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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)

 -1التكوين والنشاط
ان شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"("المجموعة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر
من مدينة تبوك برقم  3550005403بتاريخ  15شعبان 1404هـ الموافق  16مايو 1984م .تمارس المجموعة نشاطها بموجب
القرار الملكي رقم (م )11/بتاريخ  22مارس 1983م.
يبلغ رأسمال الشركة  450مليون لاير سعودي مقسم إلى  45مليون سهم بقيمة إسمية للسهم  10لاير سعودي ،بتاريخ  18مارس
2020م تم تخفيض رأس المال ليصبح  241,767,000لاير سعودي بقيمة اسمية للسهم  10لاير سعودي لتغطية خسائر الشركة
المتراكمة.
بتاريخ  4مايو 2021م تم زيادة رأس المال بقيمة  150مليون لاير سعودي ليصبح  391,767,000لاير سعودي مقسم إلى
 39,176,700سهم بقيمة إسمية للسهم  10لاير سعودي .وقد نتج عن ذلك تكاليف إصدار أدوات حقوق ملكية بلغت  6,8مليون لاير
سعودي تم حسمها من حقوق الملكية.
يتمثل نشاط المجموعة الرئيسي في الزراعة المختلطة (إنتاج مختلط بين المحاصيل والحيوانات بدون إنتاج متخصص في المحاصيل
والحيوانات) ،أنشطة الدعم لإلنتاج الحيواني ،صناعة األعالف المركزة للحيوانات وادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
(سكنية) ،ادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).
إن تفشي فيروس كورونا ال ُمستجد (كوفيد  )19 -في ازدياد وتطور ،وبالتالي ،من الصعب اآلن التنبؤ بمستوى ومدى تأثيره الكلي
على األعمال واالقتصاد .قامت الشركة بتقييم تأثير الفيروس على عملياتها واتخذت بعض التدابير الوقائية ،وعلى الرغم من هذه
التحديات ال تزال أعمال وعمليات الشركة حاليا ً غير متأثرة إلى حد كبير ،بناء على هذه العوامل ،تعتقد إدارة الشركة أن وباء فيروس
كورونا ال ُمستجد (كوفيد  )19 -لم يكن له تأثير جوهري على نتائج الشركة التي تم التقرير عنها للفترة المنتهية في  30يونيو 2021م.
ال تزال مدى ومدة استمرار هذه التأثيرات غير مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت
الحاضر من حيث معدل تحول فيروس كورونا ال ُمستجد (كوفيد  )19-ومدى فعالية إجراءات االحتواء المتخذة.
تتضمن حسابات المجموعة حسابات الفروع التالية:

فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة الرياض بموجب سجل تجاري رقم  1010439522صادر بتاريخ  19صفر
1437هـ الموافق  1ديسمبر 2015م ويتمثل نشاط الفرع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق
منتجاتها ،العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة الدمام بموجب سجل تجاري رقم  2050107496صادر بتاريخ  19صفر
1437هـ الموافق  1ديسمبر 2015م ويتمثل نشاط الفرع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق
منتجاتها ،العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة جدة بموجب سجل تجاري رقم  4030286243صادر بتاريخ  19صفر 1437هـ
الموافق  1ديسمبر 2015م ويتمثل نشاط الفرع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق منتجاتها،
العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
مصنع شركة تبوك للتنمية الزراعية للفلين المسجل في مدينة تبوك بموجب سجل تجاري رقم  3550033016صادر بتاريخ
 2ربيع اآلخر 1435هـ الموافق  2فبراير 2014م ويتمثل نشاط الفرع في انتاج مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ومشتقاتها.
مصنع الشمال الستخالص وتعبئة الزيوت المسجل في مدينة تبوك بموجب سجل تجاري رقم  3550033015صادر بتاريخ
 2ربيع اآلخر 1435هـ الموافق  2فبراير 2014م ويتمثل نشاط الفرع في إنتاج وتصنيع الزيتون وتسويق منتجاته ومشتقاته
واالستيراد والتصدير لمنتجاته.
شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة خميس مشيط بموجب سجل تجاري رقم  5855069210صادر بتاريخ  19صفر
1437هـ الموافق  1ديسمبر 2015م ويتمثل نشاط الشركة في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق
منتجاتها ،العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
مشتل شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة تبوك بموجب سجل تجاري رقم  3550033301صادر بتاريخ  24ربيع األخر
1435هـ الموافق  24فبراير 2014م ويتمثل نشاط المشتل في انتاج شتالت الفاكهة الحرجية والزينة والعطرية والطبية وتسويق
منتجاته ومشتقاته واالستيراد والتصدير لمنتجاته.
تبدأ الفترة المالية الحالية للشركة في  1يناير 2021م وتنتهي في  30يونيو 2021م .وتبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير
من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.
يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة تبوك ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل وخارج المملكة
العربية السعودية.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)

 -2أسس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
ً
تم اعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة ("القوائم المالية الموحدة") وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير
المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية (المعيار الدولي للتقرير المالي الذي يحدد الحد األدنى لمحتويات التقرير المالي
األولي) والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ("الهيئة").
ال تتضمممممن القوائم المالية األولية الموحدة المختصممممرة جميع المعلومات واإلفصمممماحات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية
الموحدة المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي ويجب أن يتم قراءتها بالتوافق مع القوائم المالية الموحدة السممممنوية للمجموعة كما
في  31ديسمممممبر 2020م ("القوائم المالية الموحدة السممممنوية االخيرة") .اضممممافة لذلك ،فان نتائج الفترة األولية المنتهية في  30يونيو
2021م قد ال تعتبر مؤشرا ً دقيقا ً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
 2-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير السعودي ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
 3-2أسس االعداد
تم اعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على اساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية والواردة في قائمة
المركز المالي األولية الموحدة المختصرة:
 إستثمارات مرابحات قصيرة األجل. االعتراف بالتزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. األصممول الحيوية والتي يمكن قياسممها بالقيمة العادلة بشممكل موثوق ،يتم قياسممها بالقيمة العادلة ،وفي حال عدم القدرة على قياسممهابالقيمة العادلة بشكل موثوق يتم قياسها بالتكلفة.
 4-2أسس توحيد القوائم المالية
أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية
أ -الشركات التابعة
إن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة تتضمن القوائم المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها الشركة والشركات
التابعة لها كما في تاريخ التقرير .تتحقق السيطرة عندما تكون الشركة:
 لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها؛ يكون لها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و لديها القدرة على استخدام سيطرتها للتأثير على عوائدها.تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود
تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.
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 -2أسس اإلعداد (تتمة)
 4-2أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)
أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية (تتمة)
أ -الشركات التابعة (تتمة)
عندما يكون لدى الشركة أقل من أغلبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيها ،يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها
عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانب واحد.
تأخذ الشركة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي تملكها في الشركة
المستثمر فيها كافية إلعطائها السيطرة ،بما في ذلك:
 حجم ملكية الشركة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتشتت حقوق تصويت المالك اآلخرون؛ حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة ،أو حاملي حقوق التصويت اآلخرون أو جهات أخرى؛ الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و أي حقائق وظروف أخرى تشمممير إلى أن الشمممركة لديها أو ليس لديها القدرة الحالية على توجيه األنشمممطة ذات الصممملة وقتاتخاذ القرارات ،بما في ذلك أنماط التصويت في االجتماعات السابقة لحاملي األسهم.
يبدأ توحيد ال شركة التابعة عندما تح صل ال شركة على ال سيطرة على ال شركة التابعة وتتوقف عندما تفقد ال شركة ال سيطرة على
الشركة التابعة .على وجه التحديد ،يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم حيازتها أو استبعادها خالل السنة في
قائمة االرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فيه
سيطرة الشركة على الشركة التابعة.
يتم قيد التغير في حصة ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
تعود االرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة .يتم
توزيع إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة على مساهمي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى وجود
عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
إذا فقدت الشركة السيطرة على شركتها التابعة ،فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات
وحقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية ،في حين يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في األرباح أو
الخسائر .يتم قيد أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة
لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات بين أعضاء
المجموعة بالكامل عند التوحيد.
ب -الشركات الزميلة
ً
ً
هي الشركات التي تمارس المجموعة عليها تأثيرا هاما وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة .هذا بصورة عامة حيث تمتلك المجموعة
ما بين  ٪20و ٪ 50من حقوق التصويت .يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية
بعد إثباتها مبدئيا ً بالتكلفة.
طريقة حقوق الملكية
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالستثمارات مبدئيا ً بالتكلفة ويتم تعديلها الحقا ً لالعتراف بمساهمة المجموعة من
األرباح أو الخسائر بعد االستحواذ على الشركة المستثمر فيها في األرباح أو الخسائر ،وحصة المجموعة من الدخل الشامل
اآلخر للشركة المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر .بعد تخفيض الحصة في الشركة المستثمر فيها الى الصفر ،يتم االعتراف
بااللتزامات فقط إذا كان هناك التزام لدعم العمليات التشغيلية للجهة المستثمر فيها أو أي تعهدات أو التزامات سداد نيابة عنها.
توزيعات األرباح أو الذمم المدينة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تخفيضها من صافي قيمة االستثمارات.
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إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)

 -2أسس اإلعداد (تتمة)
 4-2أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)
أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية (تتمة)
ب -الشركات الزميلة (تتمة)
طريقة حقوق الملكية (تتمة)
الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تسجيلها بالقيمة الدفترية لالستثمارات وال تخضع الختبار هبوط القيمة
بشكل منفصل.
تعكس قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .أي تغيير يطرأ
على الدخل الشامل اآلخر للجهات المستثمر فيها يتم عرضه كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة باإلضافة ألي تغيير معترف
به مباشرة ً في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك يجب أن تعترف المجموعة بحصتها في أي تغيرات ،عندما ينطبق
ذلك ،بقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة .يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن العمليات بين المجموعة
والشركة الزميلة أو المشروع المشترك بما يتناسب مع حصة المجموعة من هذه الشركات الزميلة أو المشاريع التابعة والمشتركة.
يتم اعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك بنفس الفترة المالية للمجموعة.
عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لجعل السياسات المحاسبية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك متوافقة مع سياسات المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة هبوط قيمة استثماراتها في الشركة
الزميلة .وتحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك قد هبطت قيمته .إذا كان كذلك ،فإن المجموعة تقوم باحتساب قيمة الهبوط باعتباره الفرق بين القيمة القابلة
لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك والقيمة الدفترية لها ويتم االعتراف بالخسارة على شكل "حصة من الربح بالشركة
الزميلة والمشروع المشترك" بقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
عند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس واالعتراف بأية
استثمارات مبقاه بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقد التأثير أو
السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمارات المتبقية والعائدات من التخلص من هذه االستثمارات في األرباح أو الخسائر.
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية الوارد بيانها أدناه ويشار
إليها مجتمعة بـ "المجموعة":
إســـم الــــشــــركـــــــة
شركة آفاق الغذاء المحدودة

رقم السجل
التـجـاري
2051220421

الشـكـل القـانـونـي
شركة ذات مسئولية محدودة

بــلــد الــتــأســيــس
المملكة العربية السعودية

نسبة الملكية ٪
2020م
2021م
٪50
٪50

شركة مصادر األعالف الزراعية *

4030325647

شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة العربية السعودية

٪60

٪60

شركة تبوك للتسويق الزراعي **

3550123534

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

المملكة العربية السعودية

٪100

٪100

شركة تبوك للمشاتل **

3550123535

شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

المملكة العربية السعودية

٪100

٪100

* تنازلت المجموعة عن جميع حصصها بشركة مطاحن الدقيق الفاخر "شركة تابعة" والبالغة  750حصة الى طرف ذو عالقة
بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك مقابل تأسيس شركة جديدة (شركة مصادر األعالف) برأس مال قدره
 1,250,000لاير سعودي على ان تمتلك المجموعة نسبة  ٪60من رأس المال بقيمة  750,000لاير سعودي وقد تم اصدار
السجل التجاري للشركة التابعة بتاريخ  24فبراير 2020م وتعمل إدارة المجموعة مع ادارة الشركة التابعة إلنهاء االجراءات
الخاصة بنقل ملكية االصول وتحويل جميع العمليات المالية والتشغيلية باسم الشركة التابعة وفقا التفاقية التنازل الموقعة بين
مالك المؤسسة (احد الشركاء) والشركة حيث بلغ إجمالي أصول شركة مصادر االعالف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم
المالية الموحدة مبلغ  55,2مليون لاير سعودي ،وإجمالي التزاماتها مبلغ  11,9مليون لاير سعودي وصافي حقوق ملكيتها مبلغ
 43,3مليون لاير سعودي وإيراداتها مبلغ  3,8مليون لاير سعودي واجمالي مصاريفها مبلغ  6مليون لاير سعودي.
** بتاريخ  30يونيو 2021م صدر قرار مجلس االدارة بتصفية كل من شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق وشركة تبوك للتسويق
الزراعي.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 -3استخدام االحكام والتقديرات واإلفتراضات الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصممرة للشممركة من االدارة اسممتخدام أحكام وتقديرات وافتراضممات تؤثر في تطبيق
السمممياسمممات المحاسمممبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصممماريف واإلفصممماحات المرفقة واإلفصممماح عن
المطلوبات المحتملة .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
ان التقديرات الهامة والتي استخدمتها االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر الهامة لحاالت
عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
 -4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في اعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة في اعداد
القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 -5ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
أراضي

مباني وإنشاءات *

آالت ومعدات **

آبار وأنظمة ري

وسائل نقل
وانتقال

نباتات وأشجار
مثمرة

أثاث ومفروشات

المجموع

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2021م
إضافات

43,220,600
-

326,907,965
3,817,770

156,777,461
239,260

191,893,643
-

24,274,142
1,025,230

62,283,755
1,861,175

12,797,185
138,023

818,154,751
7,081,458

الرصيد في  30يونيو 2021م

43,220,600

330,725,735

157,016,721

191,893,643

25,299,372

64,144,930

12,935,208

825,236,209

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2021م
اضافات

-

199,763,342
4,526,751

114,763,563
4,105,000

171,163,727
2,446,453

21,037,564
526,967

34,976,934
1,781,695

10,605,022
219,479

552,310,152
13,606,345

الرصيد في  30يونيو 2021م

-

204,290,093

118,868,563

173,610,180

21,564,531

36,758,629

10,824,501

565,916,497

صافي القيمة الدفترية
كما في  30يونيو 2021م

43,220,600

126,435,642

38,148,158

18,283,463

3,734,841

27,386,301

2,110,707

259,319,712

كما في  31ديسمبر 2020م

43,220,600

127,144,623

42,013,898

20,729,916

3,236,578

27,306,821

2,192,163

265,844,599

* تتضمن المباني واإلنشاءات أصول مستودعات التبريد والتي تبلغ صافي قيمتها الدفترية حوالي  40مليون لاير سعودي والمرهونة لصالح صندوق التنمية الزراعية كضمان للقرض الممنوح للمجموعة.
** تتضمن اآلالت والمعدات أصول شركة مصادر االعالف (شركة تابعة) والتي بلغ صافي قيمتها الدفترية كما في  30يونيو 2021م مبلغ  32,4مليون لاير سعودي وهي مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية
السعودي كضمان للقرض الممنوح.

21/12

شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 -6موجودات حيوية ،صافي
قطيع أغنام

تصنيف الموجودات الحيوية في  30يونيو 2021م

إجمالي

المحاصيل

موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير متداولة

19,375,250

-

19,375,250

موجودات حيوية مصنفة كموجودات متداولة

1,685,800

10,809,470

12,495,270

21,061,050

10,809,470

31,870,520

قطيع أغنام

تصنيف الموجودات الحيوية في  31ديسمبر 2020م

إجمالي

المحاصيل

موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير متداولة

13,901,351

-

13,901,351

موجودات حيوية مصنفة كموجودات متداولة

-

17,881,191

17,881,191

13,901,351

17,881,191

31,782,542

 -7مشاريع تحت التنفيذ

مشاريع رأسمالية ،بالصافي

كــمــا فـي 30
يونيو 2021م
(غير مراجعة)
23,802,691

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2020م
(مراجعة)
20,699,457

إنشاءات مدنية

497,191

5,373,615

مشاريع بساتين غير ناضجة

23,824,998

23,306,608

أخرى

4,098,837

7,818,652

52,223,717

57,198,332

 -8إستثمارات
كــمـا في 30
يونيو 2021م
(غير مراجعة)

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2020م
(مراجعة)

استثمارات في شركات زميلة ()1-8

15,819,534

16,288,096

استثمارات في أدوات حقوق ملكية ()2-8

412,800

412,800

16,232,334

16,700,896
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 -8إستثمارات (تتمة)
 1-8إستثمارات في شركات زميلة

شركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي *
شركة الخليج لتكنولوجيا الطاقة المستدامة **
شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية ***

نسبة
المشاركة
٪28,57
٪50
٪21,61

كــمـا في 30
يونيو 2021م
(غير مراجعة)
15,819,534
15,819,534

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2020م
(مراجعة)
16,288,096
16,288,096

 2-8إستثمارات في أدوات حقوق ملكية
تتمثل اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية في استثمارات المجموعة في شركات غير مدرجة يتم تقييمها بناء على المعلومات المالية
المتاحة .وتتمثل فيما يلي:

الشركة الوطنية إلنتاج وتجارة البذور
جمعية البطاطس التعاونية
جمعية القمح التعاونية
االجمالي

كــمـا في 30
يونيو 2021م
(غير مراجعة)
412,800
412,800

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2020م
(مراجعة)
412,800
412,800

* تم تأسيس شركة شرق آسيا لإلستثمار الزراعي في  7مايو 2013م وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية
السعودية برأس مال  70,000,000لاير سعودي ،وقد تم تأسيسها لغرض االستثمار الزراعي واقامة المشاريع الزراعية إلنتاج
المحاصيل والحبوب واألرز والشعير والفواكه والزيتون واألعالف وكافة المنتجات الزراعية والحاصالت الحقلية وانشاء وادارة
وصيانة مصانع للصناعات الغذائية واقامة مشاريع االنتاج الحيواني ويشمل تربية الماشية والدواجن وإنشاء وإدارة مصانع منتجات
االلبان واللحوم واالعالف .تقوم الشركة باستخدام طريقة حقوق الملكية في اثبات قيمة االستثمار.
**

تمتلك المجموعة ح صة بنسبة  ٪50في شركة الخليج لتكنولوجيا الطاقة المستدامة (تحت الت صفية) بقيمة  250ألف لاير سعودي وتم
تكوين خسائر هبوط بإجمالي قيمة االستثمار وجاري اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لتصفية تلك الشركة.

*** نظرا ً لتكبد الشركة خسائر متراكمة تخطت قيمة االستثمار فقد قامت المجموعة بإالعتراف بخسائر بإجمالي قيمة االستثمار في شركة
جنات لالستثمار الزراعي  -شركة ذات مسئولية محدودة  -تحت التصفية البالغ  17,500,000لاير سعودي كما لدى المجموعة
التزامات ضمان تتمثل في ضمان قروض للغير حيث ان شركة تبوك للتنمية الزراعية أحد شركاء شركة جنات لالستثمار الزراعي -
شركة سعودية ذات مسئولية محدودة والتي تساهم بنسبة  ٪ 67في شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية (شركة مساهمة مصرية)
وقد ضمنت المجموعة ما يعادل حصتها في اإلستثمار بنسبة  ٪18,85من قرض يخص شركة رخاء لالستثمار الزراعي لصالح
الصندوق التنمية السعودي بمبلغ  100مليون لاير سعودي ،بتاريخ  24أكتوبر 2016م قام الصندوق السعودي للتنمية بإخطار شركة
جنات لإلستثمار الزراعي بأنه إعتبارا ً من ذلك التاريخ يعتبر القرض المستحق على شركة رخاء قد انتقل ضمنيا ً إلى الكفالء الضامنون
للقرض بكفالة غرم وأداء ومطالبة الشركاء الضامنون بسرعة سداد اإللتزامات المترتبة على الشركاء وعليه تم تكوين مخصص بكامل
القيمة لمواجهة ذلك االلتزام .خالل عام 2020م تم تحويل ملكية عدد  17,288سهم من أسهم شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية
الى ملكية المجموعة وهو ما يمثل نسبة  ٪21,61من أسهم الشركة وقد بلغ عجز حقوق الملكية لشركة رخاء لالستثمار الزراعي
والتنمية  285,3مليون جنيه مصري كما في  31ديسمبر 2020م.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 -9مخزون
كــمــا فـي 30
يونيو 2021م
(غير مراجعة)
5,053,474
9,908,020
378,911
731,193
8,537,948
941,961
7,532,254
13,549,839
46,633,600
()5,730,961
40,902,639

أعالف
حبوب
بذور
مواد غذائية
أشجار وزيت زيتون
أسمدة ومواد كيميائية
لحوم مصنعة
قطع غيار ومواد مستهلكة وأخرى
ناقصا ً  :مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2020م
(مراجعة)
7,508,275
958,914
434,662
1,584,641
7,692,721
1,617,164
4,725,336
13,922,786
38,444,499
()4,096,140
34,348,359

 -10مستحق من  /الى أطراف ذوي عالقة
معامالت مع أطراف ذوي عالقة
أ -تمثل المعامالت مع أطراف ذوي عالقة بصممفة أسمماسممية على خدمات التمويل والتي تتم بشممروط متفق عليها ويتم اعتمادها بواسممطة
اإلدارة وهي كما يلي:
الــعــالقــة
شركة تابعة
طرف ذو عالقة آخر
حقوق ملكية غير مسيطرة
طرف ذو عالقة آخر
حقوق ملكية غير مسيطرة
شركة زميلة

اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــم
شركة افاق الغذاء المحدودة
مؤسسة أحمد حسين العمري
أحمد بن محمد العرفج
شركة االستثمار الخليجية لألغذية
احمد حسين العمري
شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية

أ -تتلخص األرصدة الناتجة عن المعامالت مع االطراف ذوي العالقة كما في  30يونيو مما يلي:
مستحق من أطراف ذوى عالقة
الطرف ذو العالقة
شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية
مؤسسة أحمد حسين العمري

طبيعة
المعاملة
تمويل
تمويل

الرصيد
االفتتاحي في
 1يناير 2021م
3,062,234
2,102,875
5,165,109

المعامالت خالل الفترة
دائن
مدين
- 3,661,243
- 3,661,243

رصيد االقفال في
 30يونيو 2021م
3,062,234
5,764,118
8,826,352

مستحق ألطراف ذوي عالقة

الطرف ذو العالقة
أحمد بن محمد العرفج
احمد حسين العمري

طبيعة
المعاملة
تمويل
تمويل

الرصيد
االفتتاحي في
 1يناير 2021م
13,488,984
27,723,181
41,212,165

المعامالت خالل الفترة
دائن
مدين
327,331
538,168
865,499

رصيد االقفال في
 30يونيو 2021م
13,161,653
27,185,013
40,346,666
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م

 -11احتياطي نظامي
بتاريخ  3مايو 2021م وافق مجلس إدارة الشركة على استخدام االحتياطي النظامي والبالغ  68مليون لاير سعودي الطفاء جزء من
الخسائر المتراكمة حسب القوائم المالية المدققة كما في  31ديسمبر 2020م والبالغ قيمتها  86,5مليون لاير سعودي.
 -12خسارة السهم األساسية من صافي خسارة الفترة
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو

صافي خسارة الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
خسارة السهم األساسية من خسارة الفترة

2021م

2020م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

()25,941,677
28,983,330

()11,238,974
32,986,558

()0.90

)(0,34

 -13األدوات المالية  -إدارة المخاطر
إن أنشطة المجموعة معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت والقيمة العادلة ألسعار
الفائدة ومخاطر سعر حقوق الملكية) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على تقلبات
األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
إطار عمل إدارة المخاطر
ً
تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد المخاطر
المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة .إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان ،مخاطر العمالت ،مخاطر
أسعار حقوق الملكية ومخاطر أسعار الفائدة.
يتحمل مجلس اإلدارة كامل المسئولية عن تأسيس إدارة المخاطر في المجموعة واإلشراف عليها .إن اإلدارة التنفيذية مسئولة عن تطوير
ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة .يجتمع الفريق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات ومشكالت االلتزام بالمعايير إلى
مجلس اإلدارة من خالل اإلدارة.
تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.
تهدف المجموعة  ،من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة ،إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين
أدوارهم والتزاماتهم.
يراقب مجلس اإلدارة من خالل اإلدارة االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر ،وتراجع مدى كفاية إطار إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.
تشمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه واستثمارات مرابحات قصيرة األجل ،والذمم المدينة
التجارية والمدفوعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى والمستحق من أطراف ذوي عالقة ،والذمم الدائنة التجارية والمستحقات واالرصدة
الدائنة األخرى والقروض .تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بيان السياسات المنفصل المتعلق بكل بند.
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق
نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات
لتسديد المطلوبات في آن واحد.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 -13األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار السوق.
تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر سعر الفائدة ،مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى.
مخاطر سعر الفائدة
مخاطر سعر الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المرتبطة بها نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة.
فيما يلي القروض التي حصلت عليها المجموعة وتحمل بفائدة متغيرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق.
القيمة الدفترية كما
في  30يونيو
2021م
(غير مراجعة)
أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة
قروض وتسهيالت بنكية

11,352,310

القيمة الدفترية كما
في  31ديسمبر
2020م
(مراجعة)
30,408,883

يعكس الجدول أدناه التأثير المحتمل المعقول للتغير في  100نقطة أساس على معدالت الفائدة في تاريخ المركز المالي الموحد على
األرباح أو الخسائر مع إفتراض ثبات جميع المتغيرات األخرى.
الربح ) /الخسارة(  30يونيو 2021م
النقص في نقاط األساس
المتعلقة بأسعار الفائدة
 100نقطة أساس

قروض

113,523

الزيادة في نقاط األساس
المتعلقة بأسعار الفائدة
 100نقطة أساس

)(113,523

الربح ) /الخسارة(  31ديسمبر 2020م
النقص في نقاط األساس
المتعلقة بأسعار الفائدة
 100نقطة أساس

304,089

الزيادة في نقاط األساس
المتعلقة بأسعار الفائدة
 100نقطة أساس

()304,089

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمة األداة المالية المقومة بعمالت أجنبية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية ،لم تقم المجموعة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي ،الدوالر األمريكي .وحيث أن سعر صرف
اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي لذا ال تمثل مخاطر عمالت هامة .تراقب إدارة المجموعة أسعار صرف العمالت
وتعتقد أن مخاطر سعر الصرف األجنبي غير جوهرية.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .قامت
المجموعة بوضع إجراءات إلدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان بما في ذلك تقييم المالءة اإلئتمانية للعمالء والموافقات اإلئتمانية
وتخصيص حدود االئتمان ومراقبة أعمار الذمم المدينة ومتابعتها بشكل دائم.
إن الذمم المدينة التجارية ال تحمل فائدة وغالبا ما يكون لها فترة ائتمان بما يتماشى مع معايير الصناعة ،وعادة ما تكون الضمانات
غير مطلوبة ،وكذلك اإلعتمادات المستندية ولكن يمكن استخدامها في ظل ظروف معينة في بعض األسواق ،وخاصة في األسواق
األقل تطوراً .ال يوجد للشركة تركيز لمخاطر االئتمان حيث أن قاعدة العمالء موزعة على المستويين االقتصادي والجغرافي على
حد سواء.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)

 -13األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
تقوم المجموعة بمراجعة المبالغ الممكن استردادها لكل دين تجاري على أساس فردي في نهاية فترة التقرير للتأكد من وجود
مخصص كاف للمبالغ غير القابلة لالسترداد .باالضافة إلى ذلك ،يتم أيضا إجراء تحليل هبوط القيمة في تاريخ كل تقرير استنادا ً
إلى الحقائق والظروف القائمة في ذلك التاريخ لتحديد الخسائر المتوقعة بسبب القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان .وألغراض
هذا التحليل ،تصنف الذمم المدينة في محافظ تستند إلى مستحقات متجانسة .يتم تقييم كل محفظة بعد ذلك لتحديد هبوط القيمة بإستخدام
نمــوذج خسائر اإلئتمان المتوقعـــة وفقا لمتطلبات المعيـــار الدولي للتقريـــر المالي رقم ( .)9وتستند عملية الحساب إلى مصفوفة
المخصصات التي تعتبر البيانات التاريخية الفعلية معدلة بشكل مناسب للتوقعات واإلحتماالت المستقبلية .يتم استبعاد الذمم المدينة
المضمونة ألغراض هذا التحليل نظرا ً لعدم وجود مخاطر ائتمان عليها .تستند معدالت الخسارة على الخبرة الفعلية لخسائر اإلئتمان
على مدى السنوات الماضية .يتم بعد ذلك تعديل معدالت الخسارة بشكل مالئم لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية الحالية
والتاريخية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة.
فيما يلي بيان ألقصى تعرض لمخاطر االئتمان يمكن أن يؤثر على المجموعة في تاريخ القوائم المالية الموحدة:
كــــمـــا فــــي
 31ديسمبر
 30يونيو
2020م
2021م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مستحق من أطراف ذوي عالقة
إستثمارات مرابحات قصيرة األجل

92,047,506
14,515,827
8,826,352
115,389,685

4,174,564
19,547,166
5,165,109
5,000,000
33,886,839

إن أعمار الذمم المدينة التجارية كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
أقل من ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر
أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة
أكثر من سنة

5,376,782
2,530,110
4,388,220
8,081,167

12,081,281
3,772,419
4,013,129
5,540,789

االجمالي قبل خصم المخصص
يخصم:
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

20,376,279

25,407,618

)(5,860,452

)(5,860,452

ذمم مدينة تجارية ،بالصافي

14,515,827

19,547,166
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)

 -13األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
موجودات مالية أخرى
تتكون بشكل رئيسي من الودائع لدى البنوك واالستثمارات في أسهم غير مسعرة والذمم المدينة من الشركات المستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية والمشاريع المشتركة .إن المخاطر الناتجة عن هذه الموجودات المالية محدودة وال يوجد ضمانات محتفظ بها لهذه
األطراف نظرا ً ألن األطراف المقابلة هي شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .وتتمتع البنوك والمؤسسات المالية المعترف
بها بتصنيف ائتماني مرتفع تحدده وكاالت التصنيف االئتمانية الدولية.
إدارة رأس المال
تدير المجموعة رأس مالها لضممممان اسمممتمراريتها وتعظيم العائد ألصمممحاب المصمممالح من خالل تحسمممين التوازن بين الدين وحقوق
المساهمين ،تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال الى ما يلي:
 -1حماية قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة بحيث يمكنها اإلستمرار في توفير العوائد للمساهمين والمنافع ألصحاب
المصالح اآلخرين.
 -2توفير عائد كاف للمساهمين.
االدوات المالية

كــــمـــا فــــي
 31ديسمبر 2020م
 30يونيو 2021م
(مراجعة)
(غير مراجعة)

موجودات مالية
بالتكلفة المطفأة
أرصدة مدينة أخرى  ،صافي
استثمارات مرابحات قصيرة األجل
مستحق من أطراف ذوي عالقة
ذمم مدينة تجارية ،صافي
نقد وما في حكمه

16,749,576
8,826,352
14,515,827
92,047,506

مطلوبات مالية
بالتكلفة المطفأة
قروض طويلة األجل  -الجزء المتداول
ذمم دائنة تجارية
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
توزيعات ارباح مستحقة للمساهمين

6,537,810
27,854,100
41,863,285
23,065,985

18,065,286
5,000,000
5,165,109

19,547,166
4,174,564

10,392,220
51,293,825
33,089,461
23,081,694
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 -13األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
القيمة العادلة لألدوات المالية
ألغراض إعداد التقارير المالية ،استخدمت المجموعة التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المصنفة في المستوى األول والثاني والثالث
بنا ًء على درجة مالحظة المدخالت في قياس القيمة العادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة في مجملها كما هي
موضحة أدناه:
 المستوى 1
األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة التي يمكن للشركة تقييمها في تاريخ القياس (بدون تعديل).
 المستوى 2
مدخالت غير األسمممعار المدرجة في المسمممتوى  1والتي يمكن اعتبارها كقيمة للموجودات أو المطلوبات ،إما بصمممورة مباشمممرة
(مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مثل مشتقة من األسعار).
 المستوى 3
مدخالت الموجودات والمطلوبات التي ال تستند الى معلومات السوق القابلـــة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).
يستند تقييم كل استثمار يتم تداوله علنا ً إلى سعر إغالق السوق لهذا السهم اعتبارا ً من تاريخ التقييم ،ناقصا ً الخصم إذا كان
الضمان مقيداً.
 -14المعلومات القطاعية لإليرادات
إن المعلومات المقدمة إلى متخذ القرار المسئول عن العمليات بهدف توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات تركز على أنواع السلع
أو الخدمات المقدمة .قررت إدارة المجموعة تنظيم المجموعة وفقا ً لإلختالفات في هيكل التقرير المالي الداخلي .إن القطاعات
التشغيلية للشركة هي كما يلي:
البيان واألنشطة
صناعة االعالف
زراعة الخضروات
زراعة الفاكهة الموسمية
تجارة الحبوب
صناعة زيت الزيتون والعسل والمنتجات األخرى
بيع لحوم مجمدة

القطاع التشغيلي
أعالف
خضار
فاكهة
حبوب
منتجات أخرى
لحوم مجمدة
 30يونيو 2021م

أعالف

فاكهة

حبوب

منتجات أخرى

لحوم مجمدة

اإليرادات
اإلهالك
صافي خسارة الفترة
قبل الزكاة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

10,841,271
4,370,788

-

8,235,863
3,468,944

10,042,509
4,229,903

1,912,439
717,077

22,110,353
819,633

53,142,435
13,606,345

خضار

االجمالي

)(8,988,877
163,647,806
47,107,361

-

)(7,801,650
127,417,777
41,352,080

)(9,513,046
155,368,566
50,423,210

()4,371,849
29,587,522
10,700,817

3,735,111
67,156,020
37,121,022

()26,940,311
543,177,691
186,704,490

 30يونيو 2020م

أعالف

خضار

فاكهة

حبوب

منتجات أخرى

لحوم مجمدة

االجمالي

اإليرادات
اإلهالك
صافي خسارة الفترة
قبل الزكاة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

37,270,205
8,297,452

2,792,315
621,652

10,319,519
2,297,431

9,487,942
2,112,297

2,053,280
457,121

10,051,763
778,428

71,975,024
14,564,381

)(3,957,930
262,974,797
108,760,349

)(296,531
19,702,291
8,148,416

)(1,095,887
72,813,480
30,113,987

)(1,007,577
66,945,962
27,687,315

)(218,050
14,487,729
7,373,632

)(1,067,453
63,469,352
40,151,829

()7,643,428
500,393,611
222,235,528
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
(باللاير السعودي)
 -15االلتزامات المحتملة
لدى الشركة التزامات محتملة مقابل الجزء غير المغطى من خطابات الضمان البنكية تقدر ال شيء لاير سعودي ( 31ديسمبر
2020م 2,4 :مليون لاير سعودي).
 -16الوضع الزكوي
 1-16الوضع الزكوي للشركة االم
قدمت المجموعة إقرارها الزكوي عن عامي 2019م و2020م ولم تسدد المستحق عليها كما صدرت ربوطات نهائية عن السنوات
من 2014م وحتى 2018م تضمنت فروقات زكوية بمبلغ  2,971,851لاير سعودي وتم االعتراض عليها لهيئة الزكاة والضريبة
والجمارك ولم يصدر قرار نهائي بخصوصها بعد  ،كما صدر للشركة ربط نهائي عن األعوام من 2010م الى 2012م وتضمن
فروقات زكوية وضريبية بمبلغ  706,732لاير سعودي وقامت المجموعة باالعتراض على الربط ولم يصدر قرار نهائي بخصوص
تلك السنوات وقامت المجموعة برد مخصص باقي السنوات من 2007م الى 2009م بمبلغ  4,236,251لاير سعودي نظرا إللغاء
المديونيات من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
 2-16الوضع الزكوي للشركات التابعة
 1-2-16شركة أفاق الغذاء المحدودة
قدمت الشركة االقرارات الزكوية عن جميع السنوات حتى 2020م.
 2-2-16شركة مصادر االعالف الزراعية
إن الشركة بصدد تقديم اإلقرارات الزكوية.
 3-2-16شركة تبوك للتسويق الزراعي
إن الشركة بصدد تقديم اإلقرارات الزكوية.
 4-2-16شركة تبوك للمشاتل وتنسيق الحدائق
قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية حتى عام 2020م .
 -17األحداث الالحقة
بتاريخ  11يوليو 2021م قامت شممركة آفاق الغذاء المحدودة (شممركة تابعة) بتعيين مسممتشممار مالي لعملية طرح أسممهم الشممركة في
السوق الموازي (نمو) وفق قواعد التسجيل واالدراج المعمول بها.
بتاريخ  8أغسطس 2021م استلمت المجموعة القرار الصادر من والي الوالية الشمالية بجمهورية السودان بخصوص اإلستئناف
المقدم عن قرار الغاء المشروع حيث تم تأييد قرار اإللغاء حسب قانون اإلستثمار.
 -18أرقام المقارنة
تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة ليتسنى مقارنتها مع أرقام الفترة الحالية.
 -19اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة
اعتمدت هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة في 2021/08/18م.
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