ذات في زيادة تقابلھا المطلوبات في كزيادة التعديالت رذه تســجيل ويتم عليھا. تنطوي  التي الھامة

 :يلي ما التعديالت رذه على تدثر التي العوامل وتتضمن
 . التقنية تطوير •
 . البيئية اإلدارة واستراتيجيات التنظيمية المتطلبات •
 . التضخم آثار ذلك في بما المتوقعة األنشطة وتكاليف المقدِّر الحد في التغيرات •
 االقتصادية. االستدامة في التغيرات •

 
 منافع الموظفين  - ش

 

 ءرامج المنافع المحددة  -
تقدم الشـركة خطة منافع محددة للموظفين وفقا  لنظام العمل بالمملكة العربية السـعودية كما هو محدد فى انظمة المملكة 

 العربية السعودية 
 منافع الموظفين قصيرة األجل 

ــتحقة للموظفين والمتعلقة باالجور والرواتب بما المنافع غير النقدية ،  ذلك في يتم االعتراف بااللتزام عن المنافع المســـــــ
ــفر خالل الفترة التى يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها ، وكذلك المبلغ  ــية وتذاكر الســ ــنوية واالجازة المرضــ واالجازة الســ

عها مقابل تلك الخدمة على اســـــــــــاس ان الخدمة ذات الصـــــــــــلة قد تم تثديتها. تقاس  غير المخصـــــــــــوم للمنافع المتوقع دف
ــوم والمتوقع ان يتم دفعح مقابل  ــيرة األجل بالمبلغ غير المخصــــــ االلتزامات المعترف بها والمتعلقة بمنافع الموظفين قصــــــ

 الخدمة المقدمة.
 لمابعد انتهاا الخدمة  الموظفين منافع -

ــاهمة  ــة التثمينات اإلجتماعية، ويمثل خطة مســ ــســ ــعوديين إلى مدســ ــتراكات تقاعد لموظفيها الســ تقوم الشــــركة بســــداد إشــ
 محددة وتعتبر الدفعات كمصاريف عند تكبدها.

 
 المحتملة والموجودات االلتزامات - ت

قط من خالل وقوع أو االلتزامات المحتملة هى التزامات من المحتمل أن تنشــــــــــث عن أحداث ســــــــــابقة ويتثكد وجودها ف -
ــتقبلية غير مدكدة ال تقع ضــــمن الســــيطرة الكاملة للشــــركة. أو التزام حالى ال  عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مســ
يتم اثباتح ألن من غير المحتمل ان تكون هنان حاجح لتدفق الموارد لتســـوية االلتزام وفى حالة عدم القدرة على قياس 

 ة فإن الشركة ال تثبت االلتزامات المحتملة وانما تفصح عنها فى القوائم المالية.مبلغ االلتزام بموثوقية كافي
القوائم المـاليـة ، ولكن يفصــــــــــــــح عنهـا عنـدمـا يكون من المحتمـل تحقيق منـافع   ال يتم اثبـات الموجودات المحتملـة فى -

 اقتصادية.
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  ربحية السهم - ث
يتم احتســاب الربحية األســاســية للســهم بقســمة صــافي الدخل العائدة إلى حملة األســهم للشــركة على المتوســط المرجح  -

 لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 
 م قابلة للتحويل فان الربحية األساسية للسهم تساوي الربحية المخفضة للسهم.وبما أن الشركة ليل لديها اي أسه -

 

  الشركة  لمساهمي النقدية األربا  توزيعات - خ
 وإن التوزيع اعتماد عند وذلك الشــــــركة لمســــــاهمي النقدية التوزيعات بدفع المتعلقة االلتزامات بإثبات الشــــــركة تقوم -

 الشركة. رغبة بحسب يتم لم يعد التوزيع
 قبل عليها من المصـــــــادقة عند األرباح توزيعات اعتماد يتم الســـــــعودية العربية المملكة في الشـــــــركات لنظام وفقا  -

 المساهمين.
المبلغ  إثبات يتم .اإلدارة مجلل قبل من عليها المصــــــادقة عند وجدت، إن األولية، األرباح توزيعات تســــــجيل يتم  -

 .الملكية حقوق  ضمن مباشرة المقابل
 

 العمليات غير المستمرة - ذ
 هى أحد مكونات أعمال الشركة التى يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية الشركة وهى: -
 تمثل خط عمل رئيسى منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات المنفصلة. ▪
 جزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط عمل رئيسى منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات. أو ▪
 شركة تابعة تم اقتناهها بصورة حصرية لغرض اعادة بيعها. ▪

 

 مقدما مدفوعة مصاريف - ض
 .القيمة متراكمة في انخفاض خسائر أي ناقصا بالتكلفة مقدما طويلة األجل المدفوعة المصاريف يتم اثبات

 

 التقارير القطاعية  - ظ
 قطاع األعمال هو بمثابة مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت: -

يزاول أعمالح في األنشـطة التجارية التي من خاللها يمكن تحقيق إيرادات وتكبد مصـروفات بما في ذلك اإليرادات  ( 1
 والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى للشركة؛

ــدول األول من العمليات من أجل اتخاذ قرارات متعلقة  يتم تحليل نتائ ( 2 ــتمرة من قبل المســــــ ــورة مســــــ ج عملياتها بصــــــ
 بتخصيص الموارد وتقييم األداء.

 التي تتوفر بشثنها معلومات دقيقة بشكل منفصل. ( 3
ــة لمخاطر وعوائد تختلف عن  - ــادية معينة معرضـــ ــمن بيئة اقتصـــ يقوم القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات ضـــ

طاعات التشــغيل في بيئات اقتصــادية أخرى. وحيث أن الشــركة تزاول أعمالها في المملكة العربية الســعودية فقط فلم ق
 يتم عرض قطاعات جغرافية في هذه القوائم المالية.
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 المحتملة والموجودات االلتزامات - غ
التزامات من المحتمل أن تنشــــــــــث عن أحداث ســــــــــابقة ويتثكد وجودها فقط من خالل وقوع أو  االلتزامات المحتملة هى -

ــتقبلية غير مدكدة ال تقع ضــــمن الســــيطرة الكاملة للشــــركة. أو التزام حالى ال  عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مســ

ام وفى حالة عدم القدرة على قياس يتم اثباتح ألن من غير المحتمل ان تكون هنان حاجح لتدفق الموارد لتســـوية االلتز 

 مبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن الشركة ال تثبت االلتزامات المحتملة وانما تفصح عنها فى القوائم المالية.

ال يتم اثبـات الموجودات المحتملـة فى القوائم المـاليـة ، ولكن يفصــــــــــــــح عنهـا عنـدمـا يكون من المحتمـل تحقيق منـافع  -

 اقتصادية.

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تدثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات  
عدوالمطلوبات   أن  إال  المالي.  التقرير  تاريخ  في  كما  المحتملة  المطلوبات  عن  واإلفصاح  عنها  هذه  المصرح  بشثن  التثكد  م 

اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يددي إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي 
 ستتثثر في الفترات المستقبلية.

 

روف الموجودة وتستخدم للحكم  تستند هذه التقديرات واإلفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظ 
على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات  
ة األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجع

 والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تدثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
 

 المحاسبية الهامة التي لها تثثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي:  تم بيان األحكام والتقديرات واإلفتراضات
 

 األحكام: 4-1
 إستيفاا التزامات األداا 

ــتيفاء إلتزامات األداء على مدى الوقت أو في    يجب على الشـــــــــــركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم اســـــــــ
وقت محدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات. قامت الشـــــركة بتقييم ذلك بناء على إتفاقيات البيع والشـــــراء التي  

 أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة.
 

 تحديد أسعار المعامالت 
المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء. وعند عمل مثل هذا الحكم، تقوم يجب على الشركة تحديد أسعار  

الشركة بتقييم تثثير أي ثمن متغير في العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمويلي جوهري في العقد وأي  
 ثمن غير نقدي في العقد. 
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 (19 – وباا كورونا )كوفيد  
قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التثكد التى تم الكشف عنها فى القوائم المالية األخيرة على خلفية وباء 

( . تعتقد اإلدارة أنح بخالف الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية ، فإن خسارة إنخفاض قيمة 19  –كورونا )كوفيد  
وجميع المصادر لتقديرات عدم التثكد األخرى تظل مماثلة لتلك التى تم اإلفصاح عنها فى القوائم المالية  الموجودات غير المالية  

 (. 17إيضاح ) –السنوية. ستستمر اإلدارة فى مراقبة الوضع وستنعكل أى تغييرات مطلوبة فى فترة إعداد التقارير المستقبلية 
 

 التقديرات واالفتراضات: 4-2
   المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  انخفاض قيمة الذمم

ــتخدام نماذج  ــة بالتكلفة المطفثة هو مجال يتطلب اســ ــائر اإلئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاســ إن قياس مخصــــص خســ
 فتراضات هامة حول الظروف اإلقتصادية المستقبلية والسلون اإلئتماني.إمعقدة و 

 -في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة مثل : المطلوبة أيضا  هنان عدد من األحكام الهامة 
 .تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان

 إختيار النماذج المناسبة واإلفتراضات لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. -1
إنشـــــاء  وزن  نســـــبي  للتصـــــورات  المســـــتقبلية  لكل  نوع  من  أنواع  المنتجات/األســـــواق وما يرتبط  بها  من  خســـــائر  -2

 إئتمانية متوقعة.
 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. -3

 لألدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفثة. بإثبات مخصص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة الشركةتقوم 
ــائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلفتراضـــي لألداة المالية   ــاوي الخسـ ــائر بمبلغ يسـ تقوم الشـــركة بقياس مخصـــص الخسـ

 بإستثناء:  
 شهرا. 12األدوات المالية التالية والتي يتم قياس مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة لها على مدى  -
الموجودات المـالـية ذات المخـاطر اإلئتـمانـية المنخفضــــــــــــــة في ـتاريخ التقرير واألدوات المـالـية التي لم ترتفع فيـها المخـاطر  -

 اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها.
 
 

 الحركة بطيا المخزو   مخصص
القابلة   القيمة صــــافي أو المخزون بالتكلفة قياس ويتم .والمتقادمة الحركة بطيئة المخزون  لبنود مخصــــص بعمل اإلدارة تقوم

التقديرات   هذه تثخذ .التقديرات إجراء وقت في موثوقية الدليل األكثر على للتحقق القابلة القيمة صـافي تقديرات وتسـتند للتحقق
ــعار تقلبات االعتبار بعين ــرة المرتبطة أو التكاليف األسـ  الذي الحد إلی المالية القوائم تاريخ بعد تحدث التي باألحداث مباشـ

  السنة. نهاية في القائمة الظروف األحداث تلك تدكد فيها
 

 االعمار اإلنتاجية للممتل ات والمعدات  
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ر تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات لحساب االستهالن. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبا -
المدة المتوقع فيها اسـتخدام األصـل والتلف الطبيعي، تقوم اإلدارة بفحص األعمار اإلنتاجية التقديرية وطريقة االسـتهالن دوريا 

 للتثكد من توافق طريقة ومدة االستهالن مع نموذج المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.
 .-وجدت إن- والمستقبلية الحالية الفترات في االستهالن مصروف في التغيرات تعديل ويتم -

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما اذا كان هنان مدشرات على انخفاض قيمة الموجودات غير المالية في تاريخ كل  -

ــترداد   تقرير مالي. يتم اختيار الموجودات غير المالية لتحديد انخفاض القيمة في حال وجود مدشـــــــــرات على عدم إمكانية اســـــــ
 القيم الدفترية. 

القيمة قيد االســــتعمال، تقوم اإلدارة بتقييم التدفقات النقدية المســــتقبلية من األصــــل او الوحدة المحققة للنقد عندما يتم احتســــاب   -
 وتختار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

 مبدأ االستمرارية  
دأ االســتمرارية وتوصــلت الى ان لديها الموارد لالســتمرار قامت إدارة الشــركة بعمل تقييم لقدرتها على االســتمرار على أســاس مب

وافقت المحكمة على  تخضـــع الشـــركة لنظم اإلفالس والئحتح التنفيذية حيث  في نشـــاطها في المســـتقبل المنظور. إضـــافة لذلك،  
ــاهمين والدائنين  التنظيم المالي المقدم من الشـــــــــركة إعادة مقترح   ــاح  مقترحالعلى  وتمت موافقة كال  من المســـــــ تم   .(21)إيضـــــــ

 االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 
 أصول غير ملموسة )بالصافي( -5

 كما يلي : السنةخالل  تتمثل حركة الموجودات الغير ملموسة -

 اإلجمالي ءرامج  
   الت لفة
 40 000 40  000 م2020يناير  1كما في 

 - - السنةإضافات خالل 
 40 000 40 000 م 2020 ديسمبر  31كما في  

   اإلطفاا المتراكم
 6  005 6  005 م2020يناير  1كما في 
 8  022 8  022 السنة إطفاء

 14  027 14  027 م 2020 ديسمبر  31كما في  

   صافي القيمة الدفترية
 25 973 25 973 م 2020 ديسمبر  31في  كما  

 33 995 33 995 م 2019 ديسمبر  31كما في  
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 الزميلة / مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة   اتاالستثمار في الشرك -6

 فيما يلي: الزميلة  اتيتمثل االستثمار في الشرك

 م 2019ديسمبر    31  م 2020  ديسمبر  31  نسبة المل ية   البلد   ال يا  القانوني   الشركة 

* شركة أسواق ثمار       
 ووسمي الزراعية  

ذات مسئولية  
 (  920 258)   (  920 258)   %  30.56  السعودية  محدودة

الشركة الوطنية **
 لمنتجات الثمار الطازجة  

ذات مسئولية  
 -  -  % 50  السعودية  محدودة

         (258 920  )   (258 920  ) 

 
الشركات. واق ثمار ووسمي الزراعية هي شركة ذات مسئولية محدودة تثسست في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام  شركة أس  *

األنشطة الرئيسية للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في مواد ومستلزمات المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية واللحوم   لتتمث
 . ويوجد دعوى قائمة لتصفية الشركة ولم يتم البت فيها.واالستهالكية وجميع المواد المنزلية المبردة والمواد الصحية والتنظيفية

 

الشركة الوطنية لمنتجات الثمار الطازجة هي شركة ذات مسئولية محدودة تثسست في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام **
للشركة   المتراكمة  الخسائر  الشركة إيقاف  % من رأس    100الشركات . وقد بلغت  إدارة  مالها منذ سنوات سابقة وقررت 

 احتساب حقوق الملكية نظرا لوجود دعوى قائمة لتصفية الشركة ولم يتم البت فيها.
 
 
 مخزو   -7

 ديسمبر مما يلي: 31لمخزون في يتكون ا

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر 31  

 3 453  800  -  لحوم
 251  063  -  خضروات وفواكح 

 56  062  20  653  تموينية أخرى ومواد تعبئة وتغليف مواد 
  653  20    925  760 3 
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 بالصافي  -ذمم مدينة تجارية  -8

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر 31  

 16 512  056  13 216  988  ذمم مدينة تجارية

 ( 13 190 471)  ( 13 190 471)  يخصم: مخصص ديون مشكون في تحصيلها

  517  26  585  321 3 

 

 

 بالصافي  -مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  -9

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر 31  

 183  882  290  263  سلف وذمم عاملين 

 385  805  34  738  مصروفات مدفوعة مقدما  

 11 302  716  11 315  179  دفعات مقدمة موردين

 570  000  570  000  خطابات ضمان

 5 802  783  5 397  979  أخرى أرصدة مدينة 

  159 608 17  186 245 18 

 ( 11 302 209)  ( 11 302 209)  يخصم: مخصص ديون مشكون في تحصيلها

  950 305 6  977 942 6 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة   -10

أو يديرها هذه   الجهات ذات العالقة المسـاهمين الرئيسـيين وكبار موظفى االدارة فى الشـركة والمنشـثت التى يملكها  تمثل -

 الجهات وكذلك المنشثت التى تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا  جوهريا .
مماثلة لتلك الشـــــــــروط بين الجهات  يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية بشـــــــــروط -

 اإلدارة. قبل من عقود معتمدة خالل األخرى من
 :العالقة واألرصدة المتعلقة بها ذات األطراف مع الجوهرية المعامالت تفاصيل يلي فيما -

  



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الطراف ذات عالقة ا ق منالمستح أ-10

 طبيعة العالقة  ءيا  
 طبيعة أهم 
 المعامالت 

 م   01/01/2020
الحركة  اجمالي  

 المدينة 
اجمالي الحركة  

 الدائنة 
 م   31/12/2020

شركة أسواق ثمار  
 ووسمي الزراعية  

 13 008  977 - - 13 008  977 مبيعات  شركة زميلة 

 38 568  416 310  000 - 38 878  416 تمويل   
سداد    

 بالنيابة 
437  114 9 013  34 500  77 950  070 9 

       

الشركة الوطنية  
 لمنتجات الثمار الطازجة 

 3 920  195 - - 3 920  195 تمويل  شركة زميلة 

سمو األمير /فيصل بن 
 تركي 

شريك بشركة  
 زميلة

 22 184  085 - - 22 184  085 مديونية

 86 752 623   87 106 110 االجمالى

 (3 920 195)   (3 920 195) مخصص ديو  مشكوك في تحصيلها 

 915 185 83   428 832 82 

 
 

 المستحق الطراف ذات عالقة  ب-10

 ءيا  
طبيعة 
 العالقة

 طبيعة أهم
 المعامالت

 م 01/01/2020
اجمالي الحركة  

 المدينة
اجمالي الحركة  

 الدائنة
 م   31/12/2020

السيد/ ساري 
  المعيوف

عضو منتدب 
 )سابق(

 811  528 6  000 63  000 868  528 تمويل 

السيد/ إبراهيم  
 المعيوف 

رئيل مجلل  
 إدارة )سابق(

 355  640 359  000 3360 - تمويل 

 1 167 168   868 528 اإلجمالي

 
  



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النقدية وما في حكمها -11

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر 31  

 120  370  238  675  نقد بالصندوق وعهد 
 378  723  2 220  908  نقد بالبنون 

  583  459 2  093  499 
 
 

 االحتياطي النظامي -12
من صافي الربح السنوي   %10يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة أن يحول ما نسبتح  

من رأس المال، إن هذا االحتياطي غير قابل    %30إلى االحتياطي النظامي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  
 للتوزيع على المساهمين. 

 
 
 القروض  -13

 :تتمثل القروض فيما يلي
 بنك سابقرض 

ديسمبر  31ريال سعودي )  32 685  686م مبلغ 2020 ديسمبر 31بلغت التسهيالت الممنوحة للشركة من بنك ساب حتى  -
 .(ريال سعودي 33 685  686م مبلغ 2020

 
 
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -14

 م 2019ديسمبر  31  م 2020 ديسمبر 31  

 3 153  854  6 767  293  ومزايا موظفينرواتب 
 2 537  448  3 282  758  مصروفات مستحقة أخرى 
 1 786  756  1 787  224  ضريبة القيمة المضافة 

  275  837 11  058  478 7 
 

  



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ربحية السهم)خسارة(/ -15

ربح    /  )الخسارة(الربح للسهم العادي بقسمة صافي  )الخسارة(  ربحية السهم األساسي والمخفض من صافي  )خسارة(  تحتسب  
م:  2019  ديسمبر  31)  سهم    10  000  000  والبالغ  السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية    السنة
 (. سهم  10 000  000

 م 2019  م 2020 

 ( 56 735 008)  ( 11 679 683) للسنة  )الخسارة(

 10 000  000  10 000  000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (5.67)  (1.17) األساسية ل ل سهم  (الخسارة)

 
 

 القيم العادلة وإدارة المخاطر  -األدوات المالية  -16

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 16-1
موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط  القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع  

تعامل عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث  
 .ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية

ية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر  تعتبر األداة المال
صرف عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل 

 .على أساس تجاري  معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة
لة، استخدمت الشركة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا . تم تصنيف عند قياس القيمة العاد

القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا  إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم 
 :كما يلي

 
أسعار األسهم المدرجة بهيئة السوق المالية  نشطة، وتتمثل في   أسواق في معدلة( مدرجة )غير أسعار :1 المستوى 
 .السعودية
قابلة للمالحظة، وتتمثل في   وهي 1 المستوى  في إدراجها تم التي المدرجة األسعار عدا مدخالت    :2المستوى 

 األسعار اإلسترشادية المعلنة لسعر الوحدة بالصناديق العقارية المستثمر فيها.
 قابلة  غير مدخالت)  القابلة للمالحظة السوق  معلومات إلى تستند ال مطلوبات أو لموجودات مدخالت :3 المستوى 
 . ات غير مدرجة في السوق الماليةوتتمثل في قيمة تكلفة إقتناء اإلستثمار بشرك(، للمالحظة

 



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إدارة مخاطر األدوات المالية -17

متابعتها   ثم ثم تقييمها المخاطر تحديد من تتكون  متواصــــلة آلية خالل من وتدار الشــــركة أنشــــطة من جزء المخاطر -
 تحقيق أرباح. على الشركة لقدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األخرى  والضوابط للقيود وفقا

 مسئولياتح. أو وظيفتح عليح تملي بما المخاطر المتعلقة إدارة عن مسئول الشركة في موظف كل - -
 .االئتمان ومخاطر السيولة ، العمالت ومخاطر ومخاطر ومخاطر أسعار العمولة السوق  لمخاطر الشركة معرضة -

 
 

 االئتما  مخاطر
ــبب مما مالية ألداة  بإلتزامتح الوفاء على ما طرف مقدرة عدم في المتمثلة المخاطر هي االئتمان مخاطر -  يتســـــــ

 للطرف اآلخر. مالية بخسائر
ــركة لدى يوجد ال - ــعت االئتمان لمخاطر التعرض ولتخفيض االئتمان. لمخاطر كبير تركيز الشـ ــركة وضـ عملية   الشـ

 مخاطر بمراقبة متواصــــل بشــــكل أيضــــا اإلدارة تقوم كما .العمالء على االئتمانية الحدود تطبيق يتم بحيث اعتماد
 أســاس على هي والتي تحصــيلها في المشــكون األرصــدة مقابل مخصــص وتكوين العمالء ل ئتمان تجاه التعرض
 .منتظم بشكل القائمة المدينة العمالء ذمم مراقبة تتم السابقة للسداد. السداد وتواريخ العميل ملف

 كما التقرير تاريخ هى القيمة الدفترية وهى كما في الشـركة االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصـى الحد إجمالي إن -
 :يلي
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 

 499  093 2 459  583 البنك لدى نقد
 3 321  585 26  517  تجارية مدينة ذمم

 6 942  977 6 305  950 مدفوعات مقدما  وأرصدة مدينة أخرى 
 83 185  915 82 832  428 عالقة ذات أطرافالمستحق على 

 
 السيولة مخاطر

 للوفاء الالزم التمويل على الحصــــــول في لصــــــعوبات الشــــــركة تعرض في المتمثلة المخاطر هي الســــــيولة خاطر -
 يقارب وبمبلغ بسـرعة مالي أصـل بيع على القدرة عدم من السـيولة مخاطر تنتج قد مالية. مرتبطة بثدوات بإلتزامات
  العادلة. قيمتح

 بنكية خالل تســــــهيالت من كافية أموال توفر من للتثكد دوري  بشــــــكل بمراقبتها وذلك مخاطر الســــــيولة إدارة ويتم -
 .مستقبلية التزامات باي للوفاء متاحة

 .باألجل البيع على أساس أو تسليم البضاعة عند نقدا المبالغ سداد يتم بثن بالشركة الخاصة المبيعات شروط تنص -
 



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السوق  مخاطر

 أســعار مثل الســوق  في الســائدة األســعار في التغيرات بســبب ما مالية أداة  في التذبذب مخاطر هي الســوق  مخاطر -
 من تمتلكح ما قيمة أو الشـــــركة دخل على يدثر مما األســـــهم وأســـــعار الفوائد ومعدالت العمالت األجنبية صـــــرف
 مالية.  أدوات

 تعظيم مع المقبولة الحدود ضـــمن عليها والســـيطرة الســـوق  لمخاطر التعرض إدارة إلى مخاطر الســـوق  إدارة تهدف -
 .العوائد

 
 

 الفائدة )العموالت( أسعار مخاطر
 أســـــــعار الفائدة )العموالت( الســـــــائدة في التقلبات بآثار المتعلقة الفائدة )العموالت( المخاطر أســـــــعار مخاطر تمثل -

 النقدية.  للشركة وتدفقاتها المالي المركز على بالسوق 
 

 السلع أسعار مخاطر
 من الشـــركة لها تتعرض والتي الســـلع بعض أســـعار في بالتغيرات ترتبط التي المخاطر هي الســـلع أســـعار مخاطر -

 من األســاســية الســلع أســعار في المخاطر هذه تنشــث .النقدية وتدفقاتها الشــركة تكاليف على مرغوب فيح غير تثثير
 الشركة. تستخدمها التي الخام من المواد السلع لبعض المتوقعة المشتريات

 

 العمالت مخاطر
ــعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة  قيمة تذبذب عن الناجمة المخاطر العمالت مخاطر تمثل -  الصـــــــــرف أســـــــ

 بهما المعترف والمطلوبات والموجودات المســـتقبلية التجارية المعامالت إدراج عند مخاطر العمالت تنشـــث األجنبي.
 .الشركة عملة عن تختلف بعمالت
 

 المال رأس إدارة
 والدائن المســــتثمر ثقة على الحفاظ أجل من كافية مال رأس قاعدة على الحفاظ في اإلدارة مجلل ســــياســــة تكمن -

 المســـــــتخدم المال راس على العائد اإلدارة مجلل يراقب ألعمالها. المســـــــتقبلي التطوير والمحافظة على والســـــــوق 
 .المساهمين العاديين على الموزعة األرباح ومستوى 

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الشركة وتهدف -
 للمســـــاهمين العوائد توفير في االســـــتمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشـــــثة االســـــتمرار على المنشـــــثة قدرة حماية -1

 .اآلخرين ألصحاب المصالح والفوائد
 .للمساهمين كافي عائد توفير -2

 



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :المالية السنة نهاية في المعدل المال راس إلى المعدل للشركة الدين صافي بنسب تحليال يلي فيما -

 
 

 (:19 –فيروس كورونا )كوفيد تأثير  -18
م وتفشيح فى عدة مناطق جغرافية حول العالم وما  2020مطلع عام    ي ( ف19  –إستجابة لحدث إنتشار فيروس كورونا )كوفيد  
واألعمال ، قامت الشركة بتكوين فريق عمل لتقييم ااَلثار المتوقعة على أعمال    نتج عنح من إضطرابات لألنشطة اإلقتصادية

الشركة داخل المملكة . كما قامت الشركة بإتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها 
(  19  –يد  فيروس كورونا المستجد )كوفحدوث َاثار جوهرية بسبب    الشركة  ال تتوقعو   والمجتمع لضمان إستمرارية عملياتها.

 . م 2020 ديسمبر 31 يالمالية المنتهية ف للسنةوالنتائج   يالمركز المالعلى قائمة  
 

 

 : اإللتزامات المحتملة -19
قام بعض الموردين  أصحاب ارصدة  محتملة ناتجة عن قضايا مرفوعة من الغير ضد الشركة ، حيث    لدى الشركة إلتزامات

على أثر األحكام  ، و قديمة مدورة من سنوات سابقة برفع دعاوى قضائية على الشركة وإكسبت صفة أحكام نهائية واجبة التنفيذ
ميد المبالغ الموجوده بها لحساب محكمة التنفيذ ومن ثم سحبها  النهائية واجبة التنفيذ تم إيقاف الحسابات البنكية للشركة وتج

 . لحساب محكمة التنفيذ
 

 : اإلستمرارية -20
 ريال سعودي و  11  679  683م بمبلغ  2020حققت الشركة صافي خسارة عن عام    فقدكما هو مبين في القوائم المالية  

ريال سعودي بما يجاوز    66  495  332  مبلغ  م2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  لشركة  ل  بلغت الخسائر المتراكمة
من نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والتي    150مما يتوجب معح تطبيق المادة رقم    ،  رأس مال الشركةنصف  
العادية لالجتماع دعوة الجمعية العامة غير  يتوجب أن يتم    نصف رأس المال  المساهمةبثنح إذا بلغت خسائر الشركة  تقضي  

  -بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضح    مجلل إدارة الشركة  خالل خمسة وأربعين يوما  من تاريخ علم 
وذلك إلى الحد الذي تنخفض معح نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل    -وفقا  ألحكام النظام  

في   المحدد  األجل  قبل  األساس،الشركة  المالي  نظامها  التنظيم  إعادة  وإجراءات  مقترح  في  الشركة  لدخول  نظرا   أنح               إال 
( من الفصل الرابع من نظام اإلفالس والئحتح التنفيذية فيتم 42وتطبيقا  للمادة رقم )   (  22) توجد تفاصيل باإليضاح رقم  

 وغ خسائر المدين النسبة المحددة في النظام.إعفاء الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بل

 م 1920ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
 79 276  858 83 103  743 المطلوبات إجمالي
 499  093 2 459  583 البنون لدى وأرصدة نقدية :ناقصا
 78 777 765 80 644 160 المعدل الدين صافي
 48 067  727 36 388  044  الملكية حقوق 
 %163.89 %221.62 السنةي نهاية كما ف المال المعدل رأس إلى الدين نسبة



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أحداث هامة :  -21
،     القوائم المالية  والتي قد تدثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذه  خالل السنة والسنة السابقةأحداث هامة  توجد  

 وفق ما يلي:

 –البيع ( على إثر وقف الحسابات وتجميدها ما عدا التشغيل بسوق العزيزية ) الشراء    –وقف نشاط الشركة ) الشراء   -1
 نقدا .البيع ( 

   .مليون ريال 22،184للمطالبة بمبلغ  طرف ذو عالقةرفع دعوي قضائية على ) المدين (   2020/ 02/07بتاريخ  -2

   .لمنصة الرئيسية  وهيئة السوق المالية بتداول السهم خارجقة تداول  حصول الشركة على مواف 2020/ 03/09بتاريخ  -3

 وإلزامح بسداد مبلغ   ضد الطرف ذو عالقةصدر حكم قضائي لصالح الشركة   2020/ 29/11بتاريخ  -4

 . ريال للشركة  22،414،084

 
 

 أحداث الحقة:  -22
، وفق ما     القوائم المالية   والتي قد تدثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذه   السنةأحداث الحقة هامة منذ نهاية  توجد  

 يلي:

وفترات الحظر إستمر التعاون مع المراجع الخارجي شركة العظم والسديري وآل الشيخ وتزويده   كرونا رغم آثار جائحة -1

 . بجميع متطلباتح

لرياض الدائرة التاسعة بطلب تصفية الشركة للحصول على  تقدم بنك ساب للمحكمة التجارية با 2021/ 06/01بتاريخ  -2

  .مديونيتح

   .ريال للشركة  22،414،084  على الحكم الصادر بسداده  الطرف ذو عالقةإستئناف   2021/ 14/01بتاريخ  -3

 .الشركة على طلب التصفية المقدم من بنك ساب  أعترضت  2021/ 04/02بتاريخ  -4

 . الشركة  ىإجراءات إعادة التنظيم المالي علصدر حكم بتطبيق   2021/ 04/04بتاريخ  -5

وتثييد  الطرف ذو عالقة المصادقة بشكل نهائي على الحكم الصادر لصالح الشركة ضد  2021/ 18/04بتاريخ  -6

 .ريال 22،414،084سداده لمبلغ 

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام األساسي للشركة والئحة الحوكمة   2021  / 10/  12بتاريخ  -7

وتغيير المراجع الخارجي شركة العظم والسديري وآل الشيخ وتعيين المراجع الخارجي شركة أسامة عبد هللا الخريجي  

 وشريكح وإنتخاب لجنة المراجعة . 



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي الى شركة ثمار التنمية القابضة بناءا تغيير إسم الشرك 2021/ 29/10بتاريخ  -8

 بعد إعتماده من وزارة التجارة . 2021/   10/  12على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 بتصفية( صدور حكم على الطرف ذو العالقة ) شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية   2021/   12/  16بتاريخ  -9

 . الشركة

إعالن الشركة عن قرار مجلل بإستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس   2021/ 30/12بتاريخ  -10

 .م   2022العقارات والعقارات اإلستثمارية ضمن قوائم الربع األول  

 .والثالجة بسوق العزيزية المباسط تمت موافقة اللجنة التنفيذية على تقبيل 2022/ 11/01بتاريخ  -11

 .تسليم مقترح التنظيم المالي للمحكمة التجارية بالرياض  2022/ 06/02بتاريخ  -12

 . الدائنين بقرار نهائي وإصدار صك إعتماد المحكمة النهائي لمطالبات 2022/ 24/02بتاريخ  -13

   .تقدمت الشركة بطلب ألمين تصفية شركة أسواق ثمار بالمطالبة 2022/ 03/  09بتاريخ  -14

/    14التنظيم المالي المقدم من الشركة وحددت موعد  إعادة وافقت المحكمة على مقترح   2022/   03/  23بتاريخ  -15

 . لتصويت الدائنين عليح 2022/   04/  18لتصويت المساهمين عليح وموعد   2022/   04

التنظيم  إعادة على مقترحالمساهمين إجمالي حضور  من  %99.57تمت موافقة نسبة  2022/   04/  14بتاريخ  -16

 . المالي 

 .التنظيم المالي  إعادة  على مقترحالدائنين  إجمالي حضور    من  %99.73مت موافقة نسبة  ت  2022/    04/    18بتاريخ   -17

 

 

 إعتماد القوائم المالية : -23

 م 30/06/2022هـ الموافق  01/12/1443تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلل اإلدارة بتاريخ 
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