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 الشركة السعودية لألسماك 

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل

  

  

 صفحة   الفهرس 

  

 - الماليةتقرير المراجع المستقل على القوائم 

  

 1 قائمة المركز المالي 

  

 2 )الخسارة(  / قائمة الدخل الشامل

  

 3 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

  

 4 قائمة التدفقات النقدية 

  

13- 5 إيضاحات حول القوائم المالية    

   



 

 

 

 

 المستقل  المراجع تقرير

 الشركة السعودية لالسماك  مساهمي إلى السادة/

 )شركة مساهمة سعودية(

 التقرير عن مراجعة القوائم المالية  

 الرأي  

قائمة و،  م2021ديسمبر    31قائمة المركز المالي كما في  تي تشمل  الو  ،)"الشركة"(شركة السعودية لالسماك  لل القوائم المالية  راجعنا  لقد  

الشامل اآلخر وقائمة التغيـرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة  الخسارة  /الدخل  

 .  المهمةالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية ب 

م،  2021ديسمبر  31كما في    للشركةالمركز المالي    ،وهريةمن جميع الجوانب الج   ، بشكل عادلالمرفقة تعرض    وفي رأينا، فإن القوائم المالية 

الدولية   للمعايير  التاريخ وفقاً  المنتهية في ذلك  النقدية للسنة  المالي وتدفقاتها  الماليوأدائها    ، المعتمدة في المملكة العربية السعودية  للتقرير 

 .مراجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للالمعتمدة من والمعايير واإلصدارات األخرى 

 أساس الرأي 

موضحة بالتفصيل مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير  والعربية السعودية.   المملكة لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في

ً   الشركةنحن مستقلون عن  وفي تقريرنا.  الوارد  مراجعة القوائم المالية"    عنمراجع  الفي قسم "مسؤوليات   لقواعد سلوك وآداب المهنة    وفقا

في  و   القواعد.لهذه  وفقاً  بمسؤولياتنا األخالقية  يضاً  أينا  وقد وف  ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية،  والسعودية   العربية المملكة في المعتمدة

 .إلبداء رأيناكافية ومناسبة لتوفير أساس   عدت  أدلة المراجعة التي حصلنا عليها ن اعتقادنا، فإ

 اخر   أمر

أبدى رأياً غير معدل في تلك القوائم  يذ ال و من قبل مراجع أخر م2020ديسمبر  31تمت مراجعة القوائم المالية للشركة  للسنة المنتهية في 

 .م2021مارس  10 هـ الموافق  1442رجب  26 بتاريخ

 األمور الرئيسة للمراجعة

.  الحاليةعند مراجعتنا للقوائم المالية للسنة  البالغة  األهمية    ، بحسب حكمنا المهني،لها  للمراجعة هي تلك األمور التي كانت  األمور الرئيسة

 األمور. هذه في رأياً منفصال ونحن ال نقدم وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، 

 األمور الرئيسة للمراجعة 
المراجعة مع  كيفيةال أثناء  الرئيسواألم  التي تعاملنا بها   ةر 

 للمراجعة

 تقييم األصول الحيوية 
 بقيمة  مدرجة  ركةللشالحيوية    األصول ،  2021ديسمبر    31كما في  

سعودي  21,860,518 لعام    لاير    974,745:  2020)المعدل 

لمعيار المحاسبة  وفقًا    الحيوية باألصول    عترافيتم اال.  لاير سعودي

 الزراعة.  41الدولي رقم 
 

تقاس بالقيمة العادلة مطروًحا منها تكلفة البيع ، ما الحيوية  األصول  

تكلفة ال موثوق.  بشكل  العادلة  القيمة  قياس  ت   يمكن  شمل البيع 

إلى السوق ، إن وجدت ،  المقدرة التكاليف اإلضافية وتكاليف النقل

التمويل. قياس   تكاليف  للمعيار  العادلة  القيمة    ولكن ال تشمل  وفقًا 

للتق المالالدولي  العادلة"13  رقم  يرير  "القيمة  إلى    والذي  .  يشير 

  على بيع األصل في معاملة منظمة   السعر الذي كان يمكن تحقيقه

في ظل ظروف السوق    عند تاريخ القياس  بين المشاركين في السوق 

 السائدة.

رئيسي كأمر  األمر  هذا  الهامة    بسبب  للمراجع   اعتبرنا  األحكام 

الرئيسية تحديد  واالفتراضات  في  اإلدارة  قبل  من  القيمة    المطبقة 

 العادلة لألصول الحيوية. 

 10  ايضاحالسياسة المحاسبية وب المالية  القوائم  من    5راجع إيضاح  

 المتضمنة ضمن ايضاحات القوائم المالية 

  األصول   لتقييم  حتساب إل ا  نموذج  و   الشركة  منهجية   على  حصلنا   لقد

  إجراءات   وأجرى  المراجع  بخبير  استعنا  لقد"(.  "النموذج )   الحيوية

 : التالية  مراجعةال

  الدولي   المحاسبة  معيار  في  المعايير  مع  بمقارنته  النموذج  مراجعة

 .13رقم  للتقرير المالي الدولي والمعيار 41 رقم 
 

  في   المستخدم  الروبيان  وعدد  الحيوية   الكتلة  كانت  إذا  ما  إختبار

 مع   يتوافق الحيوية  لألصول  العادلة  القيمة  لـحساب  الشركة  نموذج

االحواض  حضورنا ومالحظة    الرياضي   الحساب  ونموذج  للجرد 

 جوهرية   فروق لم نجد ،المنشود النحو على

  قمنا   ،  المكان  في   كانت   األساسية  العناصر  هذه  أن  من  التأكد  بعد

  في   الشركة  قبل  من  المستخدمة  االفتراضات  كانت  إذا  ما  بتقييم

 مع   االفتراضات   مناقشة   خالل  من  ذلك   فعلنا.  معقولة أم ال  النموذج

 و  التاريخية  البيانات  ،  أخرى  أمور  بين   من  لهم  والمقارنة  الشركة

 . معقولة االفتراضات وجدنا. مالحظتها يمكن أسعار

  للمتطلبات   وفقا  كانت  يضاحاتاإل   في  اإلفصاحات  أن  من  تأكدنا  لقد

 . معايير المحاسبة في  الواردة

  



 

 

 

 )تتمة(  المستقل المراجع قريرت

 

 الشركة السعودية لالسماك  مساهمي إلى السادة/

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( التقرير عن مراجعة القوائم المالية  

 )تتمة( األمور الرئيسة للمراجعة

 األمور الرئيسة للمراجعة 
المراجعة مع  كيفيةال أثناء  الرئيسواألم  التي تعاملنا بها   ةر 

 للمراجعة

 اإلنتاجيالتغير في العمر  –عقارات واآلت ومعدات 
ال  اإلنتاجية  شركة قامت  األعمار  تها  آالو لعقاراتها  بمراجعة 

ال قامت  ً   شركةومعداتها.  خارجيا مستشاراً  في  بتعيين   لمساعدتها 

 .االنتاجية تقييم األعمار

اعتبرنا هذا األمر كأمر رئيسي للمراجع حيث إن تطبيق المعايير 

مجاالً هاماً للتقدير من قبل والتغير في التقديرات المحاسبية تتضمن  

 اإلدارة، والتي لها تأثير جوهري على القوائم المالية.

 

( حول القوائم المالية  لالطالع  5يرجى الرجوع الى إيضاح رقم )

لالطالع    (6)على سياسة العقارات واالالت والمعدات وإيضاح رقم  

 على تفاصيل التغير في التقديرات المحاسبية. 

ال القيمة  وصافي  بالتكلفة  األصول  تفاصيل  على    دفترية حصلنا 

 .المستشار الخارجيمع تقرير وتقييمها 

ال • قبل  من  المستخدمة  البيانات  من صحة  بالتحقق    شركة قمنا 

 لغرض المقارنة مع الشركات المماثلة األخرى. 

 حصلنا على أوراق عمل وتقرير اإلدارة، وقمنا بمراجعة   •

ة الحسابية لحساب االدارة ألثر التغيير في العمر قالد

  اإلنتاجي.

 ،المراجع عنها  بخالف القوائم المالية وتقرير  ،م2021للشركة لسنة    في التقرير السنويالمدرجة  المعلومات  من  المعلومات األخرى  تتألف  

 . تقريرها السنويمسؤولة عن المعلومات األخرى في هي الاإلدارة و

 .االستنتاج التأكيدي بشأنهاوال يغطي رأينا في القوائم المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال 

فيما إذا كانت  عند القيام بذلك  النظر  ، وأعالهالمحددة    قراءة المعلومات األخرىتتمثل في بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسئوليتنا  يتصل  فيما  

إذا كانت المعلومات   أو ماالمراجعة،    أثناءالمعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها  

فة بشكٍل جوهري بأية صورة أخرى حرَّ  إلى استناداً   في هذه المعلومات األخرى  تحريف جوهريوإذا توصلنا إلى وجود    .األخرى تبدو م 

 .بالتقرير عن تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأنن ومطالب العمل الذي قمنا بتنفيذه، فإننا 

 المالية  القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية    بشكل عادلاإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها  

ً   راجعين والمحاسبينالهيئة السعودية للمالمعتمدة من  والمعايير واإلصدارات األخرى   ، وهي ةشركلل نظام األساسي  الونظام الشركات  ل  ووفقا

غش أو  بسبب  سواء    ،جوهريالتحريف  الضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من  ى أنها  المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تر

 خطأ. 

المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن   القوائم  بحسب مقتضى    اإلفصاحالبقاء كمنشأة مستمرة وعن وعلى    الشركةتقييم قدرة  وعند إعداد 

أو    لدى اإلدارة لتصفية الشركةاالستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية  واستخدام أساس  االستمرارية،  المتعلقة ب عن األمور  الحال،  

 . لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلكإيقاف عملياتها، أو 

 . الشركةالتقرير المالي في آلية عن اإلشراف على  المسؤولون مه ، أي مجلس اإلدارة،والمكلفون بالحوكمة

 

 

 



 

 

 )تتمة(  المستقل المراجع قريرت

 

 الشركة السعودية لالسماك  مساهمي إلى السادة/

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(   التقرير عن مراجعة القوائم المالية

 خرىاألمعلومات ال

 المالية   القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات

إصدار  و،  غش أو خطأ  بسبب   سواءً التحريف الجوهري،  من  تخلو  إذا كانت القوائم المالية ككل  عما  تأكيد معقول  إلى    الوصولتتمثل أهدافنا في  

لمعايير  لأن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً  لكنه ال يضمن  من التأكيد،    التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ ومراجع الذي يتضمن رأينا.  التقرير  

تنشأ التحريفات عن  ويمكن أن  .  عند وجودهجوهري  ال تحريف  الستكشف دائماً عن  المعتمدة في المملكة العربية السعودية  مراجعة  الدولية لل

على القرارات االقتصادية  منفردة أو في مجملها،    ،تؤثرقد  أنها  بدرجة معقولة  وقع  يمكن الت جوهرية إذا كان    التحريفات  وت عَد  ،غش أو خطأ

 هذه القوائم المالية. على أساس التي يتخذها المستخدمون 

نحافظ  الحكم المهني ونمارس  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا  التي تتم وفقاً  وكجزء من عملية المراجعة  

 :ونقوم أيضاً بما يلي. ال المراجعةطوالشك المهني نزعة على 

تلك تستجيب لغش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة بسبب  سواءً  ،جوهري في القوائم الماليةال تحريف الوتقييم مخاطر تحديد  •

ناتج الجوهري  التحريف  اليعد خطر عدم اكتشاف  ورأينا.  لتوفير أساس إلبداء  ومناسبة  المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية  

أو تجاوز  أو إفادات مضللة متعمد إغفال ذكر عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو 

 للرقابة الداخلية. 

 

، وليس  القائمة  ظروفالالمناسبة في ظل  مراجعة  المن أجل تصميم إجراءات    ،رقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعةللفهم  إلى    التوصل •

 فاعلية الرقابة الداخلية. في غرض إبداء رأي  ل

 اإلدارة. أعدتها التي المتعلقة بها فصاحات ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإل  المستخدمةالسياسات المحاسبية مناسبة مدى  تقويم •

 

متعلق عدم تأكد جوهري ما إذا كان هناك و، في المحاسبةاالستمرارية ألساس اإلدارة بشأن مدى مناسبة استخدام  استنتاجالتوصل إلى  •

. عليها  الحصول  تم  التي  أدلة المراجعة  إلى  استناداً البقاء كمنشأة مستمرة  على    الشركةقدرة  حول  شكاً كبيراً  قد تثير  أو ظروف بأحداث  

فصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية،  االنتباه في تقريرنا إلى اإل  فإن علينا أن نلفتوجود عدم تأكد جوهري،  خلصنا إلى    وإذا

استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى   تستندأو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. و

 . البقاء كمنشأة مستمرةالشركة عن  توقف تسبب في قبلية قد مست أحداثاً أو ظروفاً . ومع ذلك، فإن تقرير المراجعتاريخ 

 

المعامالت واألحداث  تعبر عن  ، بما فيها اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية  وهيكلها ومحتواها  قوائم الماليةللالعرض العام  تقويم   •

 . عادلال عرض البطريقة تحقق التي تمثلها  

للمراجعة، بما   المهمةوالنتائج    لهماوتوقيتها المخطط    المراجعةمع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق   ونحن نتواصل

 .  المراجعة أثناء باكتشافها نقومفي الرقابة الداخلية  مهمةفي ذلك أي أوجه قصور 

العالقات واألمور   التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقالل، ونبلغهم بجميعأننا قد  ب يفيد  بياناً  مكلفين بالحوكمة  ونقدم أيضاً لل

 ونبلغهم أيضاً عند االقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العالقة.  األخرى التي قد ي عتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا،

 



  )تتمة(  المستقلالمراجع  تقرير

الشركة السعودية لالسماك  مساهمي إلى السادة/

 )شركة مساهمة سعودية(

)تتمة(   التقرير عن مراجعة القوائم المالية

)تتمة( المالية  القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات

مراجعة القوائم المالية   أثناءنحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية البالغة   فإننا  مكلفين بالحوكمة،بشأنها مع النتواصل  التي    بين األمورومن  

اللوائح  أو  األنظمة  منع  ت هذه األمور في تقريرنا ما لم  بتوضيح  نقوم  والرئيسة للمراجعة.  هي األمور  األمور  هذه    ت عَدثم   ومن  الحالية،  للسنة  

للقيام السلبية  ألن التبعات  اإلبالغ عنه في تقريرنا  أال يتم  أن األمر ينبغي    ،في ظروف نادرة للغاية  ،نرىاإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما  

 معقول أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ. بدرجةبذلك من المتوقع 

 عن البسام وشركاؤه 

المملكة العربية السعودية الرياض، 

 إبراهيم بن أحمد البسام 

( 337ترخيص رقم )  –محاسب قانوني 

هـ 1443شعبان  26التاريــخ: 

 م2022مارس  29 الموافـق: 
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 الوضع القانوني والنشاط  .1

وتاريخ   6تأسست الشركة السعودية لألسماك )شركة مساهمة سعودية( طبقاً ألحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/

( 545هـ بعد الترخيص لها بموجب األمر الوزاري رقم )30/4/1400بتاريخ    67هـ وتعديالته ووفقاً للقرار الوزاري رقم  22/3/1385

المال،    من رأس  % 39,99فيها الحكومة بنسبة    تساهملصيد األسماك )شركة مساهمة(  والمتضمن تأسيس شركة    هـ10/9/1398بتاريخ  

تقوم الشركة بمزاولة صيد االحياء البحرية .  هـ والمتضمن تشكيل أول مجلس إدارة للشركة3/2/1399( وتاريخ  35والقرار الوزاري رقم )

في   السمكي  واالستزراع  الدولية  المياه  واستزراالفي  في    عبحار  وأنشطالربيان  المائية   ةالبحار  واالحياء  األسماك  لتجهيز وحفظ  أخرى 

ومحالت شوي األسماك والمأكوالت البحرية. مع االخذ في االعتبار أن األنشطة أعاله تتطلب الحصول على ترخيص من الجهات ذات 

 عالقة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 

 .الرياض بالمملكة العربية السعوديةمدينة للشركة في يقع المقر الرئيسي 

.  2050010531م في السجل التجاري بالدمام تحت رقم    1981مارس    14هـ الموافق    1401جمادى األولى    9تم تسجيل الشركة بتاريخ  

 :تتضمن المعلومات المالية للشركة مكتب الفروع التالي 

 

 -:  على النحو التالي م  30/1/2020بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ  م، 2020عام تمت زيادة رأس مال الشركة خالل 

م على زيادة رأس مال  2020مايو    14هـ الموافق  1441رمضان    21تفق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في  ا

 :( لاير سعودي على النحو التالي 298.900.000بمبلغ )الشركة 

 سهم عادي  10.110.000لاير سعودي مقسم إلى  101.100.000بلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة  -أ   

 سهم عادي  40.000.000لاير سعودي مقسم إلى  400.000.000بلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة  .-ب   

 .ودفع رسوم التأسيس ورأس المال العامل وسداد القروض ضةتمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريسبب إعادة الهيكلة هو  -ج  

 .( سهم عادي29.890.000طريقة زيادة رأس مال الشركة: طرح وإدراج أسهم حقوق األولوية بعدد ) -د  

 إلى الشركة  الشركة،% من أسهم  39.99والذي يمثل    العامة،تم نقل ملكية صندوق االستثمارات    ،2021مارس    25في    ذلك،عالوة على    

 السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك(.

فقد   ي،العالموما يترتب على ذلك من تأثير على قطاعات األعمال على المستوى    19-كوفيدوس  باإلشارة إلى األحداث المتعلقة بانتشار فير

اتخذت الشركة العديد من اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية الشركة وموظفيها ومواصلة العمل على تحسين أداء الشركة. على الرغم من 

وذلك ألن الشركة تنفذ السياسات   كبير؛إال أن عمليات الشركة لم تتأثر بشكل    األخرى،هذه التحديات التي واجهتها الشركة مثل الشركات  

وسوف تقدم الشركة لإلفصاح عن أي تغييرات جوهرية   الحكومة،لمواجهة األزمة بشكل جيد وتستفيد من المبادرات والحوافز التي تقدمها  

تؤثر على عمليات في المستقبل في حالة حدوثها. ال تعتقد اإلدارة أن هناك أي عامل يتسبب في حدوث تغيير في ظروف الوباء التي قد  

 .2021الشركة خالل عام 

 أسس اإلعداد .   2

 . بيان االلتزام 2-1

المع من  وغيرها  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  للشركة  المالية  القوائم  هذه  إعداد  ايير تم 

 . والمحاسبين  راجعين واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للم

 أسس القياس   2-2

باستثناء الحاالت التي تتطلب فيها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أساس   التاريخية،التكلفة    لمعيارالمالية وفقًا    أرقام  تم إعداد هذه  

.المالية القائمةمن هذه  5قياس آخر كما هو مذكور في إيضاح 

 

 اسم الفرع   رقم السجل التجاري  مكان اإلصدار  التاريخ 

 جيزان  5900001712 جيزان  هـ22/12/1401

 الرياض 1010042732 الرياض هـ22/03/1402

 جدة 4030041385 جدة هـ13/03/1404

 الحريضة   -رجال المع  5861023704 رجال المع – أبها هـ18/03/1424
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 المعايير والتفسيرات الجديدة  .  3

 التعديالت 

باستثناء   للشركة،المالية    القوائم  على  مادي   تأثير  لها  ليس  ولكنالعام الحالي    خالل  أدناه،  الموضحة  المعايير، يسري عدد من التعديالت الجديدة على  

 ما تمت اإلشارة إليه أدناه 

تصبح    التي تم إصدارها ولكنها لمو  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  علىالشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية    تطبقلم  

 سارية المفعول بعد: 

  على تعديالت

 الوصف  المعايير 

تطبق للسنوات التي تبدأ  

 ت ملخص عن التعديال في أو بعد 

    
معيار الدولي للتقرير 

، معيار الدولي 9 المالي

، معيار  4للتقرير المالي 

الدولي للتقرير المالي 

، معيار الدولي للتقرير 7

ومعيار  ، 16المالي 

 39المحاسبة الدولي 

الفائدة    تعديالت معدل  على 

 2المرحلة  – المعياري 
 م 2021يناير  1

محاسبة التحوط  عن    محددةتعدل هذه التعديالت متطلبات  

بمواصلة   خالل  للسماح  المتأثر  للتحوط  التحوط  محاسبة 

فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط  

لإلصالحات   نتيجة  الحالية  الفائدة  أسعار  بمعايير  المتأثرة 

أيضاً  التعديالت  تقدم  الجارية.  الفائدة  ألسعار  القياسية 

متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير المالي  

التي    7رقم   لالستثناءات  تخضع  التي  التحوط  لعالقات 

 .9أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

المعيار الدولي للتقرير 

 16المالي 

تعديالت على المعيار الدولي 

 16رقم  المالي للتقرير

 19- كوفيد  - التأجير 

 امتيازات اإليجار ذات الصلة 

 م 2021 ابريل 1

يمدد هذا التعديل اإلعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار  

للدفعات   19-   بكوفيدالمرتبط   اإليجار  لعقد  تعديل  هو 

أو قبله )بدالً من    2022يونيو    30المستحقة في األصل في  

 .أو قبله( 2021يونيو  30السداد المستحق في 

 الوصف  تعديالت على المعيار 
تطبق للسنوات التي  

 ملخص عن التعديل  تبدأ في أو بعد 

     

معيار المحاسبة الدولي  

37  

  – بخسارة  المحملةالعقود 

 تكلفة الوفاء بالعقد 
 م 2022يناير  1

تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي  

تتعلق مباشرة بالعقد. تنطبق هذه التعديالت على العقود التي لم  

تفي المنشأة بها بعد جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير  

 السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً. 

للتقرير  الدولي  المعيار 

  المعاير ،  16المالي  

  ، 9  المالي  للتقرير  الدولي

الدولي   المحاسبة  معيار 

 الدولي  المعيار،  41

 1 المالي للتقرير

للمعايير  السنوية  التعديالت 

)دورة   المالي  للتقرير  الدولية 

 ) م2020 –م 2018

 م 2022يناير  1

المالي   للتقرير  الدولي  التعديل  16المعيار  يزيل    إعادة   توضيح: 

 . المستأجرة العقارات تحسينات  لسداد التعويض

: يوضح التعديل أنه عند تطبيق 9المعيار الدولي للتقرير المالي  

في المائة" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف   10اختبار "

المالي، المنشأة  ال    بااللتزام  أو    سوىتشمل  المدفوعة  الرسوم 

تطبيق   يجب  والمقرض.  )المقترض(  المنشأة  بين  المستلمة 

ديالت والتبادالت التي تحدث في  التعديل بأثر مستقبلي على التع

 أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة. 

الدولي   المحاسبة  المحاسبة  41معيار  معيار  مطلب  التعديل  يلغي   :

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس   41الدولي رقم 

 القيمة العادلة. 

المالي   للتقرير  الدولي  إعفاءً   يتيح :  1المعيار  لشركة  إ   التعديل  ضافياً 

تابعة تصبح بعد تطبيقها ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة  

 فرق الترجمة التراكمي.

معيار المحاسبة الدولي 

16 

الممتلكات واآلالت 

 والمعدات: المتحصالت قبل

 م 2022يناير  1   االستخدام المقصود

تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات 

واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن  

يصبح هذا األصل متاحاً لالستخدام. باإلضافة إلى 

توضح التعديالت أيًضا معنى "اختبار ما إذا كان ذلك،

 األصل يعمل بشكل صحيح".
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 

 )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة  .  3

 التي تم إصدارها ولم تصبح سارية بعد )تتمة(  المعايير والتفسيرات الجديدة المعدلة

 

التي تم إصدارها ولكنها لم و   المالي   للتقرير  الدولية  المعايير   على الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية    تطبقلم  

 تصبح سارية المفعول بعد: 

 

 

 

 

تعديالت على  

 الوصف  ايير المع 

تطبق للسنوات  

 ملخص عن التعديل  التي تبدأ في أو بعد 

المعيار الدولي 

 3للتقرير المالي 

  التقرير   مفاهيم  إطار

  المالي 
 م 2022يناير  1

المالي    للمعيار  التعديل  تحديث   تم للتقرير  بحيث يشير إلى    3الدولي 

 م. 1989م بدالً من إطار عام 2018اإلطار المفاهيمي لعام 

المعيار الدولي 

 17للتقرير المالي 
 م 2023يناير  1 عقود التأمين

الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي   يعتبر هذا المعيار المحاسبي 

 التنفيذ، االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز  

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تعديالته   17سيحل  )إلى جانب 

عقود التأمين )المعيار   4الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية  

 .2005الذي تم إصداره في عام  (4الدولي للتقارير المالية 

 

معيار المحاسبة  

 1الدولي 

 

تصنيف المطلوبات  

كالمتداولة أو غير  

 المتداولة

 م 2023يناير  1

يوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء التسوية، وأن الحق 

في التأجيل يجب أن يكون موجوداً في نهاية فترة التقرير، وأن هذا  

يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الخاص به،  التصنيف ال  

وذلك فقط إذا كان مضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي نفسها  

 أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها 

معيار المحاسبة  

والمعيار   1الدولي 

الدولي للتقرير  

المالي بيان  

 2الممارسة 

السيا عن  سات اإلفصاح 

 المحاسبية
 م 2023يناير  1

في تحديد السياسات   المنشآت مع مساعدة  التعديل هذا يتعامل

 المالية  قوائمهاالمحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في 

معيار المحاسبة  

 8الدولي 

التقدير   تعريف  تعديل 

 المحاسبي 
 م 2023يناير  1

التعديل هذا  لمساعدة التقديرات  بتعريف  ال  على   يتعامل  المحاسبية 

 .المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية 

معيار المحاسبة  

 12الدولي 
 م 2023يناير  1 ضرائب الدخل

هذا التعديل محاسبة الضرائب المؤجلة على المعامالت مثل   يوضح

 عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل

تعديالت على  

المعيار الدولي 

  10للتقرير المالي 

ومعيار المحاسبة 

 28الدولي 

بيع أو المساهمة في 

بين المستثمر  الموجودات 

والشريك أو المشروع 

 المشترك 
 

 ال ينطبق 
 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  ومعيار    10تتعامل 

مع المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة   28المحاسبة الدولي رقم 

بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع المشترك.   الموجودات في  

الخسائر  أو  األرباح  أن  على  التعديالت  تنص  التحديد،  وجه  على 

 دان السيطرة على شركة تابعة.الناتجة عن فق
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة .4

المدرجة  المبالغ  وعلى  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  تؤثر  التي  والتقديرات  األحكام  اإلدارة  استخدمت  المالية،  القوائم  هذه  إعداد  عند 

أخرى  وعوامل  التاريخية  الخبرة  على  بها  المرتبطة  واالفتراضات  التقديرات  تستند  والمصروفات.  واإليرادات  والمطلوبات  للموجودات 

تي مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف، والتي تكون نتيجتها أساساً إلصدار أحكام حول القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات ال

 هولة من مصادر أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ال تظهر بس

ديل  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر. يتم االعتراف بمراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تع

مراجعة والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل من الفترات التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو في فترة ال

 الحالية والمستقبلية.

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة 

المحاسبية للشركة ولها تأثيراً فيما يلي األحكام الهامة، باستثناء التقديرات الموضحة أدناه والتي قامت بها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات  

 جوهرياً على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية.

 تحديد معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية 

مع األخذ في االعتبار القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الفردية   النقديةجدولة التدفقات  ب  المتعلقةالخصم السوق الحالي للمخاطر    معدل  يمثل

يتم    للموجودات  لم  التي  يعتمد    إدراجهااألساسية  النقدية.  التدفقات  تقديرات  للشركة.تحافي  المحددة  الظروف  الخصم على  معدل  تم   ساب 

 .المالية قوائمالإلى هذه  9في إيضاح  وجدت،إن  الصلة،اإلفصاح عن التقديرات واالفتراضات ذات 

 التقييم االكتواري لمنافع نهاية الخدمة للموظفين 

المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.   المكافآت الموظفين"( بموجب برنامج    كافأةنهاية الخدمة للموظفين )"م  منافعيتم تحديد تكلفة  

هذه االفتراضات تحديد    وتشملقد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل.  التي  فتراضات  إجراء العديد من االالتقييم االكتواري    يشمل

إن التزام   األجل؛لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة    نظراً و دوران الموظفين.  معدل  معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب والوفيات و 

 أكثر، أو بشكل متكرر    سنوي،للتغيرات في هذه االفتراضات. يتم تعديل جميع االفتراضات على أساس    يعتبر شديد الحساسيةالمحددة    المنافع

 .المالية قوائمإلى هذه ال 17في إيضاح  وجدت،إن  الصلة،إذا لزم األمر. تم اإلفصاح عن التقديرات واالفتراضات ذات 

 قياس القيمة العادلة وعملية التقييم

  مدخالت وأساليب الشركة بالقيمة العادلة ألغراض التقرير المالي. إدارة الشركة مسؤولة عن تحديد  ومطلوبات  تم قياس بعض موجودات  

 القيمة العادلة. لقياسالتقييم المناسبة 

العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق بالق القيمة  در المتاح. في حالة عدم توفر  عند تقدير 

مدخالت المستوى األول، تعمل الشركة على توظيف مقيمين معتمدين كطرف ثالث إلجراء التقييم. تعمل إدارة الشركة عن قرب مع المقيمين 

ات ذات الصلة إن وجدت تم اإلفصاح عن التقديرات واالفتراض  الخارجيين المعتمدين لتحديد المدخالت وأساليب التقييم المناسبة في النموذج.

 .المالية القوائمفي هذه  11و   8و  7في إيضاح 

 والموجودات العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات

 تقدر الشركة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات في نهاية كل فترة تقرير سنوي. يتم تحديد هذه التقديرات بعد النظر في 

ً االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك الناتج عن االستعمال المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية    سنويا

اإلفصاح عن التقديرات   م ت  .عن التقديرات السابقة  تختلف  األعمار اإلنتاجية  أن االستهالك المستقبلية حيث تعتقد اإلدارة    مصاريفوسيتم تعديل  

 .المالية القوائمإلى هذه  6في إيضاح  وجدت،إن  الصلة،واالفتراضات ذات 

 مخصص الزكاة 

سيم  قامت اإلدارة بتقييم موقف الزكاة مع مراعاة تشريعات الزكاة المحلية والقرارات الصادرة بشكل دوري واالتفاقيات. ال يكون تفسير المرا

تم اإلفصاح عن التقديرات واالفتراضات   . الزكاة والضريبة والجماركهيئة  واالتفاقيات التشريعية واضًحا دائًما ويستلزم إكمال التقييم من قبل  

 .المالية القوائملهذه  21في إيضاح  وجدت،إن  الصلة،ذات 
 

 القيمة العادلة للروبيان 

  استخدامه، تستخدم الشركة معدل الخصم للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. مطلوب حكم هام في تحديد السعر المناسب الذي سيتم  

شهًرا. كما تستخدم التقديرات في   12والذي يعتمد على معدل االقتراض اإلضافي للقروض قصيرة األجل حيث أن فترة الحصاد أقل من  

ومعدالت النفوق. ال يوجد سوق   الروبيان،  جودةو   الروبيان،وذيول    الوزن،ومتوسط    السوق،من حيث أسعار    للروبيان تحديد القيمة العادلة  

لذلك يتم اشتقاق سعر السوق من أسعار السوق التي يمكن مالحظتها )عند توفرها( أو أسعار البيع المتعاقد عليها أو األسعار  روبيان،للفعال 

منه معدل    التاريخية. يتم تحديد وزن الروبيان على أساس العدد التقديري للروبيان في نهاية الفترة مطروًحا  أرقام  المستقبلية المقدرة بناًء على  

الوزن التقديري للروبيان. ينمو الروبيان بمعدالت مختلفة ويمكن أن يكون هناك انتشار كبير في جودة النفوق المتوقع مضروبًا في متوسط  

 ائم قو إلى هذه ال  11ووزن الروبيان مما يؤثر على السعر المحقق. تم اإلفصاح عن التقديرات واالفتراضات ذات الصلة إن وجدت في إيضاح  

.المالية
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 الهامة السياسات المحاسبية  .5

  ممتلكات واآلالت ومعدات

إلى   الموجودات بما في ذلك أي تكاليف تنسب مباشرة إلعادة    الشراء،يتم االعتراف بالممتلكات واآلالت والمعدات من حيث المبدأ بتكلفة  

بالتكلفة ناقًصا االستهالك  الموجودات الموقع والظروف الالزمة لتمكينها من العمل بالطريقة التي حددتها إدارة الشركة. يتم الحقًا قياس هذه 

 .إن وجدت  القيمة،المتراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في 

يتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة للممتلكات واآلالت   مختلفة،اجية  عندما يكون للمكونات الرئيسية للممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنت

 .والمعدات 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ويتم احتسابه على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية   قائمةيتم تحميل االستهالك على  

 :معدالت االستهالك المقدرة لألصول التي سيتم استهالكها التالي،النحو  المقدرة لكل بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. على 

 

 

 

 

 

إذا كان هناك مؤشر على وجود تغيير جوهري في العمر اإلنتاجي أو القيمة المتبقية لبند ما، تتم مراجعة االستهالك في المستقبل ليعكس 

 التقديرات الجديدة. 

منافع اقتصادية مستقبلية يتم استبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء جوهري معترف به مبدئيًا عند استبعاده أو عند عدم توقع  

من استخدامه. يتم تضمين أي مكسب أو خسارة ناتجة عن عدم االعتراف باألصل )محسوباً على أنه الفرق بين صافي عائدات االستبعاد 

 والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح او الخسارة.

لخدمة، إن وجدت، وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تستوفي يتم االعتراف ببنود مثل قطع الغيار والمعدات االحتياطية ومعدات ا

 تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات. خالف ذلك، يتم تصنيف هذه العناصر كمخزون.

 التنفيذ  تحتاألعمال الرأسمالية 

التنفيذ ويتم رسملتها عند اكتمالها ولكن يبدأ االستهالك   تحت التنفيذ التكلفة المباشرة المتعلقة بالمشاريع الجديدة    تحت تمثل األعمال الرأسمالية  

 .عندما يصبح األصل متاًحا لالستخدام المقصود

 المخزون 

ويُدرج بالتكلفة أو صافي  الغيار، وقطع  المستودعات،ومستلزمات  الخام،والمواد  ،عمال تحت التنفيذواال  المكتملة، يشمل المخزون البضائع 

أيهما أقل. تشمل التكلفة تكلفة المواد وجميع النفقات المرتبطة مباشرة بعملية التصنيع باإلضافة إلى المبلغ المناسب   تحقيقها،القيمة الممكن  

لصنع تكلفة المواد الخام والعمالة ومصروفات اإلنتاج العامة بناًء على طاقة التشغيل العادية. تشمل تكلفة السلع التامة ا  األخرى،للتكاليف  

 .المرجح المناسبة. يتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام طريقة المتوسط 

يتكون صافي القيمة الممكن تحقيقها من سعر البيع المقدر خالل سير األعمال العادية بعد خصم تكاليف اإلنتاج اإلضافية إلكمالها 

 .ومصروفات البيع والتسويق

يتم تخفيض المخزون إلى صافي القيمة الممكن تحقيقها أو يتم إنشاء   الحاجة،وعند    بانتظام،تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للمخزون  

 .الصلةمخصص للبنود المتقادمة إذا كان هناك أي تغيير في نمط االستخدام و / أو الشكل المادي للمخزون ذي 

 النقد وما في حكمه 

االستحقاق األصلي لمدة ثالثة أشهر أو أقل. ويشمل أيًضا السحب  البنوك والودائع البنكية ذات تاريخ نقد في  وما في حكمهالنقد  يتكون بند

على المكشوف من البنوك التي تعد جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد للشركة ومن المحتمل أن تتقلب من السحب على المكشوف إلى األرصدة 

 .اإليجابية

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

قد تكبدت خسائر  الموجودات  إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه  لتحديد ما  المالية  الموجودات غير  تتم مراجعة  في تاريخ كل تقرير، 

لالسترداد ألي أصل متأثر )أو مجموعة من انخفاض في القيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة المحتمل، يتم تقدير القيمة القابلة 

قيمتها المقدرة الموجودات المماثلة( ومقارنتها بالقيمة الدفترية. إذا كانت القيمة المقدرة القابلة لالسترداد أقل، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى 

 الخسارة. القابلة لالسترداد، ويتم االعتراف فوراً بخسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو 

يمتها يحدث انخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد، والتي هي أعلى من ق

 العادلة مطروًحا منها تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمة. 

لنموذج )التدفقات النقدية المخصومة( وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة يكون المبلغ القابل لالسترداد حساًسا لمعدل الخصم المستخدم  

 ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

 السنوات تصنيف االصل 

 سنة  30 مباني وطرق ممهدة

 سنوات  20-5 دات ومنشآت عمصنع وم

 سنة 20 قوارب ومعدات صيد

 سنوات  10-4 سيارات 

 سنوات  10-5 ومعدات مكتبيةوتجهيزات أثاث  

 سنوات  10 أجهزة اتصاالت 
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .5

 )تتمة(  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

في القيمة بمقارنة القيمة الدفترية لكل موجود بالمخزون )أو مجموعة من   انخفاضوبالمثل في تاريخ كل تقرير، يتم تقييم المخزون ألي  

في أحد موجودات المخزون )أو مجموعة من   انخفاضالموجودات المماثلة( بسعر البيع ناقصاً التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع. إذا حدث  

 ً التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع ويتم االعتراف فورا بخسارة انخفاض   الموجودات المماثلة( يتم تخفيض قيمته الدفترية إلى سعر البيع ناقصا

 في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة.

ذات الصلة( إلى   الموجوداتعندما يتم عكس قيد خسارة انخفاض القيمة الحقًا، يتم عندها زيادة القيمة الدفترية للموجودات )أو مجموعة من  

التكاليف الالزمة لإلكمال والبيع، في حالة المخزون(، على أال  تزيد التقدير الذي تم مراجعته لقيمتها القابلة لالسترداد )سعر البيع ناقصاً 

النخفاض في القيمة لتلك القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة ا

 الموجودات للسنة السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل أو الخسارة الشاملة على الفور.

 احتياطات حقوق الملكية 

األرباح المبقاة للفترة الحالية والسابقة. يتم  يمثل رأس المال القيمة االسمية )االسمية( لألسهم التي تم إصدارها. تشمل األرباح المبقاة جميع  

 تسجيل جميع المعامالت مع مالكي الشركة بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية. 

 االحتياطي النظامي 

 النظامي% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي  10يتم تحويل    السعودية،وفقًا للنظام األساسي للشركة وقانون الشركة في المملكة العربية  

% من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.  30بعد استيعاب جميع الخسائر المتراكمة حتى يصل االحتياطي إلى  

 .يمكن استخدامه لزيادة رأس المال بعد الحصول على موافقة المساهمين  ذلك،ومع 

 المخصصات 

في تاريخ التقرير )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام  

المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل و   تكون الشركة ملزمة بنقل المنافع االقتصادية في التسوية ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

 تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي 

 ة المطلوبات المحتمل

من خالل حدوث أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من األحداث   فقط  تأكيدها  سيتمجميع االلتزامات المحتملة الناشئة عن األحداث الماضية التي  

من   إثباتها، أو جميع االلتزامات الحالية الناشئة عن األحداث الماضية ولكن لم يتم  بالكامل  للشركة  عليها  تسيطرالمستقبلية غير المؤكدة التي ال  

( 2( ال يوجد احتمال أن يكون التدفق الخارج للموارد المتضمنة في المنافع االقتصادية مطلوبًا لتسوية االلتزام ، أو )1أجل األسباب التالية: )

المالية للشركة   أرقام  لموثوقية ؛ يجب تقييمها جميعًا في كل بيان مركز مالي واإلفصاح عنها في  ال يمكن قياس مبلغ االلتزام بدرجة كافية من ا

 .باعتبارها التزامات محتملة

 القروض 

تكاليف المعاملة المتكبدة. تقاس القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بأي يتم االعتراف بالقروض مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم  

فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( ومبلغ االسترداد في الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة 

 الفعلية.

ي عند إبراء الذمة من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. يتم تصنيف القروض تتم إزالة االفتراضات من قائمة المركز المال

 شهراً. 12كالتزام متداول عندما يكون تاريخ االستحقاق المتبقي أقل من 

 الزكاة 

الزكاة والضريبة والجماركالشركة خاضعة للزكاة وفقا   المملكة العربية السعودية. يتم    لهيئة  تقديم الزكاة على أساس االستحقاق. يتم في 

ئي، احتساب الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الدخل المعدل، أيهما أعلى. يتم تسجيل أي فرق في التقدير عند الموافقة على الربط النها

 وفي ذلك الوقت يتم تسوية المخصص.

 مزايا الموظفين

 التزامات قصيرة األجل 

بااللتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة، وبدل تذاكر السفر، وبدل تعليم يتم االعتراف  

فيما األطفال، وبدل األثاث المتوقع تسويته بالكامل في غضون أثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة  

 بخدمات الموظفين حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. يتعلق 

 مكافأة نهاية خدمة الموظفين 

لمزايا إن االلتزام أو األصل المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بخطة مزايا نهاية الخدمة المحددة هي القيمة الحالية اللتزام ا

 وقعة.المحددة في نهاية فتـرة التقرير. يتم احتساب التزام المنفعة المحددة بواسطة اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المت

كات عالية يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام المستحقات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشر

 الجودة التي يتم تحديدها بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، والتي لها شروط تقارب شروط االلتزام ذات الصلة. 
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .5

 )تتمة(  مزايا الموظفين

 المحددة على النحو التالي: يتم تصنيف تكاليف المنافع 

 تكلفة الخدمة 

 تكاليف الخدمات تشمل الخدمة الحالية ويتم االعتراف بالخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة مباشرة. 

ئمة الربح أو يتم االعتراف بالتغييرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قا

 الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. 

 تكلفة الفائدة 

يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طريق تطبيق معدل الخصم على الرصيد الصافي اللتزام المنفعة المحددة. يتم تضمين هذه التكلفة في 

 حساب استحقاقات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة. 

 سائر إعادة قياس المكاسب أو الخ

ها يتم االعتراف بمكاسب أو خسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في الفترة التي تحدث في

 في قائمة الدخل الشامل. 

 تكلفة التمويل  

إلكمال وإعداد   الالزمةالمؤهلة على مدى فترة زمنية    الموجودات تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج  

كـ  تسجيلها  ويتم  فيها  تكبدها  يتم  التي  الفترة  في  كمصروفات  األخرى  التمويل  تكاليف  تحميل  يتم  البيع.  أو  المقصود  لالستخدام  األصل 

 .تمويل". تتكون تكاليف التمويل من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال وفات مصر"

 اإليرادات ب االعتراف

عليه   يتم االعتراف باإليرادات عندما تفي الشركة بالتزاماتها في العقود المبرمة مع العمالء بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول

 :خمس خطوات لالعتراف باإليرادات  15الدولي للتقرير المالي يوفر المعيار  التحديد،مقابل تلك السلع أو الخدمات. على وجه 

 .األولى: تحديد العقد )العقود( مع العمالءالخطوة 

 .الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد

 .الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة

 .الخطوة الرابعة: تخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء في العقد

 الخطوة الخامسة: االعتراف باإليرادات عندما يتم الوفاء بالتزام األداء

عندما يتم نقل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل ليتمكن من استخدامها   التعاقدية،تم االعتراف باإليراد عند الوفاء بأداء االلتزامات  ي

 .للغرض المقصود ودون قيود أو االستفادة من الخدمات المقدمة بموجب العقد

 .ثانوية ناتجة عن المخلفات الزراعية أو الصناعية كإيرادات أخرى في بيان الربح أو الخسارةيتم التعامل مع اإليرادات من بيع أي منتجات 

فسيتم التعامل   العميل،بين سعر بيع المنتج في موقع التسليم في موقع الشركة وسعر بيع نفس المنتج في موقع    السعر،في حالة وجود فرق في  

 .يمة ذات الصلة التكلفة في تكلفة اإليرادات مع الفرق الناتج على أنه دخل نقل وإدخال الق

 الخصومات 

تمنح للعمالء حسب ظروف السوق والمنافسة. يتم االعتراف باإليراد بناًء على السعر المحدد في العقد أو   وجدت،خصومات إضافية إن  

إلى الحد الذي يكون من المحتمل للغاية عدم المتفق عليه مع العميل بعد خصم الخصومات المحددة لكل عميل. يتم االعتراف باإليرادات فقط  

ويتم االعتراف بااللتزام التعاقدي للخصومات المتوقعة في حجم المبالغ المستحقة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات التي تمت   كبير،حدوث عكس  

 .التقريرحتى نهاية فترة 

 مكون التمويل

وفقًا ال تتوقع الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بين تسليم المنتجات المتفق على بيعها للعميل والدفع من قبل العميل على مدى عام واحد.  

 .ال يلزم إجراء أي تعديل في أسعار المعامالت للقيمة الزمنية للنقود لذلك،

 طريقة الفائدة الفعالة 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة لألصل والمطلوبات المالية وتخصيص إيرادات ومصروفات الفوائد على  

رسوم مدى الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط اإليصاالت النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع ال

عة أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات األخرى( من خالل العمر المدفو 

 .الفترة األقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي  االقتضاء،عند  أو، القسم،المتوقع ألداة 

 الحيوية  الموجودات

غير ناضج وناضج يمثل مراحل ما قبل  روبيان صنف إلى  ويللشركة من الروبيان في جميع مراحل دورة الحياة.    حيويةال  الموجودات تتكون  

 .على التوالي  للحصاد،الحصاد وجاهز 

بالقيمة العادلة مطروًحا منها تكلفة   حيوية الزراعة. يتم قياس الموجودات ال  41وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    حيويةال  الموجودات   إثبات يتم  

 . 13 رير المالي ما لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. يتم قياس القيمة العادلة وفقًا للمعيار الدولي للتق البيع،
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .5

 ( )تتمة حيويةال الموجودات

س تشير "القيمة العادلة" إلى السعر الذي كان من الممكن تحقيقه عند بيع األصل في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القيا  

 .في ظل ظروف السوق السائدة

. حيويحيث يوجد القليل من التحول ال  العادلة،تعتبر التكلفة التاريخية نهًجا معقواًل للقيمة    (،بالنسبة لمرحلة ما قبل الحصاد )غير ناضجة

تشتمل هذه المرحلة على حصة   نفسه،يعتمد هذا التقييم على حقيقة أنه عند وضع اليرقات في األحواض يظل وزنها منخفًضا نسبيًا. في الوقت  

 .مقاسة من حيث الحجم والقيمة الحيوية للشركة الموجودات محدودة من 

وتشمل تكلفة الشراء باإلضافة إلى رسوم النقل )إن وجدت( واألعالف   شهريًا،التكلفة المرجح  يتم قياس التكلفة بناًء على معادلة متوسط  

 .واألدوية وتكلفة العمالة المباشرة ونسبة مناسبة من المصروفات العامة التشغيلية للمزرعة المتراكمة على أساس المشروع

. يصنف الجمبري الذي لحصاد عندما يكون وزنه الحي تعتبر الشركة أن الجمبري يتمتع بوزن مثالي ل  واألفضل،وفقًا لمبدأ االستخدام األعلى  

يساوي وزنه الحي أو أكثر على أنه جاهز للحصاد بينما يصنف الجمبري الذي لم يحقق هذا الوزن على أنه قبل الحصاد. في حالة االستعداد 

يتم    صاد، الحيتم تعريف االستخدام األفضل واألعلى على أنه حصاد وبيع الجمبري في أسرع وقت ممكن. بالنسبة لمرحلة ما قبل    للحصاد،

ثم حصاد الجمبري وبيعه.  للحصاد،تعريف االستخدام األفضل واألعلى من حيث المبدأ على أنه تربية الجمبري للوصول إلى الوزن األمثل 

 .قد يتم تقديم تاريخ الحصاد المطبق في التقييم إذا لزم األمر في المواقف في منطقة معينة ذلك،ومع 

لعرض   الخصم  معدل  الشركة  سيتم  تستخدم  الذي  المناسب  السعر  تحديد  في  حكم  وجود  يتطلب  الحالية.  للقيمة  المستقبلة  النقدية  التدفقات 

 استخدامه، والذي يعتمد على معدل االقتراض اإلضافي للشركة. 

 .اإلنفاقالوزن والحجم، ومعدالت ومتوسط  السوق،من حيث أسعار  لروبيان كما تستخدم التقديرات في تحديد القيمة العادلة ل

، لذلك يتم اشتقاق سعر السوق من أسعار السوق التي يمكن مالحظتها )عند توفرها( أو أسعار البيع المتعاقد روبيان ال يوجد سوق فعال لل

في نهاية الفترة  للروبيان على أساس العدد التقديري   الروبيان التاريخية. يتم تحديد وزن  أرقام عليها أو األسعار المستقبلية المقدرة بناًء على 

الوزن التقديري للجمبري. ينمو الجمبري بمعدالت مختلفة ويمكن أن يكون هناك عدل النفوق المتوقع مضروبًا في متوسط  مطروًحا منه م

 .مما يؤثر على السعر المحقق الروبيان انتشار كبير في جودة ووزن 

مع تعديلها لتغطية الوفيات المتوقعة حتى تاريخ   الموقف،تعتمد الكتلة الحيوية المقدرة )الحجم( على العدد الفعلي لألفراد في الحوض في بيان  

 .الحصاد ومضروبة في الوزن المقدر للفرد في وقت الحصاد

الدخل الشامل /   قائمة. يتم تسجيل التغييرات على القيمة العادلة المقدرة للموجودات الحيوية من خالل  الروبيانوحدة القياس الفردية هي  

 .ةحيويالبند تعديالت القيمة العادلة المتعلقة بالموجودات  )الخسارة( ويتم عرضها في 

 مصروفات إدارية وعمومية 

جزًءا من تكلفة المبيعات. يتم تحديدًا  البيع والتوزيع العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تشكل    مصروفات تشمل  

على أساس ثابت. تعترف الشركة بالدعم التسويقي    ،اللزومعند    واإلدارية،بين تكلفة المبيعات والبيع والتوزيع والمصروفات العمومية    التوزيع

 .ين في مصاريف البيع والتوزيع على أساس االستحقاقمن البائع

 السهم  أرباح 

)إن وجدت( لكل سهم عادي. يتم احتساب األرباح األساسية بقسمة الربح أو الخسارة   والمنخفضةالسهم األساسية    أرباحتعرض الشركة  

معدالً بعدد األسهم العادية المعاد   السنة،المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  المنسوبة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط  

باألرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مساهمي الشركة العاديين والمتوسط   السهم المخفف شراؤها أو الصادرة خالل السنة. يتم تعديل ربحية  

 .المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة مع تأثير جميع األسهم العادية التي يحتمل إصدارها

 ضريبة القيمة المضافة 

 :باستثناء المضافة،بعد خصم ضريبة القيمة   الموجودات يتم االعتراف باإليرادات والمصروفات و 

  ، والجماركهيئة الزكاة والضريبة   أو الخدمات غير القابلة لالسترداد من   الموجودات عندما يتم تكبد ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بشراء  

والذمم المدينة    االقتضاء؛عند    المصروفات،يتم االعتراف بضريبة المعاملة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود    الحالة، في هذه  

 .والدائنة المتضمنة في مبلغ ضريبة المعاملة

 الموجودات كجزء من بنود شراء   هيئة الزكاة والضريبة والجمار،  صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد أو المستحق الدفع إلى 

 .أو المصاريف في بيان المركز المالي 

 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت. يتم االعتراف بأرباح 

في وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية بالعمالت األجنبية بالمعدالت السائدة  

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية العام ويتم قياسها بالتكلفة   قائمةالسنة في    نهاية

استخدام والتي يتم ترجمتها ب  العادلة،باستثناء البنود غير النقدية بالقيمة    (،التاريخية )يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملة

 أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .5

 أدوات مالية 

 الموجودات المالية 

 تصنيف الموجودات المالية 

يتم تصنيف الموجودات المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة   ،األولي   اإلثبات عند  

فإن الشركة كما في تاريخ التقرير تحتفظ فقط بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة   ذلك،من خالل الربح أو الخسارة. ومع  

 .ن خالل الربح أو الخسارة العادلة م

 .الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 :المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجوديتم قياس 

 .لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بالموجودفي نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ  بموجودحتفظ ي  •

محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات رأس المال وتوزيعات األرباح عمل الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ  ت   •

 .على المبلغ األصلي المستحق القبض

 أ( األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 حقوق الملكية 

قد تختار الشركة بشكل غير قابل للنقض عرض التغييرات   للمتاجرة،بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به    ،اإلثبات األولي عند  

 .ويتم اتخاذ هذا االختيار بناًء على االستثمار من أجل االستثمار اآلخر،الالحقة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة أ( األصول المالية بالقيمة  

على سبيل المثال )حقوق الملكية المحتفظ   الخسارة، يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 .من خالل الدخل الشامل اآلخر( واألوراق المالية غير المصنفة على أنها غير مصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة بها للمتاجرة

قد تقوم الشركة بشكل غير قابل لإللغاء بتخصيص أصل مالي يلبي بطريقة أخرى المتطلبات ليتم   ،اإلثبات األولي عند    ذلك،باإلضافة إلى  

لخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا  المطفأة،قياسه بالقيمة  

 .بشكل كبير من المحاسبة عدم التطابق الذي قد ينشأ بطريقة أخرى

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

 :يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو جزء من األصول المالية عندما

 أو ،موجود انتهى الحق في تلقي التدفقات النقدية من  (1

تحملت التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى نقلت الشركة حقها في تلقي التدفقات النقدية من األصل أو  (  2

 :طرف ثالث بموجب ترتيب "مرور": وإما

 ير.قامت الشركة بتحويل جميع مخاطر ومزايا األصل إلى حد كب( 4

 .طرة على األصل المالي ال تقوم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا األصل وال تحتفظ بالسي( 5

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

 تقوم الشركة بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة والمرتبطة بموجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. 

والذي يتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى ،  9تطبق الشركة النهج المبسط على النحو الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي  

 العمر من االعتراف األولي بالذمم المدينة.

 تستخدم الشركة مصفوفة مخصص في حساب خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، 

مجموعات التقادم التعاقدية التي فات موعد استحقاقها. تم تطوير مصفوفة المخصصات مع األخذ مع تطبيق معدالت مخصصات معينة على  

النتيجة   في االعتبار احتمالية التعثر والخسارة في حالة التعثر في السداد والتي تم اشتقاقها من القوائم التاريخية للشركة وتم تعديلها لتعكس

 االقتصاد الكلي. المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن عوامل

 تعتبر األدوات األخرى منخفضة المخاطر وتستخدم الشركة مصفوفة مؤقتة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة.

 يتم شطب األصل المالي فقط عندما:

 فات موعد استحقاقه، و  -أ

 ال يوجد توقع معقول للتعافي  -ب 
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( . 5

 )تتمة(  أدوات مالية

 )تتمة(  الموجودات المالية

 المدينة، تواصل الشركة االنخراط في أنشطة اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة القائمة. عند تكوين الذمم    المالية، إذا تمت كتابة األصول  

 يتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة. الشطب،بعد 

 المطلوبات المالية 

 االعتراف األولي 

التكاليف يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبد ئياً بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والتسهيالت، فإن القيمة العادلة للمقابل المستلم ناقصاً 

 المباشرة المنسوبة للمعاملة. 

 القياس الالحق 

األولي  االعتراف  باألرباح   ،بعد  االعتراف  يتم  الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الحقاً  المالية  المطلوبات  قياس  يتم 

 والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.

 الماليةإلغاء االعتراف بالمطلوبات 

ال التزام يتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام بموجب االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبد

التبادل أو مالي حالي بآخر من نفس الُمقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير أو يتم تعديل شروط التزام قائم بشكل جوهري، فإن مثل هذا  

صلة في التعديل يتم التعامل معه على أنه استبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات ال

 قائمة الربح أو الخسارة. 

 مقاصة األدوات المالية 

النفاذ قانونًا    قائمةويتم تسجيل صافي المبلغ في    المالية،تتم تسوية الموجودات والمطلوبات   المالي عندما يكون هناك حق واجب  المركز 

لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية األصول. المسؤولية في وقت واحد. يجب أال 

 .العادي وفي حالة التقصير أو اإلعسار أو إفالس الشركة أو الطرف المقابليكون الحق قابالً للتنفيذ قانونيًا في سياق العمل 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية 

 تصنف الشركة القيمة العادلة ألدواتها المالية في التسلسل الهرمي التالي، بناًء على المدخالت المستخدمة في تقييمها:

 المستوى األول 

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة في األسواق النشطة إلى سعر اإلغالق المدرج في تاريخ قائمة المركز المالي. تشمل األمثلة تستند  

 مشتقات السلع المتداولة والموجودات المالية األخرى مثل االستثمارات في حقوق الملكية وسندات الدين.

 المستوى الثاني 

لة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط باستخدام تقنيات التقييم باستخدام بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. يتم تحديد القيمة العاد

لعائد أو تتضمن أساليب التقييم هذه التدفقات النقدية المخصومة، ونماذج التقييم القياسية بناًء على معايير السوق ألسعار الفائدة، ومنحنيات ا

 الصرف األجنبي، وأسعار المتعاملين ألدوات مماثلة، واستخدام معامالت تجارية قابلة للمقارنة. أسعار 

 المستوى الثالث 

لتي يمكن القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم قياسها على أساس التقييمات الخاصة بالمنشأة باستخدام مدخالت ال تستند إلى بيانات السوق ا

 ير قابلة للرصد(.مالحظتها )مدخالت غ 

 التقارير القطاعية 

 أ( الجزء التشغيلي 

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

 ب( المقطع الجغرافي

وبالتالي ال توجد   السعودية،حيث أن جميع اإليرادات من أنشطة الشركة تتم داخل المملكة العربية    جغرافية،ال يوجد لدى الشركة قطاعات  

 .قطاعات جغرافية يتم اإلفصاح عنها
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 الشركة السعودية لألسماك  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31المنتهية في للسنة 

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

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( . 5
 

 توزيعات أرباح نقدية وغير نقدية على المساهمين 

الشركات في المملكة   نظامالموافقة على التوزيع. وفقًا ليتم االعتراف بتوزيعات األرباح النقدية أو غير النقدية للمساهمين كمطلوبات عند  

تتم الموافقة على توزيعات األرباح بناًء على موافقة الشركاء. يتم خصم المبلغ الموزع مباشرة من حقوق ملكية الشركاء    السعودية،العربية  

  .ويتم االعتراف به كالتزام



 

 
 الشركة السعودية لألسماك  

 ( )شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 واآلالت الممتلكات والمعدات  .6

 

 م 2020 ديسمبر 31  م 2021 ديسمبر 31 :على النحو التالي  االستهالكتوزيع 

 6,520,167  5,609.615 ( 22تكلفة اإليرادات )إيضاح 
 2,353,637  1,071,255 (23مصاريف بيع وتسويق )إيضاح 

 846,016  1,301,098 (24مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 

 7,981,968  9,719,820 

باني ومصنع ومنشآت الشركة مقامة على أرض مستأجرة من حكومة المملكة العربية السعودية. م  •

ديسمبر   31

 م 2020

 م 2021ديسمبر  31
 

 االتصاالت  اإلجمالي اإلجمالي
األثاث  

 والتجهيزات 
 السيارات

القوارب ومعدات  

 الصيد 

المصنع والمعدات  

 والمرفق 

المباني والطرق  

 الممهدة 
 

 التكلفة         
 م 2021يناير  1التكلفة في  181,767,593 136,908,165 28,393,921 10,088,794 7,808,774 1,160,707 366,127,954 357,434,486

- 

 

 االضافات خالل العام  1,186,854 6,333,823 1,960,800 1,087,309 968,321 1,762 11,538,869

 خالل العام  ستبعادات اال - - - - - - - (4,326,642)
 التحويالت خالل العام - - - - - - - 13,020,110

 رصيد نهاية العام 182,954,447 143,241,988 30,354,721 11,176,103 8,777,095 1,162,469 377,666,823 366,127,954

 االستهالك المتراكم         

259,270,292 264,663,470 114,377 6,569,266 8,090,287 10,956,302 114,155,103 124,778,135 
 يناير 1االستهالك المتراكم في 

 عامهالك للستاال 4,280,178 1,327,765 1,007,580 771,776 478,571 116,098 7,981,968 9,719,820

 العام  االستبعادات  استهالك - - - - - -  (4,326,642)

 رصيد نهاية العام  129,058,313 115,482,868 11,963,882 8,862,063 7,047,837 230,475 272,645,438 264,663,470

 صافي القيمة الدفترية في        

 م 2021ديسمبر  31 53,896,134 27,759,120 18,390,839 2,314,040 1,729,258 931,994 105,021,385 

 م 2020ديسمبر  31 56,989,458 22,753,062 17,437,619 1,998,507 1,239,508 1,046,330  101,464,484



 

 
 الشركة السعودية لألسماك  

 ( )شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( . 6

بتعديل العمر اإلنتاجي لممتلكاتها وآالتها ومعداتها.  8, قامت إدارة الشركة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 2021السنة المنتهية في  خالل

والمقيمين المعتمدين )تقييم( في   Binary Integrated Technology Solutionsتم اجراء إعادة تقييم العمر اإلنتاجي من قبل شركة 

 على النحو التالي: أصللكل فئة  اإلنتاجي لعمر ل التقدير إعادةالمملكة العربية السعودية. تم اإلفصاح عن 

 الوصف  اعوام قديمة  اعوام جديدة 

 الممهدة  والطرق المباني  4-22 30

 والمرفق  والمعدات  المصنع 7-20 5-20

 الصيد  ومعدات  القوارب  4-25 20

 السيارات  3-4 4-10

 وتجهيزات اثاث  5-10 5-10

 االتصاالت 10 10

 االستهالك  مصروف 9,719,820 7,981,968

 قيد التنفيذ  رأسمالية  مشاريع. 7

 التكلفة  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 م 2021يناير   1التكلفة في  31,805,126 35,358,902

 اإلضافات  29,852,667 9,466,334

 (13,020,110 ) 

 

- 

 
 والمعدات  واآلالت  الممتلكات  الى  المحول

 2021 عام نهاية في  الرصيد 61,657,793 31,805,126

 االنخفاض في القيمة ( 4,429,107)  -

 الرصيد في نهاية العام  57,228,686 31,805,126

 

 هي كما يلي:  م2021كما في ديسمبر  13 ي المال ريربيانات قياس القيمة العادلة وفقا للمعيار الدولي للتق

انخفاض القيمة  

ديسمبر   31في 

 م 2021

القيمة العادلة  

  31كما في 

ديسمبر  

 م 2021

القيمة الدفترية في 

 م 2021ديسمبر  31

المدخالت  

 الرئيسية 
 الخصائص  منهجية التقييم  الغرض 

4,429,107 21,387,893 25,817,000 
التحويالت  

 االخيرة

تقييم انخفاض  

 القيمة
 نهج السوق

  –بناء ومعدات 

 مزرعة الحريدة

 

 : االستثمارية العقارات  بتقييم قام الذي  المقيميلي اسم ومؤهالت  فيما

 قيم الم اسم رقيم  مكتب 

 المقيم  مؤهالت تقييم( هيئة )من  مرخص

من التسلسل  2  المستوى عند  التقييممع االخذ في االعتبار أسلوب التقييم والمدخالت الرئيسية المستخدمة من قبل المقيم، يتم تصنيف 

 .  13 رقم ي المال ريرالهرمي للقيمة العادلة للمعيار الدولي للتق

 

 



 

 
 الشركة السعودية لألسماك  

 ( )شركة مساهمة سعودية
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   ةالعقاري االستثمارات. 8

يناير   25تضمنت األراضي االستثمارية قطعة ارض في منطقة الدمام قد اشترتها الشركة سابقاً من المؤسسة العامة للسكك الحديدة بتاريخ 

لاير سعودي، الى ان تم رفض الشراء من قبل الهيئة العامة للعقار بحجة المخالفة لنظام حماية السكك   39,245,982مقابل  2012

 الحديدية المعتمد. 

لغ استبعدت الشركة األرض من سجالتها وقدمت جميع المستندات المطلوبة للمؤسسة العامة للسكك الحديدية واستلمت الشركة شيكاً بمب

رياالً سعودياً.   11.322.322والبالغة  والجمارك والضريبة الزكاة  للهيئةرياالً سعودياً بعد خصم المستحقات المتراكمة  24.381.455

ة السترداد المبلغ قدمت الشركة المستندات المطلوب ذلك،لاير سعودي مقابل ايجار المستودعات. بعد  ألف 165اضافة الى استقطاع مبلغ 

  لاير سعودي. يتضمن انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى مخصًصا للقيمة الكاملة لالسترداد المستحق من  3،377،204المتبقي وقدره 

 . 13 االيضاحشراء األرض. انظر أيًضا إلى 

  31و   م2021 ديسمبر 31 في  كماسعودي لاير  3،100،000وتشمل األراضي قطعتي أرض في الخبر والقطيف بقيمة دفترية تبلغ 

الجمبري  وتربية استزراع  مشروع وتم رهنها لصندوق التنمية الزراعية السعودي مقابل القروض الممنوحة لتمويل م2020ديسمبر 

 . (16 ايضاح)

 -: م2021ديسمبر  32فيما يلي القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألرض كما في 

 المقيم  اسم
 التقييم  حسب العادلة القيمة مبلغ

 )األدنى( 

  المدخالت

 الرئيسية 
 الوصف  القيمة الدفترية  التقييم  أسلوب

  للتثمين  اسناد شركة

 العقاري
15,700,000 

  التحويالت 

 االخيرة
 مزرعة القطيف  1,000,000 السوقية القيمة

 3,305,375 العقارية  الحياز تثمين 
  التحويالت 

 االخيرة
 1,250,000 السوقية القيمة

 -الرياض 

 ارض الضباب 

 العقارية  الحياز تثمين 
339,337 

  التحويالت 

 االخيرة
 ارض عنيزة  160,000 السوقية القيمة

 العقارية  الحياز تثمين 
5,149,093 

  التحويالت 

 االخيرة
 ارض الخبر 2,100,000 السوقية القيمة

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

 42,383,805   7,645,794  

يتم تصنيف  المقيمين،مرخصين من قبل تقييم. مع األخذ في االعتبار أسلوب التقييم والمدخالت الرئيسية المستخدمة من قبل  المقيمين جميع 

 . 13 رقم رير المالي من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للمعيار الدولي للتق 2  التقييمات في المستوى

 . حق استخدام االصول9

 التكلفة  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 يناير   1 في  كما 11,308,306 11,651,039

 العام اضافات  346,586 -

 العام  استبعادات  - ( 342,733)

- 

 

1,055,808 

 
 العام  تعديالت 

11,308,306 

 

12,710,700 

 
 ديسمبر  31 في  كما
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 )تتمة(  . حق استخدام االصول9

 االستهالك المتراكم  

 يناير   1 في  كما 2,822,316 1,690,349

1,131,967 
 

2,716,931 
 

 السنة هذه على  المحمل 

2,822,316 
 

5,539,247 
 

 ديسمبر  31 في  كما

 ديسمبر  31 في  كما الدفترية القيمة صافي  7,171,453 8,485,990

 الربح والخسارة: المبالغ المعترف بها في 

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 مصاريف االستهالك  2,716,931 1,131,967

 مصروفات الفوائد  306,236 565,886

 مطلوبات االيجار على حق استخدام األصول 

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 السنةمطلوبات اإليجار كما في بداية  8,485,989 12,180,802

 اإلضافات خالل العام 346,586 -

 تعديالت العام  1,055,808 -

 استبعادات العام  - ( 543,631)

 الفوائد المحملة خالل العام  306,236 565,886

 العام  خالل المدفوعات  ( 2,963,111) ( 3,717,069)

8,485,988 7,231,508  

 

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 غير متداولة  4,632,324 6,035,305

 متداولة  2,599,184 2,450,684

8,485,989 7,231,508  

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 عاماقل من  2,599,184 2,450,684

 اعوام  1-5 3,807,937 4,337,392

 اعوام  5أكثر من  824,387 1,697,913

8,485,989 7,231,508  
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 . المخزون 10

 م 2020ديسمبر  31   م 2021ديسمبر  31  

 4,748,800   8,124,945  بضائع تامة الصنع 

 421,552   6,401,753  مواد خام

 1,457,493   3,619,271  مواد تغليف ومستهلكات 

 1,489,227   2,277,751  بضاعة بالطريق 

 1,999,997   1,759,699  قطع غيار

  22,183,419   10,117,069 

 

 الحيوية موجودات. ال11

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 يناير  1القيمة الدفترية في  974,745 -

 روبيانانتاج حيوانات جديدة من التكلفة  9,775,608 600,505

 المبيعات او النقص في الكمية و/او الجودة ( 974,745) -

 التغيير في الكمية و/او الجودة المنسوب الى تغيرات االسعار  12,084,910 374,240

 ديسمبر  31القيمة الدفترية في  21,860,518 974,745

 

الحيوية.  لموجودات ل للقيمة العادلة الوفياتومعدالت  روبيان ال وجودة  روبيان الوزن وذيول الومتوسط تراعي إدارة الشركة أسعار السوق 

لذلك يتم اشتقاق سعر السوق من أسعار السوق التي يمكن مالحظتها بما في ذلك المبيعات المتعاقد عليها  ،روبيان للال يوجد سوق نشط 

 . 13 رقم قرير المالي من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للمعيار الدولي للت 2والتي تعتبر المستوى 

 . ذمم مدينة تجارية 12

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 ذمم مدينة تجارية  7,856,506 5,921,754

 مخصص خسارة االئتمان المتوقعة ( 2,805,052) ( 2,081,037)

3,840,717 5,051,454  

ويزداد هذا المخصص عندما تصبح الذمم   المتأخرة،الشركة مخصًصا لخسائر االئتمان المتوقعة بناًء على أعمار الذمم المدينة  سجلت 

 . الذمم المدينة اعمارالمدينة أكثر تأخيًرا وحيث تشير الخبرة التاريخية إلى إمكانية زيادة المبالغ غير القابلة لالسترداد مع زيادة 

 

 على النحو التالي:  المتوقعة الحركة في مخصص خسائر االئتمان 

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 الرصيد في بداية العام  2,081,037 1,712,094

 السنة هذه على  المحمل  724,015 368,943

 الرصيد في نهاية العام  2,805,052 2,081,037
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 )تتمة(  . ذمم مدينة تجارية12

 التجارية  المدينة الذمم اجمالي 1,422,205 1,396,911 1,547,239 1,737,722 1,752,429 7,856,506

 االئتمان خسارة من%  5% 5% 5% % 50 100% --

 المتوقع االئتمان اجمالي ( 37,592) ( 66,567) ( 79,603) ( 868,861) ( 1,752,429) ( 2,805,052)

5,051,454 
 صافي  تجارية، مدينة ذمم 1,384,613 1,330,344 1,467,636 868,861 -

 

 اجمالي الذمم المدينة التجارية  1,091,352 1,483,620 198,422 1,185,581 1,962,779 5,921,754

 االئتمان خسارة من%  0% 0% 0% % 10 % 100 --

 المتوقع االئتمان اجمالي - -  -  ( 118,258) ( 1,962,779) ( 2,081,037)

 صافي  تجارية، مدينة ذمم 1,091,352 1,483,620 198,422 1,067,323 -  3,840,717

 

 . المدفوع مقدما واالرصدة المدينة األخرى 13

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  

 -  5,256,443  المدينة المضافة القيمة ضريبة

 1,311,451  4,123,219  (والمرافق والتأمين )الطبية  مقدما المدفوعة المصاريف

 3,377,204  3,377,204  االرض شراء استرداد من  مستحقة مبالغ

 -  2,516,578  مقدمة للموردين   دفعات 

 1,424,480  1,784,983  مستحقة ايجارات  إيرادات 

 473,250  1,125,916  خطاب الضمان 

 100,000  761,121  ذمم الموظفين  

 244,337  84,892  فوائد مستحقة 

 1,256,732  75,406  ذمم الصيادين

 327,242  268,683  اخرى

  19,374,445  8,514,696 

 ( 4,633,936)  ( 4,606,144)  المدفوع مقدما واالرصدة المدينة األخرى في قيمة  الهبوط

  14,768,301  3,880,760 

 

 األخرى  المدينة  والذمم قدمام المدفوعة المصاريف في  االنخفاض مخصص حركة 13-1

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 الرصيد في بداية العام  4,633,936 4,633,936

 العام  خالل المحمل  1,228,940 -

 العام   خالل المشطوب  ( 1,256,732) -

 العام  نهاية في  الرصيد 4,606,144 4,633,936

 الصيادين.  لاير سعودي مقابل ذمم 1,256,732بشطب مبلغ   م2021 يوليو  14مجلس اإلدارة بتاريخ  وافق

 

 

 

 م 2021 ديسمبر 31 30-0 60-31 90-61 180-91 سنتين> -181 المجموع 

 2020 ديسمبر 31 30- 0 60- 31 90- 61 180- 91 سنتين > - 181 المجموع 
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 المطفأة  بالتكلفة المدرجة المالية األصول. 14

  م2021 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر  31

 العام  بداية في  الرصيد 170,000,000 -

 العام  خالل الودائع 95,000,000 170,000,000

 العام خالل المستحق ( 170,000,000) -

 الرصيد في نهاية السنة  95,000,000 170,000,000

العائد على تمثل الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ودائع ألجل لدى مؤسسة مالية محلية ذات تصنيف ائتماني قوي. يتراوح متوسط  

( ودائع ذات تاريخ 20,000,000م:  2020سعودي )  لاير   15.000.000تشمل الودائع    (.% )1.9-0.8.:  م2020% ) 1.8-0.8بين    الودائع

 (.15)ايضاح  وما في حكمه،وبناًء عليه تم تصنيفها ضمن النقد  أشهر،استحقاق أصلي أقل من ثالثة 

ثالثة أشهر   أكثر من   أصلي   استحقاق  تاريخ   ذات (  150.000.000:  م2020لاير سعودي )  80.000.000  المتبقية   الودائع قيمة    بلغت 

بالنظر إلى قصر أجل االستحقاق جنبًا إلى   و   ،الودائعشهًرا. قامت إدارة الشركة بتقييم تأثير خسارة االئتمان على هذه    12وتستحق خالل  

 المالية.  القوائمفإن تأثير خسارة االئتمان لم يكن جوهريًا ليتم تسجيله في هذه  المالية،جنب مع التصنيف االئتماني للمؤسسة 

 . نقد وارصدة لدى البنوك  15

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 الصندوق النقد في  2,800,452 102,061

 ارصدة لدى البنوك  2,532,442 20,182,886

20,284,947 5,332,894  

 النقد وما في حكمه ألغراض قائمة التدفقات النقدية 

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 النقد في الصندوق  2,800,452 102,061

 ارصدة لدى البنوك  2,532,442 20,182,886

 تاريخ استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر ودائع ذات  15,000,000 20,000,000

20,284,947 20,332,894  
 

 القروض  .16

بمبلغ   بتاريخ  اللاير سعودي من    7،026،144حصلت الشركة على قرض بدون فوائد  الزراعية  للتنمية  هـ   21/11/1430صندوق السعودي 

مقابل رهن   وذلك  ،الجمبري  وتربيةزراعة    لتمويللاير سعودي    12،867،838  مبلغاتفاقية تسهيالت    إجمالي  بلغ  ،م2009نوفمبر    8الموافق  

لاير سعودي على التوالي. كما حصلت الشركة    2،100،000و  1،000،000لشركة في القطيف والخبر بقيمتها الدفترية  ا  تملكها  يعقاري ألراض

جدولة  قدمت الشركة طلبًا إلعادة   ،م2016خالل السنة المنتهية في   وفيلاير سعودي.    2،984،741من هذه التسهيالت بمبلغ    ةالثاني   الدفعةعلى  

 قامت الشركة بتسوية األقساط المتبقية وفقًا للجدول الزمني.  الموافقة،بعد والدفعات.  

 الزراعية  التنمية صندوق قرض م2021 ديسمبر 31 م2020  ديسمبر 31

 متداولة  1,418,480 1,418,480

 متداولة غير 3,304,320 4,722,800

6,141,280 4,722,800  

  م2021 ديسمبر 31 م2020  ديسمبر 31

 يناير  1 في كما 6,141,280 7,207,400

 العام  خالل المدفوع ( 1,418,480) ( 1,066,120)

 ديسمبر 31 في كما 4,722,800 6,141,280

  م2021 ديسمبر 31 م2020  ديسمبر 31

1,166,987 
 

1,166,987 
 الحكومية المنح 

 السوق،والقيمة العادلة التي تم احتسابها على أساس سعر الفائدة في  م2021ديسمبر  31تمثل المنح الحكومية الفرق بين قيمة القرض كما في 

 وسيتم إطفاء هذا المبلغ على مدى عمر القرض. 
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 الخدمة نهاية ومخصص  الموظفين مزايا .17

 عام   وصف 

 باستخدام طريقة الوحدة االئتمانية المتوقعة. مستقل،من قبل خبير اكتواري  م2020و م2021ديسمبر   31 في كماتم إجراء التقييم 

 الرئيسية االكتوارية  االفتراضات 17-1

  م2021 ديسمبر 31 م2020  ديسمبر 31

 الموظفين رواتب  في المقدرة الزيادة معدل % 1.85 % 1.55

 الخصم  معدل % 1.85 % 1.55

 الحركة في القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة  17-2 

 م 2020 ديسمبر 31 م 2021 ديسمبر   31  

 5,785,157 6,651,909  العام بداية في  الحالية القيمة

 742,504 1,398,055  وتكلفة الخدمة   الفوائد

 149,485 94,190  للعام  الفوائد رسوم

 ( 194,256) ( 1,150,240)  العام  خالل المدفوع

 169,019 ( 58,443)  اآلخر  الشامل الدخل  خاللاالكتوارية من  الخسائر

  6,935,471 6,651,909 
 

 

  م2021ديسمبر  31 م2020ديسمبر   31

 اقل من عام 787,986 624,976

 اعوام  1-5 4,761,277 4,940,503

 اعوام  5أكثر من  2,022,755 1,086,430

6,651,909 7,572,018  

 حساسية التزام المزايا المحددة للتغيرات في المتوسط المرجح لالفتراضات الرئيسية هي:  17-3

ديسمبر  31

 م 2020

  31 ات افتراض

 م 2020ديسمبر 
 م 2021ديسمبر  31

ديسمبر   31 اتافتراض

 م 2021

6,466,526 +0,5% 6,652,180 1%+  

 معدل الخصم  %-1 7,248,479 0,5%- 6,847,674

 رواتب طويلة االجل +1% 7,280,760 0,5%+ 6,829,893

6,481,610 -0,5% 6,616,782 1-% 
 

 

 تجارية دائنة وأخرى   ذمم .18

 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31  

 1,985,526 14,493,421  ذمم دائنة تجارية 

 3,224,336 5,654,443  رواتب واجور مستحقة 

 2,863,179 2,859,659  توزيعات أرباح مستحقة 

 1,525,000 1,499,000  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 - 1,177,654  العمالء  من  مقدمة دفوعات م

 126,667 836,971  ايجارات مستحقة

 135,963 -  ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

 805,940 2,453,984  ذمم دائنة اخرى 

  28,975,132 10,666,611 
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 في أسهم حقوق األولوية  االكتتابتعويضات دائنو  .19

لم  ذلك،أعلنت الشركة عن االكتتاب في أسهم جديدة للمساهمين الحاليين بعد استكمال اإلجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال. ومع 

 في هذه األسهم الجديدة.  يكتتبون يرغب بعض المساهمين الحاليين في االستفادة من هذه الحقوق الممنوحة ولم 

عام في عوضت الشركة المالك الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المتعلقة بالزيادة في رأس مال الشركة 

مبلغ   على  بعملية االكتتاب  يقمكل مساهم لم  يحصلالفرق بين القيمة االسمية والقيمة السوقية للسهم، بحيث  وذلك عن طريق ،م2011

لاير سعودي   13.479.984منها   سعودي،لاير  31.744.095 التعويضات  لتلكاإلجمالية . وبلغت القيمة ل سهملكلاير سعودي  11.74

كما قامت الشركة   لاير سعودي( للزيادة األولى. 12.716.072: م2019ديسمبر   31) م2020ديسمبر    31غير مدفوعة كما في 

بمبلغ   م2020حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية الخاصة بزيادة رأس مال الشركة في مايو بتعويض المالك الذين لم يمارسوا 

 لاير.  13,479,984لاير وبذلك يصبح المبلغ المستحق  24,369,701لاير سعودي وتم سداد مبلغ  25,165,180

 العالقة ذات األطراف  وارصدة  معامالت .20

 م 2021ديسمبر  31 

 
 م 2020ديسمبر  31 

 

 
  اإلدارة مجلس أعضاء

 واللجان 
  التنفيذية  اإلدارة

مجلس   أعضاء

 واللجان اإلدارة 
 التنفيذية  اإلدارة

  في  وما واألجور الرواتب 

 مجلس حضور وبدالت  حكمها

 االدارة  مجلس ومكافآت  اإلدارة

2,530,141 --  1,525,000 -- 

 الزكاة  .21

الزكاة المستحقة بناًء على اإلقرار المقدم وحصلت على شهادة مسجلة صالحة حتى   وسددت م2020قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية حتى عام 

 والضريبة وبما أن الشركة لم تكن قادرة على دفع بعض المبالغ المستحقة عليها للهيئة العامة للزكاة  ،م2021/ 30/04 الموافق هـ18/09/1441

  والجمارك لضريبةوالاير سعودي للهيئة العامة للزكاة  11،322،322بدفع  م2018قامت الهيئة العامة للسكك الحديدية خالل عام  ،والجمارك

 (. 8لصالح الشركة )إيضاح 

  8.1م، وتم االعتراض على فروق الزكاة وفق الربط النهائي بمبلغ  2016حتى  م2011كما حصلت الشركة على الربط الزكوي للسنوات من  

 ووضعت الشركة مخصًصا احترازيًا لمواجهة هذه الفروق.  سعودي،مليون لاير 

 

حيث   م15/1/2020مع لجنة تسوية منازعات الزكاة والضرائب في جلسة بتاريخ  م2016إلى  م2011تمت مناقشة تسوية الفروق للسنوات من 

وبناء عليه استأنفت الشركة الدعوى  لاير، مليون  7.9اللجنة دفع مبلغ  وعرضتمليون لاير  4.5عرض الشركة بدفع مبلغ تسوية  رفضت اللجنة

 وترى اإلدارة أن مخصص المكون كاف لحين الفصل في الفروق الزكوية المتنازع عليها.  الضريبية،أمام األمانة العامة للجان 

وتم االعتراض على تلك الفروق لدى   لاير،مليون  2.4م بفرق زكوية قدرها 2018و م2017عن عامي  زكوي  ربطحصلت الشركة على  

 .والجمارك والضريبةللزكاة الهيئة العامة 

 : التالي النحو على المخصص في  الحركة كانت

  م2021 م2020

 العام  بداية في الرصيد 6,544,958 4,425,065

 العام  خالل المكون 2,946,539 3,000,000

 العام  خالل المدفوع ( 1,919,479) ( 880,107)

 السنة  نهاية في الرصيد 7,572,018 6,544,958
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 المبيعات  تكلفة .22

 م 2020  م 2021  

 23,514,641 23,355,950  خام  مواد

 6,211,048 7,719,385  واالجور  الرواتب

 6,520,167 5,609,615  ( 6)إيضاح  والمعدات واآلالت الممتلكات استهالك

 1,311,179 2,637,557  اآلخرى  والخدمات الكهرباء تكلفة

 88,514 1,324,897  والصيانة  اإلصالح

 227,198 942,423  المعدات  ايجار

 401,845 770,100  (9)إيضاح   األصول استخدام حق إطفاء

 319,514 459,814  اخرى 

  42,819,741 38,594,106 

 

 البيع والتوزيع   مصاريف .23

 م 2020 م 2021  

 11,353,364 13,717,868  واالجور  الرواتب

 1,923,602 2,908,073  الخدمات 

 398,642 2,389,584  االعالن  مصاريف

 730,122 1,946,831  (9)إيضاح   األصل استخدام حق إطفاء

 1,347,705 1,778,004  التطبيقات

 2,353,637 1,071,255  ( 6)إيضاح  والمعدات واآلالت الممتلكات استهالك

 651,059 420,372  النقل  رسوم

 221,850 193,316  المبيعات حوافز

 1,908,910 241,707  اخرى 

  24,667,010 20,888,891 

 إدارية وعمومية   مصاريف .24

 م 2020 م 2021  

 12,112,327 11,931,001  واالجور  الرواتب 

 1,525,000 2,530,141  اإلدارة  مجلس أعضاء مكافآت 

 307,758 1,529,223  الخدمات 

 846,016 1,301,098  والمعدات واآلالت  الممتلكات  استهالك

 2,576,164 875,627  مهنية خدمات 

 255,069 441,806  االشتراكات 

 191,549 812,020  اخرى

  19,420,916 17,813,883 

 

 أخرى  إيرادات .25

     م 2020   م 2021  
 1,081,239  1,344,159 إيجار األرض  إيراد

 244,337  1,064,538 الدخل من الودائع ألجل

 301,600  - الربح من بيع الممتلكات والمعدات 

 200,898  - مكاسب التعديل على حق استخدام األصول

 166,225  371,853 أخرى

 

 2,780,550 
 

1,994,299 
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 التمويل  تكاليف .26

     م 2020   م 2021  
 2,577,788  - تكلفة التمويل من القروض 

 565,886  306,236 التمويل من حق استخدام األصول تكلفة 

 156,435  94,190 تكلفة التمويل من التزام مزايا الموظف 

  400,426   3,300,109 

  للسهم الواحد  والمخفضةالخسائر األساسية  . 27
 م 2020   م 2021

    
 (40,818,715)  (34,126,382) عامالخسارة 

 40,000,000  40,000,000 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام المتوسط  

    (0.85)  (1.02) 

 :االلتزامات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية .28

 توجد ارتباطات مالية مقابل المطلوبات المحتملة على النحو التالي
 م 2020  م 2021 

    
 473,250  - خطاب الضمان

 -  735,711 خطاب اعتماد 

 473,250  735,711 اإلجمالي 

 ( لاير سعودي 30,849,979م:2020)  سعودي لاير 4،910،705 مبلغ م2021ديسمبر  31كما في  يةمالرأسالبلغت التزامات 

 لمعلومات القطاعية ا . 92

المالية األساسية حسب   أرقام تحلل اإلدارة باستمرار نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء. تقدم الشركة 

اقتصادية محددة والتي تخضع القطاع الجغرافي هو مجموعة من األصول أو العمليات التي تقوم بأنشطة مدرة للدخل في بيئة  .األنشطة والمنتجات 

 .لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى

 .البيع بالجملة والتجزئة وغيرها في يتمثلتحليل القطاعات حسب األنشطة 

 اإلجمالي  أخرى التجزئة  مبيعات الجملة  مبيعات م2021 ديسمبر 31

 47,586,410 1,938,764 32,696,821 12,950,825 إيرادات 
 (42,819,741) (1,744,561) (29,421,625) (11,653,555) تكلفة اإليرادات 

 12,084,910 492,363 8,303,593 3,288,954 حيوية ال موجوداتالربح / )الخسارة( للقيمة العادلة لل

 16,851,579 686,566 11,578,789 4,586,224 اجمالي الربح 

 (24,667,010) (1,004,983) (16,948,807) (6,713,220) مصاريف البيع والتوزيع 

 (19,420,916) (791,247) (13,344,196) (5,285,473) مصاريف إدارية وعمومية 

 (4,429,107) (180,451) (3,043,258) (1,205,398) األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في  وطالهب

 (1,952,955) (79,567) (1,341,884) (531,504) قيمة األصول المالية  في  الهبوط

 2,780,550 113,285 1,910,528 756,737 صافي  ،أخرى إيرادات 

 (30,837,859) (1,256,397)  (21,188,828)  (8,392,634)  خسارة تشغيلية 

 (400,426) (16,314) (275,134) (108,978) التمويل  تكاليف
 (31,238,285) (1,272,711)  (21,463,962)  (8,501,612)  صافي الخسارة قبل الزكاة 

 (2,946,539) (120,048) (2,024,579) (801,912) زكاة

 (34,184,824) (1,392,759) (23,488,541)  (9,303,524)  صافي الخسارة خالل الفترة 

     :الدخل الشامل اآلخر
 :البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان الربح أو الخسارة

 58,442 2,381 40,156 15,905 للموظفين لمزايا ما بعد انتهاء الخدمة  إكتواريةخسائر 

 (34,126,382) (1,390,378) (23,448,385)  (9,287,619)  الشامل   الدخلاجمالي  

  341,297,449   13,905,131   234,506,927   92,885,391  إجمالي األصول 

  70,028,373   2,853,094   48,116,793   19,058,486  إجمالي المطلوبات 
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 لمعلومات القطاعية )تتمة( ا. 29

 م 2020ديسمبر  31
 اإلجمالي أخرى  التجزئة  مبيعات الجملة  مبيعات

  40,947,697   2,263,910   28,791,634   9,892,153  إيرادات 

 (38,594,106)  (2,133,785)  (27,136,749)  (9,323,572)  تكلفة اإليرادات 

  374,240   20,691   263,140   90,409  حيوية ال لموجودات الربح / )الخسارة( للقيمة العادلة ل 

  2,727,831   150,816   1,918,025   658,990  اجمالي الربح 

 (20,888,891)  (1,154,902)  (14,687,647)  (5,046,342)  مصاريف البيع والتوزيع 

 (17,813,883)  (984,891)  (12,525,512)  (4,303,480)  مصاريف إدارية وعمومية

    -     -     -     -  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  في  الهبوط

 (368,943)  (20,398)  (259,416)  (89,129)  قيمة األصول المالية  في  الهبوط

  1,994,299   110,260   1,402,255   481,784  صافي  ،اخرى إيرادات 

 (34,349,587)  (1,899,115)  (24,152,295)  (8,298,177)  خسارة تشغيلية 

 (3,300,109)  (182,456)  (2,320,412)  (797,241)  التمويل اليفتك

 (37,649,696)  (2,081,571)  (26,472,707)  (9,095,418)  صافي الخسارة قبل الزكاة 

 (3,000,000)  (165,864)  (2,109,396)  (724,740)  زكاة

 (40,649,696)  (2,247,434)  (28,582,103)  (9,820,158)  صافي الخسارة خالل الفترة 

     :الدخل الشامل اآلخر 
 :الربح أو الخسارةالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان 

 (169,019)  (9,345)  (118,843)  (40,832)  للموظفين لمزايا ما بعد انتهاء الخدمة  إكتواريةخسائر 

 (40,818,715)  (2,247,434)  (28,582,101)  (9,820,162)  الشامل   اجمالي الدخل

  358,533,177   19,822,527   252,096,132   86,614,518  إجمالي األصول 

  53,137,718   2,937,870   37,362,827   12,837,021  إجمالي المطلوبات 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .30

 العمالت  مخاطر 30-1

وتنشأ مخاطر العمالت   األجنبية،مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت  

دي. األجنبية عندما يتم االعتراف بالمعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات بعملة أخرى غير الريال السعودي. بالريال السعو 

تعتقد اإلدارة ال    السوق، وبناًء على خبرتها وردود فعل    مستمر،تراقب اإلدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن كثب وعلى أساس  

 .أنه من الضروري التحوط ضد مخاطر الصرف األجنبي حيث أن معظم مخاطر الصرف األجنبي محدودة نسبيًا في على المدى المتوسط

 االئتمان  مخاطر 30-2

مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. ليس لدى الشركة تركز هام لمخاطر   بالتزاماته،هو خطر عدم تمكن أحد الطرفين من الوفاء  

مستحقة   االئتمان. يتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. إن الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

قيمتها التقديرية القابلة للتحصيل. لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها بشكل رئيسي من العمالء في السوق المحلية ويتم إظهارها ب

 .لمخاطر االئتمان. تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان 

 ديسمبر  31فيما يلي التصنيف االئتماني للبنوك التي تتعامل معها الشركة ورصيدها كما في 

 

 

 

 

 السيولة  مخاطر 30-3 

قد تنشأ  الشركة في مواجهة صعوبات  قدرة    عدمتمثل مخاطر   المالية.  المرتبطة باألدوات  للوفاء بااللتزامات  الالزم  التمويل  الحصول على 

ة  مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظم

الية للشركة. نهج الشركة إلدارة السيولة هو التأكد من أن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها لمدى كفاية السيولة المتاحة للوفاء بااللتزامات الم

 .دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة الشركة والراسخة،في ظل الظروف العادية  استحقاقها،عند 

 

 م 2020 م 2021 التصنيف االئتماني

A1 2,532,442 20,182,886 
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 )تتمة(  األدوات المالية وإدارة المخاطر .30 

 تتمة( ) السيولة مخاطر 30-3

ة يلخص الجدول التالي المطلوبات المالية للشركة في شركات االستحقاق ذات الصلة بناًء على الفترة المتبقية في تاريخ الميزانية العمومي

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومةوحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. المبالغ الموضحة في الجدول هي 

 

  سنوات 5-1  أقل من سنة  القيمة الدفترية   م2021ديسمبر  31

  5أكثر من 

 سنوات 

 -  3,304,320  1,418,480  4,722,800 القروض
   -  1,166,987  1,166,987 المنح الحكومية

4,667,948.

03 

4,667,948.

03 

4,667,948.

03 

 

 - 
 -  28,975,132  28,975,132 أخرى دائنة ذممذمم تجارية دائنة و 

 

 - 

تعويض الدائن واالكتتاب في أسهم حقوق   13,424,457

 األولوية 
13,424,457  -  13,424,457  - 

 824,387  5,691,905  2,599,184  7,231,508 مطلوبات اإليجار

 4,625,479  2,946,539  7,572,018  7,572,018 مخصصات الزكاة 

 63,092,902  41,731,801  25,367,221  5,449,866 

 

 سنوات 5 من  أكثر  سنوات 5-1  سنة  من  أقل  الدفترية القيمة  م2020 ديسمبر 31

   4,722,800  1,418,480  6,141,280 قرض بدون فوائد 

 -  -  1,166,987  1,166,987 المنح الحكومية
 -  -  10,666,611  10,666,611 أخرى دائنة ذممو ذمم تجارية دائنة 

تعويض الدائن واالكتتاب في أسهم 

 حقوق األولوية 
13,479,984  -  13,479,984  - 

 1,697,913  7,661,600  2,450,684  8,485,989 مطلوبات اإليجار
 --  --  6,544,958  6,544,958 مخصصات الزكاة 

 46,485,809  22,247,720  25,864,384  1,697,913 

  العادلة  القيمة 30-4

حيث  األجل،الموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة لها تاريخ استحقاق قصير 

 .وبالتالي فهي ال تتضمن معلومات القيمة العادلة لهذه األدوات المالية العادلة،تقارب قيمتها الدفترية قيمتها 

أخرى وقروض. تتكون الموجودات المالية الرئيسية للشركة  دائنة ذمممالية الرئيسية للشركة على ذمم دائنة تجارية و تشتمل المطلوبات ال

والذمم المدينة األخرى والودائع ألجل. تتمثل المخاطر المالية الرئيسية الناشئة  المقدمةوالذمم المدينة والمدفوعات في حكمه  ومامن النقد 

في مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العملة ومخاطر التركيز. تراجع اإلدارة   األدوات المالية للشركةعن 

 .وتتوافق مع سياسات إدارة هذه المخاطر

 السوق  مخاطر 30-5 

والتي تؤثر  الفائدة،مثل أسعار الصرف األجنبي وأسعار  السوق،هي مخاطر التقلبات في أداة مالية بسبب التغيرات في األسعار السائدة في 

على دخل الشركة أو قيمة أدواتها المالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع 

 .ائد. لم يكن هناك أي تغيير في تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسهاتعظيم العو 

 الفائدة  أسعار مخاطر 30-6

والتدفقات مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة  

والتي تتكون بشكل أساسي من الودائع ألجل    فائدة،النقدية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل  

 فإن الشركة غير معرضة لمخاطر سعر الفائدة بالقيمة العادلة وبالتالي،على التوالي.  الفوائد،والقروض. يقاس بسعر ثابت وخالي من 
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 التسويات . 31

 )الخسارة( الدخل الشامل / قائمة 

 

 المالي   المركز قائمة

 إيضاح 
ديسمبر   31

 م 2020

 

 إعادة التصنيف 
 

 إعادة القياس 

 

 2020 ديسمبر 31

 974,745  374,240  -  600,505  لموجودات الحيوية ا

 0,284,9472  (170,000,000)  -  190,284,947 د النقد وما في حكمه 

 170,000,000  170,000,000  -  -  األصول المالية بالتكلفة المطفأة 

 101,464,484  -  (31,805,126)  133,269,610  الممتلكات واآلالت والمعدات 

 31,805,126  -  31,805,126  -  قيد التنفيذ  ةرأسمالي أعمال
 بيان التدفقات النقدية 

 م 2020 عمليات إعادة التصنيف والقياسات   م 2020 

 ( 186,212,171) 163,276,715 (22,935,456) في أنشطة التشغيل   ةالمستخدم  ةالنقدي اتالتدفق 

 (8,963,836) (3,552,978) (12,516,814) في أنشطة االستثمار   ةالمستخدم  ةالنقدي اتالتدفق 

من    الناتجةالتدفقات النقدية )المستخدمة في( / 
 208,185,036 10,276,263 218,461,299 األنشطة التمويلية 

 33,009,029 170,000,000 183,009,029 سنة صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل ال 

 7,275,918 - 7,275,918 سنة النقد وما في حكمه في بداية ال 

 20,284,947 170,000,000 190,284,947 سنة النقد وما في حكمه في نهاية ال 

 

 2020 ديسمبر 31  إعادة القياس  إعادة التصنيف   م 2020ديسمبر  31 إيضاح 

 معدلة       

 40,947,697  - -  40,947,697  إيرادات 

 (38,594,106)  - (15,079,460)  (23,514,646) أ تكلفة اإليرادات 

الربح / )الخسارة( للقيمة العادلة  
 374,240  374,240    ب  موجودات الحيوية لل

 2,727,831  374,240 (15,079,460)  17,433,051  الدخل اإلجمالي

 1,994,299  - -  1,994,299  صافي  أخرى،إيرادات 

 -  - 10,327,986  (10,327,986)  مصاريف المزارع 

 -  - 2,237,583  (2,237,583)  مصاريف التصنيع

 -  - 2,531,170  (2,531,170)  القوارب مصاريف 

 (20,888,891)  - 368,943  (21,257,834)  مصاريف بيع وتسويق 

 (368,943)  - (368,943)  -  قيمة األصول المالية  في  الهبوط

 (17,813,883)  - 156,437  (17,970,320)  مصاريف إدارية وعمومية

 (34,349,587)  374,240 173,716  (34,897,543)  العمليات خسارة من 

 (3,300,109)  - -  (3,300,109)  لتمويلا تكاليف

  المال، مصروفات زيادة رأس 
 -  - 4,189,960  ( 4,189,960) ج حق األولوية

/ الربح من   ( الخسارة)صافي 
 (37,649,696)  374,240 4,363,676  (42,231,177)  العمليات قبل الزكاة 

 (3,000,000)  - -  (3,000,000)  زكاة

 (40,649,696)  374,240 4,363,676  ( 45,387,612)  لسنة صافي الخسارة ل

 (169,019)  - -  (169,019)  لسنة الدخل الشامل اآلخر ل

إجمالي الخسارة الشاملة / الدخل  
 (40,818,715)  374,240 4,363,676  ( 45,556,631) د لسنة لالشامل  

        

 (0.65)  - -  (1.19)  خسائر السهم 



 

 
 الشركة السعودية لألسماك  

 ( )شركة مساهمة سعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

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

 

31 
 

 )تتمة(  التسويات. 31
 

فقد تم   وعليه،بإعادة تقييم توزيع المصاريف بين التشغيل وتكلفة اإليرادات.    م2021ديسمبر    31قامت اإلدارة خالل السنة المنتهية في    -أ  

 .تكلفة اإليرادات لاير سعودي على  15.079.460 مجتمعةالمزارع والتصنيع والقوارب والبالغة ب تتعلقتحميل المصاريف التي 

تم تحديد   القياس، بإعادة قياس األصول الحيوية بالقيمة العادلة. أثناء إعادة    م2021ديسمبر    31قامت اإلدارة خالل السنة المنتهية في    -ب 

ديسمبر  31المنتهية في سعودي تم خصمه عن غير قصد مع مصاريف المزرعة خالل السنة  لاير  374.240تغير في القيمة العادلة بمبلغ  

وبناًء  م2020 الشاملة  فإن   عليه،.  الخسارة  الدخل/  الخسائر    قائمة   / الشامل  للدخل  المالي   الشاملةالمقارنة  للسنة   المقارنةارقام    والمركز 

 .موجودات الحيوية)خسارة( للقيمة العادلة للالمبلغ على أنه مكسب /  وعرض قياستم إعادة  ،م2020ديسمبر  31 وكما في المنتهية 

لاير سعودي    4،189،960بتحميل المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال والبالغة    -عن غير قصد    -  م2020قامت اإلدارة خالل عام    -ج

 .على قائمة الدخل الشامل

يجب تحميل هذه المصروفات على األرباح   (، "32األدوات المالية: اإلفصاح والعرض )"معيار المحاسبة الدولي    -  32وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  

المقارنة للدخل الشامل /   أرقام    قياستم إعادة    لذلك،التغيرات في حقوق الملكية. وفقًا    قائمةالمحتجزة كجزء من تكلفة معاملة إعادة هيكلة رأس المال ضمن  

 .32لتتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي  م2020ديسمبر  31والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  الشاملة الخسارة

لاير سعودي مصنفة   150.000.000ذات االستحقاق األصلي ألكثر من ثالثة أشهر بمبلغ    الودائعبتحديد    ألجل، أثناء تسوية الودائع    الشركة، قامت إدارة    -د

يجب عرض الودائع بشكل منفصل كأصول مالية مدرجة بالتكاليف   حيث.  م2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    المالية   القوائم عن غير قصد كنقد وما يعادله في  

لتتوافق مع متطلبات المعيار   م2020ديسمبر    31المقارنة للمركز المالي والتدفقات النقدية كما في وللسنة المنتهية في    أرقام    قياستم إعادة    لذلك، المطفأة. وفقًا  

 ’.7ومعيار المحاسبة الدولي  9 رير المالي رقمالدولي للتق

لاير   150.000.000ذات االستحقاق األصلي ألكثر من ثالثة أشهر بمبلغ    الودائعبتحديد    ألجل،أثناء تسوية الودائع    الشركة،قامت إدارة  -ج

يجب عرض الودائع بشكل    حيث .  م2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    المالية  القوائمسعودي مصنفة عن غير قصد كنقد وما يعادله في  

المقارنة للمركز المالي والتدفقات النقدية كما في وللسنة   أرقام    قياستم إعادة    لذلك،منفصل كأصول مالية مدرجة بالتكاليف المطفأة. وفقًا  

 .7ة الدولي ومعيار المحاسب 9لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  م2020ديسمبر  31المنتهية في 

 التصنيف  .32

 .لتتوافق مع عرض السنة الحالية م2020ديسمبر  31المنتهية في تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة 

 الحقة  أحداث .33

 .المالية إفصاحات أو تعديالت إضافية لقوائماال توجد أحداث الحقة لنهاية العام وال تتطلب 

 الموافقة على القوائم المالية  .34

مارس  22 هـ الموافق  1443  شعبان  19 من قبل مجلس إدارة الشركة في   م2021ديسمبر    31المالية للسنة المنتهية في    لقوائماتم اعتماد  

 .م2022
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