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 األولية الموجزةالقوائم المالية  عن فحصتقل تقرير المراجع المس
 إلى السادة المساهمين في 

   ثمار التنمية القابضة شركة 
 (إلجراء إعادة التنظيم المالي )خاضعة

 مساهمة سعودية(  )شركة  
 
 

 مقدمة 
)"الشررة ة"  والتت مشررم  )شررة ة اهرراسمة يرر و  ة    ثمار التنمية القابضررةالموجزة لشررة ة  القوائم المالية األولية  قمنا بفحصلقد  

الةبح أو الخهررررررررررررررارة والرد ر  الشرررررررررررررراار  ا   ة األوليرة وقرائمرة    م2022 ارار  31 مرا يت    الموجزةقرائمرة المة ز المرالت األوليرة 
لية الموجزة وقائمة التديقات النقد ة األولية الموجزة لفتةة الثالثة أشررررررررهة المنتهية األو   الملكيةالموجزة وقائمة التغيةات يت حقوق  

بما يت ذلك الخص للهرريايررات المحايررمية المهمة       الموجزةيت ذلك التاريخ واإل ضرراحات المةيقة اا القوائم المالية األولية  
   34)  المحايرراة الدولتو ةضررها ال ا ط قاقال لمايار  الموجزة ست المهررلولة  إ   دا  س ا القوائم المالية األولية  الشررة ة  ارة 

" الم تمد يت المملكة ال ةبية الهرررر و  ة  واهررررلوليتنا ست  نداج  يررررتنتاق حوط س ا القوائم المالية األولية  تاألول  ت" التقةية المال
  يتنا ال  لى يحصنا  الموجزة

 
 :الفحص نطاق

 "يحص الم لواات المالية  2410لقد قمنا بالفحص قاقال لمايار  رمااقات الفحص ) ،التاليةبايرتثناج اا سو اوضرح يت الفقةة 
  ، الم تمد يت المملكة ال ةبية الهررر و  ة  ويتكو  يحص القوائم المالية األولية"األولية الُمنف  اإ قم  المةاجا المهرررتق  للمنشررر ة

 جةاجات محليلية  والمحايررمية ، وميمي  إ  إ األاور الماليةالموجزة اإ موجيه  يررتفهررارات بشررس  أيررا  لمشررخا  المهررلولي
نيراقره اإ المةاج رة التت  تم الميرام نهرا قاقرال للم را ية الردوليرة    يتوإجةاجات يحص أ ةى  وي رد الفحص أقر  بشررررررررررررررسر   مية  

األاور  بجميا ب ننا يرررن لم للمةاج ة الم تمدة يت المملكة ال ةبية الهررر و  ة ، وبالتالت ي نه    مسننا اإ الحصررروط  لى م  يد
 .اةاج ة رأي وبالتالت يلإ ُنمدي ، الهااة التت  مسإ الت ةف  ليها  الط  ملية المةاج ة

 
 :المتحفظ  اإلستنتاجأساس 

، يلم متمسإ ا  ارة  الط الفتةة اإ نها ة الهرررنة المالية للشرررة ة ال ام الماضرررت  لم لواات التت قداتها لنا اإل ارة  يرررتنا ال  لى ا   1
ويقال الاالغ م اإ ايابقة الةصررررريد الدائإ المهرررررتح  لمنك يرررررا  )القة    2022اار    31م وحتى 2021  هرررررممة   31يت  

اإ المنك يت ذات التاريخ   رياط يرر و ي وويقال للمصررا قة الوار ة  32  024  465م املغ 2022اار    31لديامة الشررة ة يت  
،  م  2021  هررممة    31يت   متمسإ الشررة ة اإ الميابقة) أ ضررال لم  رياط يرر و ي    37  071  855 ملغ رصرريد القة  املغ  

    اإ اإل ضررراحات المتممة للقوائم المالية األولية ايما  ت ل  بقة  ننك يرررا  ، يلم12وباإلشرررارة  لى ااور  باإل ضرررا) رقم )
ورصرررررريد القة  المشررررررار  ليه والمصررررررةويات التمويلية ب جةاجات ند لة للتحق  اإ صررررررحة وا تماط ا ااالت  نتمسإ اإ الميام  

  والحهابات ذات ال القة
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 
  إلى السادة المساهمين في 
 شركة ثمار التنمية القابضة

 (إعادة التنظيم الماليخاضعة إلجراء )
 مساهمة سعودية(   )شركة

 
 )تتمة(:ستنتاج المتحفظ أساس اإل

، يلم متمسإ ا  ارة  الط الفتةة اإ نها ة الهرررنة المالية للشرررة ة ال ام الماضرررت  لم لواات التت قداتها لنا اإل ارة  يرررتنا ال  لى ا   2
حدى إل والمصررررا قات  لى اإليررررتثمار  القوائم الماليةم اإ الحصرررروط  لى  2022اار    31م وحتى 2021  هررررممة    31يت  

أ ضرال لم نوايى نتلك القوائم يت )   م2022 اار   31يت    )الشرة ة الوقنية لمنتجات الثمار الياججة  لشرة ات المهرتثمة ييهاا
متمسإ اإل ارة اإ    ما لم والاالغ رصرررريد اإليررررتثمار ييها يت ذات التاريخ املغ صررررفة رياط يرررر و يم    2021  هررررممة    31

، ولم نتمسإ اإ الميام ب جةاجات ند لة للتحق  اإ صرررحة مقييم ووجو  وإ تماط الموقف الحالت له ا اإليرررتثمار  الحصررروط  لى
 اإليتثمارات والم ااالت والحهابات ذات ال القة رصيد ملك 

ا  ارة  الط الفتةة اإ نها ة الهررررنة المالية للشررررة ة ال ام الماضررررت   متمسإ، لم  لم لواات التت قداتها لنا اإل ارة  يررررتنا ال  لى ا   3
تجارية يت  ام الدائنة الب ض الرصردة  ألالمصرا قات   لى  الحصروط  اإ م  2022اار     31م وحتى 2021  هرممة    31يت  
، ولم نتمسإ   رياط ي و ي  2  318  021رصيدسا  م   والاالغ  2021  هممة   31نها يت    نواف  م )أ ضال لم  2022 اار   31

اا  ذا  انت سناك ضرررررررررةورة إلجةاج أ ة  ومحد داإ الميام ب جةاجات ند لة للتحق  اإ صرررررررررحة ووجو  وإ تماط س ا األرصررررررررردة 
 م د الت  لى أرصدة ال ام الدائنة التجارية والم ااالت والحهابات ذات ال القة 

رياط ير و ي باارة  إ ا ااالت مم مهرويتها  لى   40  817  863م املغ 2022 اار   31  يتمتضرمإ الخهرائة المتةا مة     4
ولم مقدم لنا المهررررتندات الم يدة م  2019و م  2020 م و2021 الط األ وام  قائمة الةبح أو الخهررررارة والد   الشرررراا  ا  ة 

ضرررمإ    5و رقم )   3}محفظ رقم )  م2021  هرررممة   31 ت ما ي  حينه )يضرررالل الةجوت لتقةيةنا  لى القوائم المالية  يتالكااية 
   21ورقم )   8}محفظ رقم )  م2020  هررممة    31 ت ما ي  قةيةنا  لى القوائم الماليةوم قهررم أيررا  اإلاتنات  إ  نداج الةأي  

  ورقم 8م }محفظ رقم )2019  هرممة    31  ت لى القوائم المالية  ما يومقةيةنا    إ  نداج الةأي    ضرمإ قهرم أيرا  اإلاتنات
   ضرمإ قهرم أيرا  اإلاتنات  إ  نداج الةأي  لم ةية مفاصري  المملغ وأيراا  التحفظ  ، ولم نتمسإ اإ الميام 26  ورقم )9)

  مة باجةاجات ند لة للتحق  اإ ا تماط وصحة رصيد الخهائة المتةا
 

  :متحفظ ستنتاجإ
بايرررررتثناج الت د الت  لى القوائم المالية األولية الموجزة، التت قد ن لم نها لو مويةت الم لواات المشرررررار اليها يت الفقةة أ الا،  

  م2022 اار   31  تالموجزة المةيقة ي لم  نم  لى  لمنا شرررتج  ج لنا ن تقد ب   القوائم المالية األولية وايرررتنا ال  لى يحصرررنا،
غية ا دة اإ جميا الجوانب الجوسةية ويقال لمايار اهرررررراسمة يرررررر و  ة  )"الشررررررة ة"    )شررررررة ةلشررررررة ة ثمار التنمية القابضررررررة 

 المملكة ال ةبية اله و  ة  يت" الم تمد تاألول ت  "التقةية المال34المحاياة الدولى )
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 
  إلى السادة المساهمين في 
 شركة ثمار التنمية القابضة

 (إلجراء إعادة التنظيم المالي )خاضعة
 مساهمة سعودية(   )شركة

 
 
 

 لفت انتباه:
أ      لىال ي  شية  األولية الموجزة  المالية  اررررررإ ا  ضرررررراحات المتممة للقوائم  22أ  نلفت ا نتااا لال ضررررررررررا) رقررررررررم )نو   -1

حيث مجاوجت  اا  رأ   رياط يررر و ي  226  395  265بمملغ  م  2022اار    31يت   هرررائة اتةا مة  حققت    الشرررة ة
اإ رأ   %50م مجراوجت  2019م و  2020  تنهرا رة  راا ويتم مجراوجت  راار  رأ  المراط 2021يت نهرا رة  رام ط )المرا

  اإ 150اما  توجب ا ه منفي ال للما ة رقم )ةنا  لى القوائم المالية للشة ة   يمقة   يتومم ا شارة اليه نلفت انتااا   ،  الماط
نظام الشرة ات ا   تم   وة الجماية ال ااة غية ال ا  ة لالجتمات  الط  مهرة وأرب يإ  واال اإ ماريخ  لمه بالخهرائة  

ة  وذلك  لى الحد ال ي منخفض ا ه نهراة الخهرائ  -ويقال ألحسام النظام    -لتقةر  اا جيا ة رأ  ااط الشرة ة أو مخييضره 
،    أنه نظةال لد وط  األيررررررررا  لى اا  و  نصررررررررف رأ  الماط المديوت، أو ح  الشررررررررة ة قم  األج  المحد  يت نظااها  

اإ نظام اإليال  و ئحته    اإ الفصررررر  الةابا42الشرررررة ة يت اقتة) وإجةاجات   ا ة التنظيم المالت وميميقال للما ة رقم )
،    م نظام الشرة ات ايما  خص نلو   هرائة المد إ النهراة المحد ة يت النظامالتنفي  ة ييتم   فاج الشرة ة اإ ميمي  أحسا

 ولم  تم م د    يتنتاجنا ايما  ت ل  نه ا األاة 
 يتمةارية الشة ة    ارررإ ا  ضررراحات المتممة للقوائم المالية ال ي  شية الى أ   23أ  نلفت ا نتااا لال ضرررررا) رقررررم )نو   -2

  ااط الشررة ة رأ وال ي   تمد بشررس  رئيهررت  لى جيا ة  للشررة ة  اهررتمةة اةماب نتنفي  اقتة)   ا ة التنظيم المالتة    منشرر
  ااط  أبالتوصرررررررررررررية لزيا ة ر  الط الفتةة الالحقة لتاريخ س ا القوائم المالية األولية الموجزة ، وقام اجلس   ارة الشرررررررررررررة ة  

اليو  رياط    300الماط ب د الزيا ة   رأ يو  رياط يرررر و ي ليصرررراح  ال  200الشررررة ة  إ قةي  قة) حقوق أولية بميمة  
يررر و ي وذلك لت ظيم قدرة الشرررة ة التويررراية يت اإليرررتثمارات ومويية الهررريولة الالجاة لهررردا  جزج اإ اإللتزااات المالية  

ولية الموجزة لم متم ملك ، وحتى ماريخ   تما  س ا القوائم المالية األ المهررررررتحقة حهررررررب  ية   ا ة التنظيم المالت الم لنة
 ، ولم  تم م د    يتنتاجنا ايما  ت ل  نه ا األاة  الزيا ة
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 
  إلى السادة المساهمين في 
 شركة ثمار التنمية القابضة

 (إلجراء إعادة التنظيم المالي )خاضعة
 مساهمة سعودية(   )شركة

 
   :أمر أخر

م ، واةاج ة القوائم  2019يرررمتممة    30قمنا بفحص القوائم المالية ا ولية الموجزة للشرررة ة  إ الفتةة المالية المنتهية يت  
يحص     لىبا ضرررررررراية  م  ، 2021م و2020م و 2019  هررررررررممة    31المالية للشررررررررة ة  إ األ وام المالية المنتهية يت  

صرررردرنا مقاريةنا  ليها اتضررررمنة ااتنا نا  إ  أم ، و 2021م و2020القوائم المالية ا ولية الموجزة للفتةات الةباية ل اات 
 نداج ا يرررتنتاق ايما  ت ل  بالقوائم المالية األولية الموجزة أو ااتنا نا  إ انداج الةأي ايما  ت ل  بالقوائم المالية الهرررنوية  

إ الةجوت له ا القوائم المالية المشررار اليها ومقاريةنا  ليها لميال ة أيرراا  ا اتنات  إ ا يررتنتاق أو ا اتنات  إ  )ويمس
م واا 2021 نداج الةأي  ، ولكإ نظةال لما قاات به ا ارة الشرررررة ة اإ ا الجات  اصرررررة يت القوائم المالية الهرررررنوية ل ام  

)يضرررررالل  مسإ ا قالت  لى القوائم المالية و لى ا ضررررراحامها المتممة   م2022 الط  ام  قاات به اإ اجةاجات نظااية
ارار    31لتفهم ذلرك  أصرررررررررررررراح ال رد رد اإ ننو  القوائم المراليرة األوليرة الموجزة  للشررررررررررررررة رة  إ الفتةة المراليرة المنتهيرة يت 

،  ما أنه ايما  ت ل  م  مسإ محميقها ايما  دا اا مم التحفظ  ليه ضررررررررررررمإ يقةة )أيررررررررررررا  اإليررررررررررررتنتاق المتحفظ  2022
لهرردا      ا ة التنظيم المالت  اقتة)   و قانلية منفي   ية    2ب يررتمةارية الشررة ة وويقال لما ور  بفقةة )لفت ا نتااا المند رقم )

وبناج  ليه  ،    اررررررإ ا  ضرررررراحات المتممة للقوائم المالية  23 ضررررررررررا) رقررررررررم )اإل ما سو اميإ مفصيليال يت    لتزااات الشة ة
 م 2022اار   31أصدرنا ايتنتاجال اتحفظال  لى القوائم المالية األولية الموجزة الحالية  إ الفتةة المنتهية يت 

 

 عن شركة           هـ 24/07/1444التاريخ :  
 وشركاؤهأسامة عبدهللا الخريجي           م 2023/ 15/02الموافق :  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أسامة عبدهللا الخريجي
 (154ترخيص رقم )

 هـ 23/04/1405بتاريخ  



(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)

م2021 ديسمبر31م2022 مارس 31ايضاح
 (مراجعة )(غير مراجعة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

0  0  (6)بالصافي– إستثمارات في شركات زميلة 
391 713 50111 408 43(5)بالصافي- ممتلكات واالت ومعدات 

391 713 50111 408 43مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

000 780 000 780 (7)أصول وممتلكات متاحة للبيع
0  0  (8)(بالصافي)- ذمم مدينة تجارية 

227 930 869 979 (9)(بالصافي  )– مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
0  0  (أ/10)(بالصافي  )– مستحق من اطراف ذات عالقة 

303 623 835 299 2(11)النقد وما في حكمها
530 333 7042 059 4مجموع الموجودات المتداولة

921 046 20514 468 47مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

000 000 000100 000 100(1)رأس المال
376 883 3762 883 2(13)احتياطي نظامي

(283 155 )(283 155 )احتياطي آخر
0  034 776 31(14)فائض إعادة التقويم

(726 946 228)(265 395 226)متراكمة (خسائر)
(633 218 126)(138 891 91)(بالسالب)مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات غير المتداولة
066 856 937 198 إلتزامات منافع الموظفين

066 856 937 198 مجموع المطلوبات غير المتداولة
:المطلوبات متداولة

465 024 46532 024 32(12)قروض قصيرة االجل
175 483 93666 380 66ذمم دائنة تجارية

829 745 98623 598 23(15)مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
078 379 0781 379 1(ب/10)مستحق ألطراف ذات عالقة 

941 776 94115 776 15مخصص الزكاة
488 409 406139 160 139مجموع المطلوبات المتداولة

554 265 343140 359 139مجموع المطلوبات
921 046 20514 468 47مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

شركة ثمار التنمية القابضة

(غير مراجعة)قائمة المركز المالي األولية الموجزة 
م2022 مارس 31كما في 

(شركة مساهمة سعودية)

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة غير المراجعة< 26>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 
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شركة ثمار التنمية القابضة
(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)
(شركة مساهمة سعودية)

(غير مراجعة)قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة 
م2022 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)

م2021م2022

(غير مراجعة)(غير مراجعة)

304 425 0  إيرادات النشاط

(989 389 )0  تكلفة النشاط

315 35 0  إجمالي الربح

مصاريف األعمال الرئيسية
(813 30 )0  مصروفات بيع وتسويق

(433 562 1)(039 713 )مصروفات عمومية وادارية
0  (000 550 )(16)إعادة التنظيم المالي- مصروفات عمومية وادارية 

(931 557 1)(039 263 1)التشغيلية من العمليات (الخسارة)
986 231 500 814 3(17)ايرادات اخرى

(945 325 1)461 551 2الدخل من العمليات
(945 325 1)461 551 2قبل الزكاة (الخسارة)/ صافي الربح 

0  0  الزكاة
(945 325 1)461 551 2الفترة (خسارة)/ صافي ربح 

الدخل  الشامل اآلخر
بنود اليعاد تصنيفها الحقًا الي قائمة الربح او الخسارة

0  034 776 31(14)فائض إعادة التقويم

0  034 776 31إجمالي الدخل الشامل األخر

(945 325 1)495 327 34اجمالي الدخل الشامل للفترة
السهم للفترة (خسارة)/  ربح 

 (خسارة)/ نصيب السهم األساسي والمخفض في صافي ربح 
الفترة

(18)0.26                    (0.13)                    

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة < 26>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

 مارس31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)
(شركة مساهمة سعودية)

م2022 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)

044 388 36(332 495 66)0  0  376 883 0002 000 100(مراجعة)م 2021 يناير 01الرصيد فى 
(945 325 1)(945 325 1)0  0  0  0  الفترة (خسارة)صافى 

099 062 35(277 821 67)0  0  376 883 0002 000 100(غير مراجعة)م 2021 مارس 31الرصيد في 

(633 218 126)(726 946 228)0  (283 155 )376 883 0002 000 100(مراجعة)م 2022 يناير 01الرصيد فى 
461 551 4612 551 02  0  0  0  صافى ربح الفترة

034 776 031  034 776 031  0  0  الدخل الشامل االخر للفترة
(138 891 91)(265 395 226)034 776 31(283 155 )376 883 0002 000 100(غير مراجعة)م 2022 مارس 31الرصيد في 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

فائض إعادة التقويمإحتياطى آخر
مجموع حقوق الملكية 

(بالسالب)

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة غير المراجعة< 26>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

شركة ثمار التنمية القابضة

(غير مراجعة)قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة 

متراكمة (خسائر)إحتياطى نظاميرأس المال
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(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)
(شركة مساهمة سعودية)

م2022 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)

م2021م2022
(غير مراجعة)(غير مراجعة)

األنشطة التشغيلية
(945 325 1)461 551 2الفترة قبل الزكاة (خسارة)/ صافي ربح

:تعديالت للبنود التالية 
997 276 141 105 استهالكات ممتلكات واالت ومعدات
0  (500 14 )أرباح بيع ممتلكات واالت ومعدات

2 642 102(1 048 948)
:التغيرات فى الموجودات والمطلوبات 

893 150 0  مستحق من اطراف ذات عالقة
(257 454 )(642 49 )مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

134 68 (239 102 )ذمم دائنة تجارية
228 004 1(843 146 )مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
244 176 0  مستحق ألطراف ذات عالقة

(706 103 )378 343 2النقد المتولد من األنشطة التشغيلية
0  (129 657 )مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

(706 103 )249 686 1التشغيلية األنشطة صافي النقد المتوفر من
:األنشطة االستثمارية

0  (217 24 )شراء ممتلكات وآالت معدات
0  500 14 مقبوضات من بيع ممتلكات واالت ومعدات

0  (717 9 )األنشطة االستثمارية (المستخدم في)صافي النقد 
:النشاط التمويلي

0  0  النشاط التمويلي (المستخدم في)/ صافي النقد المتوفر من 
(706 103 )532 676 1التدفق النقدي صافي

583 459 3032 623 ارصدة النقد وما في حكمها في بداية الفترة 

877 355 8352 299 2ارصدة النقد وما في حكمها في نهاية الفترة

أهم المعامالت الغير نقدية
0  034 776 31فائض إعادة التقويم

31 776 034  0

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة غير المراجعة< 26>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

شركة ثمار التنمية القابضة

(غير مراجعة)قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 مارس31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    الشركة:نبذة عن  -1
للتسويق  سجلت   - الوطنية  )الشركة  القابضة  التنمية  ثمار  بموجب    سابقًا(ثمار    –  الزراعيشركة  سعودية  كشركة مساهمة 

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

 ريال سعودي.
 

على   الجمعيةبناًء  بتاريخ    اجتماع  المنعقدة  العادية  غير  تعديل  2021أكتوبر    12العامة  على  الموافقة  تمت  فقد    اسم م 
 الشركة ليصبح شركة ثمار التنمية القابضة. 

 

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

   والمجمدة.التصدير للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواشي الحية واللحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء المبردة  -
المملكة العربية   الفرعي، العروبة  طريق    -  3549مبنى رقم    -حي العليا،  الرياضفي  لشركة  إن عنوان المركز الرئيسي ل -

   السعودية.
 .  القوائم المالية المرفقة تشمل حسابات الشركة وفروعهاإن  -

 
 إجراءات إعادة التنظيم المالي 

االربعاء   يوم  الصادر  للحكم  الموافق  08/1442/ 25وفقًا  رقم  2021/ 07/04هـ  القضية  في  هـ  1442لعام    1970م 
القاضي بإجراء إعادة التنظيم المالي لشركة ثمار التنمية القابضة وتعيين هاني بن صالح العقيلي أمين إعادة التنظيم المالي  

مهلة   الشركة  منح  وتم  ال  150للشركة  على طلب  يوم إلعداد  بناء  المهلة  تمديد  وتم  اإلجراءات  إفتتاح  تاريخ  من  مقترح 
م ومن ثم وافقت المحكمة على تمديد  2021/ 10/ 05هـ الموافق  1443/ 01/ 25يوم إبتداء من تاريخ    100الشركة لمدة  

لقوائم  ل  الحاليةم ، وقامت الشركة خالل الفترة  10/12/2021هـ الموافق  06/05/1443يوم إبتداء من تاريخ    60المهلة  
المالية بتسليم المقترح )خطة إعادة التنظيم المالي( للمحكمة بواسطة أمين إعادة التنظيم المالي وتم قبول إيداع المقترح من 

  % 99.57قبل المحكمة وإعتماد مواعيد تصويت المالك والدائنين على المقترح حيث وافق المساهمين على المقترح بنسبة  
 من الحضور وتم التصديق على المقترح من قبل المحكمة . % 99.73افق الدائنين بنسبة من الحضور وكذلك و 

 

 معلومات أمين إعادة التنظيم المالي للشركة: 
 hanialogaili@gmail.com-  142126رقم الترخيص  –مدينة الرياض  –اإلسم : هاني بن صالح بن عبدهللا العقيلي 

 
 
 



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    الموجزة: ةاالولي أساس إعداد القوائم المالية -2
 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1
المحاسبة   - لمعيار  وفقًا  للشركة  المرفقة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  المالي    34رقم    الدوليتم  )التقرير 

األولي( المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 
والتي من ضمنها معيار التقرير المالي خالل إجراء اإلفالس : التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي   والمحاسبين

ال في  المالية  المعتمد  القوائم  على  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء  أثر  عرض  يتطلب  الذي   ، السعودية  العربية  مملكة 
واإلفصاح عن معلومات إضافية بسبب الدخول في اإلجراء. وتظهر القوائم المالية أثر المعامالت واألحداث المرتبطة  

المالي بشكل مستقل عن األنشطة ا  التنظيم  القوائم المالية    لجارية للشركة ، مباشرة بإجراءات إعادة  ويجب قراءة هذه 
 م. 2021ديسمبر   31 في الى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية كما  الموجزة جنباً األولية 

وفقًا للمعايير   المعدةال تتضمن هذه القوائم المالية جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية   -
للتقرير   األحداث   المالي،الدولية  لتفسير  المحددة  التفسيرية  واإليضاحات  المحاسبية  السياسات  إدراج  تم  ولكن 

منذ آخر قوائم مالية سنوية، باإلضافة الى ذلك،    يواألداء المال   يالمال  المركز  فيوالمعامالت الهامة لفهم التغيرات  
ليست بالضرورة مؤشرًا للنتائج التي يمكن توقعھا للسنة    م2022مارس    31أشھر المنتھية في    الثالثةفإن نتائج فترة  
 . م 2022ديسمبر  31المنتھية في 

العربية   - المملكة  في  المالية  السوق  هيئة  القيمة قررت  نموذج  خيار  باستخدام  المدرجة  للشركات  السماح  السعودية 
م واستمرار الزامها باستخدام  2022يناير    1العقارات االستثمارية ابتداء من  العقارات و   العادلة او اعادة التقييم لقياس

 واألصول غير الملموسة.  خيار نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات
 

 المحاسبى / أساس القياس:العرف  2-2
الموجزة   األولية  المـالية  القوائم  هذه  إعداد  أساس    االستمراريةومفهوم    المحاسبي  االستحقاقمبدأ    باستخدامتم  وعلى 

المالي استخدام اساس قياس آخر،   التاريخية،التكلفة   المعايير الدولية للتقرير  ويتم استخدام اساس آخر اذا تطلبت 
 (. 3 السياسات المحاسبية المطبقة )إيضاح رقمكما هو مبين في 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض:  2-3
 عملة  للشركة وكذلك الوظيفية العملة يمثل الذي  السعودي األولية الموجزة بالريال المالية القوائم هذه عرض تم

 .ذلك خالف  يذكر لم ما العرض،
 

 الهامة المحاسبية السياسات -3
 والتفسيرات  المعايير على  والتعديالت الجديدة المعايير 3-1

من   إعتبارًا  سارية  المعايير  على  التعديالت  من  عددًا  فإن  ذلك  ومع  إصدارها  تم  جديدة  معايير  يوجد  يناير    1ال 
على القوائم المالية األولية الموجزة   ي القوائم المالية السنوية ولكن ليس لها أثر جوهر   فيتم شرحها    يوالت  م2022
 . للشركة
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 سبيةالسياسات المحاالتغيرات في  3-2
بإستخدام نموذج إعادة التقويم   16قامت الشركة خالل الفترة الحالية للقوائم المالية بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة    -

المملوكة لها والمدرجة ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات ، حيث قررت هيئة السوق المالية    يلقياس األراض
العربية السعودية السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة او اعادة التقييم لقياس  في المملكة  

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

 

نص بأن يعد التطبيق األولي لسياسة خاصة بإعادة تقويم   8وحيث أن تعديل السياسات في المعيار الدولي للمحاسبة    -
" العقارات واآلالت والمعدات " تغيرًا في سياسة محاسبية يعامل على أنه    16األصول وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة  

 .  8وليس وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة   16إعادة  تقويم وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة 
 

،    ي( السياسات المحاسبية المطبقة بخصوص تطبيق نموذج اعادة التقويم لقياس االراض3-3يتضمن االيضاح رقم )  -
 ي.( تفاصيل تطبيق نموذج اعادة التقويم لقياس االراض14( ورقم )5ويتضمن كل من االيضاح رقم ) 

 

 المطبقةالسياسات المحاسبية  3-3
إعداد   تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية 

 مايلي: فيما عدا  م. 2021ديسمبر  31ركة عن السنة المالية المنتهية في القوائم المالية السنوية للش
 

 والمعدات  واآلالت الممتلكات      

 االعتراف والقياس     

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

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

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

 .الخسائر أو األرباح قائمة في)مصاريف( أخرى 
قياس  ويمكن ،للشركة المستقبلية االقتصادية المنافع في زيادة عليها يترتب عندما فقط الالحقة النفقات رسملة يتم ▪

 .موثوق  بشكل ها
الستكمال  ▪ الالزمة  السنة  خالل  مؤهلة  موجودات  إنشاء  لتمويل  بالقروض  المتعلقة  التمويل  تكاليف  رسملة  يتم 

 وتجهيز الموجودات للغرض المعدة له. 
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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 يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء هام من بند الممتلكات ▪
تكاليف بشكل موثوق. يتم استبعاد  ويمكن قياس تلك ال الشركة المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية كامنة إلى 

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

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

 . تكبدها
 

 التقييم القياس الالحق للبنود التى يتم قياسها وفقا لنموذج اعادة 
 ( من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. اختارت الشركة ان تستخدم نموذج إعادة التقويم للفئة العقارات ) األراضي ▪
 .العقارات فئة كامل على التقويم إعادة يتم تطبيق نموذج ▪
لفئة   ▪ االولى  االثبات  فإنه بعد  التقويم  إعادة  لنموذج  له وتسجيله يكون    األراضيووفقا  الالحق  القياس  فإن  بالتكلفة 

استهالك  مجمع  أي  منها  مطروحًا  التقويم  إعادة  تاريخ  في  العادلة  قيمته  عن  عبارة  وهو   ، تقويمه  إعادة  بمبلغ 
التقويم فإن المبلغ الدفتري لألصل يتم تعديله واعادة    )إن وجد(الحق وأي مجمع خسائر هبوط الحقة. وعند اعادة 

 لمبلغ المعاد تقويمه في تاريخ إعادة التقويم بشكل تناسبي .عرضه إلى ا
د سنويا فى تاريخ اعداد القوائم المالية سنويًا، ويتم ذلك فى َوْقت   بانتظام يتم إعادة التقويم ▪  .َواح 
جمع عندما يزداد المبلغ الدفتري ألصل نتيجة إلعادة تقويم، فإنه يتم اثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل اآلخر وت   ▪

ان يتم اثبات الزيادة ضمن الربح أو الخسارة بالقدر الذي  التقويم علىضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة 
 ضمن الربح أو الخسارة.  –سابقًا  –يعكس انخفاض إعادة تقويم م ثبت 

الخ ▪ أو  الربح  االنخفاض ضمن  اثبات  يتم  فإنه  تقويم،  نتيجة إلعادة  الدفتري  المبلغ  انخفض  يتم إذا  ان  سارة. على 
بذلك   المتعلق  التقويم  إعادة  فائض  في  يوجد  دائن  أي رصيد  بقدر  اآلخر  الشامل  الدخل  االنخفاض ضمن  اثبات 
األصل. وي قلص االنخفاض الم ثبت ضمن الدخل الشامل اآلخر المبلغ الم جمع ضمن حقوق الملكية تحت عنوان 

 فائض إعادة التقويم. 
إلى األرباح المبقاة   –بشكل مباشر  –  باألراضيي حول فائض إعادة التقويم ال مدرج ضمن حقوق الملكية فيما يتعلق   ▪

  )إن وجد(   عندما ي لغى إثبات األصل. كما انه يتم تحويل بعض الفائض أثناء استخدام األصل من بما يماثل الفرق 
مه لألصل واالستهالك على أساس التكلفة األصلية لألصل.  بين االستهالك على أساس المبلغ الدفتري الم عاد تقوي 

 وال يتم تحويالت من فائض إعادة التقويم إلى األرباح المبقاة من خالل الربح أو الخسارة. 
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يتم اثبات آثار الضرائب على الدخل الناشئة عن إعادة تقويم العقارات، واآلالت والمعدات، وي فصح عنها إن وجدت  ▪
 "ضرائب الدخل".  12حاسبة الدولي وفقًا لمعيار الم

 

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

 : باستخدام نسب االستهالك السنوية التالية

 النسبة البيان النسبة البيان
 %25 - %5.2 تجهيزات المعارض واألثاث والمفروشات %3 المباني
 %20 - %10 االالت والمعدات %4 االبار

 %25 - %7.5 السيارات %20 - %7.5 أجهزة كهربائية وكمبيوتر
 

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

 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 
 جـاهزة غيـر ولكنهـا إقتنائهـا تـم التـي الموجـودات بعـض السـنة نهاية في التنفيذ تحت الرأسمالية األعمال تشمل ▪

التنفيذ بالتكلفة نـاقص أي انخفـاض مسـجل فـي ألجله، ويتم تسجيل األعمال الرأسمالية تحت  المعدة لالستخدام
 جـاهزة تصـبح عنـدما اسـتهالكها ويـتم الصـلة ذات الموجـودات فئـات إلى الموجودات هذه تحويل القيمة ، ويتم
 .لالستخدام

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات  

هذه  والمطلوبات   بشأن  التأكد  عدم  أن  إال  المالي.  التقرير  تاريخ  في  كما  المحتملة  المطلوبات  عن  واإلفصاح  عنها  المصرح 
ؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدياًل جوهريًا على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن ي

 ستتأثر في الفترات المستقبلية.
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وتستخدم  الموجودة  الظروف  في ظل  معقولة  أنها  يعتقد  مختلفة  أخرى  وعوامل  الخبرة  إلى  واإلفتراضات  التقديرات  هذه  تستند 
للم الدفترية  القيم  على  التقديرات للحكم  مراجعة  تتم  أخرى.  مصادر  من  عليها  الحصول  يصعب  التي  والمطلوبات  وجودات 

واإلفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في 
 تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية. فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة

 

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

 األحكام: 4-1
 إستيفاء التزامات األداء 

اســتيفاء إلتزامــات األداء علـى مــدى الوقــت أو فــي يجـب علــى الشــركة تقيـيم كــل عقــد مــن عقودهـا مــع العمــالء لتحديــد مـا إذا تــم 
وقت محدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات. قامت الشركة بتقيـيم ذلـك بنـاء علـى إتفاقيـات البيـع والشـراء التـي 

 أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة.
 

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

الشركة بتقييم تأثير أي ثمن متغير في العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمويلي جوهري في العقد وأي  
 ثمن غير نقدي في العقد. 

 

 (19 –وباء كورونا )كوفيد  
لشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التى تم الكشف عنها فى القوائم المالية األخيرة على خلفية وباء قامت ا

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

إيضاح    –المالية السنوية. ستستمر اإلدارة فى مراقبة الوضع وستنعكس أى تغييرات مطلوبة فى فترة إعداد التقارير المستقبلية  
(20 .) 

 

 

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

إن قيـاس مخصـص خسـائر اإلئتمـان المتوقعـة للموجـودات الماليـة المقاسـة بالتكلفـة المطفـأة هـو مجـال يتطلـب اسـتخدام نمـاذج 
 فتراضات هامة حول الظروف اإلقتصادية المستقبلية والسلوك اإلئتماني.إمعقدة و 

 -في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة مثل : ام الهامة المطلوبة أيضاً هناك عدد من األحك
 .تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان

 إختيار النماذج المناسبة واإلفتراضات لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. -1
المســتقبلية  لكــل  نــوع  مــن  أنــواع  المنتجات/األســواق ومــا يــرتبط  بهــا  مــن  خســائر إنشــاء  وزن  نســبي  للتصــورات   -2

 إئتمانية متوقعة.



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 
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 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. -3
 اسها بالتكلفة المطفأة.بإثبات مخصص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي يتم قي الشركةتقوم 

تقوم الشركة بقيـاس مخصـص الخسـائر بمبلـغ يسـاوي الخسـائر اإلئتمانيـة المتوقعـة علـى مـدى العمـر اإلفتراضـي لـألداة الماليـة 
 بإستثناء:  

 شهرا. 12األدوات المالية التالية والتي يتم قياس مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة لها على مدى  -
المخـاطر اإلئتمانيــة المنخفضــة فـي تــاريخ التقريــر واألدوات الماليـة التــي لــم ترتفـع فيهــا المخــاطر الموجـودات الماليــة ذات  -

 اإلئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها.
 

 الحركة بطيء المخزون  مخصص
القابلـة  القيمـة صـافي أو بالتكلفـةالمخـزون  قيـاس ويـتم .والمتقادمـة الحركـة بطيئـة المخـزون  لبنـود مخصـص بعمـل اإلدارة تقـوم

التقـديرات  هذه تأخذ .التقديرات إجراء وقت في موثوقية الدليل األكثر على للتحقق القابلة القيمة صافي تقديرات وتستند للتحقق
 الـذي الحـد إلـ  الماليـة القـوائم تـاريخ بعـد تحـدث التـي باألحـداث مباشـرة المرتبطـة أو التكـاليف األسعار تقلبات االعتبار بعين

  السنة. نهاية في القائمة الظروف األحداث تلك تؤكد فيها
 

 االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  
تحـــدد الشـــركة األعمـــار اإلنتاجيـــة التقديريـــة للعقـــارات والمعـــدات لحســـا  االســـتهالك. يـــتم تحديـــد هـــذا التقـــدير بعـــد األخـــذ فـــي  -

ــتخدام  ــا اسـ ــع فيهـ ــدة المتوقـ ــار المـ ــة االعتبـ ــة وطريقـ ــة التقديريـ ــار اإلنتاجيـ ــوم اإلدارة بفحـــص األعمـ ــل والتلـــف الطبيعـــي، تقـ األصـ
 االستهالك دوريا للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك مع نموذج المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

 .-وجدت إن- والمستقبلية الحالية الفترات في االستهالك مصروف في التغيرات تعديل ويتم -

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بتاريخ كـل تقريـر مـالي بتقيـيم مـا اذا كـان هنـاك مؤشـرات علـى انخفـاض قيمـة الموجـودات غيـر الماليـة فـي تـاريخ  -

سترداد كل تقرير مالي. يتم اختيار الموجودات غير المالية لتحديد انخفاض القيمة في حال وجود مؤشرات على عدم إمكانية ا
 القيم الدفترية. 

عندما يتم احتسا  القيمـة قيـد االسـتعمال، تقـوم اإلدارة بتقيـيم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية مـن األصـل او الوحـدة المحققـة للنقـد  -
 وتختار معدل الخصم المناسب الحتسا  القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

 مبدأ االستمرارية  
قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االسـتمرارية وتوصـلت الـى ان لـديها المـوارد لالسـتمرار 

وافقـت المحكمـة علـى تخضـع الشـركة لـنظم اإلفـالس والئحتـه التنفيذيـة حيـث في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة لذلك، 
تــم  (.23)إيضــاح  مقتــرحالعلــى وتمــت موافقــة كــاًل مــن المســاهمين والــدائنين التنظــيم المــالي المقــدم مــن الشــركة إعــادة مقتــرح 

 االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 
 



(شركة مساهمة سعودية)
(غير مراجعة) م 2022 مارس 31إيضاحات حول القوائم المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)

025 945 35931 100                     -193 312 697 300 77625 231 6م2022/01/01التكلفة في 
034 776 31               -                    -                   -                  -034 776 31*إعادة تقييم لألراضي

217 24                -217 24                    -                  -                 -االضافات خالل الفترة
(860 112 )               -                    -(860 112 )                  -                 -اإلستبعادات خالل الفترة

416 632 35963 100 217 24 333 199 697 300 81025 007 38م2022/ 03/ 31التكلفة وإعادة التقييم في 

:مجمع اإلهالك واإلنخفاض في القيمة
951 672 12               -                    -                   -951 672 12                 -**م2022/01/01مجمع االنخفاض في 

683 558 3597 100                     -188 250 136 208 7                 -م 2022/01/01مجمع االهالك في 
141 105                -327  106 10 708 94                  -***اهالك الفترة

(860 112 )               -                    -(860 112 )                  -                 -مجمع إهالك اإلستبعادات خالل الفترة
915 223 35920 100 327  434 147 795 975 19                 - م2022/ 03/ 31مجمع االهالك واإلنخفاض في

501 408 43               -890 23 899 51 902 324 8105 007 38م2022/03/31صافي القيمة الدفترية  في 
391 713 11               -                    -005 62 610 419 7765 231 6م2022/ 12/ 31صافي القيمة الدفترية في 

شركة ثمار التنمية القابضة
(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)

:(بالصافي)الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

مبانىأراضيالبيان

م وذلك مع إجمالي أرصدة تكلفة تلك البنود ومجمع إهالكها الدفتري وبناء 2021 ديسمبر 31 مواقع مملوكة للشركة في 3 ريال سعودي  في قيام الشركة بمقارنة إجمالي قيمة تقييم المباني لعدد 12 672 951يتمثل اإلنخفاض البالغ ** 
.323/18/323على نتائج تلك التقييمات تم إثبات اإلنخفاض في قيمة المباني ،  وقد قام بالتقييم شركة الشرق األوسط للتقييم العقاري ترخيص رقم 

اإلجمالي

 ريال سعودي وتم تسجيلها 31 776 034تم خالل الفترة إستخدام نموذج القيمة العادلة وذلك بإعادة التقييم لقياس األراضي المملوكة للشركة وبناء على نتائج ذلك التقييم تم إثبات زيادة في قيمة االراضي الملوكة للشركة بإجمالي مبلغ * 
.(14إيضاح رقم ) 323/18/323ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر تحت مسمى فائض إعادة التقويم وذلك بناء على التقييم الذي قامت به الشركة لالراضي والمعد من قبل المقيم شركة الشرق األوسط للتقييم العقاري ترخيص رقم 

.تم توزيع مصاريف اإلستهالك بالكامل على بند مصروفات العمومية واإلدارية*** 

سيارات
أثاث وتجهيزات مكتبية 

وديكورات
أبار
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 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 
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 الزميلة   اتاالستثمار في الشرك -6
 يلي: الزميلة فيما اتاالستثمار في الشركيتمثل 

الكيان    الشركة 
  نسبة الملكية   البلد   القانوني 

 م2022 مارس 31
 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي 

* شركة أسواق ثمار        
 ووسمي الزراعية  

ذات مسئولية  
 -  -  %  30.56  السعودية  محدودة

**الشركة الوطنية لمنتجات 
 الثمار الطازجة  

ذات مسئولية  
 -  -  %  50  السعودية  محدودة

        -  - 
 

لنظام    * وفقا  السعودية  العربية  المملكة  في  تأسست  محدودة  مسئولية  ذات  شركة  هي  الزراعية  ووسمي  ثمار  أسواق  شركة 
تتمث والصناعية    لالشركات.  الزراعية  المنتجات  ومستلزمات  مواد  في  والتجزئة  الجملة  تجارة  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة 

المنزلية. وصدر خالل سنة   المواد  واالستهالكية وجميع  والتنظيفية  الصحية  والمواد  المبردة  واللحوم  م حكم  2021والغذائية 
 بافتتاح إجراء التصفية لشركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية ياض يقضي  صادر عن الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالر 

، وبناء على نتيجة التصفية والتي أظهرت إفالس الشركة الزميلة قررت إدارة الشركة رد وإقفال مخصص خسائر اإلستثمار 
قائمة لها ضمن القوائم المالية    وإعدام رصيد المديونية المستحقة على الشركة الزميلة وال توجد اي ارصدة  في الشركة الزميلة 

 . الحالية
 

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

، وبناًء على إفادة المستشار القانوني   احتسا  حقوق الملكية نظرا لوجود دعوى قائمة لتصفية الشركة ولم يتم البت فيها
رصيد   إعدام  وتم   ، العالقة  ذات  واالرصدة  اإلستثمار  عن  معلومات  أو  بيانات  على  الحصول  تتمكن  لم  فإنها  للشركة 

 توجد اي ارصدة قائمة لها ضمن القوائم المالية الحالية. المديونية المستحقة على الشركة الزميلة وال 
 
 أصول وممتلكات متاحة للبيع -7

 م 2021ديسمبر  31  م2022 مارس 31  

 780  000  780  000  أكوام حديد وسكرا * 
  000  780  000  780 

في  *   للبيع.تتمثل   ريال سعودي  780  000بمبلغ    تقديرهاتم    أكوام حديد وسكرا  غير صالحة لالستعمال وهي معروضة 
م والحصول على عدد من عروض  2022  لعام  الرابعالربع  ريال سعودي خالل    230  000حيث تم بيع جزء منها بمبلغ  
 ريال سعودي. 550 000أسعار للباقي بلغ متوسطها 



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م 2021ديسمبر  31  م2022 مارس 31  بالصافي  –ذمم مدينة تجارية  -8

 13 216  988  13 216  988  ذمم مدينة تجارية** 
 ( 13 216 988)  ( 13 216 988)  يخصم: مخصص الخسائر اإلئتمانية*

  -  - 
 

 خسائر ائتمانية للذمم المدينة التجارية: حركة مخصص  * م2022  م2021
 سنة ال الفترة /  رصيد أول 13 216 988  13 190 471
   سنةال الفترة / المستخدم خالل -  -

 الفترة / السنةالتدعيم خالل  -  26 517
 سنةال الفترة / رصيد آخر 13 216 988  13 216 988

 
 
 بالصافي  -مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  -9

 م 2021ديسمبر  31  م2022 مارس 31  

 127  504  132  017  سلف وذمم عاملين 
 32  573  78  019  مصروفات مدفوعة مقدماً 
 507  190  دفعات مقدمة موردين
 4 784  670  4 784  670  أرصدة مدينة أخرى 

  896 994 4  254 945 4 
 -  -  يخصم: مخصص الخسائر اإلئتمانية*

 ( 4 015 027)  ( 4 015 027)  محكمة التنفيذ** –يخصم: مخصص أرصدة مدينة  
  869 979   227 930  

 
 أخرى:خسائر ائتمانية ألرصدة مدينة  حركة مخصص  * م2022  م2021
 سنة ال الفترة /  رصيد أول -  11 302 209

   سنةال الفترة / المستخدم خالل -  (11 302 209)
 سنةال الفترة / التدعيم خالل -  -
 سنةال الفترة / رصيد آخر -  -



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الدفعة المقدمة ألحد يتمثل الرصيد المستخدم من مخصص خسائر إئتمانية لألرصدة المدينة في قيام إدارة الشركة بإعدام رصيد  
المقدمة في مخصص   م2021خالل عام    الموردين الدفعة  إقفال رصيد  وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالح المورد حيث تم 

 الخسائر اإلئتمانية.
 

 محكمة التنفيذ:  –أرصدة مدينة حركة مخصص  ** م 2022  م 2021
 سنة ال الفترة /  رصيد أول 4 015 027  -
   سنةال الفترة / المستخدم خالل -  -

 سنةال الفترة / التدعيم خالل -  4 015 027
 سنةال الفترة / رصيد آخر 4 015 027  4 015 027

 

في من   مكون   مخصص  يتمثل  بسحبها  المحكمة  قامت  والتي  التنفيذ  محكمة  على  مدينة  كارصدة  المسجلة  المبالغ  إلجمالي 
الحسابات البنكية للشركة مقابل قضايا صادرة على الشركة حيث التوجد بيانات كافية لدى إدارة الشركة الحالية عن تلك القضايا  

 وجاري متابعتها مع اإلدارة القانونية.
 
 

 طراف ذات عالقة  المعامالت مع األ -10
أو يـديرها هـذه الجهـات  الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وكبار مـوظفى االدارة فـى الشـركة والمنشـأت التـى يملكهـا  تمثل -

 وكذلك المنشأت التى تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذًا جوهريًا.
 دورة األعمال العادية بشروط مماثلة لتلك الشروط بين الجهات األخرى منيتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل  -

 اإلدارة. قبل من عقود معتمدة خالل
  -المالية: الفترة ذات العالقــــة في نهاية  بـــأرصــــدة األطرافبيان  و  الفترةيلي بيان بأهم المعامالت التي تمت خالل   فيما

 

 الطراف ذات عالقة ا ق منالمستح أ-10

 طبيعة العالقة  بيان 
 طبيعة أهم 
 المعامالت 

 م   01/01/2022
اجمالي الحركة  

 المدينة 
اجمالي الحركة  

 الدائنة 
 م   31/03/2022

سمو األمير /فيصل بن 
 تركي 

شريك بشركة  
 زميلة

 22 184  085 - - 22 184  085 مديونية 

 22  184  085   22  184  085 االجمالى 
 (22  184 085)   (22  184 085) الخسائر اإلئتمانية*مخصص  

 -   - 



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خسائر ائتمانية ألطراف ذات عالقة : حركة مخصص  * م 2022  م 2021
 سنة ال الفترة /  رصيد أول 22 184 085  3 920 195
   سنةال الفترة / المستخدم خالل -  3 920 195
 سنةال الفترة / التدعيم خالل -  22 184 085
 سنةال الفترة / رصيد آخر 22 184 085  22 184 085

 
 **ذات عالقة ألطرافالمستحق  ب-10

 طبيعة العالقة  بيان 
 طبيعة أهم
 م 01/01/2022 المعامالت 

اجمالي الحركة 
 المدينة 

اجمالي الحركة 
 م  31/03/2022 الدائنة 

عضو منتد   السيد/ ساري المعيوف 
 827 194 - - 827 194 تمويل )سابق(

رئيس مجلس  السيد/ إبراهيم المعيوف 
 551 884 - - 551 884 تمويل إدارة )سابق( 

 1 379 078   1 379 078 اإلجمالي 
 

المالي التنظيم  إعادة  إجراء  مبلغ         ،**ضمن  بإجمالي  للشركة  المالي  التنظيم  إعادة  ألمين  بمطالباتهم  العالقة  ذوي  األطراف  تقدم 
ريال سعودي وتم قبولها بالكامل ، وتم اعتماد قائمة المطالبات في إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة من قبل    1 379  078

ب بالرياض  التجارية  بالمحكمة  التاسعة  التجارية  الموافق  22/07/1443تاريخ  الدائرة  قائمة  2022فبراير    23ه  وكانت   ، م 
 المطالبات مطابقة لما هو مسجل بالدفاتر. 

 
 
 

 تعويضات لموظفي اإلدارة الرئيسيينج  -10
التنفيذيين بمن فيهم الرئيس أولئك الـذين لـديهم السـلطات والمسـؤوليات عـن تخطـيط وتوجيـه  كبار الموظفينوفقًا لسياسة الشركة، فإن  

 مبلـغللعضـو المنتـد   بلغـت الرواتـب األساسـية والعمـوالت والمزايـا األخـرى  الفترةخالل    عمليات الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
 ريال سعودي(. 630 000م: 2120مارس ريال سعودي ) 100 000

م 2021ديســمبر  31ريــال ســعودي )فــي  2 638 250م مبلــغ 2022مــارس  31تضــمن بنــد رواتــب ومزايــا مــوظفين مســتحقة فــي ي
ريــال ســعودي( تتمثــل فــي رواتــب ومزايــا مســتحقة لصــالح العضــو المنتــد  الســابق والعضــو الحــالي )أطــراف ذو  2 538 250مبلــغ 

 (.15عالقة( ) إيضاح رقم 
 
 
 



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حكمهاالنقدية وما في  -11

 م 2021ديسمبر  31  م2022 مارس 31  

 17  675  -  عهد نقدية
   605  628  2 299  835  نقد بالبنوك 

  835  299 2  303  623   
 
 
 القروض  -12

 :تتمثل القروض فيما يلي
 *بنك سا قرض 

حتى   سا   بنك  من  للشركة  الممنوحة  التسهيالت  مبلغ  2022  مارس  31بلغت  سعودي    32  024  465م    31) ريال 
 .(ريال سعودي 32 024 465م مبلغ  2021ديسمبر 

 

  071  930تقدم بنك سا  بمطالباته ألمين إعادة التنظيم المالي للشركة بإجمالي مبلغ    ،*ضمن إجراء إعادة التنظيم المالي
ريال سعودي ، وتم اعتماد   5  047  465ريال سعودي ورفض مبلغ    32  024  465ريال سعودي وتم قبول مبلغ    37

التا التجارية  الدائرة  قبل  من  للشركة  المالي  التنظيم  إعادة  إجراءات  في  المطالبات  بالرياض  قائمة  التجارية  بالمحكمة  سعة 
 م. 2022فبراير   23ه الموافق 1443/ 22/07بتاريخ 

 
 

 االحتياطي النظامي -13
نسبته   ما  يحول  أن  للشركة  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام  الربح    %10يتطلب  من صافي 

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

 
 
 فائض إعادة التقويم   -14

 م 2021ديسمبر  31  م2022 مارس 31  

 -  27 322  574  فائض إعادة تقييم أرض طريق الخرج الرياض
 -  3 681  250  فائض إعادة تقييم أرض الخرج 

 -  772  210  فائض إعادة تقييم أرض المدينة الصناعية
  034 776 31  - 



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 

لقياس   التقييم  بإعادة  العادلة وذلك  القيمة  إستخدام نموذج  الفترة  ذلك   األراضيتم خالل  نتائج  للشركة وبناء على  المملوكة 
ريال سعودي وتم تسجيلها ضمن بنود   31 776  034التقييم تم إثبات زيادة في قيمة االراضي الملوكة للشركة بإجمالي مبلغ  

 . الدخل الشامل اآلخر تحت مسمى فائض إعادة التقويم وذلك بناء على التقييم الذي قامت به الشركة لعقاراتها
 

 -:تفصيل لفائض إعادة التقويم  يوفيما يل -
 

 فائض إعادة التقييم  التقييم  التكلفة الدفترية  البيان 

 27 322  574 28 800  000 1 477  426 ( 1)  أرض طريق الخرج الرياض
 3 681  250 4 450  000 768  750 ( 2)         أرض زراعية بالخرج

 772  210 4 757  810 3 985  600 ( 3)      أرض المدينة الصناعية

  31 776 034 38 007 810 6 231 776 اإلجمالي
  

 -: التي تم تقييمها األراضيمعلومات إضافية عن          
  58  793.85بمساحة إجماليها    20/09/1402أرض تقع في طريق الخرج الرياض تمتلكها الشركة بموجب صك رقم   . 1

 .ريال سعودي  28 800 000بإجمالي مبلغ  2ريال/م  489.85متر مربع تم تقدير قيمة المتر المربع بمبلغ 
متر مربع تم   700  000بمساحة إجماليها    صك  11قطعة تمتلكها الشركة بموجب    14أرض زراعية تقع في الخرج لعدد   . 2

 .ريال سعودي  4 450 000بإجمالي مبلغ  2يال/م ر  6.36تقدير قيمة المتر المربع بمبلغ 
الشركة بموجب صك رقم   . 3 المدينة الصناعية بالرياض تمتلكها  بمساحة إجماليها   1436/ 11/ 19أرض صناعية تقع في 

 .ريال سعودي  4  757 810بإجمالي مبلغ  2ريال/م  955متر مربع تم تقدير قيمة المتر المربع بمبلغ  4  982
 
 

تقييم   - مساحة    األراضيتم  ذلك  في  بما  عوامل  مجموعة  الحسبان  في  األخذ  وقوعه  األرض مع  التقييم   اومكان  وأساليب 
 . أرضبإستخدام طريقة المقارنة لتحديد القيمة السوقية لكل 

 

 : مفيما يلي بيانات المقي -
. يمثلها األستاذ / عبدهللا فهد الهريش رقم العضوية    323/18/323شركة الشرق األوسط للتقييم العقاري : ترخيص رقم  

1210001207 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 
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 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -15

 م 2021ديسمبر  31  م2022 مارس 31  

 7 517  703  7 053  723  *رواتب ومزايا موظفين مستحقة
 3 730  948  4 121  447  مصروفات مستحقة أخرى 

 1 836  889  1 836  889  لموظفين منتهية خدمتهممكافأة نهاية خدمة 
 7 472  509  7 498  576  ضريبة القيمة المضافة 

 3 187  780  3 088  351  * مخصصات آخرى 
  986  598 23  829  745 23 
 

في  *   مستحقة  موظفين  ومزايا  رواتب  بند  مبلغ  2022مارس    31يتضمن  )في    2  638  250م  سعودي  ديسمبر    31ريال 
تتمثل في رواتب ومزايا مستحقة  2  538  250م مبلغ  2021 السابق  )ألطراف ذي عالقة(    ريال سعودي(  المنتد   العضو 
 /ج.10الحالي إيضاح رقم  ريال سعودي للعضو 100 000ريال سعودي و مبلغ  2  538 250بمبلغ 

 

قات عاملين( ونتج عن ذلك وجود رصيد دفتري ** قامت إدارة الشركة بإعادة دراسة ألرصدة المصاريف المستحقة ) رواتب ومستح
لم يتقدم   التي  القضايا  بالزيادة وقررت اإلدارة فصل ذلك الرصيد في حسا  مخصصات آخرى إلستخدامه في مقابلة  مسجل 

هور  أصحابها بمطالبته لدى أمين إعادة التنظيم المالي ولم تدرج تلك القضايا ضمن قائمة المطالبات المعتمدة وكذلك في حال ظ
 أي إلتزامات على الشركة الحقًا.

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية )إجراءات إعادة التنظيم المالي(  -16

 م2021 مارس 31  م2022 مارس 31  

 -    550  000  أتعا  مهنية 
  000  550    - 

الدائرة   تعيينه وبموجب حكم  تم  للشركة والذي  المالي  التنظيم  إعادة  أمين  أتعا   في  بالمحكمة تتمثل  التاسعة  التجارية 
ريال سعودي حيث تم إثبات وسداد الدفعة    1  100  000التجارية بالرياض وتبلغ إجمالي األتعا  المهنية لألمين مبلغ  

  550  000م وتم تسجيل وسداد الدفعة الثانية بمبلغ  2021ريال خالل السنة المالية الماضية    275  000األولى بمبلغ  
ريال سعودي يستحق عند إنتهاء أعمال التنظيم    275  000لفترة المالية الحالية ويتبقى مبلغ  ريال سعودي خالل هذه ا

 المالي. 
 
 



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 
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 إيرادات أخرى: -17

 م2021 مارس 31  م2022 مارس 31  

 225  000  -  إيرادات تأجير الثالجة والمباسط
 -  3 800  000  مباسطإيرادات تقبيل الثالجة وال

 -  14  500  ممتلكات وآالت ومعدات أرباح راسمالية بيع 
 6  986  -  إيرادات متنوعة

  500 814 3  986 231 
 

 

 السهم  )خسارة(/ربحية/  -18
/  تحتسب صافي  )خسارة(    ربحية  من  والمخفض  األساسي  /  السهم  صافي  )الخسارة(  ربح  بقسمة  العادي  /  للسهم  الربح 

لعدد  ل)الخسارة(   المرجح  المتوسط  على  والبالغلفترة  الفترة  نهاية  في  كما  القائمة  )  10  000  000  األسهم    مارس   31سهم 
 . سهم( 10  000 000م:  2021

 م2021 مارس 31 م2022 مارس 31 

 ( 1 325 945) 2 551  461 للفترة )الخسارة(الربح / 

 10 000  000 10 000  000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.13) 0.26 األساسية لكل سهم( الخسارة/ ) حالرب

 
 

 إدارة مخاطر األدوات المالية -19
متابعتهـا  ثـم ،تقييمهـاثـم  ،المخـاطر تحديـد مـن تتكـون  متواصـلة آليـة خالل من وتدار الشركة أنشطة من جزء المخاطر -

 تحقيق أرباح. على الشركة لقدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عملية إن المعتمدة. األخرى  والضوابط للقيود وفقا
 مسئولياته. أو وظيفته عليه تملي بما المخاطر المتعلقة إدارة عن مسؤول الشركة في موظف كل - -
 .االئتمان ومخاطر السيولة، العمالت ومخاطر ومخاطر ومخاطر أسعار العمولة السوق  لمخاطر الشركة معرضة -

 

 االئتمان مخاطر
 يتسـبب ممـا ماليـة ألداة  هبالتزاماتـ الوفـاء علـى مـا طـرف مقـدرة عـدم فـي المتمثلـة المخـاطر هـي االئتمـان مخـاطر -

 للطرف اآلخر. مالية بخسائر
عمليـة  الشـركة وضـعت االئتمـان لمخـاطر التعـرض ولتخفـيض االئتمـان. لمخـاطر كبيـر تركيـز الشـركة لـدى يوجـد ال -

 مخـاطر بمراقبـة متواصـل بشـكل أيضـا اإلدارة تقـوم كمـا .العمـالء علـى االئتمانيـة الحـدود تطبيـق يـتم بحيـث اعتمـاد



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 
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 أسـاس علـى هـي والتـي تحصـيلها فـي المشـكوك األرصـدة مقابـل مخصـص وتكـوين العمـالء تجـاه لالئتمـان التعرض
 .منتظم بشكل القائمة المدينة العمالء ذمم مراقبة تتم السابقة للسداد. السداد وتواريخ العميل ملف

 كما التقرير تاريخ كما في وهيالقيمة الدفترية  هي الشركة االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصى الحد إجمالي إن -
 :يلي

 م 2021ديسمبر  31 م2022 مارس 31 
   623  303 2 299  835 البنك لدى نقد
 - -  تجارية مدينة ذمم

 930  227 979  869 مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
 - - عالقة ذات أطرافالمستحق من 

 
 السيولة مخاطر

 بالتزامـات للوفـاء الـالزم التمويـل علـى الحصـول فـي لصـعوبات الشـركة تعـرض في المتمثلة المخاطر هي السيولة خاطرم -
  العادلة. قيمته يقار  وبمبلغ بسرعة مالي أصل بيع على القدرة عدم من السيولة مخاطر تنتج قد مالية. مرتبطة بأدوات

 للوفاء متاحة بنكية خالل تسهيالت من كافية أموال توفر من للتأكد دوري  بشكل بمراقبتها وذلك مخاطر السيولة إدارة ويتم -
 .مستقبلية التزامات باي

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

 السوق  مخاطر
 صـرف أسـعار مثـل السـوق  فـي السائدة األسعار في التغيرات بسبب ما مالية أداة  في التذبذ  مخاطر هي السوق  مخاطر -

 مالية.  أدوات من تمتلكه ما قيمة أو الشركة دخل على يؤثر مما األسهم وأسعار الفوائد ومعدالت العمالت األجنبية
 .العوائد تعظيم مع المقبولة الحدود ضمن عليها والسيطرة السوق  لمخاطر التعرض إدارة إلى مخاطر السوق  إدارة تهدف -

 

 الفائدة )العموالت( أسعار مخاطر
 بالسـوق  أسـعار الفائـدة )العمـوالت( السـائدة فـي التقلبـات بآثـار المتعلقـة الفائـدة )العمـوالت( المخـاطر أسـعار مخـاطر تمثـل -

 النقدية.  للشركة وتدفقاتها المالي المركز على
 

 السلع أسعار مخاطر
 غير تأثير من الشركة لها تتعرض والتي السلع بعض أسعار في بالتغيرات ترتبط التي المخاطر هي السلع أسعار مخاطر -

 المتوقعة المشتريات من األساسية السلع أسعار في المخاطر هذه تنشأ .النقدية وتدفقاتها الشركة تكاليف على مرغو  فيه
 الشركة. تستخدمها التي الخام من المواد السلع لبعض
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 العمالت مخاطر
 تنشـأ األجنبـي. الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة  قيمة تذبذ  عن الناجمة المخاطر العمالت مخاطر تمثل -

 عـن تختلـف بعمـالت بهمـا المعتـرف والمطلوبـات والموجـودات المسـتقبلية التجاريـة المعـامالت إدراج عند مخاطر العمالت
 .الشركة عملة

 

 المال رأس إدارة
 والسـوق  والـدائن المسـتثمر ثقـة علـى الحفـاظ أجـل مـن كافيـة مـال رأس قاعـدة على الحفاظ في اإلدارة مجلس سياسة تكمن -

 األربـاح ومسـتوى  المسـتخدم المـال راس علـى العائـد اإلدارة مجلـس يراقـب ألعمالهـا. المسـتقبلي التطـوير والمحافظـة علـى
 .المساهمين العاديين على الموزعة

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الشركة وتهدف -
 والفوائد للمساهمين العوائد توفير في االستمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة حماية -1

 .اآلخرين ألصحا  المصالح
 .للمساهمين كافي عائد توفير -2

 

 :المالية الفترة نهاية في المعدل المال راس إلى المعدل للشركة الدين صافي بنسب تحليال يلي فيما -
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 (:19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد  -20
عدة مناطق جغرافية حول العالم    فيم وتفشيه  2020مطلع عام    ي( ف19  –إستجابة لحدث إنتشار فيروس كورونا )كوفيد  

وما نتج عنه من إضطرابات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال ، قامت الشركة بتكوين فريق عمل لتقييم ااَلثار المتوقعة على 
لضمان صحة وسالمة موظفيها  الوقائية  اإلجراءات  بإتخاذ سلسلة من  الشركة  قامت  . كما  المملكة  داخل  الشركة  أعمال 

يد حدوث َاثار جوهرية بسبب فيروس كورونا المستجد )كوف الشركة  ال تتوقعو   مجتمع لضمان إستمرارية عملياتها.وعمالئها وال
 م. 2202  مارس 31 يوالنتائج للفترة المالية المنتهية ف ي ( على قائمة المركز المال 19 –

 
 

 م 2120ديسمبر  31 م2202 مارس 31 
 140 265  554 139 359  343 المطلوبات إجمالي
   623  303 2 299  835 البنوك لدى وأرصدة نقدية :ناقصا
 139 642 251 137 059 508 المعدل الدين صافي
 ( 126 218 633) ( 91 891 138) )بالسالب( الملكية حقوق 
 (%110.64) (%149.15) ي نهاية السنةكما ف المال المعدل رأس إلى الدين نسبة
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 : اإللتزامات المحتملة -21
الشركة ، حيث   الغير ضد  ناتجة عن قضايا مرفوعة من  إلتزامات محتملة  الشركة  برفع دعاوى    الدائنينقام بعض  لدى 

التنفيذ الشركة وإكسبت صفة أحكام نهائية واجبة  التنظيم   قضائية على  أمين إعادة  لم يتقدم بمطالبته لدى  والبعض منهم 
المعتمدة وبلغ عددها  المالي ولم تدرج تلك القضايا ضمن قائمة المطالب ريال    2  481  147قضايا بإجمالي مبلغ    7ات 

، وكذلك بلغت إجمالي المطالبات المرفوضة من قبل أمين  (  15)إيضاح رقم  مراعاة تكوين مخصصات لها    سعودي ومع 
ة التنفيذ األحكام النهائية واجببعض  على أثر  ريال سعودي ، و   23  877  526إعادة إجراء التنظيم المالي للشركة مبلغ  

من   المبالغ  بعض  بسحب  التنفيذ  محكمة  لحسا   قامت  للشركة  البنكية  ريال    4  015  027بلغت    محكمةالالحسابات 
 . سعودي مدرجة ضمن بند االرصدة المدينة األخرى 

 
 : االستمرارية -22

ريال    2  551  461م بمبلغ  2022عن الربع األول من عام    ربححققت الشركة صافي    كما هو مبين في القوائم المالية فقد
ريال سعودي بما يجاوز    226  395  265  مبلغ  م2022  مارس  31كما في  لشركة  ل  بلغت الخسائر المتراكمة  سعودي و
من نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والتي    150مما يتوجب معه تطبيق المادة رقم    ،  رأس مال الشركةنصف  
الشركة  تقضي   خسائر  بلغت  إذا  المال  المساهمةبأنه  رأس  يتم    نصف  أن  العادية  يتوجب  غير  العامة  الجمعية  دعوة 

لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو    بالخسائر؛  مجلس إدارة الشركة   لالجتماع خالل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ علم
النظام    -تخفيضه   ألحكام  المال    -وفقًا  رأس  نصف  دون  ما  إلى  الخسائر  نسبة  معه  تنخفض  الذي  الحد  إلى  وذلك 

إال أنه نظرًا لدخول الشركة في مقترح وإجراءات إعادة   المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس،
( من الفصل الرابع من نظام اإلفالس والئحته 42وتطبيقًا للمادة رقم )  (23) توجد تفاصيل باإليضاح رقم  التنظيم المالي  

 التنفيذية فيتم إعفاء الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في النظام. 
 
 
 ملخص مقترح التنظيم المالي: -23

الشركة   بتاريخ قامت  الرياض  مدينة  في  التجارية  المحكمة  في  التاسعة  للدائرة  وتقديمه  المالي  التنظيم  مقترح  بإعداد 
الموافق  02/07/1443 لها  02/2022/ 03هـ  المالي  والوضع  ونشاطها  الشركة  معلومات عن  المقترح  م ، حيث تضمن 

معها وطريقة مزاولتها لنشاطها خالل مدة سريان    والوضع اإلقتصادي وقائمة الديون والمطالبات المحتملة وكيفية التعامل
 اإلجراء وإسترتيجيتها المقبلة.

 -وتنقسم خطة الشركة إلى قسمين :
 القسم األول : الدخول في شركات قائمة تحقق عوائد مستدامه. 

 القسم الثاني : اإلستفادة من أصول الشركة بالدخول بحصص عينية في إستثمارات المجال الغذائي. 
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 تمويل الخطة: من خالل زيادة راس المال على عدة مراحل حسب الفرص المستقبلية لنشاط الشركة.  مصادر
 

ريال سعودي على    117  039  035قائمة الديون التي في ذمة الشركة : بلغ إجمالي المطالبات المقبولة في المقترح مبلغ  
 النحو التالي : 

 اإلجمالي بالريال السعودي  الفئة م
 6 685  913 مطالبات عمالية -1
 66 183  039 الموردين -2
 32 024  465 جهات تمويلية -3
 12 145  617 جهات حكومية -4
 117 039 035 اإلجمالي 

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة : يعتمد على اإلنتهاء من مراجعة وتدقيق المراجع الخارجي للقوائم المالية للشركة حيث سيتم 
طلب   سداد  تقديم  سيتم  حيث  الدائنين  وسداد  الخطة  تنفيذ  سيتم  الزيادة  على  الحصول  وبعد  المال  راس  من    %50زيادة 

تقريبًا بعد مرور سنتين و   %16إجمالي الديون خالل الشهر التالي بعد الحصول على زيادة راس المال ومن ثم سداد نسبة  
بعد مرور    % 13سداد نسبة   بعد مرور    % 13سنوات و سداد نسبة  3تقريبًا  بعد     % 4سنوات وسداد نسبة  4تقريبًا  تقريبًا 

 تقريبًا بعد مرور ستة سنوات. %4مرور خمس سنوات وسداد نسبة  
 

ويرى أمين إعادة التنظيم المالي للشركة أن الخطة قابلة للتنفيذ في حال تم رفع التعليق عن سهم الشركة كخطوة أولى 
 .ة السوق المالية على طلب زيادة رأس المالومن ثم حصول الشركة على الموافقة من هيئ

 
 : هامةأحداث  -24

والتي قد تؤثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذه القوائم    تينالسابق  تينتوجد أحداث هامة خالل الفترة والسن
 ، وفق ما يلي:  األولية المالية

 .البيع ( –وقف نشاط الشركة ) الشراء  -1
   .مليون ريال 22،184للمطالبة بمبلغ  طرف ذو عالقةرفع دعوي قضائية على ) المدين (   2020/ 02/07بتاريخ  -2
   .لمنصة الرئيسية  حصول الشركة على موافقة تداول وهيئة السوق المالية بتداول السهم خارج 2020/ 03/09بتاريخ  -3
 وإلزامه بسداد مبلغ   عالقة ضد الطرف ذوصدر حكم قضائي لصالح الشركة   2020/ 29/11بتاريخ  -4

 . ريال للشركة  22،414،084
تقدم بنك سا  للمحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة بطلب تصفية الشركة للحصول على   2021/ 06/01بتاريخ  -5

  .مديونيته
   .للشركةريال   22،414،084  على الحكم الصادر بسداده  الطرف ذو عالقةإستئناف   2021/ 14/01بتاريخ  -6
 .أعترضت الشركة على طلب التصفية المقدم من بنك سا   2021/ 04/02بتاريخ  -7
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 . الشركة  ىصدر حكم بتطبيق إجراءات إعادة التنظيم المالي عل  2021/ 04/04بتاريخ  -8
وتأييد  الطرف ذو عالقة المصادقة بشكل نهائي على الحكم الصادر لصالح الشركة ضد  2021/ 18/04بتاريخ  -9

 .ريال 22،414،084 سداده لمبلغ
موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام األساسي للشركة والئحة الحوكمة   2021/ 12/10بتاريخ  -10

وتغيير المراجع الخارجي شركة العظم والسديري وآل الشيخ وتعيين المراجع الخارجي شركة أسامة عبد هللا الخريجي  
 المراجعة.لجنة  وانتخا وشريكه 

 الشركة من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي الى شركة ثمار التنمية القابضة بناءً  اسمتغيير  2021/ 29/10خ بتاري -11
 التجارة. من وزارة  اعتمادهبعد  2021/ 10/ 12على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 .بتصفية الشركةالزراعية(  أسواق ثمار ووسمي  )شركةصدور حكم على الطرف ذو العالقة    2021/ 16/12بتاريخ  -12
 .تمت موافقة اللجنة التنفيذية على تقبيل المباسط والثالجة بسوق العزيزية 2022/ 11/01بتاريخ  -13
 .العقاراتبإستخدام نموذج إعادة التقييم لقياس م 2022قامت الشركة خالل هذا الربع االول لعام  -14
 .تسليم مقترح التنظيم المالي للمحكمة التجارية بالرياض  2022/ 06/02بتاريخ  -15
 . إعتماد المحكمة النهائي لمطالبات الدائنين بقرار نهائي وإصدار صك 2022/ 24/02بتاريخ  -16
   .تقدمت الشركة بطلب ألمين تصفية شركة أسواق ثمار بالمطالبة 2022/ 09/03بتاريخ  -17
  /14/04التنظيم المالي المقدم من الشركة وحددت موعدإعادة وافقت المحكمة على مقترح   2022/ 23/03بتاريخ  -18

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

 أحداث الحقة:  -25
األولية    القوائم المالية  هذهأحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تؤثر على المركز المالي للشركة الظاهر في  توجد  

 وفق ما يلي: الموجزة،
 . التنظيم المالي إعادة على مقترحمن إجمالي حضور المساهمين  % 99.57تمت موافقة نسبة  2022/ 14/04بتاريخ  -1
 .التنظيم المالي إعادة الدائنين على مقترحمن إجمالي حضور  % 99.73تمت موافقة نسبة  2022/ 18/04بتاريخ  -2
م تم عقد الجمعية العامة العادية للشركة حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة ومن  2022/ 16/08بتاريخ  -3

  31م و في 2019ديسمبر  31خاللها تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنتين المالية المنتهية في 
 ها.م وتقرير مراقب الحسابات علي2020ديسمبر 

م لزيادة رأس 2019/ 9/04تعديل توصية مجلس اإلدارة الصادرة بتاريخ م قرر مجلس اإلدارة 2022/ 15/09بتاريخ  -4
مليون ريال سعودي  150مليون ريال سعودي بداًل من  200مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 



 شركة ثمار التنمية القابضة
 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مراجعة(م  2022مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة 
 )جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك(. 

 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يم قدرة الشركة التوسعية في االستثمارات وتوفير  مليون ريال وذلك لتعظ 300ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 
 .السيولة الالزمة لسداد جزء من االلتزامات المالية المستحقة حسب خطة التنظيم المالي المعلنة

هـ  1444/ 02/ 24 بتاريخ 9027عن تقدمها ببالغ لوزارة التجارة برقم  م قامت الشركة باإلعالن2022/ 25/09بتاريخ  -5
ضد مجلس مديرين الشركة الزميلة شركة أسواق ثمار و وسمى الزراعية والتي تملك فيها   م2022/ 09/ 21الموافق  

%( والمتضمن التحقيق مع مجلس المديرين لشركة أسواق ثمار  30شركة ثمار التنمية القابضة حصة ثالثين بالمائة )
لقوائم المالية ، وتجاوز الخسائر  و وسمى الزراعية الرتكابهم مخالفات لنظام الشركات ومنها عدم االلتزام بإصدار ا

مليون( ريال   60اكثر من نصف راس مال الشركة وتحميل شركة ثمار التنمية القابضة خسارة تجاوزت ستين مليون )
عبارة عن ذمم دائنة لصالح شركة ثمار التنمية القابضة على الشركة الزميلة وعدم ابالغ الشركاء بالوقائع الجوهرية  

كة. وال تتوقع الشركة تحملها أي مسئولية نتيجة اقامتها البالغ المذكور، وقد تقدمت الشركة بهذا التي حدثت في الشر 
 .البالغ وفقًا للمستندات المتاحة لديها وبعد الحصول على المشورة القانونية

)االجتماع لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  مساهمين الشركة م قام مجلس اإلدارة بدعوة2022/ 26/09بتاريخ  -6
م  17/10/2022هـ الموافق 21/03/1444مساء يوم االثنين بتاريخ  7:00األول( المقرر عقده في تمام الساعة  

تصويت على تفويض مجلس اإلدارة الحالي برفع دعوى مسؤولية  لل  وذلك )حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة(
م واتخاذ كافة اإلجراءات 2021/ 07/ 04م إلى  2017/ 03/ 06ضد أعضاء المجلس السابقين في الدورتين من  

  .النظامية والقانونية الالزمة للسير بها حسب طلب السادة المساهمين
تصويت على تفويض مجلس اإلدارة الحالي  وتم الاجتماع الجمعية العامة العادية  م تم إنعقاد  17/10/2022بتاريخ   -7

م واتخاذ  04/07/2021م إلى  2017/ 03/ 06ورتين من  برفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء المجلس السابقين في الد
 .حسب طلب السادة المساهمين كافة اإلجراءات النظامية والقانونية الالزمة للسير بها

 .م وافقت المحكمة التجارية على مقترح إعادة جدولة سداد الدائنين2022/ 20/11بتاريخ  -8
 

 : الموجزةالقوائم المالية األولية  اعتماد -26
 م 14/02/2023هـ الموافق  23/07/1444تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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