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 صفحـة  فهرسـت

  
  المستقل.تقرير فحص المراجع  -

 1 قائمة المركز المالي األولية الموجزة  -

 2  الموجزة  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر األولية -

 3 التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزةقائمة  -

 4                                     قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة  -

 5 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة -

 
 

 

 

 

 



















(ريال سعودي)

م2019 ديسمبر31م2020 سبتمبر30ايضاح
 (مراجعة )(غير مراجعة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

0  0  (6)بالصافي– إستثمارات في شركات زميلة 
995 33 989 27 (5)بالصافي– أصول غير ملموسة 

095 600 11629 294 28بالصافي- ممتلكات واالت ومعدات 
090 634 10529 322 28مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
925 760 6533 20 مخزون

585 321 5173 26 (بالصافي)- ذمم مدينة تجارية 
977 942 1136 226 7(بالصافي  )– مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

915 185 42883 142 83(7)(بالصافي  )– مستحق من اطراف ذات عالقة 
093 499 290 309 2النقد وما في حكمها

495 710 00197 725 92مجموع الموجودات المتداولة
585 344 106127 047 121مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

000 000 000100 000 100(1)رأس المال
376 883 3762 883 2(9)احتياطي نظامي

(649 815 54)(999 823 63)أرباح مبقاة/ متراكمة (خسائر)
727 067 37748 059 39مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة

459 478 4592 478 2إلتزامات منافع الموظفين

459 478 4592 478 2مجموع المطلوبات غير المتداولة
:المطلوبات متداولة

686 685 68632 685 32(8)قروض قصيرة االجل
058 478 8787 034 10مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

293 407 70422 397 22ذمم دائنة تجارية
528 868 168 032 1(7)مستحق ألطراف ذات عالقة 

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

399 798 27076 509 79مجموع المطلوبات المتداولة
858 276 72979 987 81مجموع المطلوبات

585 344 106127 047 121مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

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

(غير مراجعة)قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30كما في 

(شركة مساهمة سعودية)

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة غير المراجعة< 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

1

نع



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

(غير مراجعة)قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة 
م2020 سبتمبر 30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 

(ريال سعودي)

م2019م2020م2019م2020

(غير مراجعة)(غير مراجعة)(غير مراجعة)(غير مراجعة)

838 077 49941 371 4282 598 7512 224 1إيرادات النشاط

(897 680 40)(603 310 2)(007 710 6)(491 210 1)تكلفة النشاط

941 396 896 60 (579 111 4)260 14 الربح/ (الخسارة)إجمالي 

مصاريف األعمال الرئيسية

(164 104 6)(624 006 6)(641 935 1)(179 373 4)مصروفات بيع وتسويق

(521 753 5)(175 594 3)(456 614 2)(635 203 1)مصروفات عمومية وادارية

(061 779 15)0  (404 222 15)0  مخصص خسائر أئتمانية متوقعة

(115 125 15)0  (115 125 15)0  خسائر استبعاد مشاريع تحت التنفيذ

(588 974 2)0  (665 197 1)0  حصة الشركة في خسائر الشركات الزميلة

503 421 553 531 242 101 981 238 ايرادات اخرى

(005 918 44)(350 008 9)(618 105 40)(573 323 5)الدخل من العمليات

(550 557 )0  0  0  تكلفة التمويل

(555 475 45)(350 008 9)(618 105 40)(573 323 5)قبل الزكاة (الخسارة)صافي 

0  0  0  0  الزكاة

(555 475 45)(350 008 9)(618 105 40)(573 323 5)الفترة (خسارة)صافي 

الدخل  الشامل اآلخر

بنود اليعاد تصنيفها الحقًا  الي قائمة الربح 

او الخسارة

0  0  0  0  إجمالي الدخل الشامل األخر

(555 475 45)(350 008 9)(618 105 40)(573 323 5)اجمالي الدخل الشامل للفترة

السهم للفترة (خسارة) 

نصيب السهم األساسي والمخفض في 

الفترة (خسارة)صافي 
(10)(0.53)               (4.01)                   (0.90)             (4.55)                  

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة غير المراجعة< 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

 سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  سبتمبر30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

2

نعنع



(شركة مساهمة سعودية)

م2020 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر  المنتهية في 
(ريال سعودي)

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

(732 119 6)(732 119 6)0  0  تعديالت

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

(555 475 45)(555 475 45)0  0  الفترة (خسارة)صافى 

0  0  0  0  الدخل الشامل االخر للفترة

180 327 59(196 556 43)376 883 0002 000 100(غير مراجعة)م 2019 سبتمبر 30الرصيد في 

727 067 48(649 815 54)376 883 0002 000 100(مراجعة)م 2020 يناير 01الرصيد فى 

(350 008 9)(350 008 9)0  0  الفترة (خسارة)صافى 

0  0  0  0  الدخل الشامل االخر للفترة

377 059 39(999 823 63)376 883 0002 000 100(غير مراجعة)م 2020 سبتمبر 30الرصيد في 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

مجموع حقوق الملكية 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة غير المراجعة< 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

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

(غير مراجعة)قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة 

إحتياطى نظاميرأس المال
/ متراكمة (خسائر)

أرباح مبقاة

3
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(شركة مساهمة سعودية)

م2020 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

(ريال سعودي)

م2019م2020

(غير مراجعة)(غير مراجعة)

األنشطة التشغيلية
(555 475 45)(350 008 9)الفترة قبل الزكاة (خسارة)صافي 

:تعديالت للبنود التالية 
835 093 7292 310 1استهالكات ممتلكات واالت ومعدات

989 3 006 6 إطفاء أصول غير ملموسة
061 779 015  المكون من مخصص خسائر أئتمانية متوقعة

588 974 02  حصة الشركة في خسائر الشركة الزميلة
0  272 740 3إقفال فروقات مخزون

115 125 015  خسائر استبعاد مشاريع تحت التنفيذ
(3 951 343)(9 498 967)

:التغيرات فى الموجودات والمطلوبات 
436 565 08  مخزون 

(009 649 4)487 43 مستحق من اطراف ذات عالقة
212 694 0685 295 3ذمم مدينة تجارية

658 599 (136 283 )مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
847 346 1(589 9 )ذمم دائنة تجارية

468 403 8201 556 2مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
374 912 640 163 مستحق ألطراف ذات عالقة

019 374 9474 814 1في األنشطة التشغيلية (المستخدم  )النقد المتولد 
(895 902 1)0  المسدد من مخصص الزكاه

977 18 0  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
101 490 9472 814 1التشغيلية األنشطة المتوفر من/ (المستخدم في )صافي النقد

:األنشطة االستثمارية
(177 186 )(750 4 )شراء ممتلكات ومعدات

(000 40 )0  شراء أصول غير ملموسة

(177 226 )(750 4 )األنشطة االستثمارية (المستخدم في)صافي النقد 

:النشاط التمويلي

(760 759 )0  صافى التغير في القروض

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

164 504 1971 810 1التدفق النقدي صافى

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

312 547 2902 309 2ارصدة النقد وما في حكمها في نهاية الفترة

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة غير المراجعة< 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

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

(غير مراجعة)قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 سبتمبر30لفترة التسعة أشهر المنتهية فى 

4
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 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

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

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

 ريال سعودي.
المنعقدة بتاريخ    الجمعية   اجتماعبناء  على   العادية  الموافقة على تعديل  2021أكتوبر    12العامة غير  فقد تمت    اسم م 

 الشركة ليصبح شركة ثمار التنمية القابضة. 
 

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

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

   السعودية.
 .  المرفقة تشمل حسابات الشركة وفروعهاالقوائم المالية إن  -

 
 الموجزة :    االولية أساس إعداد القوائم المالية -2

 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1
)التقريــر المــالي  34تــم إعــداد هــذا القــوائم الماليــة األوليــة المــوجزة المرفقــة للشــركة وفقــا  لمعيــار المحاســبة الــدولى رقــم  -

ية السعودية والمعـايير واصدـدارات األىـرى المعتمـدة مـن الهيسـة السـعودية للمـراجعين األولي( المعتمد في المملكة العرب
 31 فـيويجب قراءة هذا القوائم المالية األولية الموجزة  جنبا  الى جنب مع آىر قـوائم ماليـة سـنوية كمـا  .و المحاسبين

 م.2019ديسمبر  
ال تتضمن هذا القوائم المالية جميع المعلومات المطلوبة صعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدا وفقا  للمعايير  -

المال للتقرير  األحداث   يالدولية  لتفسير  المحددة  التفسيرية  واصيضاحات  المحاسبية  السياسات  إدراج  تم  ولكن   ،
منذ آىر قوائم مالية سنوية، باصضافة الى ذلك،    يل واألداء الما  يز المالوالمعامالت الهامة لفهم التغيرات فى المرك

ليست بالضرورة مؤشرا  للنتائج التي يمكن توقعھا للسنة   م2020  سبتمبر  30أشھر المنتھية في    التسعةفإن نتائج فترة  
 . م 2020ديسمبر  31المنتھية في 

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

 واألدول غير الملموسة.  ىيار نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات
 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العرف المحاسبى / أساس القياس: 2-2
الموجزة   األولية  المـالية  القوائم  هذا  إعداد  أساس    باستخدامتم  اصستمرارية وعلى  ومفهوم  المحاسبى  اصستحقاق  مبدأ 

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

 

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

 .ذلك ىالف  يذكر لم ما العرض،
 

  : المالية األولية الموجزة أساس اعداد  القوائم 2-4
 مبدأ أساس علىمبدأ اصستحقاق المحاسبي ومفهوم اصستمرارية و  باستخدام الية األولية الموجزة تم إعداد القوائم الم

 .  التاريخية التكلفة
 

 الهامة المحاسبية السياسات -3
 غير المطبقةوالتفسيرات  المعايير على  والتعديالت الجديدة المعايير 3-1
م ۲۰۲۰ينـاير ۱ فـي التنفيـذ حيـز دىلـت قامت الشركة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي -

 .الماليـة القـوائم علـى )مـا ينطبـق علـى الشـركة حيـب ان بعضـها ال ينطبـق علـى اعمالهـا(. ولـن يكـون لهـا تـ ثيرا  جو ريـا  
 وتتمثل فيما يلى:

)سـار  مـن  8الـدولى   المحاسبة ومعيار ۱ الدولي المحاسبة معيار على تعديالت -  "نسبية أهمية ذات" تعريف •
 م(.2020يناير   1

 استخدام تعريف ثابت للجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واصطارالمفاهيمي للتقريرالمالي . 
 توضيح شرح تعريف الجوهري.

 ( حول المعلومات الغير جوهرية1سبة الدولي رقم)إدراج بعض اصرشادات في معيار المحا
 

 . 3المالي  للتقرير الدولي المعيار على تعديالت - األعمال )تعريف النشاط التجار ( تعريف •
أن   يعتقد   ، الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  تلقاها  التي  للردود  وفقا  التجاري.  النشاط  تعريف  التعديل  هذا  يراجع 

 تطبيق التوجيه الحالي معقد جدا ، ويؤدي إلى عدد كبير جدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال. 
 المالية . التقارير إلعداد لدوليةا المعايير في المفاھيم إطار بعض المراجع ضمن على تعديالت •

 اطار المفاهيم ليس معيارا وال يوجد اى ت ثير مفاهيم لما ورد به من تعديالت على القوائم المالية للشركة
 
 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( و رقم 7رقم ) المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت  -المعياري )االسترشاد (   الفائدة سعر صياغة إعادة •
(9.) 

بمحاسبة   اصعفاءات  تتعلق  القياسي.  الفائدة  لسعر  باصدالح  يتعلق  فيما  اصعفاءات  بعض  التعديالت  هذا  توفر 
انهاء محاسبة  في  يتسبب  ان  البنوك الينبغي عموما  بين  السائد  الفائدة  أن إدالح سعر  على  تاثير  ولها  التحوط 

 عال في قائمة الربح أو الخسارة. التحوط . ومع ذلك ، ينبغي اصستمرار في تسجيل أي تحوط غير ف
 

السنوية  للفترات ساريةوتكون    المعايير المطبقة والتفسيرات التي صدرتى  عل  والتعديالت فيما يلي المعايير الجديدة -
ولكن بالتطبيق السماح مع  م  2021يناير    1 بعد أو  من  بدًءا  ، هذه  إعداد عند بتطبيقها الشركة  تقم لم المبكر 
 أدناه : والتعديالت المعايير  فى حال تطبيق المالية القوائم  على جوھرياً  تأثيرأ وجود الشركة  تتوقع الو  المالية. القوائم

 م(. 2021يناير  1)سارى من " الت مين عقود" ۱۷ المالي للتقرير الدولي المعيار •
 م(. 2022يناير  1سارى من  ة"( )المالي القوائم عرض" ۱ الدولي المعيار على التعديالت) االلتزامات تصنيف •
)التعديالت المشروع أو الزميلة وشركته المستثمر بين الموجودات مسا مة أو بيع •  الدولي  المعيار على المشترك 

إلى أجل السريان تاريخ/ االىتياري  للتطبيق  (. )متاح۲ الدولي المحاسبة ومعيار ۱۰ المالي للتقرير  غير مؤجل 
 ( مسمى

 

 المطبقةالسياسات المحاسبية  3-2
إعداد   تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية 

 م. 2019ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 
 
 

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

عدوالمطلوبات   أن  إال  المالي.  التقرير  تاريخ  في  كما  المحتملة  المطلوبات  عن  واصفصاح  عنها  هذا  المصرح  بش ن  الت كد  م 
اصفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي 

 ستت ثر في الفترات المستقبلية.
 

واصفتراضات التقديرات  هذا  وتستخدم   تستند  الموجودة  الظروف  في ظل  معقولة  أنها  يعتقد  مختلفة  أىرى  وعوامل  الخبرة  إلى 
التقديرات  مراجعة  تتم  أىرى.  مصادر  من  عليها  الحصول  يصعب  التي  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  على  للحكم 

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

 

  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 

 تم بيان األحكام والتقديرات واصفتراضات المحاسبية الهامة التي لها ت ثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي: 
 

 األحكام: 4-1
 إستيفاء التزامات األداء 

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

 أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة.
 

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

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

 

 (19 –وباء كورونا )كوفيد  
قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم الت كد التى تم الكشف عنها فى القوائم المالية األىيرة على ىلفية وباء 

( . تعتقد اصدارة أنه بخالف الخسائر اصئتمانية المتوقعة للموجودات المالية ، فإن ىسارة إنخفاض قيمة 19  –كورونا )كوفيد  
المالية   غير  القوائم  الموجودات  فى  اصفصاح عنها  تم  التى  لتلك  مماثلة  تظل  األىرى  الت كد  عدم  لتقديرات  المصادر  وجميع 

إيضاح    –السنوية. ستستمر اصدارة فى مراقبة الوضع وستنعكس أى تغييرات مطلوبة فى فترة إعداد التقارير المستقبلية  المالية  
(12 .) 

 

 التقديرات واالفتراضات: 4-2
 

   الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخر  انخفاض قيمة 
إن قيـاس مخصـخ ىسـائر اصئتمـان المتوقعـة للموجـودات الماليـة المقاسـة بالتكلفـة المطفـ ة هـو مجـال يتطلـب اسـتخدام نمـاذج 

 فتراضات هامة حول الظروف اصقتصادية المستقبلية والسلوك اصئتماني.إمعقدة و 
 -في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس ىسائر اصئتمان المتوقعة مثل : الهامة المطلوبة أيضا  هناك عدد من األحكام 

 .تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر اصئتمان
 إىتيار النماذج المناسبة واصفتراضات لقياس الخسائر اصئتمانية المتوقعة. -1
 من  أنواع  المنتجات/األسواق وما يرتبط  بها  من  ىسائر إئتمانية متوقعة.  إنشاء  وزن  نسبي  للتصورات  المستقبلية  لكل  نوع  -2
 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر اصئتمانية المتوقعة. -3

  ة.تقوم المجموعة بإثبات مخصخ للخسائر اصئتمانية المتوقعة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطف
  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تقوم الشركة بقياس مخصخ الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر اصئتمانية المتوقعة على مدى العمر اصفتراضي لألداة المالية بإستثناء:   
 شهرا. 12األدوات المالية التالية والتي يتم قياس مخصخ ىسائر اصئتمان المتوقعة لها على مدى  -
الموجــودات الماليــة ذات المخــاطر اصئتمانيــة المنخفضــة فــي تــاريخ التقريــر واألدوات الماليــة التــي لــم ترتفــع فيهــا المخــاطر اصئتمانيــة  -

 بشكل جوهري منذ اصثبات األولي لها.
 
 

 الحركة بطيء المخزون  مخصص
القابلـة  القيمـة دـافي أو المخـزون بالتكلفـة قيـاس ويـتم .والمتقادمـة الحركـة بطيسـة المخـزون  لبنـود مخصـخ بعمـل اصدارة تقـوم

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

  السنة. نهاية في القائمة الظروف األحداث تلك تؤكد فيها
 
 

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

ــع  ــدة المتوقـ ــار المـ ــة االعتبـ ــة وطريقـ ــة التقديريـ ــار اصنتاجيـ ــوم اصدارة بفحـــخ األعمـ ــل والتلـــف الطبيعـــي، تقـ ــتخدام األدـ ــا اسـ فيهـ
 االستهالك دوريا للت كد من توافق طريقة ومدة االستهالك مع نموذج المتوقع للمنافع االقتصادية من هذا الموجودات.

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

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

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

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

 
 مبدأ االستمرارية  

دأ االسـتمرارية وتودـلت الـى ان لـديها المـوارد لالسـتمرار قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مب
في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة لذلك، ليست اصدارة على دراية بـ ي عـدم تـيقن جـوهري قـد يلقـي بضـالل مـن الشـك 

ليــة علــى أســاس مبــدأ حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار وفــق مبــدأ االســتمرارية. وبالتــالي، تــم االســتمرار فــي إعــداد القــوائم الما
 االستمرارية.

 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أصول غير ملموسة )بالصافي( -5

 تتمثل حركة الموجودات الغير ملموسة ىالل الفترة كما يلي :

 اإلجمالي برامج  
   التكلفة

 40 000 40  000 م2020يناير  1كما في 
 - - إضافات ىالل الفترة

 40 000 40 000 م2020 سبتمبر 30كما في 

   المتراكماإلطفاء 
 6  005 6  005 م2020يناير  1كما في 

 6  006 6  006 الفترة إطفاء
 12  011 12  011 م2020 سبتمبر 30كما في 

   صافي القيمة الدفترية
 27 989 27 989 م2020 سبتمبر 30كما في 
 33 995 33 995 م 2019 ديسمبر  31كما في  

 
 

 الزميلة / مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة   اتاالستثمار في الشرك -6
 فيما يلي: الزميلة  اتيتمثل االستثمار في الشرك

  نسبة الملكية   البلد   الكيان القانوني   الشركة 
 م 2020 سبتمبر 30

 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 
 م 2019ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي 

* شركة أسواق ثمار        
 ووسمي الزراعية  

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

**الشركة الوطنية  
لمنتجات الثمار  

 الطازجة  

ذات مسسولية  
 محدودة

 -  -  %  50  السعودية 
         (258 920  )   (258 920  ) 

لنظام    * وفقا  السعودية  العربية  المملكة  في  ت سست  محدودة  مسسولية  ذات  شركة  هي  الزراعية  ووسمي  ثمار  أسواق  شركة 
والصناعية   الزراعية  المنتجات  ومستلزمات  مواد  في  والتجزئة  الجملة  تجارة  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة  الشركات.تتمثل 

ويوجد دعوى قائمة لتصفية الشركة    لمنزلية.تنظيفية واالستهالكية وجميع المواد ا والغذائية واللحوم المبردة والمواد الصحية وال
 ولم يتم البت فيها.



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

الشركة الوطنية لمنتجات الثمار الطازجة هي شركة ذات مسسولية محدودة ت سست في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام **

للشركة   المتراكمة  الخسائر  إيقاف    %  100الشركات . وقد بلغت  الشركة  إدارة  من رأس مالها منذ سنوات سابقة وقررت 

 احتسا  حقوق الملكية نظرا لوجود دعوى قائمة لتصفية الشركة ولم يتم البت فيها.

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة   -7

  -:الفترة الماليةذات العالقــــة في نهاية  بيان بـــ ردــــدة  األطرافو  الفترةيلي بيان ب هم المعامالت التي تمت ىالل   فيما
 

 الطراف ذات عالقة ا ق منالمستح أ-7

 بيان 
 طبيعة العالقة 

 

 طبيعة أهم 

 المعامالت 
 م   01/01/2020

اجمالي الحركة  

 المدينة 

اجمالي الحركة  

 الدائنة 
 م   30/09/2020

شركة أسواق ثمار  

 ووسمي الزراعية  

 13 008  977 - - 13 008  977 مبيعات  شركة زميلة 

 38 878  416 - - 38 878  416 تمويل   

سداد    

 بالنيابة 

437  114 9 013  34 500  77 950  070 9 

الشركة الوطنية  

لمنتجات الثمار  

 الطازجة  

 شركات زميلة 

 3 920  195 - - 3 920  195 تمويل 

سمو األمير  

 فيصل بن تركي/

شريك بشركة  

 زميلة

 22 184  085 - - 22 184  085 مديونية

 87 062 623   87 106 110 االجمالى

 ( 3 920 195)   (3 920 195) مخصخ ديون مشكوك في تحصيلها

 915 185 83   428 142 83 

 
  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المستحق الطراف ذات عالقة  ب-7

 طبيعة العالقة  بيان 
 طبيعة أهم
 المعامالت 

 م  01/01/2020
اجمالي الحركة 

 المدينة 
اجمالي الحركة 

 الدائنة 
 م  30/09/2020

 805 528 - 63 000 868 528 تمويل عضو منتد  )سابق( السيد/ ساري المعيوف 
 226 640 226 640 - - تمويل )سابق( المجلس رئيس المعيوف  إبراهيمالسيد/ 
 1 032 168   868 528 اإلجمالي 

 
 
 القروض  -8

 :تتمثل القروض فيما يلي
 بنك سا قرض 

ديسمبر  31ريال سعودي )  32  685  686م مبلغ 2020 سبتمبر 30بلغت التسهيالت الممنوحة للشركة من بنك سا  حتى 
 .(ريال سعودي 32 685  686م مبلغ 2019

 
 
 االحتياطي النظامي -9

نسبته   ما  يحول  أن  للشركة  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام  الربح    %10يتطلب  من دافي 
من رأس المال، إن هذا االحتياطي   % 30السنوي إلى االحتياطي النظامي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  

 غير قابل للتوزيع على المساهمين.  
 
 

 ربحية السهم/)خسارة( -10
السهم األساسي والمخفض من دافي  )ىسارة(  تحتسب   العادي بقسمة دافي  )الخسارة(  ربحية  للسهم  ربح  )الخسارة(  الربح 

م:  2019  سبتمبر    30)  سهم    10  000  000  الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية الفترة والبالغ
 (. سهم  10 000  000

 م 2019 سبتمبر 30 م 2020 سبتمبر 30 

 ( 45 475 555) ( 9 008 350) للفترة )الخسارة(

 10 000  000 10 000  000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (4.55) (0.90) األساسية لكل سهم  (الخسارة)

 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إدارة مخاطر األدوات المالية -11
متابعتهـا  ثـم ثـم تقييمهـا المخـاطر تحديـد مـن تتكـون  متوادـلة آليـة ىـالل مـن وتـدار الشـركة أنشـطة مـن جـزء المخـاطر -

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

 

 االئتمان مخاطر
 بخسائر يتسبب مما مالية ألداة  بإلتزامته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم في المتمثلة المخاطر هي االئتمان مخاطر -

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

 مخـاطر بمراقبـة متوادـل بشـكل أيضـا اصدارة تقـوم كمـا .العمـالء علـى االئتمانيـة الحـدود تطبيـق يـتم بحيـب اعتمـاد
 أسـاس علـى هـي والتـي تحصـيلها فـي المشـكوك األردـدة مقابـل مخصـخ وتكـوين العمـالء لإلئتمـان تجـاا التعرض

 .منتظم بشكل القائمة المدينة العمالء ذمم مراقبة تتم السابقة للسداد. السداد وتواريخ العميل ملف
 كما التقرير تاريخ هى القيمة الدفترية وهى كما في الشركة االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصى الحد إجمالي إن -

 :يلي
 م 2019ديسمبر  31 م 2020 سبتمبر 30 
 499  093 2 309  290 البنك لدى نقد
 3 321  585   26  517  تجارية مدينة ذمم

 6 942  977 7 226  113 مدفوعات مقدما  وأرددة مدينة أىرى 
 83 185  915 83 142  428 عالقة ذات أطرافالمستحق على 

 
 السيولة مخاطر

 بإلتزامـات للوفـاء الـالزم التمويـل علـى الحصـول فـي لصـعوبات الشـركة تعـرض فـي المتمثلـة المخـاطر هـي السـيولة ىـاطر -
  العادلة. قيمته يقار  وبمبلغ بسرعة مالي أدل بيع على القدرة عدم من السيولة مخاطر تنتج قد مالية. مرتبطة ب دوات

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

 .باألجل البيع على أساس أو تسليم البضاعة عند نقدا المبالغ سداد يتم ب ن بالشركة الخادة المبيعات شروط تنخ -
 

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

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



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 )غير مراجعة(م  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 الفائدة )العموالت( أسعار مخاطر
 بالسـوق  أسـعار الفائـدة )العمـوالت( السـائدة فـي التقلبـات بآثـار المتعلقـة الفائـدة )العمـوالت( المخـاطر أسـعار مخـاطر تمثـل -

 النقدية.  للشركة وتدفقاتها المالي المركز على
 

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

 المتوقعة المشتريات من األساسية السلع أسعار في المخاطر هذا تنش  .النقدية وتدفقاتها الشركة تكاليف على مرغو  فيه
 الشركة. تستخدمها التي الخام من المواد السلع لبعض

 

 العمالت مخاطر
 تنشـ  األجنبـي. الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة  قيمة تذبذ  عن الناجمة المخاطر العمالت مخاطر تمثل -

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

 
 المال رأس إدارة

 والسـوق  والـدائن المسـتثمر ثقـة علـى الحفـاظ أجـل مـن كافيـة مـال رأس قاعـدة على الحفاظ في اصدارة مجلس سياسة تكمن -
 األربـاح ومسـتوى  المسـتخدم المـال راس علـى العائـد اصدارة مجلـس يراقـب ألعمالهـا. المسـتقبلي التطـوير والمحافظـة علـى

 .المساهمين العاديين على الموزعة
 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الشركة وتهدف -

 والفوائد للمساهمين العوائد توفير في االستمرار يمكنها بحيب عاملة كمنش ة االستمرار على المنش ة قدرة حماية -1
 .اآلىرين ألدحا  المصالح

 .للمساهمين كافي عائد توفير -2
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 م 1920ديسمبر  31 م 2020 سبتمبر 30 

 79 276  858 81 987  729 المطلوبات إجمالي

 499  093 2 309  290 البنوك لدى وأرددة نقدية :ناقصا

 78 777 765 79 678 439 المعدل الدين صافي

 48 067  727 39 059  377  الملكية حقوق 

 %163.89 %203.99 السنةي نهاية كما ف المال المعدل رأس إلى الدين نسبة



 ثمار سابقًا(  – الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 (:19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد  -12

م وتفشيه فى عدة مناطق جغرافية حول العالم  2020مطلع عام    ي( ف19  –إستجابة لحدث إنتشار فيروس كورونا )كوفيد  

واألعمال ، قامت الشركة بتكوين فريق عمل لتقييم ااَلثار المتوقعة على   وما نتج عنه من إضطرابات لألنشطة اصقتصادية

لضمان دحة وسالمة موظفيها  الوقائية  اصجراءات  بإتخاذ سلسلة من  الشركة  قامت  . كما  المملكة  داىل  الشركة  أعمال 

يد فيروس كورونا المستجد )كوفحدوث َاثار جوهرية بسبب   الشركة  ال تتوقعو   وعمالئها والمجتمع لضمان إستمرارية عملياتها.

 . م 2020 سبتمبر 30 يوالنتائج للفترة المالية المنتهية ف ي قائمة المركز المال ( على 19 –

 

 

 : اإللتزامات المحتملة -13

قام بعض الموردين  أدحا  ارددة  محتملة ناتجة عن قضايا مرفوعة من الغير ضد الشركة ، حيب    لدى الشركة إلتزامات

الشركة   على  قضائية  دعاوى  برفع  سابقة  سنوات  من  مدورة  التنفيذ  سبتتواكقديمة  واجبة  نهائية  أحكام  و دفة  أثر  ،  على 

جميد المبالغ الموجودا بها لحسا  محكمة التنفيذ ومن ثم  األحكام النهائية واجبة التنفيذ تم إيقاف الحسابات البنكية للشركة وت

 .سحبها لحسا  محكمة التنفيذ

 

 

 : اإلستمرارية -14

  9  008  350م بمبلغ  2020من عام    الثالبحققت الشركة دافي ىسارة عن الربع    المالية فقدكما هو مبين في القوائم  

المتراكمة  ريال سعودي و الخسائر  دي بما ريال سعو   63  823  999  مبلغ  م 2020  سبتمبر  30كما في  لشركة  ل  بلغت 

من نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية    150مما يتوجب معه تطبيق المادة رقم    ،  رأس مال الشركة نصف  يجاوز  

العادية  دعوة الجمعية العامة غير  يتوجب أن يتم    نصف رأس المال  المساهمةب نه إذا بلغت ىسائر الشركة  والتي تقضي  

بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو    مجلس إدارة الشركة   لالجتماع ىالل ىمسة وأربعين يوما  من تاريخ علم

النظام    -تخفيضه   ألحكام  المال    -وفقا   رأس  نصف  دون  ما  إلى  الخسائر  نسبة  معه  تنخفض  الذي  الحد  إلى  وذلك 

إال أنه نظرا  لدىول الشركة في مقترح وإجراءات إعادة   نظامها األساس،المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في  

( من الفصل الرابع من نظام اصفالس والئحته 42وتطبيقا  للمادة رقم )  (16التنظيم المالي ) توجد تفاديل باصيضاح رقم  

 دين النسبة المحددة في النظام. التنفيذية فيتم إعفاء الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخخ بلوغ ىسائر الم

 
  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
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 : هامةأحداث  -15
هامة  توجد   السابقة   الفترةىالل  أحداث  تؤثر  والسنة  قد  هذا   والتي  في  الظاهر  للشركة  المالي  المركز  المالية   على    القوائم 

 ، وفق ما يلي: األولية الموجزة 
 –البيع ( على إثر وقف الحسابات وتجميدها ما عدا التشغيل بسوق العزيزية ) الشراء    –وقف نشاط الشركة ) الشراء   . 1

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

   .لمنصة الرئيسية  وهيسة السوق المالية بتداول السهم ىارجحصول الشركة على موافقة تداول   2020/ 03/09بتاريخ  . 3

 

 

 أحداث الحقة:  -16
األولية    القوائم المالية  منذ نهاية الفترة والتي قد تؤثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذا  أحداث الحقة هامةتوجد  

 ، وفق ما يلي:الموجزة 
جائحة . 1 آثار  الشيخ   روناو ك  رغم  وآل  والسديري  العظم  شركة  الخارجي  المراجع  مع  التعاون  إستمر  الحظر  وفترات 

 .وتزويدا بجميع متطلباته

الشركة    2020/ 29/11بتاريخ   . 2 لصالح  قضائي  حكم  عالقةددر  ذو  الطرف  مبلغ    ضد  بسداد    وإلزامه 

 . ريال للشركة  22،414،084

تقدم بنك سا  للمحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة بطلب تصفية الشركة للحصول على   2021/ 06/01بتاريخ  . 3

  .مديونيته

   .ريال للشركة  22،414،084  على الحكم الصادر بسدادا  الطرف ذو عالقةإستسناف   2021/ 14/01بتاريخ  . 4

 .أعترضت الشركة على طلب التصفية المقدم من بنك سا   2021/ 04/02بتاريخ  . 5

 . الشركة  ىإجراءات إعادة التنظيم المالي علددر حكم بتطبيق   2021/ 04/04بتاريخ  . 6

ا  2021/ 18/04بتاريخ   . 7 لصالح  الصادر  الحكم  على  نهائي  بشكل  ضد  المصادقة  عالقةلشركة  ذو  وت ييد   الطرف 

 .ريال 22،414،084سدادا لمبلغ 

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام األساسي للشركة والئحة الحوكمة    2021/    10/    12بتاريخ   . 8

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

 وشريكه وإنتخا  لجنة المراجعة . 

الشركة من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي الى شركة ثمار التنمية القابضة بناءا   اسمتغيير    29/10/2021بتاريخ   . 9

 بعد إعتمادا من وزارة التجارة . 2021/   10/  12على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 
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بتصفية ( زراعية ددور حكم على الطرف ذو العالقة ) شركة أسواق ثمار ووسمي ال  2021/   12/  16بتاريخ  .10

 . الشركة

نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات    باستخدامإعالن الشركة عن قرار مجلس  2021/ 30/12بتاريخ  .11

 . م 2022ضمن قوائم الربع األول  االستثماريةوالعقارات 

 .سوق العزيزيةالمباسط والثالجة ب تمت موافقة اللجنة التنفيذية على تقبيل 2022/ 11/01بتاريخ  .12

 .تسليم مقترح التنظيم المالي للمحكمة التجارية بالرياض  2022/ 06/02بتاريخ  .13

 . الدائنين بقرار نهائي وإددار دك المحكمة النهائي لمطالبات اعتماد 2022/ 24/02بتاريخ  .14

   .تقدمت الشركة بطلب ألمين تصفية شركة أسواق ثمار بالمطالبة 2022/ 03/  09بتاريخ  .15

/    14التنظيم المالي المقدم من الشركة وحددت موعد  إعادة وافقت المحكمة على مقترح   2022/   03/  23بتاريخ  .16

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

التنظيم  إعادة على مقترحالمساهمين إجمالي حضور  من  %99.57تمت موافقة نسبة  2022/   04/  14بتاريخ  .17

 . المالي 

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

 . المالي
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