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 مقدمة

كة المركز الما�ي األول�ة لقد قمنا بفحص قائمة  كة")   لألسماك السعود�ةالمرفقة الخاصة ��ش ي ("ال�ش
 (الخسارة)، وقائمة م٢٠٢٢ يونيو  ٣٠كما �ف

ي الشامل اآلخر   الدخل
يت ي ذلك التار�ــــخ  لف�ت

ة الستة أشهر المنته�ة �ف ات ، الثالثة أشهر وف�ت ي حقوق الموالقوائم األول�ة للتغ�ي
التدفقات و  ل��ة �ف

ة الستة أشهرالنقد�ة    لف�ت
�
ي ذلك التار�ــــخ، وملخصا

�ة المهمة واإل�ضاحات المحاسب�ة بالس�اسات المنته�ة �ف  المسؤولة �ي  األخرى. واإلدارة التفس�ي
 وعرضها  األول�ة الموجزة المال�ة القوائم هذە إعداد  عن

�
ي ٣٤( المحاسبة الدو�ي الدو�ي للمحاسبة لمع�ار لوفقا

" المعتمد �ف ) "التق��ر الما�ي األو�ي
ي إبداء استنتاج �شأن هذە

 إ� فحصنا  المعلومات الممل�ة الع���ة السعود�ة. وتتمثل مسؤوليتنا �ف
�
 . المال�ة األول�ة الموجزة استنادا

 نطاق الفحص 

 للمع�ار الدو�ي الرتباطات الفحص (
�
مراجع المستقل للمنشأة" النفذ من قبل ) "فحص المعلومات المال�ة األول�ة المُ ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقا

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. و�تألف فحص
ف عن  القوائم المعتمد �ف المال�ة األول�ة من ط�ح استفسارات، �شكل أسا�ي ع� األشخاص المسؤولني

ها من إجراءات الفحص. و�ُ  ةاألمور المال�ة والمحاسب�ة، وتطبيق إجراءات تحل�ل� ي يتم الق�ام وغ�ي ي نطاقه من المراجعة اليت
عد الفحص أقل بكث�ي �ف

ي الم
 للمعاي�ي الدول�ة للمراجعة المعتمدة �ف

�
 لذلك فإنه ال �مكننا من الوصول إ� تأ��د بأننا سنصبح ع� بها وفقا

�
مل�ة الع���ة السعود�ة، وتبعا

 
�
ي �مكن ا�تشافها خالل أي من عمل�ات المراجعةدرا�ة بجميع األمور ال  و�ناًء عل�ه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . مهمة اليت

 

 االستنتاج 

 إ� فحصنا، فإنه لم ينم إ� علمنا ما �دعونا إ� االعتقاد بأن 
�
عدة، من جميع الجوانب المال�ة األول�ة الموجزة المرفقة غ�ي مُ  القوائماستنادا

 
�
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. ٣٤لمحاسبة (الدو�ي للمع�ار لالجوه��ة، وفقا

  ) المعتمد �ف

 

كاؤەعن ال  بسام و�ش
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  محاسب قانويف
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 الوضع القانوني والنشاط .1
 

وتاريخ  6تأسست الشركة السعودية لألسماك (شركة مساهمة سعودية) طبقاً ألحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/
) بتاريخ 545هـ بعد الترخيص لها بموجب األمر الوزاري رقم (30/4/1400بتاريخ  67وتعديالته ووفقاً للقرار الوزاري رقم هـ 22/3/1385
% من رأس المال، والقرار الوزاري 40هـ والمتضمن تأسيس شركة لصيد األسماك (شركة مساهمة) تشارك فيها الحكومة بنسبة 10/9/1398

تقوم الشركة بمزاولة صيد االحياء البحرية في المياه الدولية . والمتضمن تشكيل أول مجلس إدارة للشركةهـ 3/2/1399) وتاريخ 35رقم (
واالستزراع السمكي في البحار واستزراع الربيان في البحار وأنشطة أخرى لتجهيز وحفظ األسماك واالحياء المائية ومحالت شوي األسماك 

بار أن األنشطة أعاله تتطلب الحصول على ترخيص من الجهات ذات عالقة مثل وزارة البيئة والمياه والمأكوالت البحرية. مع االخذ في االعت
 والزراعة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

 

ري رقم الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية ("المملكة العربية السعودية") ويقع مقرها الرئيسي في الرياض بموجب السجل التجا
  م. 1981مارس  14هـ الموافق  1401جمادى األولى  9بتاريخ  7000677091والرقم الموحد  1010042732

  

 :تتضمن المعلومات المالية للشركة مكتب الفروع التالي

 
 مكان اإلصدار رقم السجل التجاري أسم الفرع

 
 التاريخ

 هـ22/12/1401 جيزان 5900001712 جيزان
 هـ22/03/1402 عنيزة 1128184612 عنيزة
 هـ13/03/1404 جدة 4030041385 جدة

 هـ18/03/1424 الحريضة -رجال المع  5861023704 الحريضة -رجال المع 
  

 أسس اإلعداد -2
  بيان االلتزام -2-1

ً لمعيار المحاسبة الدولي  " التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية   34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا

مالية للسنة المنتهية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم ال

  . م2021ديسمبر  31في 

  

لتفسيرية حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية، ومع ذلك تذكر السياسات المحاسبية واإليضاحات ا

  .ئم مالية للشركةلشرح المعامالت المهمة لفهم التغيرات في المركز المالي للشركة وأدائها منذ آخر قوا

  

 31ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  م 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةإن نتائج فترة 

  .م2022ديسمبر 
  
  أساس القياس-2-2
  

  عدا البنود التالية:تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، فيما 

 .االستثمار في أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة 
 .تم قياس األصول البيولوجية بالقيمة العادلة 

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3
  

تقريب جميع المبالغ المعروضة بالريال تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم 
 السعودي إلى أقرب لایر سعودي، مالم يُذكر خالف ذلك.



 
 الشركة السعودية لألسماك 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك) 
 

7 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد -2

  استخدام األحكام والتقديرات 2-4
  

وعلى المبالغ المدرجة يتطلب إعداد هذه القوائم األولية الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية 
 للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

ت كانت إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرا
  ينة في القوائم المالية السنوية األخيرة.مماثلة لتلك المب

أعاله، قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصاح عنها في القوائم  1ومع ذلك، كما هو موضح في إيضاح 
  ت مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية.. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرا19-المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

  
 السياسات المحاسبية المهمة-3

ية للشركة للسنة تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنو
  السياسة التالية:م ما عدا 2022ديسمبر  31المنتهية في 

 
 الموجودات البيولوجية

كجم. يصنف السمك  0.2وفقًا لمبدأ االستخدام األعلى واألفضل، تعتبر الشركة أن السمك يتمتع بوزن مثالي للحصاد عندما يكون وزنه الحي يعادل 
زن على أنه قبل الحصاد. في حالة االستعداد الذي يساوي وزنه الحي أو أكثر على أنه جاهز للحصاد بينما يصنف السمك الذي لم يحقق هذا الو

للحصاد، يتم تعريف االستخدام األفضل واألعلى على أنه حصاد وبيع السمك في أسرع وقت ممكن. بالنسبة لمرحلة ما قبل الحصاد، يتم تعريف 
ثم حصاد السمك وبيعه. ومع ذلك، قد يتم  االستخدام األفضل واألعلى من حيث المبدأ على أنه تربية السمك للوصول إلى الوزن األمثل للحصاد،

 تقديم تاريخ الحصاد المطبق في التقييم إذا لزم األمر في المواقف في منطقة معينة.
  
 المعايير الجديدة والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها-4

ولكن ليس لها أثر جوهري  م2022يناير  1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من 
 على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
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  االستثمار في الممتلكات -5

 2012يناير  25اشترتها الشركة سابقاً من المؤسسة العامة للسكك الحديدة بتاريخ  تضمنت األراضي االستثمارية قطعة ارض في منطقة الدمام قد
  لایر سعودي، الى ان تم رفض الشراء من قبل الهيئة العامة للعقار بحجة المخالفة لنظام حماية السكك الحديدية المعتمد. 39,245,982مقابل 

ً بمبلغ  استبعدت الشركة األرض من سجالتها وقدمت جميع المستندات المطلوبة للمؤسسة العامة للسكك الحديدية واستلمت الشركة شيكا
رياالً سعودياً. اضافة الى استقطاع  11,322,322رياالً سعودياً بعد خصم المستحقات المتراكمة للهيئة العامة للزكاة والدخل والبالغة  24,381,455

 3,377,204ذلك، قدمت الشركة المستندات المطلوبة السترداد المبلغ المتبقي وقدره ألف لایر سعودي مقابل ايجار المستودعات. بعد  165مبلغ 
اح لایر سعودي. يتضمن انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى مخصًصا للقيمة الكاملة لالسترداد المستحق من شراء األرض. انظر أيًضا إلى (إيض

6.(  

 2021ديسمبر  31 و 2022يونيو  30 لایر سعودي اعتباًرا من 3,100,000فترية تبلغ وتشمل األراضي قطعتي أرض في الخبر والقطيف بقيمة د
  )6وتم رهنها لصندوق التنمية الزراعية السعودي مقابل القروض الممنوحة لتمويل مشروع استزراع وتربية الجمبري (إيضاح 

  : م2022 يونيو 30فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألرض كما في 

 اسم المثمن

العادلة  مبلغ القيمة
 حسب التقييم

  الوصف  القيمة الدفترية  تقنية التقييم  المدخالت الرئيسية  (األدنى)

 مزرعة القطيف  1,000,000 القيمة السوقية  التحويالت االخيرة 15,700,000 شركة اسناد للتثمين العقاري

  ارض الضباب -الرياض    1,250,000  القيمة السوقية   التحويالت االخيرة  3,305,375  تثمين الحياز العقارية

  ارض عنيزة   160,000  القيمة السوقية   التحويالت االخيرة  339,337  تثمين الحياز العقارية

  ارض الخبر   2,100,000  القيمة السوقية   التحويالت االخيرة  5,149,093  تثمين الحياز العقارية

  ارض جيزان  3,135,794  نهج التكلفة   تكلفة البناء 17,890,000  مؤشر القيمة

  42,383,805      7,645,794    

            

 جميع المثمنين مرخصين من قبل تقييم. مع األخذ في االعتبار أسلوب التقييم والمدخالت الرئيسية المستخدمة من قبل المقيمين، يتم تصنيف
  .13للمعيار الدولي للتقارير المالية من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  2التقييمات في المستوى 

  المدفوع مقدما واالرصدة المدينة األخرى-6

    م2022يونيو  30   م2021ديسمبر 31
    (غير مدققة)   (مدققة)

 ذمم ضريبة القيمة المضافة   4,129,452  5,256,443
 المصاريف المدفوعة مقدما (الطبية والتأمين والمرافق)   2,187,095  4,123,219
 ذمم مدينة متعلقة باألرض   3,377,204  3,377,204
 إيرادات ايجارات مستحقة   474,274  1,784,983
 خطاب الضمان   470,775  1,125,916

761,121  752,593 
  

 ذمم الموظفين 

 رسوم حكومية مسبقة الدفع   1,145,309  1,556,503
 الدعم المستحق   515,219  -

 اخرى   153,974  1,389,056

19,374,445  13,205,896    
 اضمحالل في قيمة مدينون وأرصدة مدينة أخرى   )4,606,144(  (4,606,144)

14,768,301  8,599,752    
  

   



 
 الشركة السعودية لألسماك 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك) 
 

9 
 

  (تتمة) المدفوع مقدما واالرصدة المدينة األخرى-6

السعودية اشترت أرض الدمام الواقعة  يمثل المستحق من استرداد شراء أرض من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية حيث أن شركة االسماك
لایر سعودي، لكن تم فيما بعد  رفض عملية الشــراء من قبل مصلحة أمالك  39,245,982م بمبلغ  2011بالقرب من السكك الحديدية في عام 

بعدم المنح أو البيع أو التصرف في  الدولة، كونها مخالفة لنظام حماية خطوط السكك الحديدية باالضافة الى مخالفتها لألوامر السامية القاضية
سة العامة االراضي الحكومية واالكتفاء بالتأجير، فقد قامت الشركة باستبعاد االرض من سجالتها وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة الى المؤس

مستحقات الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لایر سعودي يمثل مستحقات الشركة بعد خصم  24,381,455للخطوط الحديدية وتم استالم شيك بمبلغ 
لایر سعودي ايجار مستودع، هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات  165,000لایر سعودي باالضافة الى خصم مبلغ  11,322,322المتراكمة وقيمتها 

دفوع مقدما واالرصدة المدينة االخرى مخصص لایر سعودي. ويتضمن االنخفاض في قيمة الم 3,377,204المطلوبة السترداد المبلغ المتبقي البالغ 
   بكامل قيمة المستحق من استرداد شراء االرض.

   -وفيما يلي حركة االنخفاض في قيمة المدفوع مقدما واألرصدة مدينة أخرى على النحو التالي:

  
  
  األصول الحيوية-7

   م2022يونيو  30   م2021ديسمبر  31

   (غير مدققة)   (مدققة)

 الرصيد في بداية الفترة / السنة 21,860,518  974,745
 تكلفة إنتاج الجمبري والسمك الجديد 15,384,201  9,775,608
 المبيعات أو النقص في الكمية و / أو الجودة (21,860,518)  (974,745)

 التغيير في الكمية و/او الجودة المنسوب الى تغيرات االسعار 464,533  12,084,910

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 15,848,734  21,860,518

  
الوزن ، وذيول الجمبري ، ونوعية الجمبري ، ومعدالت النفوق للقيمة العادلة لألصول الحيوية. ال تراعي إدارة الشركة أسعار السوق ، ومتوسط 

مالحظتها بما في ذلك المبيعات المتعاقد عليها والتي تعتبر يوجد سوق نشط للجمبري ، لذلك يتم اشتقاق سعر السوق من أسعار السوق التي يمكن 
  .13من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للمعيار الدولي للتقارير المالية  2المستوى 

 
  األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة-8

    م2022 يونيو 30   م2021ديسمبر  31
    (غير مدققة)    (مدققة)  

  الرصيد في بداية العام  95,000,000    170,000,000

  التنسيب خالل العام  --    95,000,000

  المستحق خالل العام  (20,000,000)   (170,000,000)

  الرصيد في نهاية السنة  75,000,000    95,000,000

  

العائد على ائتماني قوي. يتراوح متوسط تمثل الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ودائع ألجل لدى مؤسسة مالية محلية ذات تصنيف 
) ودائع م2021 ديسمبر 31: 170,000,000لایر سعودي ( 15,000,000). تشمل الودائع % 0.85 – 0.7 :م2021٪ (1.8-0.8المواضع بين 

 .ذات تاريخ استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر، وبناًء عليه تم تصنيفها ضمن النقد وما في حكمه

   

 م2021ديسمبر  31   م2022 يونيو 30  

 (مدققة)   (غير مدققة)  

 4,633,936   4,606,144 الرصيد في بداية الفترة / السنة

  1,228,940    -  المكون خالل الفترة / السنة

 (1,256,732)    -  *المستخدم خالل الفترة / السنة

 4,606,144   4,606,144 الرصيد في نهاية الفترة / السنة



 
 الشركة السعودية لألسماك 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك) 
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 (تتمة) المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةاألصول -8

 12) تستحق في األصل أكثر من ثالثة أشهر وتستحق خالل 150,000,000: م 2021لایر سعودي ( 80,000,000بلغ قيمة الطرح المتبقي 
حقاق جنبًا إلى جنب مع التصنيف شهًرا. قامت إدارة الشركة بتقييم تأثير خسارة االئتمان على هذه اإليداعات، حيث بالنظر إلى قصر أجل االست

  االئتماني للمؤسسة المالية، فإن تأثير خسارة االئتمان لم يكن جوهريًا ليتم تسجيله في هذه البيانات المالية.

  

 النقد والنقد المعادل لغرض التدفقات النقدية:

  2022 يونيو 30   2021ديسمبر  31
  

 -التدفق النقدي: النقد وما في حكمه لغرض  (غير مدققة)  (مدققة)

 النقد في الصندوق 761,483   2,800,452

 النقد في البنك 1,936,241  2,532,442

 الودائع ألجل التي يقل أجل استحقاقها األصلي عن ثالثة أشهر -   15,000,000

20,332,894  2,697,724 
 

 القروض-9
هـ الموافق 21/11/1430من صندوق السعودي للتنمية الزراعية بتاريخ لایر سعودي  7,026,144حصلت الشركة على قرض بدون فوائد بمبلغ 

لایر سعودي لتمويل زراعة وتربية الجمبري، وذلك مقابل رهن عقاري  12,867,838، من إجمالي اتفاقية تسهيالت بمبلغ 2009نوفمبر  8
لایر سعودي على التوالي. كما حصلت الشركة على  2,100,000و 1,000,000ألراضي تملكها الشركة في القطيف والخبر بقيمتها الدفترية 

، قدمت الشركة طلبًا إلعادة جدولة الدفعات. 2016لایر سعودي. وفي خالل السنة المنتهية في  2,984,741الدفعة الثانية من هذه التسهيالت بمبلغ 
  وبعد الموافقة، قامت الشركة بتسوية األقساط المتبقية وفقًا للجدول الزمني.

  

    م2022 يونيو 30   م2021ديسمبر  31

    (غير مدققة)    (مدققة)

1,166,987 
 

  1,166,987  
  

  المنح الحكومية

 

، قامت الشركة بإعادة جدولة قرضها بدون فوائد من الصندوق السعودي للتنمية الزراعية. يتم سداد هذه القروض بحلول عام  2017خالل عام 
معدالت الربح السائدة في السوق لتسهيالت قروض مماثلة. يتم تسجيل الفرق بين القرض المستلم وقيمته والتي يتم خصمها باستخدام متوسط  2025

  الحالية كمنحة حكومية وسيتم إطفاء هذه المنحة على مدى عمر القرض.
  

 معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدتهم-10
بدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية التي تمت خالل الفترة بين تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في رواتب ومكافأت و

 الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية. وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يلي:

 
  م2022  يونيو 30

 (غير مدققة)
  م2021يونيو  30

 (غير مدققة)

 
مجلس أعضاء 

 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان
أعضاء مجلس 
 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان

وبدالت  الرواتب واألجور وما في حكمها
حضور المجلس ومكافات أعضاء مجلس 

 االدراة.
1,090,000 1,987,349 1,531,830 1,838,250 

  

   



 
 الشركة السعودية لألسماك 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك) 
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 الزكاةمخصص -11
 كانت حركة المخصص على النحو التالي:

    م2022يونيو  30   م2021ديسمبر  31

    (غير مدققة)    (مدققة)

  الرصيد في بداية العام   7,572,018    6,544,958

  الرسوم خالل العام  743,962    2,946,539

  تعديل السنة السابقة 850,149   -

  المدفوع خالل العام  (328,678)   (1,919,479)

  السنةالرصيد في نهاية   8,837,451    7,572,018

  

  الموقف الزكوي -11-1
  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة").  م وهو قيد المدققة لدى2021ديسمبر  31تم تقديم اإلقرارالزكوي للسنة المنتهية في

 م.2023أبريل  30الموافق  هـ1444 شوال 30وحصلت الشركة على شهادة من الهيئة سارية المفعول حتى 
 

  مليون لایر  8.8بلغ  م،2016م الى 2011ربوط زكوية لألعوام من  2018أكتوبر  25والضريبة والجمارك في أصدرت هيئة الزكاة
 وقدمت الشركة اعتراًضا على الربوط الزكوية وما زال اإلعتراض قيد الدراسة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية. سعودي.

  
  مليون لایر  2.4بلغ م، 2018م الى 2017ربوط زكوية لألعوام من  2020 سيبتمبر 30الزكاة والضريبة والجمارك في هيئة أصدرت

 وقدمت الشركة اعتراًض ا على الربوط الزكوية وما زال اإلعتراض قيد الدراسة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية.سعودي. 
 

  وبالتالي لم يتم تسجيل أي مخصص في البيانات المالية لهذه التقييمات.الشركة واثقة بناًء على نصيحة االستشاري أن النتيجة ستأتي في صالحهم ، 

  
  

  تكلفة التمويل -12
  

لفترة الستة أشهر 
 30المنتهية في 

   2021يونيو 

لفترة الستة أشهر 
يونيو  30المنتهية في 

2022   
  (غير مدققة)  (غير مدققة)

 مطلوبات اإليجار 159,132  145,980
145,980  159,132  

  
  

 السهم األساسية  خسارة-13
ية يتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من الدخل بقسمة دخل الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد

 سهم). 40,000,000: م 2021 يونيو 30سهم ( 40,000,000القائمة في نهاية الفترة والبالغة 

 

 

  

  م2021 يونيو 30    م2022 يونيو 30    

  (غير مدققة)    (غير مدققة)    

 (19,383,521)   (23,539,202)  خسارة الفترة

 40,000,000   40,000,000   السنة / المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 )0.48(   (0.59)    خسارة السهم األساسية 



 
 الشركة السعودية لألسماك 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك) 
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  المعلومات القطاعية-14
عملياتها باستمرار من اجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء، تقوم الشركة بعرض البيانات المالية تقوم اإلدارة بتحليل نتائج 

  األساسية وفقاً لألنشطة والمنتجات.
  

ع لمخاطر وعوائد مختلفة القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات او العمليات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في بيئة اقتصادية محددة تخض
  عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

  
  يتم تحليل القطاعات حسب األنشطة المتمثلة في البيع بالجملة والتجزئة وغيرها.

  الجملة  التجزئة  أخرى المجموع
  لفترة الستة أشهر المنتهية

  )ة(غير مدقق 2022يونيو  30في  

 إيرادات    15,374,137  12,680,153  1,203,701  29,257,991

 تكلفة اإليرادات   (16,431,539) (13,552,268) (1,286,490) (31,270,297)

 الربح / (الخسارة) للقيمة العادلة لألصول البيولوجية    244,097  201,324  19,111  464,533

 زكاة   (837,654) (690,874) (65,583) (1,594,111)

 صافي الخسارة خالل الفترة   (12,369,096) (10,201,680) (968,425) (23,539,202)

 إجمالي األصول  163,265,949  134,657,128  12,782,730  310,705,806

 اجمالي المطلوبات  33,091,835  27,293,208  2,590,889  62,975,932

 المعلومات القطاعية - 14-1
  

  الجملة  التجزئة  أخرى المجموع
  الستة أشهر المنتهيةلفترة 

  )ة(غير مدقق 2021يونيو  30في  

 إيرادات    4,263,397  16,002,700  1,545,488  21,811,584

 تكلفة اإليرادات   (3,801,371) (14,268,479) (1,378,003) (19,447,851)

 الربح / (الخسارة) للقيمة العادلة لألصول البيولوجية    -  -  -  -

 زكاة   (341,387) (1,281,399) (123,753) (1,746,539)

 صافي الخسارة خالل الفترة   (3,788,796) (14,221,281) (1,373,444) (19,383,521)

 إجمالي األصول  64,805,472  243,247,924  23,492,084  331,545,480

 اجمالي المطلوبات  8,973,356  33,681,571  3,252,855  45,907,782

 

  



 
 الشركة السعودية لألسماك 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك) 
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية-15

ياس. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ الق
مستمر وليس هناك أي نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها األساس الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة هي مصدر قلق 

  .أو إجراء معاملة بشروط غير مادية

ة يُنظر إلى األداة المالية على أنها مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر أو وسيط أو مجموعة صناعي
  .األسعار معامالت سوق فعلية تحدث بانتظام على أساس تنافس حرأو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية، وتمثل تلك 

تلفة في عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مخ
  .يب التقييم على النحو التاليتسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أسال

  : األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس1المستوى 

مطلوبات، إما مباشرة (أي والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو ال 1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المدرجة في المستوى 2المستوى 
  .كأسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار)

  .: مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها (المدخالت غير القابلة للمالحظة)3المستوى 

الستثمار وصافي االستثمار في التمويل اإلسالمي والودائع النقدية المقيدة والمدينين تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد واألرصدة البنكية وا
 .طلوباتاآلخرين، وتتألف المطلوبات المالية من الذمم التجارية الدائنة والتسهيالت المالية والمستحق إلى األطراف ذات العالقة وغيرها من الم

  .ن قياس القيمة العادلة المتكرر والقياس غير المتكررتحدد إدارة الشركة السياسات واإلجراءات لكل م

سارة. إن القيمة يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ
  لفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتك

 

   اإلجمالي
المستوى 

   الثالث
المستوى 

   الثاني
المستوى 

 م (غير مدققة)2022يونيو  30   األول

 الموجودات المالية         

33,545    -   -   33,545 
  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل قائمة األرباح او الخسائر

 

  

  

  يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية المذكورة أعاله بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. 
 

 أحداث هامة -16
هـ بتخصيص قطعتي األرض في الرياض وجدة ونقل ملكيتهما من وزارة 10/9/1433بتاريخ  41355بناءا على االمر الملكي السامي الكريم رقم 

 .السعودية لألسماك مقابل زيادة حصة صندوق االستثمارات العامة في راس مال الشركة بالقيمة السوقيةالزراعة الى للشركة 
 

نى واألصول خالل هذه الفترة ، قامت أمانة جدة بإخالء الموقع وهدمت المبنى اإلداري الواقع بحي الروابي بمحافظة جدة. تبلغ القيمة الدفترية للمب
مليون لایر سعودي وال يمكن التأكد من مبلغ االسترداد من الحكومة وبالتالي لم يتم تسجيل أي ذمم مدينة في الدفاتر  0.468المرتبطة به في الدفاتر 

 بهذا الخصوص.
  

حيث تنتظر الشركة إنهاء إجراءات نقل ملكية  م2022 يونيو 30تم نقل ملكية ارض الرياض الى الشركة ولم يتم تسجيلها ضمن دفاتر الشركة في 
جدة اليها والبدء في إجراءات تضمين قيمة األرضين ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة حسب مانص عليه المر السامي الكريم رهنا ارض 

  باستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة من الجهات المختصة.
  
  

   الثالثالمستوى    اإلجمالي
المستوى 

   الثاني
المستوى 

 م (مدققة)2021ديسمبر  31   األول

 الموجودات المالية         

33,545    -   -   33,545 
  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل قائمة األرباح او الخسائر



 
 الشركة السعودية لألسماك 
 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2022يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

  (جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك) 
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  . إعادة تصنيف أرقام الفترة / السنة السابقة17
 لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. تم إعادة تصنيف بعض معلومات المقارنة

  
 األحداث األحقة-18

 وجزة.في رأس اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقه جوهرية منذ نهاية الفترة تتطلب اإلفصاح او التعديالت في هذه القوائم المالية األولية الم
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة-19

) من قبل لجنة المراجعة بموجب تفويض من الموافق 23 محرم 1444 هـم (2022 اغسطس 21تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة بتاريخ 
 مجلس إدارة الشركة.
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