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 " تادكو" الزراعيةشركة تبوك للتنمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 التكوين والنشاط للشركة والشركات التابعة لها -1

لسجل التجارا للشركة الىادر من ان شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو")"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجا ا
م. تمارا الشركة نشاتها بموجا القرار 1984مايو  16هـ الموافق 1404شعبان  15بتاريخ  3550005403مدينة تبوك برقم 

 م. 1983مارا  22( بتاريخ 11الملكي رقم )م/
 

مارا  18لاير سعودا، بتاريخ  10م بقيمة إسمية للسهمليون سهم  45مليون لاير سعودا مقسم إلى  450يبلغ رأسمال الشركة 
لاير سعودا لتغتية خسائر الشركة  10لاير سعودا بقيمة اسمية للسهم  241,767,000م تم تخ يب رأا المال ليىبا 2020

لاير سعودا مقسم  391,767,000مليون لاير سعودا ليىبا  150م تم زيادة رأا المال بقيمة 2021مايو  4بتاريخ و المتراكمة
مليون  6,8لاير سعودا وقد نتج عن ذلك تكاليف إىدار أدوات حقوق ملكية بلغت  10سهم بقيمة إسمية للسهم  39,176,700إلى 

 لاير سعودا تم حسمها من حقوق الملكية.
مليون لاير سعودا إلت اء جزء من  68النأامي والبالغ  االحتياتي استخدامم وافق مجلا إدارة الشركة على 2021مايو  3بتاريخ 

 مليون لاير سعودا. 86,5م والبالغ قيمتها 2020ديسمبر  31الخسائر المتراكمة حسا القوائم المالية المدققة كما في 
 

الرئيسي في الزراعة المختلتة )إنتاج مختلت بين المحاىيل والحيوانات بدون إنتاج متخىص في المحاىيل  المجموعةيتمثل نشات 
المملوكة أو المؤجرة لحيواني، ىناعة األعاف المركزة للحيوانات وادارة وتأجير العقارات أنشتة الدعم لإلنتاج ا ،والحيوانات(

 )سكنية(، ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(.
 

 تبدأ السنة المالية للمجموعة من بداية شهر يناير من كل سنة ميادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من ن ا السنة.
 
ع المركز الرئيسي للشركة في منتقة تبوك ويجوز لمجلا اإلدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتا أو توكيات داخل وخارج المملكة يق

 العربية السعودية. 
 

 حسابات الفروع التالية:األم تتضمن حسابات الشركة 

ى ر  19ىادر بتاريخ  1010439522في مدينة الرياب بموجا سجل تجارا رقم  كة تبوك للتنمية الزراعية المسجلفرع شر
م ويتمثل نشات ال رع في االنتاج الزراعي والحيواني والتىنيع الزراعي والحيواني وتسويق 2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437

 ها.منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتىدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقات
 

ى ر  19ىادر بتاريخ  2050107496في مدينة الدمام بموجا سجل تجارا رقم  كة تبوك للتنمية الزراعية المسجلفرع شر
م ويتمثل نشات ال رع في االنتاج الزراعي والحيواني والتىنيع الزراعي والحيواني وتسويق 2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437

 اعي باالستيراد والتىدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزر
 

هـ 1437ى ر  19ىادر بتاريخ  4030286243في مدينة جدة بموجا سجل تجارا رقم  كة تبوك للتنمية الزراعية المسجلفرع شر
يواني والتىنيع الزراعي والحيواني وتسويق منتجاتها، العمل م ويتمثل نشات ال رع في االنتاج الزراعي والح2015ديسمبر  1الموافق 

 في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتىدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
 

ربيع  2بتاريخ ىادر  3550033016في مدينة تبوك بموجا سجل تجارا رقم  للتنمية الزراعية لل لين المسجل مىنع شركة تبوك
 م ويتمثل نشات ال رع في انتاج مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ومشتقاتها.2014فبراير  2هـ الموافق 1435اآلخر 

 

ربيع  2ىادر بتاريخ  3550033015في مدينة تبوك بموجا سجل تجارا رقم  ل الستخاص وتعبئة الزيوت المسجلمىنع الشما
م ويتمثل نشات ال رع في إنتاج وتىنيع الزيتون وتسويق منتجاته ومشتقاته واالستيراد 2014فبراير  2هـ الموافق 1435 اآلخر

 والتىدير لمنتجاته.
 

ى ر  19ىادر بتاريخ  5855069210شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجلة في مدينة خميا مشيت بموجا سجل تجارا رقم 
ت ال رع في االنتاج الزراعي والحيواني والتىنيع الزراعي والحيواني وتسويق م ويتمثل نشا2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437

 منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتىدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
 

ربيع اآلخر  24ىادر بتاريخ  3550033301ارا رقم في مدينة تبوك بموجا سجل تج كة تبوك للتنمية الزراعية المسجلمشتل شر
م ويتمثل نشات ال رع في انتاج شتات ال اكهة الحرجية والزينة والعترية والتبية وتسويق منتجاته 2014فبراير  24هـ الموافق 1435

 ومشتقاته واالستيراد والتىدير لمنتجاته.
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة -2

رات األخرر تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلىدا
 .الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينالمعتمدة من 

 
 أساس اإلعداد

 .ذكر غير ذلك إذافيما عدا  التاريخية،تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساا التكل ة 
 

 ذلك. تم عرب القوائم المالية الموحدة باللاير السعودا، وهو العملة الرئيسية للمجموعة، ما لم يذكر خاف

 
 المجموعة  استمرارية

 لتعليمات٪ من رأا المال مما يتتلا من المجموعة وفقاً 20 نسبة م2021ديسمبر  31تجاوزت الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في
 نسبة ن٪ فأكثر بما يقل ع20 نسبة هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة

ة التي سباا الرئيسياالعان عن ذلك على ان يتضمن االعان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها في رأا المال واألمن رأسمالها ٪ 35
 .أدت الى بلوغ هذه الخسائر

 

 
 توحيد القوائم المالية  أسس

 أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية

 الشركات التابعة  -أ
حدة تتضمن القوائم المالية للشركة والشركات التي تسيتر عليها الشركة والشركات التابعة لها كما في تاريخ إن القوائم المالية المو

 :. تتحقق السيترة عندما تكون الشركةالتقرير
 

 لديها سيترة على الشركة المستثمر فيها؛ -

 يكون لها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و -

 القدرة على استخدام سيترتها للتأثير على عوائدها.لديها  -
 

الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيتر على الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والأروف تشير إلى وجود تغيرات في  تقوم
 واحد أو أكثر من عناىر السيترة الثاثة المذكورة أعاه.

 
 عندماأغلبية حقوق التىويت للشركة المستثمر فيها، يكون لها السيترة على الشركة المستثمر فيها عندما يكون لدر الشركة أقل من 

تكون حقوق التىويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشتة ذات الىلة للشركة المستثمر فيها من جانا واحد. تأخذ الشركة في 
قييم ما إذا كانت حقوق التىويت التي تملكها في الشركة المستثمر فيها كافية إلعتائها االعتبار كافة الحقائق والأروف ذات الىلة عند ت

 السيترة، بما في ذلك:
 

 حجم ملكية الشركة لحقوق التىويت بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق تىويت الماك اآلخرون؛ -

 جهات أخرر؛ حقوق التىويت المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو حاملي حقوق التىويت اآلخرون أو -

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرر؛ و -

أا حقائق وأروف أخرر تشتتتتير إلى أن الشتتتتركة لديها أو ليا لديها القدرة الحالية على توجيه األنشتتتتتة ذات الىتتتتلة وقت اتخاذ  -
 القرارات، بما في ذلك أنمات التىويت في االجتماعات السابقة لحاملي األسهم. 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية )تتمة(

 الشركات التابعة )تتمة( -أ
 

توحيد الشركة التابعة عندما تحىل الشركة على السيترة على الشركة التابعة وتتوقف عندما ت قد الشركة السيترة على الشركة  يبدأ
التابعة. على وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات ومىاريف الشركة التابعة التي تم حيازتها أو استبعادها خال السنة في قائمة االرباح 

الشتتامل اآلخر الموحدة من تاريخ حىتتول الشتتركة على الستتيترة حتى التاريخ الذا تتوقف فيه ستتيترة الشتتركة  أو الخستتائر والدخل
 على الشركة التابعة.

 

 يتم قيد التغير في حىة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيترة، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
 

ن بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيترة. يتم توزيع تعود االرباح أو الخسائر وكل بند م
إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة على مساهمي الشركة وحقوق الملكية غير المسيترة حتى لو أدر ذلك إلى وجود عجز في 

 رىيد حقوق الملكية غير المسيترة.
 

لى شركتها التابعة، فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات ذات الىلة )بما في ذلك الشهرة( والمتلوبات إذا فقدت الشركة السيترة ع
وحقوق الملكية غير المسيترة وغيرها من مكونات حقوق الملكية، في حين يتم إثبات أا ربا أو خسارة ناتجة في األرباح أو الخسائر. 

ة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديات على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها يتم قيد أا استثمار محت أ به بالقيمة العادل
 المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

 

يتم حذف جميع الموجودات والمتلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمىاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات بين شركات 
 .الكامل عند التوحيدالمجموعة ب

 
 الشركات الزميلة  -ب

هي الشركات التي تمارا المجموعة عليها تأثيراً هاماً وليا سيترة أو سيترة مشتركة. هذا بىورة عامة حيث تمتلك المجموعة ما 
ية بعد إثباتها ٪ من حقوق التىويت. يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام تريقة حقوق الملك50٪ و20بين 

 . مبدئياً بالتكل ة

 
 طريقة حقوق الملكية 

أو وفقاً لتريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالستثمارات مبدئياً بالتكل ة ويتم تعديلها الحقاً بعد االعتراف بحىة الشركة من األرباح 
يتم االعتراف بحىة الشركة من الدخل الشامل اآلخر  كما ،الخسائر بعد االستحواذ على الشركة المستثمر فيها في األرباح أو الخسائر

المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر. في حال الخسارة وتخ يب الحىة في الشركة المستثمر فيها الى الى ر، يتم االعتراف 
التزامات سداد نيابة عنها. توزيعات  بااللتزامات فقت إذا كان هناك التزام لدعم العمليات التشغيلية للجهة المستثمر فيها أو أا تعهدات أو

 األرباح أو الذمم المدينة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تخ يضها من ىافي قيمة االستثمارات.
 

مة الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تسجيلها بالقيمة الدفترية لاستثمارات وال تخضع الختبار هبوت القي
  بشكل من ىل.

 

تعكا قائمة االرباح أو الخسائر الموحدة حىة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. أا تغيير يترأ 
على الدخل الشامل اآلخر للجهات المستثمر فيها يتم عرضه كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة ألا تغيير معترف 

ةً في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، يجا أن تعترف المجموعة بحىتها في أا تغيرات، عندما ينتبق به مباشر
ذلك، بقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن العمليات بين المجموعة 

رك بما يتناسا مع حىة المجموعة من هذه الشركات الزميلة أو المشاريع التابعة والمشتركة. يتم والشركة الزميلة أو المشروع المشت
 اعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك بن ا ال ترة المالية للمجموعة. 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 قوائم المالية الموحدة إيضاحات حول ال
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية )تتمة(

 الشركات الزميلة )تتمة( -ب

 طريقة حقوق الملكية )تتمة(
 

سبية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك متوافقة مع سياسات المجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديات لجعل السياسات المحا
بعد تتبيق تريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضرورا االعتراف بخسارة هبوت في القيمة الستثماراتها في 

وعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو الشركة الزميلة. وتحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أا دليل موض
المشروع المشترك قد هبتت قيمته. إذا كان كذلك، فإن المجموعة تقوم باحتساا قيمة الهبوت باعتباره ال رق بين القيمة القابلة 

حىة من الربا بالشركة لاسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك والقيمة الدفترية لها ويتم االعتراف بالخسارة على شكل "
 الزميلة والمشروع المشترك" بقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

 

ا واالعتراف بأية عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيترة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقيا
 بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقد التأثير بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بأا فرق  استثمارات مبقاة

 السيترة المشتركة والقيمة العادلة لاستثمارات المتبقية والعائدات من التخلص من هذه االستثمارات في األرباح أو الخسائر.  أو
 

كاتها التابعة التالية الوارد بيانها أدناه ويشار إليها مجتمعة بـ تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للشركة وشر
 "المجموعة":

 

 اسم
 الــــشــــركـــــــة

 رقم السجل
 التـجـاري

 
 الشـكـل القـانـونـي

بــلــد 
 الــتــأســيــس

المباشرة  نسبة الملكية
  ديسمبر 31كما في 

 م2020 م2021 النشاط
شتتتتتتتركتتتة آفتتتاق الغتتتذاء 

 ودةالمحد
شركة ذات مسئولية  2051220421

 محدودة

المملكة العربية 
 السعودية

انتتتتتتتاج أنتتواع التتتتدواجتتن واألرانتتتتا  50٪ 50٪
والتيور المبردة والمجمتتتتدة، انتتتتتاج 
اللحوم المبردة والمجمتتتتدة، تقتيع 
لحوم  ل يف ا غل بئتتتتة وت ع وتجهيز وت
والتتدواجن، انتتتاج الستتتتتتتجق )النقتتانق( 

 والهامبرجر من اللحوم.
       

ركتتتتة مىتتتتتتتتتتتادر شتتتتتتتتتت
 *الزراعية  األعاف

شركة ذات مسئولية  4030325647
 محدودة

المملكة العربية 
 السعودية

وكاء البيع في الحيوانتتتتات الحيتتتتة،  60٪ 60٪
بذور ماعدا البيع  بالجملة للحبوا وال

الشتتتتتتتتعير، البيع بتتتتالجملتتتتة ألعاف 
 الماشية.

       
شتتتتركة تبوك للتستتتتويق 

 الزراعي **
شخص واحد شركة  3550123534

 مساهمة مق لة

المملكة العربية 
 السعودية

 .التسويق الزراعي 100٪ 100٪

       
شركة شخص واحد  3550123535 شركة تبوك للمشاتل **

 مساهمة مق لة

المملكة العربية 
 السعودية

 .تنسيق الحدائق 100٪ 100٪

 

حىة الى ترف ذو عاقة بما  750كة تابعة" والبالغة عن جميع حىىها بشركة متاحن الدقيق ال اخر " شر المجموعةتنازلت * 
 1,250,000لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك مقابل تأسيا شركة جديدة )شركة مىادر األعاف( برأا مال قدره 

تجارا لاير سعودا وقد تم اىدار السجل ال 750,000٪ من رأا المال بقيمة 60نسبة  المجموعةلاير سعودا على ان تمتلك 
وتعمل إدارة المجموعة مع ادارة الشركة التابعة إلنهاء االجراءات الخاىة بنقل ملكية  م2019فبراير  24للشركة التابعة بتاريخ 

وفقا الت اقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة )احد والتشغيلية باسم الشركة التابعة  االىول وتحويل جميع العمليات المالية
ركة حيث بلغ إجمالي أىول شركة مىادر االعاف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية الموحدة مبلغ الشركاء( والش

مليون لاير  40,9مليون لاير سعودا وىافي حقوق ملكيتها مبلغ  9,1مليون لاير سعودا، وإجمالي التزاماتها مبلغ  50,1
مساهمي  قوق، وح أاً لحمليون لاير سعودا 12,5مىاري ها مبلغ مليون لاير سعودا واجمالي  7,8سعودا وإيراداتها مبلغ 

مليون لاير سعودا والتي تم تقديمها للشركة  18سترداد مبلغ اشركة تبوك للتنمية الزراعية قامت الشركة برفع دعور للمتالبة ب
 .بعةإلى الشركة التاالتابعة مقابل تنازل الشريك عن أىول المىنع وذلك حال تعذر نقل الملكية 

 

م ىدر قرار مجلا اإلدارة بتى ية كل من شركة تبوك للمشاتل وتسويق الحدائق وشركة تبوك للتسويق 2021يونيو  30بتاريخ ** 
  الازمة. من اإلجراءات النأاميةبعد ، ولم يتم االنتهاء الزراعي

 

13/45 



 

 

 

 

 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 ول القوائم المالية الموحدة إيضاحات ح
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 
 ممتلكات وآالت ومعدات

وخسائر  تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التن يذ، بالتكل ة ناقىاً االستهاك المتراكم
، الهبوت المتراكمة في القيمة، إن وجدت. يتم إدراج األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التن يذ بالتكل ة ناقىاً خسائر الهبوت في القيمة

 إن وجدت. 
 

رية تتضتتتتمن التكل ة التاريخية المىتتتتاريف المتعلقة مباشتتتترة باقتناء األىتتتتل، وتكون التكاليف الاحقة مشتتتتمولة ضتتتتمن القيمة الدفت
للموجودات أو يتم قيدها كأىل مستقل، حسبما يكون مناسباً، ويتم ذلك فقت عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتىادية متعلقة 

 باألىل إلى المجموعة مع إمكانية قياا التكل ة بشكل موثوق. 
 

مدر أعمارها اإلنتاجية باستتتخدام تريقة القستتت يتم االعتراف باالستتتهاك لشتتتا تكل ة الموجودات بعد خىتتم قيمتها المتبقية على 
الثابت. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وتريقة االستتتهاك في نهاية كل فترة تقرير، ويتم احتستتاا أا تغيرات 

 على أساا مستقبلي.
 

 واآلالت المعدات:  تقوم المجموعة بتتبيق سنوات األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية للممتلكات
 

 نسبة االستهالك السنوي 
 ٪10 - ٪2,5 وإنشاءاتمباني 

 ٪17,5 - ٪2,5 آالت ومعدات
 ٪20 - ٪3,33 آبار وأنأمة را

 ٪25 - ٪14,5 ٪10 - ٪2,5٪25 - ٪14.5 نتقالاوسائل نقل و
 ٪8,33 -٪2,27 نباتات وأشجار مثمرة

 ٪17,5 أثاث وم روشات
 

 

يتم استتتتتتهاك الممتلكات واآلالت والمعدات المستتتتتتخدمة بموجا عقود التأجير التمويلي على مدر العمر اإلنتاجي لةىتتتتتل أو فترة 
 اإليجار أيهما أقىر إذا لم يكن هناك تأكيد منتقي بأن المجموعة سوف تحىل على الملكية في نهاية فترة اإليجار.

 

 وقتع الغيار التي لها عمر إنتاجي يزيد عن سنة واحدة على مدر أعمارها اإلنتاجية المقدرة.يتم استهاك المواد المخزنة 
 

ستقبلية من االستمرار  ىادية م يتم إلغاء إثبات أا بند بالممتلكات واآلالت والمعدات عند بيعه أو عند التوقع بعدم وجود أا منافع اقت
سارة تنشأ عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والذا يحدد بال رق في استخدامه أو بيعه. يتم االعتراف بأا ربا أو خ

 بين ىافي متحىات المبيعات والقيمة الدفترية لةىل في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة. 
 

 النباتات المثمرة 

 ت المثمرة بأنها: " الممتلكات واآلالت والمعدات " عّرف النباتا 16ان معيار المحاسبة الدولي رقم 
 تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراعية. -
 من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خال ال ترة. -
 هناك إحتمال بعيد من بيعها كمنتجات زراعية بخاف مبيعات الخردة العرضية.  -

 

ر المتراكمة للهبوت في القيمة، إن وجدت. المتراكم والخستتتتتتتائ االستتتتتتتتهاكاألولي بالنباتات المثمرة بالتكل ة بعد ترح  االعترافيتم 
تشتتمل التكل ة المبالغ التي تكبدتها المجموعة للحىتتول على األىتتل وتشتتمل تكاليف المواد الخام والعمالة وجميع التكاليف المباشتترة 

 األخرر المرتبتة بوضع الموجودات بالحالة التي تمكنها من تحقيق الغرب الذا تم شراؤها من أجله.
 

عتراف بأا أرباح أو خستتتائر ناجمة عن استتتتبعاد النباتات المثمرة )تحستتتا على أستتتاا ال رق بين ىتتتافي متحىتتتات البيع يتم اال
 الخسائر في ال ترة التي يتم فيها االستبعاد. والقيمة الدفترية للنباتات( في بند إيرادات أخرر في قائمة األرباح أو

 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
ل الرأسمالية قيد التن يذ بالتكل ة وال تستهلك. يبدأ استهاك األعمال الرأسمالية قيد التن يذ عندما تكون الموجودات جاهزة تدرج األعما

لاستتتتتتتتخدام المحدد لها، والتي حينها يتم تحويلها إلى الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم رستتتتتتتملة تكاليف التمويل التي تن ق على 
 شاء موجودات مؤهلة خال ال ترة الزمنية الازمة الستكمال وإعداد األىل لاستخدام المحدد له.القروب من أجل تمويل إن
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 ت المحاسبية الهامة )تتمة(السياسا -2

 
 الموجودات الحيوية

 تقاا الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقىا تكل ة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق.
 

 

ما تأهر الموجودات الحيوية إذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق تأهر الموجودات الحيوية المشتراة بتكل ة الشراء ك
التي تم تربيتها داخليا بتكل ة التربية أو النمو حتى يتم االنتاج التجارا )يتلق عليها الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية( ناقىا 

لتربية او النمو االستهاك المتراكم والخسارة المتراكمة للهبوت في القيمة إن وجدت. تحدد تكل ة ىغار الموجودات الحيوية بتكل ة ا
 وفقا لل ئة العمرية. تستهلك الموجودات الحيوية بتريقة القست الثابت.

 

نباتات حاملة للبذور يتم عرضها والمحاسبة عنها كممتلكات وآالت ومعدات. ومع ذلك، فإن الثمار التي تنمو  والتي تعتبراألشجار 
 ريخ حىادها. على تلك األشجار تتم المحاسبة عنها كموجودات حيوية حتى تا

 

المحاىيل الحيوية بالتكل ة متروحاً منها خسائر  –قياا الموجودات بالقيمة العادلة، ويتم األغنام  –تقوم اإلدارة بقياا الموجودات 
 الهبوت في القيمة حيث أن تحديد القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق، حيث استنتجت اإلدارة ما يلي:

 

 .ممكن غير 1 المستور تقييم فإن وبالتالي السعودية العربية المملكة في نشتة سوق دتوج ال - 1 المستور
 ومتوست بها المرتبتة والتكاليف والبيئة الموقع في الهامة لل روق ونأراً  للماحأة، قابلة متوفرة سوق بيانات توجد ال - 2 المستور

 .ممكنغير  2 المستور ييمتق أن يعني فهذا النشتة، األسواق إلى والمسافة العائد لكل
مائمة  سوق وجود عدم - السوق( أو الدخل نهج) (المخىومة النقدية )التدفقات "المخىومة النقدية التدفقات أساليا - 3 المستور

ت اإليرادا تستخدم ان الممكن من التي المخىومة النقدية للتدفقات تقييم اسلوا أا يتتلا آخر وسيت منتج أا لمنتجات الشركة أو
 لتحديد وذلك والتوزيع والمبيعات والتعبئة أو التىنيعبالزراعة و/ المرتبت الربا وهامش التكاليف إلغاء ثم تقييم ألا كأساا اإلجمالية

غير  ستكون القبيل هذا من مستمدة عادلة قيمة أا أن اإلدارة من كل منتج زراعي. ترر الناتجة المباشرة غير النقدية ىافي التدفقات
 االفتراضات، من كبير عدد على م رت بشكل تعتمد قد هذا التقييم نهج من مستمدة نقدية محسوبة تدفقات أا حيث واضا بشكل موثوقة
 .للماحأة القابلة البيانات أو السوق مقارنته، بافتراضات أو اشتقاقه، يمكن ال منها الكثير

 

 اإليجار

حتوا على إيجار، في بداية العقد. تقوم المجموعة بإثبات حق استخدام األىل والتزام تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد إيجاراً أو ي
اإليجار المقابل فيما يتعلق بجميع ات اقيات اإليجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قىيرة األجل )المحددة بعقود 

مة المنخ ضة. بالنسبة لهذه اإليجارات، تقوم المجموعة بإثبات دفعات شهر أو أقل( وإيجارات للموجودات ذات القي 12إيجار مدتها 
 ااإليجار كمىروف تشغيلي على اساا القست الثابت على مدر فترة اإليجار ما لم يكن هناك أساا منهجي آخر للمختت الزمني الذ

 يتم فيه استن اد المنافع االقتىادية من األىل المؤجر.
 

 
مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخىومة باستخدام السعر الضمني يتم قياا التزام اإليجار 

 في عقد اإليجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، تستخدم المجموعة معدل االقتراب المتزايد. 

 ر ما يلـي: تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياا التزام اإليجا

 حوافز إيجار.  امدفوعات اإليجار الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة(، ناقىاً أ 

  ،مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر، تقاا مبدئياً باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء 

 قية،المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر تحت ضمانات القيمة المتب 

  سعر ممارسات خيارات الشراء، إذا كان المستأجر من المؤكد بشكل معقول أن يمارا الخيارات، و 

  .دفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار، إذا كان عقد اإليجار يعكا ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 ت حول القوائم المالية الموحدة إيضاحا
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 االيجار )تتمة(
 

 يتم عرب التزام اإليجار بشكل من ىل في قائمة المركز المالي الموحدة. 
 

الدفترية لتعكا ال ائدة على التزام اإليجار )باستخدام تريقة ال ائدة ال علية( يتم قياا التزام اإليجار الحقاً عن تريق زيادة القيمة 
 وبتخ يب القيمة الدفترية لتعكا مدفوعات اإليجار. 

 

 تقوم المجموعة بإعادة قياا التزام اإليجار )وتقوم بتعديل مقابل حق استخدام األىل ذا الىلة( إذا:

  تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياا التزام اإليجار عن تريق تغيرت شروت عقد اإليجار أو ترأ تغيير في
 خىم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خىم معدل.

  تغيرت دفعات اإليجار بسبا التغيرات في مؤشر أو سعر أو تغيير في الدفع المتوقع وفقاً للقيمة المتبقية المضمونة، وفي هذه الحالة
إعادة قياا التزام اإليجار عن تريق خىم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخىم المبدئي )ما لم تتغير مدفوعات  يتم

 اإليجار بسبا تغيير في سعر فائدة السائد، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خىم معدل(.
 يجار من ىل، وفي هذه الحالة يعاد قياا التزام اإليجار عن تعدل عقد اإليجار ولم يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إ

 تريق خىم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خىم معدل.
 

 لم تقم المجموعة بإجراء أا تعديات من هذا القبيل خال ال ترات المعروضة.
ت اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل يوم البدء وأا يشمل حق استخدام الموجودات القياا األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعا

 تكاليف مباشرة مبدئية. يتم قياسها الحقاً بالتكل ة ناقىاً االستهاك المتراكم وخسائر الهبوت في القيمة.
 

 

اإليجار ينقل  يتم استهاك حق استخدام الموجودات على مدر فترة اإليجار والعمــر اإلنتاجي المحدد أيهما أقىر لةىل. إذا كان
ملكية األىل المحدد أو تكل ة حق استخدام األىل فإن ذلك يعكا أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهاك حق استخدام 

 األىل ذا الىلة على مدر العمر اإلنتاجي لةىل. يبدأ االستهاك في تاريخ بدء اإليجار.
 

 مؤجرلمجموعة كا
كل مخاتر ويلية أو تشغيلية عندما تنقل شروت عقد اإليجار ممؤجرا لها كإيجارات ت المجموعةتي تكون يتم تىنيف عقود اإليجار ال

يتم تىنيف جميع عقود االيجارات األخرر كعقود إيجار  ،يويلممزايا الملكية الى المستأجر، يتم تىنيف العقد على أنه عقد إيجار تو
 تشغيلية.

 

ذات الىلة. تضاف التكاليف  قست الثابت على مدر عقد اإليجاراإليجار التشغيلية على أساا ال يتم احتساا ايرادات اإليجار من عقود
المباشرة األولية المتكبدة في الت اوب وترتيا عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لةىل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساا 

 القست الثابت على مدر فترة اإليجار.
 

االعتبار بموجا  لتخىيص 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المجموعةق عناىر التأجير وغير التأجير، تتبلعقد ا يتضمنعندما 
 العقد لكل عنىر.

 

 موجودات غير ملموسة
ً اإلت اء المتراكم والخسائر الم تراكمة تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بشكل من ىل بالتكل ة ناقىا

در للهبوت في القيمة. يتم إثبات اإلت اء على أساا القست الثابت بناًء على األعمار االنتاجية المقدرة. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المق
 وتريقة اإلت اء في نهاية كل فترة تقرير، ويتم المحاسبة عن أا تغييرات في التقديرات على أساا مستقبلي.

 

ً  ال يتم إت اء الموجودات أو في تاريخ التقرير  غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبار هبوت القيمة سنويا
عندما يكون هناك مؤشر على هبوت في القيمة، إما بشكل فردا أو على مستور وحدة إنتاج النقد. يتم مراجعة تقويم األعمار غير 

مار غير المحددة ما زالت محتملة. وإذا لم تكن كذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد المحددة سنويا لتحديد ما إذا كانت األع
 إلى محدد على أساا مستقبلي.

 

اح يتم الغاء الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أن ينتج منافع اقتىادية مستقبلية من استخدامها. يتم قياا األرب
ناتجة عن الغاء الموجودات غير الملموسة بال رق بين ىافي المبالغ المستلمة والقيمة الدفترية لةىل المستبعد ويتم إثباتها الخسائر ال أو

 ضمن الربا أو الخسارة عند االستبعاد.
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 الهبوط في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
هنالك ما تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد ما إذا كان 

يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر هبوت في القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لاسترداد 
لةىل وذلك لتحديد خسائر هبوت في القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لاسترداد ألىل محدد، تقوم 

بتقدير القيمة القابلة لاسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود إليها األىل ن سه. عندما يمكن تحديد أسا توزيع معقولة المجموعة 
وثابتة، يتم توزيع الموجودات المشتركة أيضاً إلى وحدات منتجة للنقد، أو يتم توزيعها إلى أىغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد 

توزيع معقولة وثابتة لها. يتم اختبار وحدة إنتاج النقد التي تم توزيع الشهرة عليها لتحديد الهبوت في القيمة  التي يمكن تحديد أسا
سنوياً، وكلما كان هناك مؤشر على هبوت قيمة الوحدة عن تريق مقارنة القيمة الدفترية للوحدة، بما في ذلك الشهرة، مع المبلغ القابل 

 اء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد، بدالً من ذلك يتم اختبار األىل لتحديد لاسترداد للوحدة. ال يتم إت
 الهبوت في القيمة سنوياً، وكلما كان هناك مؤشر على هبوت قيمة األىل.

 

ا أعلى. عند تقييم قيمة االستخدام، يتم إن القيمة القابلة لاسترداد هي القيمة العادلة لةىل ناقىاً تكل ة البيع أو قيمة االستخدام، أيهم
خىم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خىم ما قبل الضريبة الذا يعكا تقييمات السوق الحالية 

 .ية لهاللقيمة الزمنية لةموال والمخاتر الخاىة باألىل التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبل
 

ىل في حال تم تقدير القيمة القابلة لاسترداد ألىل )أو الوحدة المنتجة للنقد( بأقل من القيمة الدفترية، يتم تخ يب القيمة الدفترية لة
 .)أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لاسترداد. يتم إثبات خسائر الهبوت مباشرةً في الربا أو الخسارة

 

عكا خسارة الهبوت في القيمة الحقاً تتم زيادة القيمة الدفترية لةىل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة المعاد تقديرها  عندما يتم
بوت القابلة لاسترداد، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن قيمة األىل )أو الوحدة المنتجة للنقد( فيما لو لم يتم احتساا خسارة ه

ه في السنوات السابقة. يتم تسجيل رد خسارة هبوت القيمة مباشرةً في الربا أو الخسارة. ال يتم عكا خسارة هبوت القيمة التي القيمة ل
 تم إثباتها في ال ترات الماضية للشهرة في ال ترة الاحقة.

 

 المخزون وقطع الغيار 

أقل. يعتبر ىافي القيمة القابلة للتحقق هو السعر التقديرا للبيع يأهر المخزون بسعر التكل ة أو ىافي القيمة القابلة للتحقق أيهما 

 ناقىاً كافة التكاليف التقديرية لإلتمام وأا تكاليف أخرر يستلزمها إتمام البيع.
 

ل اتورة يتم تحديد تكل ة المواد الخام وقتع الغيار على أساا المتوست المرجا. تكل ة البضاعة في التريق يتم تحديدها عن تريق قيمة ا
باإلضافة إلى أا مىاريف أخرر تم تكبدها للحىول على المخزون حتى وىوله إلى المخزن في تاريخ التقرير. يتم تحديد تكل ة 
األعمال قيد التن يذ والبضاعة الجاهزة على أساا المتوست المرجا. والتي تتضمن بشكل عام تخىيىاً من تكاليف العمالة والتكاليف 

 الىناعية.
 

تع الغيار البنود التي قد تؤدا إلى ن قات رأسمالية ثابتة ولكنها غير قابلة للتمييز. يتم تسجيلها بالتكل ة ويتم تحديدها على أساا تمثل ق

 المتوست المرجا.
 

 ذمم مدينة تجارية 

ئتمان المقدرة على مدار العمر. يتم تسجيل الذمم المدينة بمبلغ ال اتورة األىلي ناقىاً خسائر الهبوت في القيمة بمبلغ يعادل خسارة اال

بة عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحىيل، يتم شتبها مقابل خسائر الهبوت في القيمة. تقيد أا مبالغ مستردة الحقة للمبالغ المشتو

 سابقًا مقابل "خسائر الهبوت في قيمة الذمم المدينة التجارية" في الربا أو الخسارة.
 

 

 نقد وما في حكمه

ألغراب قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد وما في حكمه من النقد والودائع لدر البنوك والمتاحة جميعها لاستخدام من قبل المجموعة 

ما لم ينص على خاف ذلك، والتي يكون تاريخ استحقاقها ثاثة أشهر أو أقل، والتي هي عرضة لمخاتر غير جوهرية للتغير في 

 القيمة.
 

 امياحتياطي نظ

لتكوين احتياتي نأامي، ويجوز من ىافي الربا السنوا  ٪10يتم تجنيا وفقاً للنأام األساسي للشركة ونأام الشركات السعودا، 

  من رأا المال. ٪30االحتياتي النأامي بلغ  ىللجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيا مت
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 توزيعات األرباح

التوزيع من قبل الجمعية العامة يتم إثبات التزام مقابل التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مالكي األسهم عندما تتم الموافقة على 

 للمساهمين للتوزيع السنوا. يتم اعتماد التوزيعات بعد موافقة مجلا اإلدارة.
 

 الزكاة 
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنأمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساا الزكاة وضريبة الدخل 

يتم تسجيل أية فروقات في  احتساا الزكاة على أساا وعاء الزكاة أو ىافي الربا المعدل أيهما أعلى. على أساا االستحقاق. يتم
 التقدير عند اعتماد الربت النهائي وحينها يتم إق ال المخىص. يتم إدراج الزكاة المحملة في قائمة الربا أو الخسارة. 

 
 منافع الموظفين

 لموأ ين المحددة لمنافع الالتزامات 
باستخدام تريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية كل سنة مالية، مع إجراء تقييمات اكتوارية  المنافع المحددة للموأ ينتم احتساا ي

في نهاية كل فترة تقرير. يتم إثبات إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في 
ل اآلخر في ال ترات التي تم فيها إعادة التقييم، وتدرج إعادة القياا المثبتة في الدخل الشامل اآلخر فوراً في األرباح الدخل الشام

 المبقاة وال يتم إدراجها في الربا أو الخسارة خال ال ترات الاحقة. التغيرات في القيمة الحالية من التزامات المنافع، والناتجة عن
يتم إثباتها مباشرة في الربا أو الخسارة كتكاليف خدمات من فترات سابقة. يتم احتساا ال ائدة عن تريق تغيرات وتخ يضات، 

 استخدام سعر الخىم في بداية ال ترة على التزامات منافع الموأ ين المحددة. يتم تىنيف تكاليف المنافع المحددة كما يلي:
 

 ة وتكاليف الخدمات السابقة، باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن تكل ة الخدمة )بما في ذلك تكاليف الخدمات الحالي
 التقليىات والتسويات(؛

 تكل ة ال وائد؛ و 

 .إعادة القياا 

 تعرب المجموعة العنىرين األولين لتكاليف المنافع المحددة ضمن الربا أو الخسارة في البنود ذات الىلة.

 منافع الموأ ين قىيرة األجل
تم اللتزام عن المنافع المتعلقة باألجور والرواتا واإلجازات السنوية وتذاكر الس ر واإلجازات المرضية والمتوقع أن ييتم إثبات ا

عشر شهراً الاحقة لتاريخ نهاية ال ترة التي يتم فيها تقديم الخدمة. ويتم قيد االلتزام بالمبلغ غير  تسويتها بالكامل خال فترة اإلثني
 لمتوقع دفعها مقابل تلك الخدمات.المخىوم للمنافع ا

 
 ذمم دائنة تجارية

المالية والتي لم تسدد بعد. وهي مبالغ بدون  السنةتمثل هذه المبالغ المتلوبات المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية 
المالية. يتم  السنةشهراً بعد نهاية  12ل ضمانات. يتم عرب األرىدة الدائنة كمتلوبات متداولة ما لم يكن السداد غير مستحق خا

 ال ائدة ال علي.معدل االعتراف بها مبدئياً بقيمتها العادلة وتقاا الحقاً بالتكل ة المت أة باستخــدام تريقة 
 

 المخصصات
حتمل أن يكون يتم إثبات المخىىات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( كنتيجة لحدث سابق، ومن الم

 متلوباً من المجموعة سداد االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.
 

إن المبلغ المثبت كمخىص هو أفضل تقدير للمقابل المتلوا لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير مع األخذ في االعتبار 
قياا المخىص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن  المخاتر وعدم التأكد المحيتة بااللتزام. عندما يتم

م قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهرياً(. عند خىم المخىىات، يت
 إثبات الزيادة في المخىص بسبا مرور الوقت كتكل ة تمويل.
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 المطلوبات المحتملة

كون هناك التزام محتمل ناشئ عن أحداث سابقة. يتم التأكد من وجودها فقت بوقوع يتم اإلفىاح عن المتلوبات المحتملة عندما ي
الحدث أو عدم وقوعه لمرة أو لعدة أحداث مستقبلية غير مؤكدة بحيث ال تكون بالكامل خارجة عن نتاق سيترة المجموعة أو االلتزام 

ا األمر تدفقاً نقدياً خارجياً لتسويته أو ال يمكن إجراء تقدير الحالي الذا ينشأ عن أحداث سابقة حيث يكون من غير المحتمل أن يتتل
 موثوق للمبلغ.

 
 األدوات المالية 

ً في الشروت  يتم إثبات الموجودات والمتلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة عندما تىبا المجموعة ترفا
ً بالقيمة العادلة. بالنسبة لتكاليف المعاملة التي تتعلق التعاقدية لهذه األدوات. يتم قياا الموجودات المال ية والمتلوبات المالية مبدئيا

مباشرة باقتناء أو إىدار الموجودات المالية والمتلوبات المالية )بخاف الموجودات المالية والمتلوبات المالية بالقيمة العادلة من 
إذا كان مائماً، عند  ن القيمة العادلة للموجودات المالية أو المتلوبات المالية،خال الربا أو الخسارة( يتم إضافتها إلى أو خىمها م

با اإلثبات المبدئي. يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو متلوبات مالية بالقيمة العادلة من خال الر
 .وقوعها حينأو الخسارة في الربا أو الخسارة 

 
 دات الماليةالموجو

يتم اإلثبات واإللغاء في جميع عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية بالتريقة االعتيادية على أساا تاريخ المتاجرة. إن المشتريات 
أو المبيعات بالترق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات للموجودات المالية التي تتتلا تسليم الموجودات خال اإلتار الزمني المحدد 
بموجا اللوائا أو عرف السوق. يتم قياا جميع الموجودات المالية المثبتة الحقاً بالتكل ة المت أة أو القيمة العادلة، حسا تىنيف 

 .الموجودات المالية

 تىنيف الموجودات المالية
 يتم قياا أدوات الدين التي تستوفي الشروت التالية بالتكل ة المت أة الحقاً:

 المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحت اأ بالموجودات المالية من أجل تحىيل التدفقات النقدية التعاقدية. يتم االحت اأ باألىل 

  تنشأ الشروت التعاقدية لةىل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل مدفوعات فردية لةىل وال ائدة على المبلغ
  .األىلي القائم

 التي تستوفي الشروت التالية بالقيمة العادلة الحقاً من خال الدخل الشامل اآلخر: يتم قياا أدوات الدين

  .يتم االحت اأ باألىل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى كل من تحىيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية 

 لنقدية التي تمثل مدفوعات فردية لةىل وال ائدة على المبلغ تنشأ الشروت التعاقدية لةىل المالي في تواريخ محددة للتدفقات ا
 األىلي القائم.

 اآلخر. ال يوجد لدر المجموعة أا أدوات دين تم قياسها بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

سارة. ليا لدر المجموعة بشكل افتراضي، يتم قياا جميع الموجودات المالية األخرر الحقاً بالقيمة العادلة من خال الربا أو الخ
 أا موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خال الربا أو الخسارة.

 على الرغم مما سبق، يجوز للمجموعة إجراء اختيارات/ تعيينات غير قابلة لإللغاء عند اإلثبات المبدئي لةىل المالي:

  يجوز للمجموعة أن تختار بشكل غير قابل لإللغاء عرب التغيرات الاحقة في القيمة العادلة لاستثمار في حقوق الملكية في
 الدخل الشامل اآلخر إذا تم استي اء بعب المعايير على النحو المنىوص عليه في المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الىلة؛ 

 ثمار دين بشكل غير قابل لإللغاء ي ي بالتكل ة المت أة أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل يجوز للمجموعة تعيين أا است
 اآلخر إذا تم قياسها بالقيمة العادلة من خال الربا أو الخسارة إذا أدر ذلك إلى حذف أو تخ يب جوهرا في عدم مقابلة الحسابات.
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 كو"" تاد شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 
 (السياسات المحاسبية الهامة )تتمة -2

 )تتمة( األدوات المالية

 الهبوت في قيمة الموجودات المالية 

المتوقعة فيما يتعلق بالهبوت في قيمة  االئتمانيةن المنشتتتتتتأة اتباع نموذج الخستتتتتتارة م( 9المالية رقم ) للتقاريرالدولي  المعياريتتلا 
العادلة من خال  بالقيمةالمتوقعة للموجودات المالية التي تقاا بالتكل ة المت أة أو  االئتمانيةقياا الخستتتائر  يجا الموجودات المالية

يتم قياا مخىتتتىتتتات  ،9المالي  للتقريرالدولي  المعياروبموجا  .لكيةفي أدوات الم االستتتتثمارات باستتتتثناءالدخل الشتتتامل اآلخر 
  :الخسارة بإحدر األسا التالية

  المتوقعة عن أحداث التعثر في الستتداد والمحتملة  اإلئتمانية. تنتج هذه الخستتارة شتتهر 12المتوقعة على مدر  االئتمانيةالخستتارة
 .التقرير تاريخشهرا بعد  12خال 

  المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على  االئتمانيةالخسارة  يالمتوقعة على مدر العمر. ه نيةاالئتماالخسارة
  .مدار العمر المتوقع لةداة المالية

 

بير في بشتتكل ك اإلئتمانيةلةىتتول  اإلئتمانيةالمتوقعة على مدر العمر، يتبق القياا إذا زادت المخاتر  اإلئتمانيةبالنستتبة للخستتارة 
شتتتتتهرا إذا لم تزيد هذه المخاتر  12المتوقعة على مدر  اإلئتمانيةتاريخ التقرير منذ االعتراف األولي لها، ويتبق قياا الخستتتتتارة 

منذ االعتراف  -بشتتتتتتكل كبير  -لم تزداد  على أداة مالية اإلئتمانيةبشتتتتتتكل كبير. يمكن للمجموعة أن ت ترب أن المخاتر  اإلئتمانية
المتوقعة  اإلئتمانيةا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاتر ائتمانية منخ ضتتتتة في تاريخ التقرير. إال أن قياا الخستتتتارة األولي لها إذ

على مدر العمر يتبق للذمم المدينة التجارية وأىتتول العقود دون وجود عنىتتر تمويلي جوهرا، بحيث يمكن للمجموعة أن تختار 
 .لمدينة التجارية مع وجود عنىر تمويلي جوهراتتبيق هذه السياسة أيضا للذمم ا

 

 . شهراً 12اإلئتمانية المتوقعة على مدر قامت المجموعة باختيار تقييم خسائر هبوت الذمم المدينة التجارية بإستخدام الخسائر 
 

األرباح أو الخستائر. ب القيمة الدفترية لةىتل المالي من خال استتخدام حستاا المخىتص ويتم إدراج مبلغ الخستارة في يخ تيتم 
تستتتتمر إيرادات ال ائدة في االستتتتحقاق على القيمة الدفترية المخ ضتتتة باستتتتخدام معدل ال ائدة المستتتتعمل في خىتتتم التدفقات النقدية 
المستتتقبلية بغرب قياا خستتارة الهبوت. يتم شتتتا القروب مع المخىتتص المرتبت بالقروب، عندما ال يكون هناك نأرة واقعية 

مبلغ خستتارة  -في ستتنة الحقة  -المستتتقبلي وتم تحقق جميع الضتتمانات أو تحويلها إلى المجموعة. وفي حال زاد أو نقص لاستتترداد 
الهبوت التقديرية بستتتبا حدث وقع بعد تستتتجيل الهبوت في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خستتتارة الهبوت المثبتة ستتتابقا من خال تعديل 

   .ا ما في وقت الحق، فيتم قيده في األرباح أو الخسائر في ال ترة التي تم استرداده فيهاتم عكا قيد شت حساا المخىص. إذا ما
 

 سياسة إعدام الديون 
تقوم المجموعة بإعدام الدين المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يواجه ىعوبات مالية حادة وليا هناك احتمال 

عندما يكون المدين قد وضتتتع تحت التىتتت ية أو دخل في إجراءات اإلفاا. قد تأل الموجودات واقعي للتعافي، على ستتتبيل المثال، 
المالية التي تم إعدامها خاضعة ألنشتة اإلن اذ بموجا إجراءات استرداد المجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية عندما يكون ذلك 

 مناسباً. يتم إثبات أا مبالغ مستردة في الربا أو الخسارة.
 

 إلغاء الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء األىتتتل المالي فقت عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األىتتتل أو عندما تقوم بتحويل األىتتتل 

شأة أخرر. إذا لم تقم المجموعة بالتحويل أو االحت اأ بكافة مخاتر ومز ايا الملكية المالي وكافة مخاتر ومزايا ملكية األىل إلى من
بشكل جوهرا واستمرت في السيترة على األىل المحول، تعترف المجموعة بحىتها المحت أ بها في األىل وااللتزام المرتبت 
بالمبالغ التي قد تضتتتتتتر لدفعها. إذا احت أت المجموعة بشتتتتتكل جوهرا بجميع مخاتر ومزايا ملكية األىتتتتتل المالي المنقول، فإن 

 ىل المالي وتقر أيضاً باالقتراب المضمون للمقابل المستلم.المجموعة تواىل إثبات األ
 

عند الغاء إثبات أحد الموجودات المالية المقاا بالتكل ة المت أة، يتم إثبات ال رق بين القيمة الدفترية لةىتتتتتتتل ومجموع العوب 
 المستلم والمستحق المثبت في الربا أو الخسارة.

 

 المتلوبات المالية وحقوق الملكية
نف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمتلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمضتتتتمون الترتيبات التعاقدية وتعري ات المتلوبات تىتتتت

 المالية وأداة حقوق الملكية.
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31نتهية في للسنة الم

 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 )تتمة( األدوات المالية

 
 أدوات حقوق الملكية

أداة حقوق الملكية هي أا عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشتتتتأة بعد خىتتتتم جميع التزاماتها. يتم إثبات أدوات حقوق الملكية 
 جموعة بالمقابل المستلم، بعد خىم تكاليف اإلىدار المباشرة.الىادرة عن الم

 
 المتلوبات المالية

خسارة. يتم قياا جميع المتلوبات المالية الحقاً بالتكل ة المت أة باستخدام تريقة ال ائدة ال علية أو بالقيمة العادلة من خال الربا أو ال
 قيمة العادلة من خال الربا أو الخسارة.ليا لدر المجموعة أا متلوبات مالية يتم قياسها بال

 

ست ) ( مىن ة 3( محت أ بها للمتاجرة، أو )2( عوب محتمل للمستحوذ في تجميع االعمال، )1يتم قياا المتلوبات المالية التي لي
 ن خال الربا أو الخسارة، بالتكل ة المت أة باستخدام تريقة ال ائدة ال علية.مبالقيمة العادلة 

 

ائدة ال علية هي تريقة لحستتتاا التكل ة المت أة لالتزام المالي وتوزيع مىتتتاريف ال وائد على مدر ال ترة ذات الىتتتلة. إن تريقة ال 
معدل ال ائدة ال علي هو المعدل الذا يقوم بخىتتم التدفقات النقدية المستتتقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرستتوم والنقات المدفوعة أو 

جزًء ال يتجزأ من معدل ال ائدة ال علي وتكاليف المعاملة واألقستتات األخرر أو الخىتتومات( على مدر العمر المستتتلمة والتي تشتتكل 
 المتوقع للمتلوبات المالية، أو )إذا كان مائماً(، فترة أقىر، إلى التكل ة المت أة لالتزام المالي.

 

 إلغاء اإلثبات للمتلوبات المالية

إثبات ال رق بين  للمتلوبات المالية فقت عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات المجموعة. يتمتقوم المجموعة بإلغاء اإلثبات 
 المدفوع والمستحق في الربا أو الخسارة. والعوب ةالقيمة الدفترية للمتلوبات المالية الملغا

 

   القروض

المتكبدة ويتم قيد ال وائد على القروب باستتتتخدام تريقة  يتم تستتتجيل القروب بىتتتافي القيمة المستتتتلمة بعد خىتتتم تكاليف المعاملة
ال ائدة ال علية. يتم قيد ال وائد على القروب تويلة األجل خال الستتتتتتتنة التي استتتتتتتتحقت بها، أما ال وائد على القروب تويلة األجل 

 .23لتمويل األىل المؤهل فيتم رسملتها كجزء من تكل ة األىل وفقا لمعيار المحسبة الدولي رقم 
 

 اإليرادات

يتم اثبات اإليراد عند وفاء المجموعة بالتزاماتها في العقود مع العماء بالمبلغ الذا يعكا التعويب المادا الذا تتوقعه المجموعة 
 مقابل السلع أو الخدمات. على وجه التحديد، يقدم المعيار نموذج من خما ختوات لاعتراف باإليرادات: 

 
 لعقد أو العقود مع العماء.الختوة األولى: تحديد ا

 الختوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد.

 الختوة الثالثة: تحديد سعر الى قة.

 الختوة الرابعة: تحميل سعر الى قة على التزامات األداء في العقد.

 الختوة الخامسة: االعتراف باإليرادات عندما تقوم المجموعة بالوفاء بمتتلبات األداء.
 

م االعتراف باإليرادات عند أداء االلتزامات التعاقدية، أا عندما تتنقل السيترة على السلع أو الخدمات المنوتة بأداء التزام معين يت -
 إلى العميل بما يمكنه من استخدامها للغرب المشتراة من أجله وبدون قيود أو بانت اعه بالخدمات المقدمة له بموجا العقد.

ن بيع أا منتجات فرعية ناجمة عن المخل ات الزراعية أو الىناعية كإيرادات أخرر في قائمة األرباح أو يتم معاملة اإليراد م -
 الخسائر الموحدة.

إذا فرقت المجموعة بين سعر بيع المنتج في موقع التسليم بمقرها وسعر بيع ن ا المنتج تسليم موقع العميل فان ال رق الناجم عن  -
 ل ويتم إدراج التكل ة المقابلة له في تكاليف اإليرادات.ذلك سيتم معاملته كإيراد نق
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 ت )تتمة(اإليرادا
 

 الخىومات
ً يتم منا خىومات إضافية للعماء وفق األوضاع التنافسية وحالة السوق، لذا يتم إثبات اإليرادات من المبيعات على أساا  غالبا
السعر المحدد في العقد أو المت ق عليه مع العميل بعد حسم الخىومات المحددة لكل عميل، ويتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير 

لخىومات وتوفيرها، باستخدام تريقة القيمة المتوقعة، ويتم االعتراف باإليراد فقت إلى الحد الذا يكون فيه من المحتمل جًدا أال ا
ت يحدث انعكاا كبير، يتم االعتراف بااللتزام التعاقدا للخىومات المتوقعة في حجم المبالغ المستحقة الدفع للعماء فيما يتعلق بالمبيعا

 حتى نهاية ال ترة المشمولة بالتقرير.التي تتم 
 

 التمويل عنىر

ال تتوقع المجموعة وجود أا عقود تتجاوز ال ترة بين تسليم المنتجات المت ق على بيعها للعميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة، 
 لذلك ال تقوم المجموعة بتعديل أا من أسعار المعامات بالقيمة الزمنية للنقود.

 
 يعاتتكلفة المب

 تشمل تكل ة المبيعات جميع التكاليف المباشرة لإلنتاج، بما في ذلك العمالة المباشرة والمواد المباشرة والمىاريف المتعلقة باإلنتاج.
 

 المصاريف
تتكون مىاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة في توزيع وبيع منتجات المجموعة. يتم تىنيف جميع المىاريف 

 األخرر كمىاريف إدارية وعمومية.
 

 تكاليف االقتراض
إن تكاليف االقتراب المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة والتي هي أىول تتتلا فترة زمنية جوهرية 

زة بشكل جوهرا لاستخدام أو لتكون جاهزة لاستخدام المتوقع لها أو بيعها يتم إضافتها إلى تكل ة تلك الموجودات حتى تىبا جاه
 البيع.

 

يتم خىم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروب محددة حتى يتم إن اقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف 
 كبدها فيها.االقتراب المؤهلة للرسملة. يتم إثبات كافة تكاليف االقتراب األخرر في األرباح أو الخسائر في ال ترة التي يتم ت

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية 

يتم تسجيل المعامات التي تقوم بها المجموعة بعمات مختل ة عن عملة البيئة االقتىادية الرئيسية التي تمارا المجموعة نشاتها 
مات. يتم إعادة تقييم اللاير السعودا( بإستخدام أسعار الىرف السائدة بتاريخ حدوث تلك المعا -من خالها )عملتها الوأي ية 

الموجودات واإللتزامات النقدية باستخدام أسعار الىرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة ويتم االعتراف بأرباح وخسائر 
تلوبات غير فروقات العملة الناجمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة. يتم إثبات الموجودات والم

مة النقدية بالتكل ة التاريخية باستخدام السعر السائد في تاريخ حدوث تلك المعامات بينما يتم تحويل البنود غير النقدية المثبتة بالقي
 لة.العادلة باستخدام السعر السائد بتاريخ تقييم تلك الموجودات ويتم االعتراف بأرباح وخسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العاد

 
 ربحية السهم  

يتم عرب ربحية السهم األساسي وربحية السهم المخ ضة )إن وجدت( وذلك لةسهم العادية، حيث يتم إحتساا ربحية السهم األساسية 
بقسمة األرباح أو الخسائر الخاىة بحملة األسهم العادية للمجموعة على المتوست المرجا لعدد األسهم العادية القائمة خال السنة، 
معدلة بعدد األسهم العادية المعاد شراؤها أو المىدرة خال السنة. ويتم احتساا ربحية السهم المخ ضة بتعديل األرباح أو الخسائر 
الخاىة بحملة األسهم العادية للمجموعة والمتوست المرجا لعدد األسهم القائمة خال السنة بآثار جميع األسهم العادية المخ ضة 

 ال السنة. المحتمل إىدارها خ
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة -3
 

 لتعديالت على المعايير الحاليةالمعايير والتفسيرات وا 3-1
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد .أ

هناك عدد من المعايير والتعديات على المعايير والت سيرات التي أىدرها مجلا معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية الم عول 
 عدم تتبيقها في وقت مبكر، وأهمها كما يلي: المجموعة في ال ترات المحاسبية المستقبلية التي قررت

 
 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

التحسينات السنوية على المعايير 
ية:  مال قارير ال ية إلعداد الت لدول ا

 م2020-م2018دورة 

تعديات  IASB)م، أىدر مجلا معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
، التتبيق ألول مرة 1إلعتداد التقتارير المتاليتة  ت ي تة على المعيتار التدولي

، 9للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والمعيار الدولي للتقارير المالية 
الزراعة واألمثلة التوضيحية  41واألدوات المالية، ومعيار المحاسبة الدولي 

 ر.عقود اإليجا 16المىاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 م2022يناير  1
 

اإلتار الم اهيمي للتقارير المالية 
لدولي  يار ا عديات على المع )الت

 (3إلعداد التقارير المالية 

تم اإلفىاح أدناه عن المعايير والت سيرات الجديدة والمعدلة التي ىدرت 
ولكنها غير سارية الم عول حتى تاريخ البيانات المالية للشركة، تعتزم الشركة 

هذه المعايير والت سيرات الجديدة والمعدلة، إن وجدت، عندما تىبا  اعتماد
 سارية.

 

( تعديات IASBم أىدر مجلا معايير المحاسبة الدولي )2020في مايو 
، لتحديث اإلتار الم اهيمي 11.3على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ج األعمال.للتقارير المالية دون تغيير المتتلبات المحاسبية كدم
 وااللتزامات لالتزاماتالعام  االعترافمن متتلبات  استثناءتقدم التعديات 

المحتملة المكتستتبة في تجميع االعمال ضتتمن نتاق معيار المحاستتبة الدولي 
 امتياز، المخىتتتىتتتات والمتلوبات واألىتتتول  المحتملة وترتيبات 37رقم 

 .12الخدمة العام رقم 

 م2022يناير  1

 16حتتاستتتتتتتبتتة التتدولي معيتتار الم
الممتلكتتتتات واآلالت والمعتتتتدات 

المتحىتتتتتتتل قبل حق  -)التعديل 
 االستخدام(

( تعديات IASBم، أىدر مجلا معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
، والتي تحأر على الشتتركة خىتتم المبالغ 16على معيار المحاستتبة الدولي 

ة بإعداد األىتتتتتل المستتتتتتلمة من بيع األىتتتتتناف المنتجة بينما تقوم الشتتتتترك
لاستتتتخدام المقىتتتود من تكل ة الممتلكات واآلالت والمعدات. بدالً من ذلك، 
سوف تعترف الشركة بمتحىات المبيعات هذه وأا تكاليف ذات ىلة في 

 الربا أو الخسارة. 

 م2022يناير  1

 37معيتتار المحتتاستتتتتتتبتتة التتدولي 
العقود المحملتتتتة  -)التعتتتتديتتتتل 
 العقد(تكل ة إتمام  -باإللتزامات 

 

سبة الدولية )2020في مايو  ( تعديات IASBم أىدر مجلا معايير المحا
لدولي  بة ا يار المحاستتتتتتت كاليف التي  68فقرة  37على مع حدد الت أ، والتي ت

تتضتتتمنها الشتتتركة عند تقييم ما إذا كان العقد ستتتيتستتتبا في خستتتارة أم ال، 
تالي يتم االعتراف به كعقد محمل  ع أن تؤدا هذه . من المتوقبااللتزاموبال

ألنها  بااللتزاماتالتعديات إلى احتستتتتتتتاا المزيد من العقود كعقود محملة 
 .بااللتزاماتتزيد من نتاق التكاليف المدرجة في تقييم العقود المحملة 

 م2022يناير  1

 م2023يناير  1 يل.تعديات بخىوص تاريخ انتهاء ىاحية نهج التأج -عقود التأمين  4 لمعيار الدولي للتقارير الماليةا

 . 9ومعيار  4تعديات بخىوص التعديات المتعلقة بالترابت بين معيار  9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 م2023يناير  1
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
 )باللاير السعودي(

 
 

 )تتمة( المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة تطبيق  -3
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية )تتمة( 3-1
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد )تتمة(   .أ
 

 تاريخ التطبيق خصمل المعيار الدولي
 17 المعيار الدولي للتقارير المالية

 
ً لمحاسبة عقود  17يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  ً دوليا ً متسقا نهجا

، كان هناك تنوع كبير 17التأمين. قبل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
عقود التأمين، في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالمحاسبة واإلفىاح عن 

بمواىلة اتباع العديد من مناهج  4حيث يسما المعيار الدولي للتقارير المالية 
المحاسبة السابقة )غير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(. سينتج عن 

تغييرات كبيرة للعديد من شركات  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 ات على األنأمة والعمليات الحالية. التأمين، مما يتتلا تعدي

 م2023يناير  1

)التعديل  1 معيار المحاسبة الدولي
تىنيف المتلوبات لمتداولة أو  -

 غير متداولة(
 

جتماعاته المنعقدة في يونيو ويوليو اقرر مجلا معايير المحاسبة الدولي في 
تزامات لفيما يتعلق بتىتتتتنيف اال 1م تعديل معيار المحاستتتتبة الدولي 2021

الخاضتتعة لشتتروت مثل اإلفىتتاح عن المعلومات حول هذه الشتتروت وتأجيل 
 م.2024م لمدة عام واحد على األقل حتى يناير 2020تاريخ ن اذ تعديل 

 

لتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد تتتلا التعديات تأجيل تسوية اال
ي تأجيل التستتتتتتتوية فترة التقرير لتكون متاحة في فترة التقرير و/أو الحق ف

لمدة إثني عشتتتتر شتتتتهراً على األقل بعد فترة التقرير والذا يخضتتتتع أيضتتتتاً 
لتزام المنشأة بشروت محددة. قدم التعديل توضيحاً حول معنى "المقاىة" ال

 لتزام.لغرب تىنيف اال

 م2024يناير  1

 
 
 اليةالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سارية المفعول في السنة الح  .ب
 

فيما يلي المعايير والت سيرات والتعديات الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي لم تؤدا إلى تغييرات في السياسات 

 وليا لها أا تأثير على قوائمها المالية: للمجموعةالمحاسبية 

 
 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

تعديات  -معيار سعر ال ائدة 
على المعيار الدولي  2حلة المر

ومعيار  9للتقارير المالية 
 39المحاسبة الدولي 

 

توفر التعديات الرئيسية اإلع اء من متتلبات محاسبة التحوت المحددة. 
إلى سعر  IBORباإلضافة إلى ذلك، تم تعديل المعايير لتتتلا التغيير من 

 علي.مرجعي بديل يتم احتسابه عن تريق تحديث سعر ال ائدة ال 

 م2021يناير  1

 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
امتيازات اإليجار ذات  -)التعديل 

 -كوفيد "الىلة بجائحة كورونا 
19)" 
 

م أىدر مجلا معايير المحاسبة الدولية تعدياً على المعيار 2021في مارا 
متعلقة الذا مدد امتيازات اإليجار ال 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

م. يسرا هذا التعديل من فترة 2021يونيو  30إلى ما بعد  19 -بكوفيد 
م. يُسما بالتتبيق المبكر، 2021أبريل  1التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

مارا  31بما في ذلك في البيانات المالية غير المىرح بإىدارها في 
 م.2021

 م2021ابريل  1
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 " تادكو" ة الزراعيةشركة تبوك للتنمي
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

  
 االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4

 

ضات تؤثر على المبالغ الخاىة باإليرادات والمىاريف يتتلا إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام باجتهادات وتقديرات وافترا
والموجودات والمتلوبات واإلفىاح عن المتلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم المالية. إال أن عدم التأكد المتضمن في هذه 

تلوبات التي قد تتأثر في فترات االفتراضات والتقديرات قد يؤدا إلى إجراء تعديات هامة على القيمة الدفترية للموجودات أو الم
 مستقبلية. 

 

 التقديرات واالفتراضات
فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمىادر المستقبلية والمىادر األخرر التي تسبا عدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد 

امة على القيم الدفترية للموجودات والمتلوبات في ال ترات والتي يرتبت بها مخاتر جوهرية قد تسبا تعديات هالموحدة القوائم المالية 
. إال أنه ربما الموحدة في تقديراتها وافتراضاتها على المعلومات المتاحة عند إعداد القوائم المالية المجموعةالمالية التالية. اعتمدت 

. المجموعةي السوق أو الأروف الناشئة خارج سيترة تتغير الأروف واالفتراضات القائمة حول التتورات المستقبلية وفقاً للتغيرات ف
 وتنعكا هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.

 

  ئتمانيةاالخسائر المخىص  (أ
المتوقعة بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد من أن ارىدة الذمم المدينة غير مبالغ فيها  االئتمانيةيتم تحديد مخىص الخسائر 

 تجميع تم المتوقعة، االئتمان خسائر لقياا المدينة للذمم األولي االعترافتاريخ  من العمر أساا دم تحىيلها، علىنتيجة احتمال ع
 المعلومات من المتوقعة الخسارة معدالت استنتاج تم المتقادمة. األيام وعدد المشتركة االئتمان مخاتر خىائص على بناء المدينة الذمم

 مثل الكلي االقتىاد لعوامل مستقبلية معلومات أا تتضمن والتي المتوقعة المستقبلية لتعكا النتيجة يلهاتعد وتم للمجموعة التاريخية
 .المحلي الناتج نمو ومعدل التضخم

 مخىص المخزون بتيء الحركة (ا
ون، عمر بتحديد المخىص للمخزون بتيء الحركة على أساا الخبرة التاريخية، ومعدل الدوران المتوقع للمخز المجموعةتقوم 

المستند عليها عند تحديد مخىص تقادم  االفتراضاتالمخزون وحالته الراهنة، والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات. إن 
المخزون تتضمن اتجاهات المبيعات المستقبلية، والمتتلبات المتوقعة للمخزون ومكونات المخزون الازمة لدعم المبيعات المستقبلية 

ً من فترة إلى أخرر نتيجة للتغيرات في عروب  المجموعةعروب. إن تقديرات وال لمخىص تقادم المخزون قد تختلف جوهريا
 المنتجات المتعلقة بالمخزون.

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ج( 
 االعتبار. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في االستهاك الحتساادات العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعالمجموعة تقدر 

بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار المجموعة ال علي لهذه الموجودات. تقوم  االنقضاءهذه الموجودات أو مدة  استخدامالغرب من 
أن العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات يختلف عن  االدارةترر  في المستقبل عندما االستهاكسنوياً ويتم تعديل  الموجوداتاالنتاجية لهذه 

 التقديرات السابقة.
 ت في قيمة الموجودات غير الماليةالهبود(  

يتم مراجعة الموجودات غير المالية للتأكد فيما إذا كان هناك أا خسائر نتيجة الهبوت في قيمتها كلما كانت األحداث أو التغيرات في 
، ويتم إثبات خسارة الهبوت في القيمة من خال ايجاد ال رق بين القيمة لاستردادالقيمة الدفترية قد ال تكون قابلة  الأروف تشير إلى أن

هي القيمة العادلة لةىل بعد خىم تكاليف البيع والقيمة المتبقية لاستخدام  لاسترداد. ان القيمة القابلة لاستردادالدفترية لةىل والقابلة 
لغرب تقييم الهبوت يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستور لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة )وحدة توليد النقد( قابلة  أيهما أعلى.

للتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخاف الشهرة وتلك التي تعرضت للهبوت في قيمتها وذلك الحتمالية عكا الهبوت في 
مالي. وعندما يتم الحقاً عكا خسارة الهبوت في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لةىل أو وحدة توليد  القيمة بتاريخ كل قائمة مركز

تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من  أال، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجا لاستردادالنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة 
ما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أا خسارة للهبوت في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات السابقة، الممكن تحديدها، والتي في

 ويتم إثبات عكا خسارة الهبوت في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر وال يتم عكا خسائر الهبوت في الشهرة.
 أ ينلتزامات المنافع المحددة للموا هـ( 

لتزامات المنافع المحددة للموأ ين بموجا برنامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم قياسها باستعمال التقييم ايتم تحديد تكل ة 
 االفتراضاتفتراضات التي قد تختلف عن التتورات ال علية في المستقبل. وتشمل هذه العديد من اال اكتوارإلاإلكتوارا. يشمل التقييم ال

ديد معدل الخىم، والزيادات المستقبلية في الرواتا، وسلوك العاملين، ومعدل دوران العاملين. ونأراً لتعقيد التقييم وتبيعته تويلة تح
مرة  االفتراضات، لذا تتم مراجعة جميع االفتراضاتالمكافأة المحددة غير الممولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه  التزاماألجل فإن 
 السنة الواحدة عند الضرورة. أو أكثر في
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 ممتلكات وآالت ومعدات -5

 
 

 ** آالت ومعدات مباني وإنشاءات * أراضي
 
 ة ريآبار وأنظم

وسائل نقل 
 وانتقال

نباتات وأشجار 
 المجموع أثاث ومفروشات مثمرة

         التكلفة

 818,154,751 12,797,185 62,283,755 24,274,142 191,893,643 156,777,461 326,907,965 43,220,600 م 2021يناير  1الرصيد في 

 8,541,807 172,038 1,861,175 1,697,026 133,681 414,365 4,263,522 - إضافات

 (7,988) (7,988) - - - - - - استبعادات 

 826,688,570 12,961,235 64,144,930 25,971,168 192,027,324 157,191,826 331,171,487 43,220,600 م2021ديسمبر  31الرصيد في 
         

         المتراكم االستهالك

 552,310,152 10,605,022 34,976,934 21,037,564 171,163,727 114,763,563 199,763,342 - م 2021يناير  1الرصيد في 

 27,118,908 292,105 3,603,133 1,097,052 4,786,312 8,037,023 9,303,283 - اضافات

 (2,668) (2,668) - - - - - - استبعادات 

 8,397,920 - - - - 3,822,700 4,575,220 - *** القيمة فيالهبوت 

 587,824,312 10,894,459 38,580,067 22,134,616 175,950,039 126,623,286 213,641,845 - م2021ديسمبر  31في  الرصيد

         صافي القيمة الدفترية كما في:

 238,864,258 2,066,776 25,564,863 3,836,552 16,077,285 30,568,540 117,529,642 43,220,600 م  2021ديسمبر  31

 265,844,599 2,192,163 27,306,821 3,236,578 20,729,916 42,013,898 127,144,623 43,220,600 م  2020بر ديسم 31

 
 

 ة.مجموعقرب الممنوح للمليون لاير سعودا والمرهونة لىالا ىندوق التنمية الزراعية كضمان لل 40* تتضمن المباني واإلنشاءات أىول مستودعات التبريد والتي تبلغ ىافي قيمتها الدفترية حوالي 
 

مليون لاير سعودا وهي مرهونة لىالا ىندوق التنمية الىناعية  31مبلغ  م2021ديسمبر  31آلالت والمعدات أىول شركة مىادر االعاف )شركة تابعة( والتي بلغ ىافي قيمتها الدفترية كما في ا** تتضمن  
 السعودا كضمان للقرب الممنوح للشركة.

 

 -العربية الستتعودية بالمملكة لمحاستتبين وامراجعين للودية عمن الهيئة الستتعن تريق أحد المكاتا المعتمدة  -بالشتتركات التابعة  واستتتثماراتها موجوداتهافي قيمة بوك الزراعية بإعداد دراستتة هبوت ** قامت شتتركة ت
 .لاير سعودا 8,397,920بمبلغ  (زراعيةشركة مىادر األعاف الوأس رت الدراسة عن وجود هبوت في أىول أحد الشركات التابعة )
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات 5

 
 

 أراضي
 مباني 

 ومعدات **آالت  وإنشاءات *
 

 آبار وأنظمة ري
وسائل نقل 

 وانتقال
نباتات وأشجار 

 المجموع أثاث ومفروشات مثمرة

         التكلفة

 900,179,037 12,561,000 72,980,962 25,064,446 238,395,498 157,513,645 329,042,886 64,620,600 م 2020يناير  1الرصيد في 

 9,092,598 260,913 5,548,158 820,193 636,904 316,154 1,510,276 - إضافات

 (25,834,738) (24,728) (10,790,110) (1,610,497) (12,297,749) (1,052,338) (59,316) - استبعادات 

استبعادات أىول على أراضي غير 
 (65,282,146) - (5,455,255) - (34,841,010) - (3,585,881) (21,400,000) (1-5محياه )

 818,154,751 12,797,185 62,283,755 24,274,142 191,893,643 156,777,461 326,907,965 43,220,600 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
         

         المتراكم االستهالك

 588,962,743 10,190,392 47,444,132 21,496,792 209,772,344 105,861,056 194,198,027 - م 2020يناير  1الرصيد في 

 29,117,547 424,069 3,540,296 1,129,559 5,541,647 9,545,599 8,936,377 - افاتاض

 (25,366,995) (9,439) (10,790,111) (1,588,787) (12,275,596) (643,092) (59,970) - استبعادات 

استبعادات أىول على أراضي غير 
 (40,403,143) - (5,217,383) - (31,874,668) - (3,311,092) - (1-5محياه )

 552,310,152 10,605,022 34,976,934 21,037,564 171,163,727 114,763,563 199,763,342 - م2020ديسمبر  31الرصيد في 

         صافي القيمة الدفترية كما في:

 265,844,599 2,192,163 27,306,821 3,236,578 20,729,916 42,013,898 127,144,623 43,220,600 م  2020ديسمبر  31

 311,216,294 2,370,608 25,536,830 3,567,654 28,623,154 51,652,589 134,844,859 64,620,600 م  2019ديسمبر  31

 
 

 ة الزراعية كضمان للقرب الممنوح للمجموعة.مليون لاير سعودا والمرهونة لىالا ىندوق التنمي 43* تتضمن المباني واإلنشاءات أىول مستودعات التبريد والتي تبلغ ىافي قيمتها الدفترية حوالي 
 

مليون لاير ستتعودا وهي مرهونة لىتتالا ىتتندوق التنمية  33,8م مبلغ 2020ديستتمبر  31آلالت والمعدات أىتتول شتتركة مىتتادر االعاف )شتتركة تابعة( والتي بلغ ىتتافي قيمتها الدفترية كما في ا** تتضتتمن  
 شركة.الىناعية السعودا كضمان للقرب الممنوح لل
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات  -5

 

 خسائر استبعاد أصول 5-1
 ديسمبر 31 

 م2021
 ديسمبر 31

 م2020

 21,400,000 - ئر إستبعاد أراضي غير محياهخسا

 3,479,003 - هبوت قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

 24,879,003 -  إجمالي

 2,150,000 - مخىص إزالة ونقل

 
هكتار من األراضي بشرت استىاحها  35,000هـ( تم منا المجموعة 1405م )1985لسنة  141بموجا قرار رئيا الوزراء رقم  

 هـ الموافق 1440جمادر األول  30قرر مجلا الوزراء بتاريخ  .في النشات الزراعي، وهو النشات الرئيسي للمجموعةواستخدامها 
من األرب وذلك بعد  ه، بإجازة تمليك الشركات المساهمة األراضي الزراعية الممنوحة لها بناء على المساحة المحيام2019فبراير  5

ة تبوك للتنمية الزراعية م قررت وزارة الزراعة والبيئة والمياه تمليك شرك2020مايو  10، وبتاريخ النأامية المتبعة باإلجراءاتالوفاء 
الف هكتار من  21,4مليون متر مربع اا ما يعادل  214,7تبقاً للقرار  هرب القائمة عليها حيث بلغت اجمالي المساحة المحياقتعة األ

باستبعاد قيمة مساحة االرب غير المحياه والممتلكات  كومية، وعليه قامت المجموعةالف هكتار وهو إجمالي قيمة المنحة الح 35أىل 
الى مخىص إزالة ونقل  باإلضافةمليون  24,9واآلالت والمعدات التي لن يتم االست ادة منها وقد بلغ ىافي القيمة الدفترية لتلك األىول 

 م. 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودا كما في  2,1بقيمة 
 

 
 وجودات حيويةم -6

    

 االجمالي محاصيل قطيع أغنام م1202ديسمبر  31تصنيف الموجودات الحيوية كما في 

 19,693,600 - 19,693,600 موجودات حيوية مىن ة كموجودات غير متداولة

 18,784,827 17,961,527 823,300 موجودات حيوية مىن ة كموجودات متداولة

 20,516,900 17,961,527 38,478,427 

 
 
 

 االجمالي محاصيل قطيع أغنام م2020ديسمبر  31تصنيف الموجودات الحيوية كما في 

 13,901,351 - 13,901,351 موجودات حيوية مىن ة كموجودات غير متداولة

 17,881,191 17,881,191 - موجودات حيوية مىن ة كموجودات متداولة

 13,901,351 17,881,191 31,782,542 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 مشاريع تحت التنفيذ -7

 
 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020

 20,699,457 33,824,505 * مشاريع رأسمالية

 5,373,615 257,751 دنية إنشاءات م

 23,306,608 25,996,848 مشاريع بساتين غير ناضجة

 7,818,652 2,105,954 أخرر 

 57,198,332 62,185,058 اإلجمالي 
 

 

نشتتاء مىتتنع اء المحدودة )شتتركة تابعة( وذلك إلالرأستتمالية لشتتركة آفاق الغذ المشتتاريعفي قيمة  الرأستتماليةتتمثل المشتتاريع * 

 الشركة.

 

 فيما يلي حركة مشاريع تحت التن يذ خال السنة:

 
 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020

 40,764,050 57,198,332 اية السنةالرىيد في بد

 24,077,926 15,203,625 أضافة خال السنة

 (5,820,630) (3,817,770) محول الي ممتلكات ومعدات

 (1,823,014) (6,399,129) مىاريف إلىمحول 

 57,198,332 62,185,058 جمالي اإل

 

 
 استثمارات -8

 ديسمبر 31 

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020

 16,288,096 15,433,309 (1-8إيضاح رقم ) -استثمارات في شركات زميلة 

 412,800 412,800 (2-8إيضاح رقم ) -استثمارات في أدوات حقوق الملكية 

 15,846,109 16,700,896 

 
 ت زميلةفي شركا استثمارات 8-1

 ديسمبر 31 

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020

 16,288,096 15,433,309 (1-1-8إيضاح رقم ) -شركة شرق آسيا لاستثمار الزراعي 

 - - (2-1-8إيضاح رقم ) -شركة الخليج التقنية للتاقة المستدامة 

 - - (3-1-8إيضاح رقم ) -شركة رخاء لاستثمار الزراعي والتنمية 

 15,433,309 16,288,096 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 

 )تتمة( استثمارات -8
 

 قفلة(استثمار في شركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي )شركة مساهمة سعودية م 8-1-1
 

م: 2020٪ )28,57يبلغ استثمار المجموعة في رأسمال شرق آسيا لاستثمار الزراعي )شركة مساهمة سعودية مق لة( بنسبة 
تأسيا شركة شرق آسيا لاستثمار الزراعي  تم. تقوم المجموعة باستخدام تريقة حقوق الملكية في إثبات قيمة االستثمار٪(، 28,57

االستثمار الزراعي واقامة نشاتها لاير سعودا، و 70,000,000المملكة العربية السعودية برأا مال م مسجلة في 2013مايو  7في 
المشاريع الزراعية إلنتاج المحاىيل والحبوا واألرز والشعير وال واكه والزيتون واألعاف وكافة المنتجات الزراعية والحاىات 

ائية واقامة مشاريع االنتاج الحيواني ويشمل تربية الماشية والدواجن وإنشاء الحقلية وانشاء وادارة وىيانة مىانع للىناعات الغذ
 وإدارة مىانع منتجات االلبان واللحوم واالعاف.

 
 كما يلي: خال السنةحركة االستثمار ان 
 م2020 م2021 

 - 16,288,096 بداية السنة فيالرىيد 

 - (854,787) الحىة في نتائج أعمال الشركة الزميلة

 16,288,096 - رد هبوت في قيمة االستثمار 

 16,288,096 15,433,309 نهاية السنة فيالرصيد 

 
 ديسمبر:  31فيما يلي بيان يوضا قائمة المركز المالي لشركة شرق آسيا لاستثمار الزراعي كما في 

 
 م2020 م2021 

 3,361,984 2,701,570 الموجودات غير المتداولة
 52,724,075 51,994,675 ةالموجودات المتداول

   

 (42,526) (58,549) المتلوبات غير المتداولة
 (672,395) (621,114) المتلوبات المتداولة

 55,371,138 54,016,582 ىافي موجودات الشركة الزميلة

 16,288,096 15,433,309 ٪ *28,57الحصة في صافي موجودات الشركة الزميلة 

 
خر قوائم مدققة للشركة المستثمر آم تم احتسابها على أساا 2020ديسمبر  31دات للسنة المنتهية   في * الحىة في ىافي الموجو

 .م2019ديسمبر  31 في المنتهيةىدرت للسنة المالية  فيها والتي
 

 ديسمبر: 31فيما يلي بيان يوضا نتائج أعمال شركة شرق آسيا لاستثمار الزراعي للسنة المنتهية في 
 

 م2020 م2021 

 2,612,404 841,477 إيرادات
 (2,198,996) (717,812) تكل ة إيرادات 

 (1,870,166) (1,296,271) مىاريف 

 (1,456,758) (1,172,606) صافي )الخسارة( قبل الزكاة
 (168,374) (175,014) زكاة

 (1,625,132) (1,347,620) صافي )الخسارة( 
   :إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها

 - - إعادة قياا برامج المنافع المحددة

 (1,625,132) (1,347,620) صافي الدخل الشامل للسنة

 
30/45  



 

 

 

 

 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 
 )تتمة( تاستثمارا -8
 

 الخليج لتكنولوجيا الطاقة المستدامة )تحت التصفية(ستثمار في شركة إ 8-1-2
في شركة الخليج لتكنولوجيا التاقة المستدامة  (٪50م:2020) ٪50حىة بنسبة  م2021ديسمبر  31 فيكما  تمتلك المجموعة

قيمة االستتتتتتثمار وجارا اتخاذ االجراءات ألف لاير ستتتتتعودا وتم تكوين خستتتتتائر هبوت بإجمالي  250)تحت التىتتتتت ية( بقيمة 
 الازمة لتى ية تلك الشركة. النأامية

 

 (ة مصريةمشركة مساهرخاء لالستثمار الزراعي والتنمية ) ستثمار في شركةإ 8-1-3
 الزراعي لاستثمارشركة جنات  ي( ف٪18,85م:2020) ٪18,85بنسبة  استثمارم 2021ديسمبر  31 فيلدر المجموعة كما 

نأراً لتكبد الشتتركة خستتائر متراكمة تختت قيمة ذلك االستتتثمار فقد قامت ركة ذات مستتئولية محدودة )تحت التىتت ية( ووهى شتت
لاير ستتعودا كما لدر المجموعة التزامات ضتتمان  17,500,000بخستتائر بإجمالي قيمة االستتتثمار البالغ  باالعترافالمجموعة 

شتتتركة  -لتنمية الزراعية أحد شتتتركاء شتتتركة جنات لاستتتتثمار الزراعي تتمثل في ضتتتمان قروب للغير حيث ان شتتتركة تبوك ل
٪ في شركة رخاء لاستثمار الزراعي والتنمية )شركة مساهمة مىرية( 67سعودية ذات مسئولية محدودة والتي تساهم بنسبة 

ار الزراعي لىالا ٪ من قرب يخص شركة رخاء لاستثم18,85بنسبة  االستثماروقد ضمنت المجموعة ما يعادل حىتها في 
م قام الىتتندوق الستتعودا للتنمية بإختار 2016أكتوبر  24مليون لاير ستتعودا، بتاريخ  100الىتتندوق الستتعودا للتنمية بمبلغ 

من ذلك التاريخ يعتبر القرب المستتتتحق على شتتتركة رخاء قد انتقل ضتتتمنياً إلى  اعتباراً الزراعي بأنه  لاستتتتثمارشتتتركة جنات 
سداد الك اء الضامنون ل شركاء الضامنون بسرعة  شركاء وعليه  االلتزاماتلقرب بك الة غرم وأداء ومتالبة ال المترتبة على ال

وضتتمن إجراءات التىتت ية لشتتركة جنات مليون لاير ستتعودا.  18تم تكوين مخىتتص بكامل القيمة لمواجهة ذلك االلتزام بمبلغ 
سهم شركة رخاء لاستثمار الزراعي والتنمية الى ملكية المجموعة سهم من أ 17,288تم تحويل ملكية عدد لاستثمار الزراعي، 
 259,7٪ من أستتهم الشتتركة وقد بلغ عجز حقوق الملكية لشتتركة رخاء لاستتتثمار الزراعي والتنمية 21,61وهو ما يمثل نستتبة 

 مليون جنيه مىرا(. 285,4م: 2020) م2021ديسمبر  31مليون جنيه مىرا كما في 
 

 حقوق الملكية أدوات في ستثماراتإ 8-2
في أدوات حقوق الملكية في استتتثمارات المجموعة في حقوق ملكية شتتركات غير مدرجة يتم تقييمها بناء على  االستتتثماراتتتمثل 

والستتتتياستتتتات ويكون لها تأثير على تحديد القيمة العادلة  االفتراضتتتتاتالمتوفر من المعلومات التي يمكن أن تؤدا إلى تغيرات في 
 فيما يلي: ديسمبر  31كما في . وتتمثل ستثماراتااللهذه 

 

 م2020 م2021 

 412,800 412,800 الشركة الوتنية إلنتاج وتجارة البذور 

 - - جمعية البتاتا التعاونية

 - - جمعية القما التعاونية

 412,800 412,800 االجمالي
 

 

 مخزون -9
 م2020 م2021 

 7,508,275 593,496 أعاف
 958,914 - حبوا
 434,662 299,132 بذور

 1,584,641 - مواد غذائية
 7,692,721 6,642,508 ثمار

 1,617,164 1,882,423 أسمدة ومواد كيميائية
 4,725,336 8,498,002 لحوم مىنعة

 13,922,786 13,524,194 قتع غيار ومواد مستهلكة أخرر

 31,439,755 38,444,499 

 (4,096,140) (4,096,140) ركةمخىص مخزون راكد وبتيء الح يخصم:

 27,343,615 34,348,359 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 

 مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى -10

 م2020 م2021 

 ً  3,062,696 4,456,666 مىاريف مدفوعة مقدما
 2,880,881 5,086,616 دفعات مقدماً للموردين

 872,815 119,645 ضمانات لدر الغير
 16,392 81,200 إيرادات مستحقة

 3,709,640 3,790,318 سلف وعهد موأ ين
 12,404,814 8,806,500 وزارة المالية اعانة حكومية

 1,271,139 870,509 أخرر

 (209,514) (289,720) مخىص خسائر ائتمانية متوقعة  يخصم:

 22,921,734 24,008,863 

 
 استثمارات مرابحات قصيرة األجل  -11

 تتمثل مرابحات قىيرة األجل في ىناديق مرابحات إسامية لدر بنوك محلية والبالغة ال شيء كما في 
م 2021حققت المجموعة أرباح بمبلغ ال شيء عن عام  لاير سعودا( وقد 5,000,000م: 2020م )2021ديسمبر  31

 لاير سعودا(. 102,171م: 2020)

 
 ذمم مدينة تجارية -12

 م2020 م2021 

 25,407,618 17,363,919 ذمم مدينة تجارية 

 (5,860,452) (9,483,724) مخىص خسائر ائتمانية متوقعة  يخصم:

 7,880,195 19,547,166 

 
 خسائر ائتمانية متوقعة مخىص فيما يلي الحركة في 

 

 م2020 م2021 

 5,860,452 5,860,452 الرىيد في بداية السنة 

 - 3,623,272 المكون خال السنة

 - - المستخدم خال السنة 

 5,860,452 9,483,724 رصيد في نهاية السنة 

 
 نقد وما في حكمه -13

 م2020 م2021 

 107,065 - نقد بالىندوق 

 4,067,499 57,207,732 نقد لدر البنوك 

 57,207,732 4,174,564 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 احتياطيات أخرى -14

 م2020 م2021 

 1,823,003 1,823,003 احتياتي ات اقي

 35,731 35,731 احتياتي توارئ

 1,858,734 1,858,734 

 
 القروض  -15

 م2020 م2021 قروض حكومية

 10,392,220 8,988,914 الجزء المتداول 

 12,527,119 - الجزء غير المتداول 

 643,634 - (1-15إيرادات مؤجلة قرب حكومي )إيضاح 

 23,562,973 8,988,914 االجمالي 

   تجارية القروض ال

 - - الجزء المتداول 

 - - الجزء غير المتداول 

 - - االجمالي
   

 10,392,220 8,988,914 الجزء المتداول 

 12,527,119 - الجزء غير المتداول 

 22,919,339 8,988,914 االجمالي

 
 وض حكوميةقر - يرادات مؤجلةإ 15-1

ستتتتمية الممنوحة من ىتتتتندوق التنمية القيمة الحالية للقرب وقيمتها اإلبين ( بال رق قروب حكوميةتم اثبات ايرادات مؤجلة )
يتم ات ائها مع سداد اقسات القرب وتم الزراعية ويتم احتساا فوائد اعتبارية على رىيد القرب مقابل ايرادات بن ا القيمة 

 مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة. كإيراداتاأهار الرىيد 

 
 ع المحددة للموظفينالمناف التزامات -16

 مكافآت نهاية الخدمة للموأ ين:  لالتزاماتفيما يلي الحركة على القيمة الحالية 

 م2020 م2021 

 9,836,007 11,178,598 الرىيد في بداية السنة 

   المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

 1,824,771 2,120,063 تكل ة الخدمة الحالية وتكل ة ال ائدة

   المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

 1,511,994 538,918 خسائر إكتوارية 

   الحركة في النقد

 (1,994,174) (888,272) المكافأة المدفوعة

 11,178,598 12,949,307 الرصيد في نهاية السنة
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 ت حول القوائم المالية الموحدة إيضاحا
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( المنافع المحددة للموظفين التزامات -16

 
 فيما يلي االفتراضات اإلكتوارية األساسية في حساا القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة للموأ ين:

 م2020 م2021 

 ٪2,11 ٪1,96 معدل الخىم

 ٪2,11 ٪1,96 معدل زيادة الرواتا

 سنة 60 سنة 60 سن التقاعد
 

 
 التأثير على التزام المنافع المحددة   

 م2021ديسمبر  31  التغير في االفتراضات 

 11,524,087 الزيادة في االفتراضات ٪1  معدل الخىم

 12,710,301 النقص في االفتراضات 1٪ 

 12,767,196 الزيادة في االفتراضات ٪1 ا معدل زيادة الروات

 11,461,128 النقص في االفتراضات 1٪ 

 12,015,180 الزيادة في االفتراضات ٪10 معدل دوران الموأ ين

 12,158,784 النقص في االفتراضات 10٪ 

 12,083,319 الزيادة في االفتراضات سنة معدل الوفيات

 12,085,406 النقص في االفتراضات سنة 

 
 دراسة إحصائية للموظفين افتراض

 م2020 م2021 بيانات العضوية

 729 564 عدد الموأ ين

 39,17 45,25 متوست أعمار الموأ ين )بالسنوات(

 6,49 14,81 متوست عدد سنوات الخبرة )بالسنوات(

 
 

 ذمم دائنة تجارية -17

سداد  المجموعةغيار كذلك أرىدة التوريدات ألرىدة تتضمن الذمم الدائنة في أرىدة موردين معدات زراعية وقتع  ستحق ال وت
 في األجل القىير وبيانتها كما يلي:

 م2020 م2021 

 51,293,825 18,858,459 موردين 

 18,858,459 51,293,825 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 ة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالي
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -18

 م2020  م2021 

 6,798,622  3,833,827 عماء دفعات مقدماً 
 11,784,053  14,979,903 مىاريف مستحقة 

 8,622,011  8,526,173 كتتاا وأمانات مساهمين ادائنو 
 3,894,833  3,361,722 المجلا واللجان  مخىص مكافأة أعضاء
 1,185,220  1,263,501 ضريبة القيمة المضافة

 804,722  456,973 أرىدة دائنة أخرر

 33,089,461  32,422,099 اإلجمالي  

 
 
 زكاة المستحقةال -19

 إن العناىر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي:  -أ

 عناصر الوعاء الزكوي
  م2021  م2020

 موجودات غير متداولة 336,717,047  353,791,106
 متلوبات غير متداولة 13,071,357  24,483,197

 اول المدةالملكية حقوق  239,269,312  291,059,858
 ىافي الخسارة قبل الزكاة (73,372,746)  (45,699,548)

 

 تم تعديل بعب هذه المبالغ للوىول إلى وعاء الزكاة للسنة.

 
 حركة المخصص -ب

 م2020  م2021 

 9,056,961  13,550,863 رىيد بداية السنة 
 6,385,362  1,396,445 اضافات خال السنة

 -  (4,236,251) خال السنة رد
 (1,891,460)  (5,983,870) تسديدات خال السنة

  4,727,187  13,550,863 

 
 الوضع الزكوي -ج

 الوضع الزكوي للشركة االم 1ج/
 م.2020ار الزكوا حتى السنوات قدمت الشركة االقر -

 م، تم سداد المستحق.2004تم الربت النهائي حتى سنة  -

م وتم االعتراب وقبول االعتراب من اللجنة االستئنافية 2009م حتى 2005ىدر للشركة الربت النهائي عن السنوات  -
 االولى، وال يستحق عليها أا فروقات زكوية.

م، وتم االعتراب عليها وقبول االعتراب من اللجنة 2012م حتى 2010 ىدر للشركة الربت النهائي عن السنوات -
ألف لاير سعودا، وتم سداد المستحق خال  707االستئنافية األولي لتىبا الزكاة المستحقة عن تلك السنوات إجمالي مبلغ 

 م.2022سنة 

قد تم التىعيد لةمانة العامة للجان مليون، و 2,6م بإجمالي مبلغ 2018م حتى 2014ىدر للشركة ربت نهائي عن السنوات  -
 الضريبية.

 م، وتم سداد المستحق.2017تم ربت نهائي لسنة  -

مليون لاير سعودا، وقد تم االعتراب عليها لدر هيئة  1م ب روق زكوية قدرها 2020م، 2019ىدر ربت نهائي للسنتين  -
 الزكاة والضريبة والجمارك وفي انتأار ىدور القرار. 
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 " تادكو" تبوك للتنمية الزراعية شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 زكاة المستحقة )تتمة(ال -19

 

 الوضع الزكوي )تتمة( -ج
 

 الوضع الزكوي للشركات التابعة 2ج/
 ودةشركة أفاق الغذاء المحد 2/1ج/

 م.2020قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية حتى 
 

 شركة مىادر االعاف الزراعية 2/2ج/
 .الزكوية اإلقرارات بىدد تقديم الشركة إن

 

 شركة تبوك للتسويق الزراعي 2/3ج/
 م.2020قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية حتى 

 

 شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق 2/4ج/
 م.2020الزكوية حتى قدمت الشركة اإلقرارات 

 

 اإليراداتتكلفة  -20
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2020  م2021 

 84,915,540  60,092,599 تكل ة مواد مستهلكة
 16,938,136  17,236,376 رواتا وأجور وما في حكمها

 21,048,544  22,429,985 استهاك ممتلكات وآالت ومعدات
 8,865,789  7,265,203 *محاىيل  - المخزونقيمة هبوت في 
357,723,2 الموجودات الحيوية  قيمة هبوت في   - 

 12,489,397  8,890,687 أخرر 

 118,638,207  144,257,406 
 

 للمحاىيلو القيمة القابلة للتحقق تقييم مخزون محاىيل عند نقتة الحىاد في ال رق بين التكل ة ال علية  الهبوت فىيتمثل * 
 البيع.اتمام د خىم المىاريف التسويقية والتخزينية وأا مىاريف أخرر متوقعة حتى الحىاد بعبعد  

 

  مصاريف بيع وتوزيع -21
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2020  م2021 

 12,262,265  12,540,534 رواتا وأجور وما في حكمها
 4,091,888  1,025,968  وشحنمىاريف نقل 

,162,1643 مىاريف تعبئة وتغليف    4,524,211 
 3,373,971  2,286,582 استهاك 

 178,507  250,841 عمولة مبيعات 
 1,198,664  523,237 وقود وتاقة

 276,904  282,967 مواد مستهلكة
 114,003  84,131 ىيانة وإىاح وقتع غيار 

 115,984  54,009 مىاريف تأمين
 172,621  208,794 معارب ودعاية وإعان 

وهاتف بريد   92,362  90,977 
 118,008  254,921 إيجارات 

 201,545  302,600 س ر وانتقاالت 
 560,818  769,207 أخرر 

 21,840,315  27,280,366 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 مصاريف إدارية وعمومية -22

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2020  م2021 

 13,319,903  16,978,233 رواتا وأجور وما في حكمها

 3,532,473  3,376,320 مكافأة أعضاء المجلا واللجان 

 1,749,496  2,402,341 استهاك 

5,6004 وقتع غيار  وإىاحىيانة    26,050 

 -  3,623,272 مخىص خسائر ائتمانية متوقعة 

 128,828  278,360  ومعاربعاقات عامة 

 265,000  415,000 تبرعات 

 217,405  114,405 تراخيص 

 407,311  595,391  وتاقةوقود 

 65,382  83,879 مواد مستهلكة 

 381,241  416,607 بريد وهاتف 

 1,148,646  1,713,794  تاستشاراأتعاا مهنية 

 186,876  73,520 مىاريف بنكية 

 328,590  272,888 ايجارات 

 151,390  161,548 تأمين 

 2,287,741  3,707,592 أخرر 

 34,258,750  24,196,332 

 
 
 تكاليف تمويلية -23

 

م: 2020لاير ستتتتتعودا ) 873,565 م مبلغ2021ديستتتتتمبر  31بلغت التكاليف التمويلية الخاىتتتتتة بالقروب للستتتتتنة المنتهية في 
 لاير سعودا(. 1,771,819

 
 
 خسارة السهم االساسية  -24

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2020  م2021 :يلييتم احتساا خسارة السهم كما 

 (53,189,701)  (70,532,940) ىافي خسارة السنة

 28,557,558  34,121,905 المتوست المرجا لعدد األسهم العادية 

 (1,86)  (2,07) خسارة السهم األساسية من صافي الخسارة
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 مستحق من / الى أطراف ذوي عالقة  -25
 

 مع أطراف ذوي عالقة معامالت
 

بواستتتة  اعتمادهاتمثل المعامات مع أتراف ذوا عاقة بىتت ة أستتاستتية على خدمات التمويل والتي تتم بشتتروت مت ق عليها ويتم  -أ

 اإلدارة وهي كما يلي:

 قةالعال                                                            اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــم

 تابعةشركة  شركة افاق الغذاء المحدودة

 ترف ذو عاقة أخر  مؤسسة أحمد حسين العمرا

 غير مسيترة حقوق ملكية أحمد بن محمد العرفج

 غير مسيترة حقوق ملكية شركة االستثمار الخليجية لةغذية

 غير مسيترة حقوق ملكية احمد حسين العمرا

 شركة زميلة ميةشركة رخاء لاستثمار الزراعي والتن

 
 ديسمبر مما يلي: 31تتلخص األرىدة الناتجة عن المعامات مع األتراف ذوا العاقة كما في  -ا

 

 عالقة ذويمستحق من أطراف 

 المعاملة طبيعة الطرف ذو العالقة

الرصيد 

 يرصيد االقفال ف المعامالت خالل السنة االفتتاحي في

 م2021ديسمبر  31 دائن مدين م2021يناير  1

شركة رخاء لاستثمار الزراعي 
 والتنمية * 

سداد بالنيابة عن 
 5,223,134 - 2,160,900 3,062,234 الشركة الزميلة

 9,063,191  6,960,316 2,102,875 مسحوبات مؤسسة أحمد حسين العمرا

  5,165,109 9,121,216 - 14,286,325 

 

شتتركة  هيو ستتتثمار الزراعي )تحت التىتت ية(اجنات لات بين شتتركة تتمثل في حىتتة المجموعة من تستتويات ناتجة عن تعام *
 يشتتتركة رخاء لاستتتتثمار الزراع يستتتهم ف 17,288وخال العام تم تحويل ملكية عدد أستتتهم  مستتتتثمر بها من قبل المجموعة

 (8والتنمية الى ملكية المجموعة )إيضاح 
 

 عالقة ذويإلى أطراف مستحق 

 املةطبيعة المع الطرف ذو العالقة

الرصيد 

 يرصيد االقفال ف المعامالت خالل السنة االفتتاحي في

 م2021ديسمبر  31 دائن مدين م2021يناير  1

محول لزيادة  أحمد بن محمد العرفج
 - - 13,488,984 13,488,984      * رأا المال

 27,185,010 - 538,171 27,723,181 تمويل      العمراحمد حسين أ

  41,212,165 14,027,155 - 27,185,010 

 

 .تتمثل فى نىيا الترف ذو العاقة من زيادة رأا مال شركة أفاق الغذاء المحدودة )شركة تابعة( *
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 اللاير السعودي()ب

 
 

 تسهيالت بنكية -26

لاير ستتتتعودا خاىتتتتة باعتمادات مستتتتتندية وتمويل مرابحات  ال شتتتتئلدر المجموعة تستتتتهيات بنكية بلغ حدها االئتماني مبلغ وقدره 
 (.لاير سعودا مليون 6,8 م:2020لاير سعودا )الشئ م مبلغ وقدره 2021ديسمبر  31وتورق بلغ المستخدم منها كما في 

 

 أخري، صافي (إيرادات) مصاريف -27
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 م2020  م2021 

 1,032,309  796,739 عوائد بيع مخل ات 
 412,800  2,160,900 عوائد من تسويات معامات مع شركات شقيقة 

 619,626  958,671 عوائد اخرر 
 -  (6,676,462) غرامات متالبات ضريبة القيمة المضافة 

 (1,417,441)  (1,679,841) خررمىاريف أ

 (4,439,993)  647,294 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر -28

إن أنشتتتتتة المجموعة معرضتتتتة لمجموعة متنوعة من المخاتر المالية: مخاتر الستتتتوق )بما في ذلك مخاتر العمات والقيمة العادلة 
خاتر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاتر الكلية للمجموعة على ألسعار ال ائدة ومخاتر سعر حقوق الملكية( ومخاتر االئتمان وم

 تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
 

 إطار عمل إدارة المخاطر
. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوت ضتتتتتتد تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاتر وفقاً لستتتتتتياستتتتتتات معتمدة من قبل مجلا اإلدارة

مان، مخاتر  ية للمجموعة. إن أهم أنواع المخاتر هي مخاتر االئت عاون وثيق مع الوحدات التشتتتتتتتغيل ية من خال ت مال المخاتر ال
 العمات، مخاتر أسعار حقوق الملكية ومخاتر أسعار ال ائدة.

 

يا إدارة المخاتر في المجموعة واإلشتتتراف عليها. إن اإلدارة التن يذية مستتتئولة عن يتحمل مجلا اإلدارة كامل المستتتئولية عن تأستتت
تتوير ومراقبة ستتتتتتتياستتتتتتتات إدارة المخاتر في المجموعة. يجتمع ال ريق بانتأام ويتم اإلباغ عن أا تغييرات ومشتتتتتتتكات االلتزام 

 بالمعايير إلى مجلا اإلدارة من خال اإلدارة.
 

لمخاتر بشتتكل منتأم من قبل فريق اإلدارة التن يذية لتعكا التغيرات في أروف الستتوق وأنشتتتة المجموعة. تتم مراجعة نأم إدارة ا
تهدف المجموعة، من خال معايير وإجراءات التدريا واإلدارة، إلى تتوير بيئة رقابة منضتتتتتتتبتة وبناءة يت هم فيها جميع الموأ ين 

 أدوارهم والتزاماتهم.
 

ال اإلدارة االلتزام بستتتتتياستتتتتات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاتر، وتراجع مدر ك اية إتار إدارة يراقا مجلا اإلدارة من خ
 المخاتر فيما يتعلق بالمخاتر التي تتعرب لها المجموعة.

 

والذمم  تشتتتتتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه واستتتتتتثمارات مرابحات قىتتتتتيرة األجل،
والمستتتتتحقات عاقة، والذمم الدائنة التجارية  المدينة التجارية والمدفوعات مقدماً وأرىتتتتدة مدينة أخرر والمستتتتتحق من أتراف ذوا

 واالرىدة الدائنة األخرر والقروب. تم اإلفىاح عن ترق اإلثبات المتبعة في بيان السياسات المن ىل المتعلق بكل بند.
 

بالغ الموجودات والمتلوبات المالية ويدرج ىافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقت عند وجود حق يتم إجراء مقاىة بين م
نأامي ملزم بإجراء مقاىتتتتتتة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدر المجموعة نية لتستتتتتتويتها على أستتتتتتاا الىتتتتتتافي أو بيع 

 الموجودات لتسديد المتلوبات في آن واحد.
 لسوقمخاطر ا

تتمثل مخاتر الستتوق في تعرب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستتتقبلية لةدوات المالية للتذبذا نتيجة التغير في أستتعار الستتوق. 
 تتضمن مخاتر السوق ثاثة أنواع من المخاتر: مخاتر سعر ال ائدة، مخاتر العمات ومخاتر األسعار األخرر.
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 " تادكو" الزراعيةشركة تبوك للتنمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -28  

 
 مخاطر سعر الفائدة 

 ت النقدية المرتبتة بها نتيجة للتغيرات في أسعار ال ائدة. مخاتر سعر ال ائدة هي مخاتر تقلا قيمة األدوات المالية أو التدفقا

 فيما يلي القروب التي حىلت عليها المجموعة وتحمل ب ائدة متغيرة حسا معدالت ال ائدة السائدة في السوق.

 

القيمة الدفترية  

 م2021

 القيمة الدفترية 

 م2020

    أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة

 30,408,883  8,988,914 كيةقروب وتسهيات بن

 

 

نقتة أساا على معدالت ال ائدة في تاريخ المركز المالي الموحدة على  100يعكا الجدول أدناه التأثير المحتمل المعقول للتغير في 

 ثبات جميع المتغيرات األخرر. افتراباألرباح أو الخسائر مع 

 

 م2020 )الخسارة(الربا /  م2021 )الخسارة(الربح /  

النقص في نقاط األساس  

 المتعلقة بأسعار الفائدة

 نقطة أساس 100

الزيادة في نقاط األساس 

 المتعلقة بأسعار الفائدة

 نقطة أساس 100

النقص في نقات األساا 

 المتعلقة بأسعار ال ائدة

 نقتة أساا 100

الزيادة في نقات األساا 

 المتعلقة بأسعار ال ائدة

 نقتة أساا 100

 (304,089) 304,089 (89,889) 89,889 قروب

 

 

 مخاطر العمالت

تتمثل مخاتر العمات في مخاتر تقلا قيمة األداة المالية المقومة بعمات أجنبية بسبا التغيرات في أسعار ىرف العمات 

حيث أن سعر ىرف األجنبية، لم تقم المجموعة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمات عدا اللاير السعودا، الدوالر األمريكي. و

اللاير السعودا مثبت مقابل الدوالر األمريكي لذا ال تمثل مخاتر عمات هامة. تراقا إدارة المجموعة أسعار ىرف العمات 

 وتعتقد أن مخاتر سعر الىرف األجنبي غير جوهرية.

 

 مخاطر االئتمان

مما يؤدا إلى تكبد الترف اآلخر لخسارة مالية. قامت مخاتر االئتمان هي مخاتر عدم قدرة أحد االتراف على الوفاء بالتزاماته 

 االئتمانيةللعماء والموافقات  االئتمانيةبما في ذلك تقييم الماءة  االئتمانالمجموعة بوضع إجراءات إلدارة التعرب لمخاتر 

 وتخىيص حدود االئتمان ومراقبة أعمار الذمم المدينة ومتابعتها بشكل دائم.

 

تحمل فائدة وغالبا ما يكون لها فترة ائتمان بما يتماشى مع معايير الىناعة. وعادة ما تكون الضمانات  لتجارية الإن الذمم المدينة ا

المستندية ولكن يمكن استخدامها في أل أروف معينة في بعب األسواق، وخاىة في األسواق  االعتماداتغير متلوبة، وكذلك 

والجغرافي  تر االئتمان حيث أن قاعدة العماء موزعة على المستويين االقتىادااألقل تتوراً. ال يوجد للمجموعة تركيز لمخا

 على حد سواء.

 
 
 

 
40/45 



 

 

 

 

 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 ت المالية وإدارة المخاطر )تتمة(األدوا -28

 مخاطر االئتمان )تتمة(

نهاية فترة التقرير للتأكد من وجود  تقوم المجموعة بمراجعة المبالغ الممكن استردادها لكل دين تجارا على أساا فردا في

في تاريخ كل تقرير استناداً  إلى ذلك، يتم أيضا إجراء تحليل هبوت القيمة باإلضافةالقابلة لاسترداد.  مخىص كاف للمبالغ غير

إلى الحقائق والأروف القائمة في ذلك التاريخ لتحديد الخسائر المتوقعة بسبا القيمة الزمنية للنقود ومخاتر االئتمان. وألغراب 

 باستخدامقيمة هذا التحليل، تىنف الذمم المدينة في محافأ تستند إلى مستحقات متجانسة. يتم تقييم كل مح أة بعد ذلك لتحديد هبوت ال

(. وتستند عملية الحساا إلى مى وفة 9المتوقعـــة وفقا ألحكام المعيـــار الدولي للتقريـــر المالي رقم ) االئتماننمــوذج خسائر 

ينة المستقبلية. يتم استبعاد الذمم المد واالحتماالتالمخىىات التي تعتبر البيانات التاريخية ال علية معدلة بشكل مناسا للتوقعات 

 االئتمانالمضمونة ألغراب هذا التحليل نأراً لعدم وجود مخاتر ائتمان عليها. تستند معدالت الخسارة على الخبرة ال علية لخسائر 

على مدر السنوات الماضية. يتم بعد ذلك تعديل معدالت الخسارة بشكل مائم لتعكا ال روق بين الأروف االقتىادية الحالية 

 على مدر العمر المتوقع للذمم المدينة. جموعة للأروف االقتىاديةوالتاريخية ورؤية الم
 

 فيما يلي بيان ألقىى تعرب لمخاتر االئتمان يمكن أن يؤثر على المجموعة في تاريخ القوائم المالية الموحدة:

 

 م2020  م2021 

    الموجودات المالية

 4,174,564  57,207,732 نقد وما في حكمه

 19,547,166  7,880,195 ، ىافي ذمم مدينة تجارية

 5,165,109  14,286,325 مستحق من أتراف ذوا عاقة

 5,000,000  - مرابحات قىيرة األجل استثمارات

 79,374,252  33,886,839 

 
 كما في تاريخ التقرير هي كما يلي: إن أعمار الذمم المدينة التجارية

 

 م2020  م2021 

  12,081,281   ,1533,644 أقل من ثاثة أشهر

  3,772,419   1,772,567 أكثر من ثاثة أشهر وأقل من ستة أشهر

  4,013,129  2,006,473 أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة

  5,540,789  9,940,348 أكثر من سنة

 25,407,618   919,363,17 االجمالي قبل خصم المخصص

    يخىم:

 (5,860,452)  (3,7249,48) مخىص خسائر ائتمانية متوقعة 

 19,547,166   7,880,195 ذمم مدينة تجارية، بالىافي
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 إدارة المخاطر )تتمة(األدوات المالية و -28  

 

 موجودات مالية أخرى 

تتكون بشكل رئيسي من الودائع لدر البنوك واالستثمارات في أسهم غير مسعرة والذمم المدينة من الشركات المستثمر فيها بتريقة 

ات محت أ بها لهذه حقوق الملكية والمشاريع المشتركة. إن المخاتر الناتجة عن هذه الموجودات المالية محدودة وال يوجد ضمان

تتمتع البنوك والمؤسسات المالية المعترف تثمر فيها بتريقة حقوق الملكية. االتراف نأراً ألن األتراف المقابلة هي شركات مس

 بها بتىنيف ائتماني مرت ع تحدده وكاالت التىنيف االئتمانية الدولية.

 
 إدارة رأس المال

ها وتعأيم العائد ألىتتتحاا المىتتتالا من خال تحستتتين التوازن بين الدين وحقوق تدير المجموعة رأا مالها لضتتتمان استتتتمراريت

 المساهمين. تهدف المجموعة عند إدارة رأا المال الى ما يلي:

ىحاا ير العوائد للمساهمين والمنافع ألحماية قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة بحيث يمكنها اإلستمرار في توف -1

 المىالا اآلخرين. 

 توفير عائد كاف للمساهمين. -2
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 م2020  م2021 

    موجودات مالية

    بالتكلفة المطفأة

 24,008,863  22,921,734 مدفوعات مقدماً وأرىدة مدينة أخرر، ىافي

 5,000,000  - استثمارات مرابحات قىيرة األجل

 5,165,109  14,286,325 مستحق من أتراف ذوا عاقة

 19,547,166  7,880,195 في ذمم مدينة تجارية، ىا

 4,174,564  57,207,732 نقد وما في حكمه

    بالقيمة العادلة

 -  - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر

    

    مطلوبات مالية

    بالتكلفة المطفأة

 23,562,973  8,988,914 قروب تويلة األجل 

 51,293,825  18,858,459 ذمم دائنة تجارية

 33,089,461  32,422,099 مستحقات وأرىدة دائنة أخرر

 23,081,694  23,046,458   توزيعات ارباح مستحقة للمساهمين



 

 

 

 

 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -28

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
والثالث  يألغراب إعداد التقارير المالية، استخدمت المجموعة التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المىن ة في المستور األول والثان

ت في قياا القيمة العادلة وأهمية هذه المدخات في قياا القيمة العادلة في مجملها كما هي بناًء على درجة ماحأة المدخا
 موضحة أدناه:

 

  1المستوى  
 األسعار المتداولة في سوق نشت لموجودات أو متلوبات مماثلة التي يمكن للمجموعة تقييمها في تاريخ القياا )بدون تعديل(.

 

  2المستوى  
والتي يمكن اعتبارها كقيمة للموجودات أو المتلوبات، إما بىتتتورة مباشتتترة  1لمدرجة في المستتتتور مدخات غير األستتتعار ا

 مشتقة من األسعار(. ،)مثل األسعار( أو بىورة غير مباشرة )مثل
 

  3المستوى  
 حأة(.مدخات للموجودات والمتلوبات ال تستند الى معلومات السوق القابلـــة للماحأة )مدخات غير قابلة للما

ً الخىم إذا كان  ً إلى سعر إغاق السوق لهذا السهم اعتباراً من تاريخ التقييم، ناقىا يستند تقييم كل استثمار يتم تداوله علنا
 الضمان مقيداً.

 
 المعلومات القطاعية -29

تركز على أنواع السلع  إن المعلومات المقدمة إلى متخذ القرار المسئول عن العمليات بهدف توزيع الموارد وتقييم أداء القتاعات
إن القتاعات  أو الخدمات المقدمة. قررت إدارة المجموعة تنأيم المجموعة وفقاً لإلختافات في هيكل التقرير المالي الداخلي.

 التشغيلية للمجموعة هي كما يلي:
 

 البيان واألنشطة القطاع التشغيلي

 ىناعة االعاف  أعاف
 زراعة الخضروات  خضار
 عة ال اكهة الموسميةزرا فاكهة
 تجارة الحبوا  حبوا

 ىناعة زيت الزيتون والعسل والمنتجات األخرر منتجات أخرر
 بيع لحوم مجمدة لحوم مجمدة

 
 ديسمبر 31

 االجمالي لحوم مجمدة منتجات أخرى حبوب فاكهة خضار أعالف )موحدة( م2021 

 116,038,289 53,752,420 4,970,510 22,492,905 15,607,535 - 19,214,919 اإليرادات

 27,136,813 1,698,205 2,061,193 9,327,455 6,472,201 - 7,577,759 اإلهالك واالطفاء

/  صافي )الخسارة(
 - (21,316,521)  قبل الزكاة ربح

 

(22,799,031) (32,856,979) 

 

(7,260,776) 10,860,561 (73,372,746) 

 485,697,975 92,091,306 31,354,648 141,888,268 98,454,428 - 121,909,325 مجموع الموجودات

 148,495,232 6,353,114 12,137,732 54,926,523 38,112,801 - 36,965,062 مجموع المطلوبات

 
 ديسمبر 31

 االجمالي لحوم مجمدة منتجات أخرى حبوب فاكهة خضار أعالف م )موحدة(2020 

 158,542,635 27,241,676 4,119,249 25,437,127 17,676,806 3,371,509 80,696,268 اإليرادات

 29,452,373 1,567,505 1,469,047 8,113,069 5,637,946 1,075,329 11,589,477 اإلهاك واالت اء

ىافي )الخسارة( / 

 (45,699,548) 3,373,133 (2,516,824) (15,541,856) (10,800,370) (2,059,962) (18,153,669) ربا قبل الزكاة 

 465,575,295 63,204,805 18,153,171 112,099,238 77,900,169 14,857,951 179,359,961 مجموع الموجودات

 226,305,983 36,904,918 9,315,390 57,524,307 39,974,879 7,624,435 74,962,054 مجموع المتلوبات
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 دية()شركة مساهمة سعو

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 شركات التابعةال  -30

 

 :يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة

 
 المحتملة  االلتزامات -31

 م2020  م2021 

 760,107  - الجزء غير مغتى -ختابات ضمان ىادرة للغير 

 -  760,107 

 
 (19-أثر تفشي فيروس )كوفيد -32

وما نتج عنه من تعتل لةنشتة االجتماعية واالقتىادية خال العامين الماضيين، تواىل اإلدارة  19فيد باالستجابة النتشار فيروا كو
اوميكرون. ال  -تقييم تأثيره بشكل استباقي على عملياتها وعلى وجه الخىوص الزيادة الحالية في الحاالت بسبا أهور متغير جديد 

م مستمرة بما في ذلك انشاء فرق وعمليات إدارة االزمات المستمرة 2020في ابريل  عةالمجموتزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها 
لضمان ىحة وسامة موأ ين الشركة وعمائها والمستهلكين والمجتمع كنتاق أوسع وكذلك ضمان استمرارية توريد منتجاتها في 

رامج للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة األسواق. ال يزال التركيز بشكل رئيسي على ىحة الموأ ين من خال تن يذ ب
ىحة الموأ ين. تم تتعيم الموأ ين بشكل كامل بجرعتين من اللقاحات وتعمل اإلدارة على ختة لتشجيع الحىول على الجرعات 

 المعززة. 
 

ي من عماء التجزئة والجملة تعتقد إدارة الشركة ان أا إجراءات اغاق يتم اعادتها لن تؤثر بشكل جوهرا على التلا األساس
 لمنتجات الشركة وتوقعاتها. سيقتىر تأثير هذه اإلجراءات على التغييرات في هيكلة تبيعة العماء. 

 

لم يكن له تأثير بشكل جوهرا على نتائج الشركة التي تم التقرير عنها للسنة  19-بناًء على هذه العوامل تعتقد اإلدارة ان وباء كوفيد 
 م بما في ذلك االحكام والتقديرات المحاسبية الهامة. 2021ديسمبر  31 المنتهية في

 

تواىل الشركة مراقبة الت رة في المتغير الجديد عن كثا على الرغم من ان اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأية عوامل متوقعه 
 م او بعده.2022قد تغير من تأثير الوباء على عمليات الشركة خال عام 
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 شركة مصادر األعالف الزراعية  شركة أفاق الغذاء المحدودة 

 م2020 م2021  م2020 م2021 

 33,967,510 31,135,646  17,712,719 58,421,918 موجودات غير متداولة

 24,080,487 18,925,113  45,492,086 33,669,389 موجودات متداولة 

 (3,391,826) (265,874)  (332,011) (538,854) متلوبات غير متداولة

 (9,028,412) (8,885,811)  (36,572,907) (5,814,260) متلوبات متداولة

 45,627,759 40,909,074  26,299,887 85,738,193 صافي الموجودات

      

 53,168,624 7,825,092  27,241,676 53,752,420 ايرادات

 (50,479,663) (9,781,631)  (19,396,466) (36,689,641) تكل ة االيرادات

 (4,034,384) (2,762,146)  (4,559,289) (6,534,994) مىاريف

 - -  - - دخل شامل اخر

 (1,345,423) (4,718,685)  3,285,921 10,527,785 اجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر



 

 

 

 

 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 تغير المناخ  -33

من النشات الزراعي.  أ يتجزلمخاتر تتعلق بتغير المناخ على المدر القىير والتويل تعد هذه المخاتر جزءا ال المجموعةتتعرب 
 البيئي من االعمال، ويرجع ذلك جزئيا، بسبا المخاتر المازمة.  التأثيرتعمل الشركة باستمرار على تقليل 

 
ان ارت اع تكاليف الوقود وانبعاثات غازات االحتباا الحرارا المرتبتة باستهاك الوقود والكهرباء لها تأثير ليا فقت على البيئة 

واالمراب وما  واآلفاتاً على ىافي أرباح الشركة. يؤدا تغير المناخ الى مخاتر على اإلنتاج الزراعي من خال الج اف ولكن ايض
 الى ذلك، والتي تشكل تحديات الستدامة مستويات اإلنتاج وزيادتها. 

 
من خال استهاك التاقة بك اءة على استراتيجية االستدامة، توضا كيف ستعمل على تحسين أداء التاقة لديها  المجموعةتعمل 

مراقبة  من خالالمياه والتاقة وممارسات الزراعة المستدامة  استهاكوتوليدها من مىادر مستدامة. تركز اإلستراتيجية على ترشيد 
 آلبار.امياه  استهاك

 
 

 أرقم المقارنة -34

 .تم أعادة تبويا بعب أرقام المقارنة لتتماشى مع عرب السنة الحالية
 
 

 وافقة على القوائم المالية الموحدةالم -35

 .م28/03/2022هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلا اإلدارة في  اعتمادتم 
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