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

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 

 إحتياطيات أخرى  احتياطي نظامي  رأس المال

التغيرات المتراكمة  
في بنود الدخل 
 خسائر متراكمة   الشامل اآلخر

حقوق الملكية العائدة  
للمساهمين في 

 الشركة أالم

 
حقوق الملكية غير 

 المسيطرة

 
مجموع حقوق 

 الملكية

 465,941,473  15,544,740  450,396,733  (69,481,822)  -  1,858,734  68,019,821  450,000,000 م2019يناير  1الرصيد كما في 

 (181,268,768)  (1,483,742)  (179,785,026)  (179,785,026)  -  -  -  - ىافي خسارة السنة

 2,530,873  -  2,530,873  -  2,530,873  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة

 (178,737,895)  (1,483,742)  (177,254,153)  (179,785,026)  2,530,873  -  -  - اجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 2,300,752  (3,886,953)  6,187,705  6,187,705  -  -  -   على استثمارات في شركة تابعة تسويات

 500,000  500,000  -  -  -  -  -  - مسيطرةالالتغير في حقوق الملكية غير 

 290,004,330  10,674,045  279,330,285  (243,079,143)  2,530,873  1,858,734  68,019,821  450,000,000 م 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

   
            

 

 290,004,330  10,674,045  279,330,285  (243,079,143)  2,530,873  1,858,734  68,019,821  450,000,000 م 2020يناير  1الرصيد في 

 1,055,528  422,211  633,317  633,317  -  -  -  - تسويات على األرصدة االفتتاحية

 291,059,858  11,096,256  279,963,602  (242,445,826)  2,530,873  1,858,734  68,019,821  450,000,000 م )معدل(2020يناير  1الرصيد في 

 (52,084,910)  1,104,791  (53,189,701)  (53,189,701)  -  -  -  - ىافي خسارة السنة

 (1,511,994)  -  (1,511,994)  -  (1,511,994)  -  -  - بنود الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 (53,596,904)  1,104,791  (54,701,695)  (53,189,701)  (1,511,994)  -  -  - اجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 857,461  -  857,461  857,461  -  -  -  - على استثمارات في شركة تابعة تسويات

 948,897  948,897  -  -  -  -  -  - مسيطرةالالتغير في حقوق الملكية غير 

 -  -  -  208,233,000  -  -  -  (208,233,000) (1تخديد رأر المال ايضاح رقم )

 239,269,312  13,149,944  226,119,368  (86,545,066)  1,018,879  1,858,734  68,019,821  241,767,000 م )مراجعة(2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 
 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة   33( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 " تادكو" للتنمية الزراعيةشركة تبوك 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 التكوين والنشاط للشركة والشركات التابعة لها -1

ان شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو")"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجج السجل التجارم للشركة الىادر من 
م. تمارر الشركة نشاطها بموجج القرار 1984مايو  16هـ الموافق 1404شعبان  15بتاريخ  3550005403مدينة تبوك برقم 

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

مارر  18لاير ستتتعودم، بتاريخ  10بقيمة إستتتمية للستتتهم مليون ستتتهم  45مليون لاير ستتتعودم مقستتتم إلى  450يبلغ رأستتتمال الشتتتركة 
لاير ستتتعودم لتغطية خستتتائر الشتتتركة  10لاير ستتتعودم بقيمة استتتمية للستتتهم  241,767,000م تم تخديد رأر المال ليىتتتبا 2020

 المتراكمة.
 

الرئيسي في الزراعة المختلطة )إنتاال مختلط بين المحاىيل والحيوانات بدون إنتاال متخىص في المحاىيل  المجموعةيتمثل نشاط 
المملوكة أو المؤجرة أنشتتتتتتتطة الدعم لإلنتاال الحيواني، ىتتتتتتتناعة األعاف المركزة للحيوانات وادارة وتعجير العقارات  ،والحيوانات(

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

( ويواجن العالم حالياً تطورات متستتارعة 19 -م، تعكد نهور فيرور كورونا المستتتجد المستتبج لمرد )كوفيد 2020في مطلع ستتنة 
(، وتستتتتعى الدول ومن ضتتتتمنها المملكة العربية الستتتتعودية إلى اتخاذ إجراءات 19 -تتعلق بتدشتتتتي فيرور كورونا المستتتتتجد )كوفيد 

قائية للحد من انتشار الديرور وتخديف آثاره، ولعل من أهم اإلجراءات االحترازية المتخذة للحد من انتشاره هو الحد من احترازية وو
المخالطة والتجمعات المتقاربة بين النار الى اقىتتتتتى درجة بما في ذلك وقف االجتماعات واالختاط في أماكن العمل والتستتتتتوق وقد 

يان الى فرد منع تجوال كامل. إن مثل هذه اإلجراءات على أهميتها قد ألقت بتعثيرها على بيئة تىتتتتل تلك اإلجراءات في بعد األح
األعمال والناتج العام للمجتمع وأثرت تعثيراً ملموستتتتتتتاً على القطاعات االقتىتتتتتتتادية بوجن عام ومن المحتمل أن يؤدم إلى انخداد 

 المجموعةبانن ال توجد تعثيرات ستتلبية على نتائج اعمال  المجموعةإدارة  ملمور في األنشتتطة االقتىتتادية خال الدترة القادمة، وترر
 منذ فترة بداية االحداث حتى تاريخ القوائم المالية.

 

 حسابات الفروع التالية:األم تتضمن حسابات الشركة 

ىدر  19ىادر بتاريخ  1010439522فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجلة في مدينة الرياد بموجج سجل تجارم رقم 
م ويتمثل نشاط الدرع في االنتاال الزراعي والحيواني والتىنيع الزراعي والحيواني وتسويق 2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437

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

ىدر  19ىادر بتاريخ  2050107496فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجلة في مدينة الدمام بموجج سجل تجارم رقم 
والحيواني والتىنيع الزراعي والحيواني وتسويق م ويتمثل نشاط الدرع في االنتاال الزراعي 2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437

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

هـ 1437ىدر  19يخ ىادر بتار 4030286243فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجلة في مدينة جدة بموجج سجل تجارم رقم 
م ويتمثل نشاط الدرع في االنتاال الزراعي والحيواني والتىنيع الزراعي والحيواني وتسويق منتجاتها، العمل 2015ديسمبر  1الموافق 

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

ربيع  2ىادر بتاريخ  3550033016للتنمية الزراعية للدلين المسجلة في مدينة تبوك بموجج سجل تجارم رقم مىنع شركة تبوك 
 م ويتمثل نشاط الدرع في انتاال مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ومشتقاتها.2014فبراير  2هـ الموافق 1435اآلخر 

 

ربيع  2ىادر بتاريخ  3550033015مدينة تبوك بموجج سجل تجارم رقم  مىنع الشمال الستخاص وتعبئة الزيوت المسجلة في
م ويتمثل نشاط الدرع في إنتاال وتىنيع الزيتون وتسويق منتجاتن ومشتقاتن واالستيراد 2014فبراير  2هـ الموافق 1435 اآلخر

 والتىدير لمنتجاتن.
 

ىدر  19ىادر بتاريخ  5855069210جل تجارم رقم شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجلة في مدينة خمير مشيط بموجج س
م ويتمثل نشاط الدرع في االنتاال الزراعي والحيواني والتىنيع الزراعي والحيواني وتسويق 2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437

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

ربيع اآلخر  24ىادر بتاريخ  3550033301في مدينة تبوك بموجج سجل تجارم رقم  كة تبوك للتنمية الزراعية المسجلمشتل شر
م ويتمثل نشاط الدرع في انتاال شتات الداكهة الحرجية والزينة والعطرية والطبية وتسويق منتجاتن 2014فبراير  24هـ الموافق 1435

 ومشتقاتن واالستيراد والتىدير لمنتجاتن.
  

 موعة من بداية شهر يناير من كل سنة ميادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من ندر السنة.تبدأ السنة المالية للمج
 

يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة تبوك ويجوز لمجلر اإلدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتج أو توكيات داخل وخارال المملكة 
 العربية السعودية. 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة -2

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

 

 أساس اإلعداد
التاريخية فيما عدا التزامات منافع الموندين المحددة والتي تم تقييمها اكتوارياً تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أسار التكلدة 

 وأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر كما هو موضا في السياسات المحاسبية أدناه.
 

 لع والخدمات.تستند التكلدة التاريخية عادة إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الس
 

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

 إستمرارية المجموعة 
٪ من رأر المال مما يتطلج من المجموعة وفقاً لتعليمات 35م 2020ديستتتمبر  31تجاوزت الخستتتائر المتراكمة للمجموعة كما في

٪ االعان عن ذلك 35هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 
كما  ي أدت الى بلوغ هذه الخسائرة التعلى ان يتضمن االعان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها في رأر المال واالسباج الرئيسي

 مليون لاير سعودم. 90المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بمبلغ تجاوزت 
 

لاير سعودم بقيمة اسمية  241,767,000لاير سعودم الى  450,000,000قامت الشركة بتخديد رأسمالها من  وخال السنة

 اكمة.لاير سعودم لتخديد خسائر الشركة المتر 10للسهم 
 

م قدمت الشركة ملف طلج الموافقة على زيادة رأر المال إلى هيئة السوق المالية السعودية بزيادة قدرها 2020اكتوبر  15بتاريخ 

سهم حقوق أول 100 سوق ووية مليون لاير سعودم عن طريق إىدار أ شركة موافقة هيئة ال ستلمت ال بتاريخ الحق للقوائم المالية ا

مليون لاير ستتتعودم وقامت الشتتتركة  150المالية على طلج الشتتتركة لزيادة رأر المال عن طريق طرح أستتتهم حقوق أولية بقيمة 

 .(30ايضاح )غير العادية بدعوة الجمعية العامة 

 
 توحيد القوائم المالية  أسس

 حاسبة حقوق الملكيةأساس التوحيد وم

 الشركات التابعة  -أ
إن القوائم المالية الموحدة 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؛  -
 في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ ويكون لها حقوق   -
 لديها القدرة على استخدام سيطرتها للتعثير على عوائدها.  -
 

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

 

عندما يكون لدر الشركة أقل من أغلبية حقوق التىويت للشركة المستثمر فيها، يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها 
. تعخذ عندما تكون حقوق التىويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجين األنشطة ذات الىلة للشركة المستثمر فيها من جانج واحد

الشركة في االعتبار كافة الحقائق والنروف ذات الىلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق التىويت التي تملكها في الشركة المستثمر 
 فيها كافية إلعطائها السيطرة، بما في ذلك:

 

 حجم ملكية الشركة لحقوق التىويت بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق تىويت الماك اآلخرون؛ -
 المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو حاملي حقوق التىويت اآلخرون أو جهات أخرر؛حقوق التىويت  -
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرر؛ و -
أم حقائق ونروف أخرر تشير إلى أن الشركة لديها أو لير لديها القدرة الحالية على توجين األنشطة ذات الىلة وقت اتخاذ  -

 ماط التىويت في االجتماعات السابقة لحاملي األسهم. القرارات، بما في ذلك أن
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 ومحاسبة حقوق الملكية )تتمة(أساس التوحيد 

 الشركات التابعة )تتمة( -أ
 

يبدأ توحيد الشتتتركة التابعة عندما تحىتتتل الشتتتركة على الستتتيطرة على الشتتتركة التابعة وتتوقف عندما تدقد الشتتتركة الستتتيطرة على 
أو استبعادها خال السنة في قائمة  الشركة التابعة. على وجن التحديد، يتم إدراال إيرادات ومىاريف الشركة التابعة التي تم حيازتها

االرباح أو الخستائر والدخل الشتامل اآلخر الموحدة من تاريخ حىتول الشتركة على الستيطرة حتى التاريخ الذم تتوقف فين ستيطرة 
 الشركة على الشركة التابعة.

 

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

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 أدر ذلك إلى وجود عجز في

 رىيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
 

إذا فقدت الشركة السيطرة على شركتها التابعة، فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات ذات الىلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات 
رباح أو وحقوق الملكية غير المسيطرة وغيرها من مكونات حقوق الملكية، في حين يتم إثبات أم ربا أو خسارة ناتجة في األ

الخسائر. يتم قيد أم استثمار محتدن بن بالقيمة العادلة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديات على القوائم المالية للشركات التابعة 
 لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

 

ف والتدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات بين شركات يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمىاري
 .المجموعة بالكامل عند التوحيد

 
 الشركات الزميلة  -ب

هي الشركات التي تمارر المجموعة عليها تعثيراً هاماً ولير سيطرة أو سيطرة مشتركة. هذا بىورة عامة حيث تمتلك المجموعة 
عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية بعد ٪ من حقوق التىويت. يتم المحاسبة 50٪ و20ما بين 

 . إثباتها مبدئياً بالتكلدة

 
 طريقة حقوق الملكية 

وفقاً لطريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالستثمارات مبدئياً بالتكلدة ويتم تعديلها الحقاً بعد االعتراف بحىة الشركة من األرباح 
كما يتم االعتراف بحىة الشركة من الدخل الشامل  ،ستحواذ على الشركة المستثمر فيها في األرباح أو الخسائرأو الخسائر بعد اال

اآلخر المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر. في حال الخسارة وتخديد الحىة في الشركة المستثمر فيها الى الىدر، يتم االعتراف 
لدعم العمليات التشغيلية للجهة المستثمر فيها أو أم تعهدات أو التزامات سداد نيابة عنها. بااللتزامات فقط إذا كان هناك التزام 

 توزيعات األرباح أو الذمم المدينة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تخديضها من ىافي قيمة االستثمارات.
 

لها بالقيمة الدفترية لاستثمارات وال تخضع الختبار هبوط القيمة الشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تسجي
  بشكل مندىل.

 

تعكر قائمة االرباح أو الخسائر الموحدة حىة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. أم تغيير يطرأ 
على الدخل الشامل اآلخر للجهات المستثمر فيها يتم عرضن كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة ألم تغيير معترف 

الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، يجج أن تعترف المجموعة بحىتها في أم تغيرات، عندما ينطبق بن مباشرةً في حقوق ملكية 
ذلك، بقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة. يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن العمليات بين المجموعة 

حىة المجموعة من هذه الشركات الزميلة أو المشاريع التابعة والمشتركة. والشركة الزميلة أو المشروع المشترك بما يتناسج مع 
 يتم اعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك بندر الدترة المالية للمجموعة. 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية )تتمة(
 الشركات الزميلة )تتمة( -ب

 طريقة حقوق الملكية )تتمة(
 

السياسات المحاسبية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك متوافقة مع سياسات المجموعة.  عند الضرورة، يتم إجراء تعديات لجعل
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضرورم االعتراف بخسارة هبوط في القيمة الستثماراتها في 

ناك أم دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة أو الشركة الزميلة. وتحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان ه
المشروع المشترك قد هبطت قيمتن. إذا كان كذلك، فإن المجموعة تقوم باحتساج قيمة الهبوط باعتباره الدرق بين القيمة القابلة 

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

 

ر واالعتراف بعية عند فقدان التعثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقيا
عتراف بعم فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقد التعثير أو بالقيمة العادلة. يتم اال استثمارات مبقاة

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

لية للشركة وشركاتها التابعة التالية الوارد بيانها أدناه ويشار إليها مجتمعة بـ تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم الما
 "المجموعة":

 

 
 إســـم الــــشــــركـــــــة  

 رقم السجل
 التـجـاري

 
 الشـكـل القـانـونـي

 
 بــلــد الــتــأســيــس

 نسبة الملكية ٪
 م2020 م2020

 ٪50 ٪50 المملكة العربية السعودية شركة ذات مسئولية محدودة 2051220421 شركة آفاق الغذاء المحدودة

 ٪60 ٪60 المملكة العربية السعودية شركة ذات مسئولية محدودة 4030325647 *الزراعية  شركة مىادر األعاف

 ٪100 ٪100 المملكة العربية السعودية شركة شخص واحد مساهمة مقدلة 3550123534 شركة تبوك للتسويق الزراعي

 ٪100 ٪100 المملكة العربية السعودية شركة شخص واحد مساهمة مقدلة 3550123535 شركة تبوك للمشاتل

 

حىة الى طرف ذو عاقة بما  750عن جميع حىىها بشركة مطاحن الدقيق الداخر " شركة تابعة" والبالغة  المجموعةتنازلت * 
 1,250,000لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك مقابل تعسير شركة جديدة )شركة مىادر األعاف( برأر مال قدره 

لاير سعودم وقد تم اىدار السجل التجارم  750,000قيمة ٪ من رأر المال ب60نسبة  المجموعةلاير سعودم على ان تمتلك 
م وتعمل إدارة المجموعة مع ادارة الشركة التابعة إلنهاء االجراءات الخاىة بنقل ملكية 2020فبراير  24للشركة التابعة بتاريخ 

وفقا التداقية التنازل الموقعة بين مالك المؤسسة )احد  والتشغيلية باسم الشركة التابعة االىول وتحويل جميع العمليات المالية
 58الشركاء( والشركة حيث بلغ إجمالي أىول شركة مىادر االعاف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية الموحدة مبلغ 

مليون لاير سعودم  45,6مليون لاير سعودم وىافي حقوق ملكيتها مبلغ  12,4مليون لاير سعودم، وإجمالي التزاماتها مبلغ 
 مليون لاير سعودم. 54,5مليون لاير سعودم واجمالي مىاريدها مبلغ  53,2وإيراداتها مبلغ 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات

تدرال الممتلكات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنديذ، بالتكلدة ناقىاً االستهاك المتراكم وخسائر 
المتراكمة في القيمة، إن وجدت. يتم إدراال األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنديذ بالتكلدة ناقىاً خسائر الهبوط في الهبوط 

 القيمة، إن وجدت. 
 

تتضمن التكلدة التاريخية المىاريف المتعلقة مباشرة باقتناء األىل، وتكون التكاليف الاحقة مشمولة ضمن القيمة الدفترية 
للموجودات أو يتم قيدها كعىل مستقل، حسبما يكون مناسباً، ويتم ذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتىادية 

 ع إمكانية قيار التكلدة بشكل موثوق. متعلقة باألىل إلى المجموعة م
 

يتم االعتراف باالستهاك لشطج تكلدة الموجودات بعد خىم قيمتها المتبقية على مدر أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط 
يتم احتساج أم تغيرات الثابت. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهاك في نهاية كل فترة تقرير، و

 على أسار مستقبلي.
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2

 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات
 

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

 ٪10 - ٪2,5 وإنشاءاتمباني 
 ٪17,5 - ٪2,5 آالت ومعدات

 ٪20 - ٪3,33 آبار وأننمة رم
 ٪25 - ٪14,5 ٪10 - ٪2,5٪25 - ٪14.5 نتقالاوسائل نقل و

 ٪8,33 -٪2,27 نباتات وأشجار مثمرة
 ٪17,5 أثاث ومدروشات

 

يتم استتتتتتهاك الممتلكات واآلالت والمعدات المستتتتتتخدمة بموجج عقود التعجير التمويلي على مدر العمر اإلنتاجي لةىتتتتتل أو فترة 
 الملكية في نهاية فترة اإليجار.اإليجار أيهما أقىر إذا لم يكن هناك تعكيد منطقي بعن المجموعة سوف تحىل على 

 

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

ستقبلية من االستمرار  ىادية م يتم إلغاء إثبات أم بند بالممتلكات واآلالت والمعدات عند بيعن أو عند التوقع بعدم وجود أم منافع اقت
في استخدامن أو بيعن. يتم االعتراف بعم ربا أو خسارة تنشع عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والذم يحدد بالدرق 

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

 
 النباتات المثمرة 

 " الممتلكات واآلالت والمعدات " عّرف النباتات المثمرة بعنها:  16ان معيار المحاسبة الدولي رقم 

 تستخدم في إنتاال أو توريد منتجات زراعية. -

 مرة خال الدترة.من المتوقع أن تثمر ألكثر من  -

 هناك إحتمال بعيد من بيعها كمنتجات زراعية بخاف مبيعات الخردة العرضية.  -
 

يتم اإلعتراف األولي بالنباتات المثمرة بالتكلدة بعد طرح اإلستتتهاك المتراكم والخستتائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. تشتتمل 
ول على األىتتتل وتشتتتمل تكاليف المواد الخام والعمالة وجميع التكاليف المباشتتترة األخرر التكلدة المبالغ التي تكبدتها المجموعة للحىتتت

 المرتبطة بوضع الموجودات بالحالة التي تمكنها من تحقيق الغرد الذم تم شراؤها من أجلن.
 

ىافي متحىات البيع والقيمة يتم االعتراف بعم أرباح أو خسائر ناجمة عن استبعاد النباتات المثمرة )تحسج على أسار الدرق بين 
 الخسائر في الدترة التي يتم فيها االستبعاد. الدفترية للنباتات( في بند إيرادات أخرر في قائمة األرباح أو

 
 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

تنديذ عندما تكون الموجودات جاهزة تدرال األعمال الرأستتمالية قيد التنديذ بالتكلدة وال تستتتهلك. يبدأ استتتهاك األعمال الرأستتمالية قيد ال
لاستتتتخدام المحدد لها، والتي حينها يتم تحويلها إلى الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم رستتتملة تكاليف التمويل التي تندق على القرود 

 لن. من أجل تمويل إنشاء موجودات مؤهلة خال الدترة الزمنية الازمة الستكمال وإعداد األىل لاستخدام المحدد
 

 الموجودات الحيوية
 يمكن قياسها بشكل موثوق. تقار الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقىا تكلدة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة ال

 

الحيوية اذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياستتها بشتتكل موثوق تنهر الموجودات الحيوية المشتتتراة بتكلدة الشتتراء كما تنهر الموجودات 
تاال التجار يالت ية أو النمو حتى يتم االن دة الترب يا بتكل ها داخل ها الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية( ناقىتتتتتتتتا  متم تربيت )يطلق علي

االستتتتهاك المتراكم و الخستتتارة المتراكمة للهبوط في القيمة إن وجدت. تحدد تكلدة ىتتتغار الموجودات الحيوية بتكلدة التربية او النمو 
 فقا للدئة العمرية. تستهلك الموجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت.و
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -2

 
 اإليجار

 م2020يناير  1اإليجار قبل 

يتم تىتتتنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية إذا ترتج على عقد اإليجار تحويل جوهرم لمنافع ومخاطر الملكية للمستتتتعجر. يتم تىتتتنيف 
 كافة اإليجارات األخرر كإيجارات تشغيلية. 

 

القستتط الثابت على أستتار فترة عقد اإليجار، إال في حالة وجود أستتار يتم إثبات دفعات اإليجار التشتتغيلي كمىتتروف باستتتخدام طريقة 
 استنداد المنافع االقتىادية من األىل المؤجر. منهجي آخر للمخطط الزمني الذم يتم فين

 

 م2020يناير  1اإليجار بعد 

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

تقوم المجموعة بإثبات دفعات  شهر أو أقل( وإيجارات للموجودات ذات القيمة المنخدضة. بالنسبة لهذه اإليجارات، 12إيجار مدتها 
 ماإليجار كمىروف تشغيلي على اسار القسط الثابت على مدر فترة اإليجار ما لم يكن هناك أسار منهجي آخر للمخطط الزمني الذ

 يتم فين استنداد المنافع االقتىادية من األىل المؤجر.
 

جار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخىومة باستخدام السعر الضمني يتم قيار التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإلي
 في عقد اإليجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، تستخدم المجموعة معدل االقتراد المتزايد. 

 تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قيار التزام اإليجار ما يلـي: 

 ( ناقىاً أمدفوعات اإليجار الثابتة ،)حوافز إيجار.  مبما في ذلك المدفوعات الثابتة 

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

 ،المبلغ المتوقع أن يدفعن المستعجر تحت ضمانات القيمة المتبقية 

  سعر ممارسات خيارات الشراء، إذا كان المستعجر من المؤكد بشكل معقول أن يمارر الخيارات، و 

  .دفع غرامات إلنهاء عقد اإليجار، إذا كان عقد اإليجار يعكر ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار 
 

 يتم عرد التزام اإليجار بشكل مندىل في قائمة المركز المالي الموحدة. 
 

( يتم قيار التزام اإليجار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكر الدائدة على التزام اإليجار )باستخدام طريقة الدائدة الدعلية
 وبتخديد القيمة الدفترية لتعكر مدفوعات اإليجار. 

 

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

  تغيرت شروط عقد اإليجار أو طرأ تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قيار التزام اإليجار عن طريق
 خىم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خىم معدل.

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

 اإليجار بسبج تغيير في سعر فائدة السائد، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خىم معدل(.
 ل عقد اإليجار ولم يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار مندىل، وفي هذه الحالة يعاد قيار التزام اإليجار عن تعد

 طريق خىم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خىم معدل.
 

 لم تقم المجموعة بإجراء أم تعديات من هذا القبيل خال الدترات المعروضة.
م الموجودات القيار األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل يوم البدء وأم يشمل حق استخدا

 تكاليف مباشرة مبدئية. يتم قياسها الحقاً بالتكلدة ناقىاً االستهاك المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة.
 

 

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

 ريخ بدء اإليجار.األىل ذم الىلة على مدر العمر اإلنتاجي لةىل. يبدأ االستهاك في تا
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 االيجار )تتمة(
 مؤجرالمجموعة ك

كل مخاطر ويلية أو تشغيلية عندما تنقل شروط عقد اإليجار ممؤجرا لها كإيجارات ت المجموعةيتم تتىنيف عقود اإليجار التي تكون 
يتم تىنيف جميع عقود االيجارات األخرر كعقود إيجار  ى،ويلممزايا الملكية الى المستعجر، يتم تىنيف العقد على أنن عقد إيجار ت و

 تشغيلية.
 

ذات الىلة . تضاف التكاليف  قسط الثابت على مدر عقد اإليجارساج ايرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أسار اليتم احت
المباشرة األولية المتكبدة في التداود وترتيج عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لةىل المؤجر ويتم االعتراف بها على أسار 

 فترة اإليجار.القسط الثابت على مدر 
 

االعتبار بموجج  لتخىيص 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المجموعةق عناىر التعجير وغير التعجير، تطبالعقد  يتضمنعندما 
 العقد لكل عنىر.

 

 موجودات غير ملموسة
 ً اإلطداء المتراكم والخسائر المتراكمة تدرال الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة بشكل مندىل بالتكلدة ناقىا

در للهبوط في القيمة. يتم إثبات اإلطداء على أسار القسط الثابت بناًء على األعمار االنتاجية المقدرة. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المق
 قبلي.وطريقة اإلطداء في نهاية كل فترة تقرير، ويتم المحاسبة عن أم تغييرات في التقديرات على أسار مست

 

 ً أو في تاريخ التقرير  ال يتم إطداء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبار هبوط القيمة سنويا
عندما يكون هناك مؤشر على هبوط في القيمة، إما بشكل فردم أو على مستور وحدة إنتاال النقد. يتم مراجعة تقويم األعمار غير 

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

 

تم قيار األرباح يتم الغاء الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أن ينتج منافع اقتىادية مستقبلية من استخدامها. ي
 الخسائر الناتجة عن الغاء الموجودات غير الملموسة بالدرق بين ىافي المبالغ المستلمة والقيمة الدفترية لةىل المستبعد ويتم إثباتها أو

 ضمن الربا أو الخسارة عند االستبعاد.
 

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

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

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

التي يمكن تحديد أسر توزيع معقولة وثابتة لها. يتم اختبار وحدة إنتاال النقد التي تم توزيع الشهرة عليها لتحديد الهبوط في القيمة 
رنة القيمة الدفترية للوحدة، بما في ذلك الشهرة، مع المبلغ القابل سنوياً، وكلما كان هناك مؤشر على هبوط قيمة الوحدة عن طريق مقا

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

 

يتم القيمة القابلة لاسترداد هي القيمة العادلة لةىل ناقىاً تكلدة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. عند تقييم قيمة االستخدام، إن 
خىم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خىم ما قبل الضريبة الذم يعكر تقييمات السوق الحالية 

 .مة الزمنية لةموال والمخاطر الخاىة باألىل التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لهاللقي
 

ىل في حال تم تقدير القيمة القابلة لاسترداد ألىل )أو الوحدة المنتجة للنقد( بعقل من القيمة الدفترية، يتم تخديد القيمة الدفترية لة
 .إلى القيمة القابلة لاسترداد. يتم إثبات خسائر الهبوط مباشرةً في الربا أو الخسارة)أو الوحدة المنتجة للنقد( 

 

ها عندما يتم عكر خسارة الهبوط في القيمة الحقاً تتم زيادة القيمة الدفترية لةىل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة المعاد تقدير
ية المعدلة عن قيمة األىل )أو الوحدة المنتجة للنقد( فيما لو لم يتم احتساج خسارة هبوط القابلة لاسترداد، بحيث ال تزيد القيمة الدفتر

القيمة لن في السنوات السابقة. يتم تسجيل رد خسارة هبوط القيمة مباشرةً في الربا أو الخسارة. ال يتم عكر خسارة هبوط القيمة التي 
 ة.لاحقلماضية للشهرة في الدترة اتم إثباتها في الدترات ا
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 المخزون وقطع الغيار 

ىافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يعتبر ىافي القيمة القابلة للتحقق هو السعر التقديرم للبيع ينهر المخزون بسعر التكلدة أو 

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

الطريق يتم تحديدها عن طريق قيمة يتم تحديد تكلدة المواد الخام وقطع الغيار على أسار المتوسط المرجا. تكلدة البضاعة في 

الداتورة باإلضافة إلى أم مىاريف أخرر تم تكبدها للحىول على المخزون حتى وىولن إلى المخزن في تاريخ التقرير. يتم تحديد 

ً من تكاليف ال عمالة تكلدة األعمال قيد التنديذ والبضاعة الجاهزة على أسار المتوسط المرجا. والتي تتضمن بشكل عام تخىيىا

 والتكاليف الىناعية.

 

أسار تمثل قطع الغيار البنود التي قد تؤدم إلى ندقات رأسمالية ثابتة ولكنها غير قابلة للتمييز. يتم تسجيلها بالتكلدة ويتم تحديدها على 

 المتوسط المرجا.

 
 ذمم مدينة تجارية 

ط في القيمة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المقدرة على مدار العمر. يتم تسجيل الذمم المدينة بمبلغ الداتورة األىلي ناقىاً خسائر الهبو

بة عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحىيل، يتم شطبها مقابل خسائر الهبوط في القيمة. تقيد أم مبالغ مستردة الحقة للمبالغ المشطو

 با أو الخسارة.سابقًا مقابل "خسائر الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية" في الر

 
 

 نقد وما في حكمه

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

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

 القيمة.

 
 احتياطي نظامي

من ىافي الربا السنوم إلى االحتياطي  ٪10وفقاً للننام األساسي للشركة وننام الشركات السعودم، يجج على الشركة  تحويل 

 من رأر المال. ٪30الننامي إلى أن يىبا 
 

 توزيعات األرباح

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

 للمساهمين للتوزيع السنوم. يتم اعتماد التوزيعات بعد موافقة مجلر اإلدارة.

 
 الزكاة 

احتساج الزكاة وضريبة الدخل  تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألننمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم
يتم تسجيل أية فروقات في  على أسار االستحقاق. يتم احتساج الزكاة على أسار وعاء الزكاة أو ىافي الربا المعدل أيهما أعلى.

 التقدير عند اعتماد الربط النهائي وحينها يتم إقدال المخىص. يتم إدراال الزكاة المحملة في قائمة الربا أو الخسارة. 
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 منافع الموظفين

 لموندين المحددة لمنافع الالتزامات 
باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية كل سنة مالية، مع إجراء تقييمات اكتوارية  المنافع المحددة للموندينيتم احتساج 

في نهاية كل فترة تقرير. يتم إثبات إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في 
مل اآلخر في الدترات التي تم فيها إعادة التقييم، وتدرال إعادة القيار المثبتة في الدخل الشامل اآلخر فوراً في األرباح الدخل الشا

 المبقاة وال يتم إدراجها في الربا أو الخسارة خال الدترات الاحقة. التغيرات في القيمة الحالية من التزامات المنافع، والناتجة عن
يتم إثباتها مباشرة في الربا أو الخسارة كتكاليف خدمات من فترات سابقة. يتم احتساج الدائدة عن طريق  تغيرات وتخديضات،

 استخدام سعر الخىم في بداية الدترة على التزامات منافع الموندين المحددة. يتم تىنيف تكاليف المنافع المحددة كما يلي:
 

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

 تكلدة الدوائد؛ و 

 .إعادة القيار 

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

 منافع الموندين قىيرة األجل
تم إثبات االلتزام عن المنافع المتعلقة باألجور والرواتج واإلجازات السنوية وتذاكر السدر واإلجازات المرضية والمتوقع أن ييتم 

عشر شهراً الاحقة لتاريخ نهاية الدترة التي يتم فيها تقديم الخدمة. ويتم قيد االلتزام بالمبلغ غير  تسويتها بالكامل خال فترة اإلثني
 منافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمات.المخىوم لل

 

 ذمم دائنة تجارية

المالية والتي لم تسدد بعد. وهي مبالغ بدون  السنةتمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية 
شهراً بعد نهاية الدترة المالية. يتم  12تحق خال ضمانات. يتم عرد األرىدة الدائنة كمطلوبات متداولة ما لم يكن السداد غير مس

 االعتراف بها مبدئياً بقيمتها العادلة وتقار الحقاً بالتكلدة المطدعة باستخــدام طريقة الدائدة الدعلية.
 

 
 المخصصات

ومن المحتمل أن يكون يتم إثبات المخىىات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( كنتيجة لحدث سابق، 
 مطلوباً من المجموعة سداد االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

 

إن المبلغ المثبت كمخىص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوج لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير مع األخذ في االعتبار 
عندما يتم قيار المخىص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن المخاطر وعدم التعكد المحيطة بااللتزام. 

م قيمتن الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تعثير القيمة الزمنية للنقود جوهرياً(. عند خىم المخىىات، يت
 ة تمويل.إثبات الزيادة في المخىص بسبج مرور الوقت كتكلد

 
 المطلوبات المحتملة

يتم اإلفىتتتتاح عن المطلوبات المحتملة عندما يكون هناك التزام محتمل ناشتتتتئ عن أحداث ستتتتابقة. يتم التعكد من وجودها فقط بوقوع 
الحدث أو عدم وقوعن لمرة أو لعدة أحداث مستتتتتتتتقبلية غير مؤكدة بحيث ال تكون بالكامل خارجة عن نطاق ستتتتتتتيطرة المجموعة أو 

لتزام الحالي الذم ينشتتتتع عن أحداث ستتتتابقة حيث يكون من غير المحتمل أن يتطلج األمر تدفقاً نقدياً خارجياً لتستتتتويتن أو ال يمكن اال
 إجراء تقدير موثوق للمبلغ.
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 األدوات المالية 

ً في الشروط  يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة عندما تىبا المجموعة طرفا

ً بالقيمة العادلة. بالنسبة لتكاليف المعاملة التي  تتعلق التعاقدية لهذه األدوات. يتم قيار الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيا

تناء أو إىدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية )بخاف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من مباشرة باق

 خال الربا أو الخسارة( يتم إضافتها إلى أو خىمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية،إذا كان مائماً، عند

يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خال الربا  اإلثبات المبدئي.

 .وقوعها حينأو الخسارة في الربا أو الخسارة 
 

 الموجودات المالية

االعتيادية على أسار تاريخ المتاجرة. إن المشتريات يتم اإلثبات واإللغاء في جميع عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية بالطريقة 

أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات للموجودات المالية التي تتطلج تسليم الموجودات خال اإلطار الزمني المحدد 

طدعة أو القيمة العادلة، حسج تىنيف بموجج اللوائا أو عرف السوق. يتم قيار جميع الموجودات المالية المثبتة الحقاً بالتكلدة الم

 .الموجودات المالية

 تىنيف الموجودات المالية

 يتم قيار أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلدة المطدعة الحقاً:

  النقدية التعاقدية.يتم االحتدان باألىل المالي ضمن نموذال أعمال يهدف إلى االحتدان بالموجودات المالية من أجل تحىيل التدفقات 

  تنشع الشروط التعاقدية لةىل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل مدفوعات فردية لةىل والدائدة على المبلغ

  .األىلي القائم

 يتم قيار أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة الحقاً من خال الدخل الشامل اآلخر:

  االحتدان باألىل المالي ضمن نموذال أعمال يهدف إلى كل من تحىيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية. يتم 

  تنشع الشروط التعاقدية لةىل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل مدفوعات فردية لةىل والدائدة على المبلغ

 األىلي القائم.

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

بشكل افتراضي، يتم قيار جميع الموجودات المالية األخرر الحقاً بالقيمة العادلة من خال الربا أو الخسارة. لير لدر المجموعة 

 الخسارة. أم موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خال الربا أو

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

  يجوز للمجموعة أن تختار بشكل غير قابل لإللغاء عرد التغيرات الاحقة في القيمة العادلة لاستثمار في حقوق الملكية في

 م استيداء بعد المعايير على النحو المنىوص علين في المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الىلة؛ الدخل الشامل اآلخر إذا ت

  يجوز للمجموعة تعيين أم استثمار دين بشكل غير قابل لإللغاء يدي بالتكلدة المطدعة أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

 لربا أو الخسارة إذا أدر ذلك إلى حذف أو تخديد جوهرم في عدم مقابلة الحسابات.اآلخر إذا تم قياسها بالقيمة العادلة من خال ا
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 
 المحاسبية الهامة )تتمة(السياسات  -2

 

 )تتمة( األدوات المالية

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية 

المتوقعة فيما يتعلق بالهبوط في قيمة  اإلئتمانيةمن المنشتتتتتتعة اتباع نموذال الخستتتتتتارة ( 9يتطلج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
المتوقعة للموجودات المالية التي تقار بالتكلدة المطدعة أو بالقيمة العادلة من خال  اإلئتمانيةيجج قيار الخسائر  .الموجودات المالية

يتم قيار مخىتتتىتتتات ،9وبموجج المعيار الدولي للتقرير المالي  .الدخل الشتتتامل اآلخر بإستتتتثناء اإلستتتتثمارات في أدوات الملكية
  :الخسارة بإحدر األسر التالية

  المتوقعة عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة  اإلئتمانيةشهرا. تنتج هذه الخسارة  12مدر  المتوقعة على اإلئتمانيةالخسارة
 شهرا بعد تاريخ التقرير. 12خال 

  المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في الستتتتداد  اإلئتمانيةالمتوقعة على مدر العمر. هي الخستتتتارة  اإلئتمانيةالخستتتتارة
  .لةداة المالية على مدار العمر المتوقع

 

بشتتكل كبير في  اإلئتمانيةلةىتتول  اإلئتمانيةالمتوقعة على مدر العمر، يطبق القيار إذا زادت المخاطر  اإلئتمانيةبالنستتبة للخستتارة 
شتتتتتهرا إذا لم تزيد هذه المخاطر  12المتوقعة على مدر  اإلئتمانيةتاريخ التقرير منذ االعتراف األولي لها، ويطبق قيار الخستتتتتارة 

منذ االعتراف  -بشتتتتتتكل كبير  -لم تزداد  على أداة مالية اإلئتمانيةبشتتتتتتكل كبير. يمكن للمجموعة أن تدترد أن المخاطر  اإلئتمانية
المتوقعة  إلئتمانيةااألولي لها إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخدضتتتتة في تاريخ التقرير. إال أن قيار الخستتتتارة 

على مدر العمر يطبق للذمم المدينة التجارية وأىتتول العقود دون وجود عنىتتر تمويلي جوهرم، بحيث يمكن للمجموعة أن تختار 
 .تطبيق هذه السياسة أيضا للذمم المدينة التجارية مع وجود عنىر تمويلي جوهرم

 

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

د القيمة الدفترية لةىتل المالي من خال استتخدام حستاج المخىتص ويتم إدراال مبلغ الخستارة في األرباح أو الخستائر. يخدتيتم 
الدائدة المستتتتعمل في خىتتتم التدفقات النقدية  تستتتتمر إيرادات الدائدة في االستتتتحقاق على القيمة الدفترية المخدضتتتة باستتتتخدام معدل

المستتتقبلية بغرد قيار خستتارة الهبوط. يتم شتتطج القرود مع المخىتتص المرتبط بالقرود، عندما ال يكون هناك ننرة واقعية 
لغ خستتارة مب -في ستتنة الحقة  -لاستتترداد المستتتقبلي وتم تحقق جميع الضتتمانات أو تحويلها إلى المجموعة. وفي حال زاد أو نقص 

الهبوط التقديرية بستتتبج حدث وقع بعد تستتتجيل الهبوط في القيمة فيتم زيادة أو تقليص خستتتارة الهبوط المثبتة ستتتابقا من خال تعديل 
   .تم عكر قيد شطج ما في وقت الحق، فيتم قيده في األرباح أو الخسائر في الدترة التي تم استرداده فيها حساج المخىص. إذا ما

 

 سياسة إعدام الديون 
تقوم المجموعة بإعدام الدين المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يواجن ىعوبات مالية حادة ولير هناك احتمال 
واقعي للتعافي، على ستتتبيل المثال، عندما يكون المدين قد وضتتتع تحت التىتتتدية أو دخل في إجراءات اإلفار. قد تنل الموجودات 

ية التي تم إعدامها خاضعة ألنشطة اإلنداذ بموجج إجراءات استرداد المجموعة، مع مراعاة المشورة القانونية عندما يكون ذلك المال
 مناسباً. يتم إثبات أم مبالغ مستردة في الربا أو الخسارة.

 

 إلغاء الموجودات المالية
عاقدية للتدفقات النقدية من األىتتتل أو عندما تقوم بتحويل األىتتتل تقوم المجموعة بإلغاء األىتتتل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق الت

شعة أخرر. إذا لم تقم المجموعة بالتحويل أو االحتدان بكافة مخاطر ومزايا الملكية  المالي وكافة مخاطر ومزايا ملكية األىل إلى من
تدن بها في األىل وااللتزام المرتبط بشكل جوهرم واستمرت في السيطرة على األىل المحول، تعترف المجموعة بحىتها المح

بالمبالغ التي قد تضتتتتتطر لدفعها. إذا احتدنت المجموعة بشتتتتتكل جوهرم بجميع مخاطر ومزايا ملكية األىتتتتتل المالي المنقول، فإن 
 المجموعة تواىل إثبات األىل المالي وتقر أيضاً باالقتراد المضمون للمقابل المستلم.

 

الموجودات المالية المقار بالتكلدة المطدعة، يتم إثبات الدرق بين القيمة الدفترية لةىتتتتتتتل ومجموع العود عند الغاء إثبات أحد 
 المستلم والمستحق المثبت في الربا أو الخسارة.

 

 المطلوبات المالية وحقوق الملكية
ترتيبات التعاقدية وتعريدات المطلوبات تىتتتتنف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمضتتتتمون ال

 المالية وأداة حقوق الملكية.
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 )تتمة(  األدوات المالية

 أدوات حقوق الملكية

أداة حقوق الملكية هي أم عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشتتتتعة بعد خىتتتتم جميع التزاماتها. يتم إثبات أدوات حقوق الملكية 
 الىادرة عن المجموعة بالمقابل المستلم، بعد خىم تكاليف اإلىدار المباشرة.

 
 الماليةالمطلوبات 

خسارة. يتم قيار جميع المطلوبات المالية الحقاً بالتكلدة المطدعة باستخدام طريقة الدائدة الدعلية أو بالقيمة العادلة من خال الربا أو ال
 لير لدر المجموعة أم مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خال الربا أو الخسارة.

 

ست )يتم قيار المطلوبات المالية ا ( مىندة 3( محتدن بها للمتاجرة، أو )2( عود محتمل للمستحوذ في تجميع االعمال، )1لتي لي
 ن خال الربا أو الخسارة، بالتكلدة المطدعة باستخدام طريقة الدائدة الدعلية.مبالقيمة العادلة 

 

ىتتتاريف الدوائد على مدر الدترة ذات الىتتتلة. إن طريقة الدائدة الدعلية هي طريقة لحستتتاج التكلدة المطدعة لالتزام المالي وتوزيع م
معدل الدائدة الدعلي هو المعدل الذم يقوم بخىتتم التدفقات النقدية المستتتقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرستتوم والنقاط المدفوعة أو 

ر أو الخىتتومات( على مدر العمر المستتتلمة والتي تشتتكل جزًء ال يتجزأ من معدل الدائدة الدعلي وتكاليف المعاملة واألقستتاط األخر
 المتوقع للمطلوبات المالية، أو )إذا كان مائماً(، فترة أقىر، إلى التكلدة المطدعة لالتزام المالي.

 

 إلغاء اإلثبات للمطلوبات المالية

إثبات الدرق بين  لمجموعة. يتمتقوم المجموعة بإلغاء اإلثبات للمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات ا
 المدفوع والمستحق في الربا أو الخسارة. والعود ةالقيمة الدفترية للمطلوبات المالية الملغا

 

   القروض

يتم تستتتجيل القرود بىتتتافي القيمة المستتتتلمة بعد خىتتتم تكاليف المعاملة المتكبدة ويتم قيد الدوائد على القرود باستتتتخدام طريقة 
. يتم قيد الدوائد على القرود طويلة األجل خال الستتتتتتتنة التي استتتتتتتتحقت بها، أما الدوائد على القرود طويلة األجل الدائدة الدعلية

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

 اإليرادات

يتم اثبات اإليراد عند وفاء المجموعة بالتزاماتها في العقود مع العماء بالمبلغ الذم يعكر التعويد المادم الذم تتوقعن المجموعة 
 مقابل السلع أو الخدمات. على وجن التحديد، يقدم المعيار نموذال من خمر خطوات لاعتراف باإليرادات: 

 
 مع العماء.الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود 

 الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد.

 الخطوة الثالثة: تحديد سعر الىدقة.

 الخطوة الرابعة: تحميل سعر الىدقة على التزامات األداء في العقد.

 الخطوة الخامسة: االعتراف باإليرادات عندما تقوم المجموعة بالوفاء بمتطلبات األداء.
 

باإليرادات عند أداء االلتزامات التعاقدية، أم عندما تتنقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بعداء التزام معين إلى العميل يتم االعتراف  -
 بما يمكنن من استخدامها للغرد المشتراة من أجلن وبدون قيود أو بانتداعن بالخدمات المقدمة لن بموجج العقد.

تجات فرعية ناجمة عن المخلدات الزراعية أو الىناعية كإيرادات أخرر في قائمة األرباح أو يتم معاملة اإليراد من بيع أم من -
 الخسائر الموحدة.

إذا فرقت المجموعة بين سعر بيع المنتج في موقع التسليم بمقرها وسعر بيع ندر المنتج تسليم موقع العميل فان الدرق الناجم عن  -
 ال التكلدة المقابلة لن في تكاليف اإليرادات.ذلك سيتم معاملتن كإيراد نقل ويتم إدرا
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 اإليرادات )تتمة(
 

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

وفيرها، باستخدام طريقة القيمة المتوقعة، ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذم يكون فين من المحتمل جًدا أال الخىومات وت
ت يحدث انعكار كبير، يتم االعتراف بااللتزام التعاقدم للخىومات المتوقعة في حجم المبالغ المستحقة الدفع للعماء فيما يتعلق بالمبيعا

 الدترة المشمولة بالتقرير.التي تتم حتى نهاية 
 

 التمويل عنىر

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

 
 تكلفة المبيعات

 تكلدة المبيعات جميع التكاليف المباشرة لإلنتاال، بما في ذلك العمالة المباشرة والمواد المباشرة والمىاريف المتعلقة باإلنتاال.تشمل 
 

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

 كمىاريف إدارية وعمومية.األخرر 
 

 تكاليف االقتراض
إن تكاليف االقتراد المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاال الموجودات المؤهلة والتي هي أىول تتطلج فترة زمنية جوهرية 

جوهرم لاستخدام أو  لتكون جاهزة لاستخدام المتوقع لها أو بيعها يتم إضافتها إلى تكلدة تلك الموجودات حتى تىبا جاهزة بشكل
 البيع.

 

يتم خىم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقرود محددة حتى يتم إنداقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف 
 يها.االقتراد المؤهلة للرسملة. يتم إثبات كافة تكاليف االقتراد األخرر في األرباح أو الخسائر في الدترة التي يتم تكبدها ف

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية 

يتم تستتجيل المعامات التي تقوم بها المجموعة بعمات مختلدة عن عملة البيئة االقتىتتادية الرئيستتية التي تمارر المجموعة نشتتاطها 
يتم إعادة تقييم اللاير الستتتعودم( بإستتتتخدام أستتتعار الىتتترف الستتتائدة بتاريخ حدوث تلك المعامات.  -من خالها )عملتها الونيدية 

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

مة النقدية بالتكلدة التاريخية باستتتتخدام الستتتعر الستتتائد في تاريخ حدوث تلك المعامات بينما يتم تحويل البنود غير النقدية المثبتة بالقي
 العادلة باستخدام السعر السائد بتاريخ تقييم تلك الموجودات ويتم االعتراف بعرباح وخسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العادلة.

 
 بحية السهم  ر

يتم عرد ربحية الستتتهم األستتتاستتتي وربحية الستتتهم المخدضتتتة )إن وجدت( وذلك لةستتتهم العادية، حيث يتم إحتستتتاج ربحية الستتتهم 
األستتاستتية بقستتمة األرباح أو الخستتائر الخاىتتة بحملة األستتهم العادية للمجموعة على المتوستتط المرجا لعدد األستتهم العادية القائمة 

بعدد األستتتهم العادية المعاد شتتتراؤها أو المىتتتدرة خال الستتتنة. ويتم احتستتتاج ربحية الستتتهم المخدضتتتة بتعديل خال الستتتنة، معدلة 
األرباح أو الخسائر الخاىة بحملة األسهم العادية للمجموعة والمتوسط المرجا لعدد األسهم القائمة خال السنة بآثار جميع األسهم 

 سنة. العادية المخدضة المحتمل إىدارها خال ال
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة -3
 

 والتعديالت على المعايير الحاليةالمعايير والتفسيرات  3-1
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد .أ

هناك عدد من المعايير والتعديات على المعايير والتدسيرات التي أىدرها مجلر معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية المدعول 
 رت الشركة عدم تطبيقها في وقت مبكر، وأهمها كما يلي:في الدترات المحاسبية المستقبلية التي قر

 
 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

التحسينات السنوية على 

المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية: دورة 

 م2020-م2018

تعديات طديدة على  IASB)م، أىتتتتدر مجلر معايير المحاستتتتبة الدولية )2020في مايو 

، التطبيق ألول مرة للمعتتايير التتدوليتتة إلعتتداد 1إلعتتداد التقتتارير المتتاليتتة  المعيتتار التتدولي

، واألدوات المالية، ومعيار المحاستتتتتتتبة 9التقارير المالية، والمعيار الدولي للتقارير المالية 

الزراعة واألمثلة التوضتتيحية المىتتاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  41الدولي 

 ر.عقود اإليجا 16

 م2022يناير  1

 

اإلطار المداهيمي للتقارير 

المالية )التعديات على 

المعيار الدولي إلعداد 

 (3التقارير المالية 

( تعديات على المعيار IASBم، أىدر مجلر معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 

للتقارير المالية دون ، لتحديث نموذال اإلطار المداهيمي 3الدولي إلعداد التقارير المالية 

تغيير المتطلبات المحاسبية لتجميع األعمال على أن تسرم التعديات للدترات السنوية التي 

 م مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير  1تبدأ في أو بعد 

 

 م2022يناير  1

معيار المحاسبة الدولي 

المتحىل  –)التعديل  16

 قبل حق االستخدام(

 

( تعديات على معيار IASBأىتتتتدر مجلر معايير المحاستتتتبة الدولية )م، 2020في مايو 

سبة الدولي  شركة خىم المبالغ المستلمة من بيع األىناف 16المحا ، والتي تحنر على ال

المنتجة بينما تقوم الشركة بإعداد األىل لاستخدام المقىود من تكلدة الممتلكات واآلالت 

لشتتتتركة بمتحىتتتتات المبيعات هذه وأم تكاليف والمعدات. بدالً من ذلك، ستتتتوف تعترف ا

 ذات ىلة في الربا أو الخسارة. 

 

 م2022يناير  1

معيار المحاسبة الدولي 

العقود  -)التعديل  37

 -المحملة بااللتزامات 

 تكلدة إتمام العقد(

 

( تعديات على معيار IASBم، أىدر مجلر معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 

، والتي تحدد التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد 37الدولي المحاسبة 

سيتسبج في خسارة أم ال، وبالتالي يتم االعتراف بن كعقد محمل بااللتزام. من المتوقع أن 

تؤدم هذه التعديات إلى احتساج المزيد من العقود كعقود محملة بااللتزامات ألنها تزيد من 

 ليف المدرجة في تقييم العقود المحملة بااللتزامات.نطاق التكا

 

 م2022يناير  1
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 

 للتقرير المالي الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية  تطبيق  -3
 

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

 

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

 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

 1 معيار المحاسبة الدولي

تىنيف  -)التعديل 

لمتداولة أو المطلوبات 

 غير متداولة(

 

( تعديات IASBم، أىتتتتتدر مجلر معايير المحاستتتتتبة الدولية )2020في يناير 

، والتي توضا كيدية تىنيف الشركة للمطلوبات 1على معيار المحاسبة الدولي 

ينتاير  1على أنهتا متتداولتة أو غير متتداولتة. كتان تتاريخ التعتديات مبتدئيتاً هو 

ينتتاير  1م، تم تتتعجيتتل ذلتتك لتطبيقتتن في 2020 م، ومع ذلتتك، في يوليو2022

 (.19 -م نتيجة لجائحة كورونا )كوفيد 2023

 

في اجتماع لجنة تدستتتتتتتيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في شتتتتتتتهر 

ديستتتمبر، ناقشتتتت اللجنة التعديات بستتتبج ردود الدعل من أىتتتحاج المىتتتلحة 

 تكون غير واضحة.والتي أشارت إلى أن متطلبات التعديات قد 

  

من المتوقع أن يكون لهذه التعديات تعثير هام على العديد من الشتتتتتتركات، حيث 

يتم تىتتتتتتنيف المزيد من المطلوبات على أنها متداولة، ال ستتتتتتيما تلك التي لديها 

 تعهدات تتعلق بالقرود.

 

 م2023يناير  1

لمعيار الدولي للتقارير ا

 4 المالية

 

 م2023يناير  1 بخىوص تاريخ انتهاء ىاحية نهج التعجيل.تعديات  -عقود التعمين 

المعيار الدولي للتقارير 

 9المالية 

 . 9ومعيار  4تعديات بخىوص التعديات المتعلقة بالترابط بين معيار 

 

 م2023يناير  1

المعيار الدولي للتقارير 

 17 المالية

 

نهجاً متسقاً دولياً لمحاسبة عقود التعمين.  17يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

، كان هناك تنوع كبير في جميع 17قبل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

أنحاء العالم فيما يتعلق بالمحاسبة واإلفىاح عن عقود التعمين، حيث يسما 

بمواىلة اتباع العديد من مناهج المحاسبة السابقة  4 المعيار الدولي للتقارير المالية

)غير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(. سينتج عن المعيار الدولي إلعداد 

تغييرات كبيرة للعديد من شركات التعمين، مما يتطلج  17التقارير المالية 

 تعديات على األننمة والعمليات الحالية. 

 

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

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  -3
 

 المعايير الحالية )تتمة( المعايير والتفسيرات والتعديالت على 3-1
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سارية المفعول في السنة الحالية  .ب
 

فيما يلي المعايير والتدسيرات والتعديات الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي لم تؤدم إلى تغييرات في السياسات 

 عثير على قوائمها المالية:المحاسبية للشركة ولير لها أم ت

 
 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

معيارم المحاسبة الدولي 

مبادرة  -)التعديل  8و  1

تعريف  -اإلفىاح 

 المواد(

 

تعتبر قرارات األهمية النستتتبية شتتتائعة في تحديد مستتتتور الدقة في تطبيق الستتتياستتتات 

جزء من مشتتتتتتتروع "مبادرة المحاستتتتتتتبية في الممارستتتتتتتة العملية. هذه التعديات هي 

(، والذم يهدف إلى تبستتيط القوائم IASBاإلفىتتاح" لمجلر معايير المحاستتبة الدولية )

 المالية وزيادة قابليتها لاستخدام. 

 م2020يناير  1

المعيار الدولي للتقارير 

 -)التعديل  3المالية 

 تعريف األعمال(

 

ق لدولي للت يذ المعيار ا عد تند ية كنتيجة لمراجعة ما ب مال عديات 3ارير ال فإن هذه الت  ،

تعدل تعريف األعمال. ستؤدم هذه التغييرات إلى عدد أقل من عمليات االستحواذ التي 

يتم احتستتتتتتتابها على أنها تجميع أعمال ضتتتتتتتمن نطاق المعايير الدولية إلعداد التقارير 

م مبستتتتط لما . كما تقدم التعديات "اختبار تركيز" اختيارم يستتتتما بإجراء تقيي3المالية 

 إذا كانت مجموعة األنشطة واألىول المكتسبة هي األعمال التجارية. 

 

 م2020يناير  1

اإلطار المداهيمي 

 للتقارير المالية )معدلة(

 

يحتوم اإلطار المداهيمي على التعريدات المحستتتتتتنة التي تدعم جميع متطلبات المعايير 

المثال، تعريف األىتتل، المطلوبات، الدخل، الدولية إلعداد التقارير المالية )على ستتبيل 

المىتتتتاريف وأهداف التقارير المالية لةغراد العامة، إلخ(. اإلطار المداهيمي المنقا 

 يحسن تلك التعريدات.

 

 م2020يناير  1

تعثير تعديات األسعار 

المعروضة بين البنوك 

على إعداد التقارير 

 1المرحلة  -المالية 

 

لبات المتعلقة بمحاستتتتتتتبة التحوط من أجل التخديف من العواقج تمثل التعديات المتط

المحتملة على تعديات األسعار المعروضة بين البنوك، خال الدترة التي تسبق حدوث 

التغييرات ذات الىتتتلة على المعدالت المعيارية. باإلضتتتافة إلى ذلك، تم تعديل المعايير 

التحوط الخاىة بالشركة بعوجن لتتطلج إفىاحات إضافية توضا كيف تتعثر عاقات 

 عدم اليقين التي تنطوم على تعديات األسعار المعروضة بين البنوك. 

 

 م2020يناير  1

المعيار الدولي للتقارير 

)التعديل  16المالية 

امتيازات اإليجار ذات  -

الىلة بجائحة كورونا 

 ( 19 -كوفيد  ""

 

مجلر معايير المحاستتتتتتتبة الدولية (، أىتتتتتتتدر 19 -)كوفيد  استتتتتتتتجابةً لجائحة كورونا

(IASB في مايو )16م تعديات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 2020 ،

والتي تستتتتتما للمستتتتتتعجرين بعدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المستتتتتتلم يدي بتعريف 

جرون تعديل عقد اإليجار، إذا تم استتتتتتتتيداء معايير معينة. بدالً من ذلك، يطبق المستتتتتتتتع

المعايير الدولية للتقارير المالية أخرر قابلة للتطبيق، والتي غالباً ما تؤدم إلى تستتتتجيل 

 امتياز اإليجار كدفعة متغيرة سلبية. 

 

 م2020يونيو  1
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

  
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة  -3

 

 ( اإليجار16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 3-2
م( سارم المدعول 2016المحاسبة الدولي في يناير ( اإليجار )كما أىدره مجلر معايير 16إن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 م.2020يناير  1م، وبناًء على ذلك، اختارت المجموعة اعتماد هذا المعيار اعتباراً من 2020يناير  1في أو بعد 
 

ييرات جوهرية ( متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بالمحاسبة عن اإليجار. يقدم تغ16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
في محاسبة المستعجر عن طريق إزالة التمييز بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية والتي يتطلج إثبات حق استخدام الموجودات 
ومطلوبات إيجار عند بدء اإليجار لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قىيرة األجل وإيجار الموجودات منخدضة القيمة. 

 قيد من محاسبة المستعجر، نلت متطلبات محاسبة المؤجر دون تغيير إلى حد كبير. وعلى الن
 

استدادت المجموعة من االعداءات االختيارية ننراً ألن عقود االيجار قىيرة االجل تجدد سنوياً، وأن عقود االيجار للموجودات 
( "عقود اإليجار" لم يكن لن تعثير على القوائم المالية 16رقم )ذات قيمة منخدضة نسبياً. وعلين، فان المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ( للسياسات المحاسبية الهامة.2الموحدة للمجموعة، راجع ايضاح رقم )
 
 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد -4

األخرر للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير والتي فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمىادر الرئيسية 
 قد يكون لها مخاطر هامة تؤدم إلى تعديل جوهرم على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خال السنة المالية التالية:

 

 األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
تم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة ألغراد احتساج االستهاك ي

لى واإلطداء على التوالي. يتم إعداد هذه التقديرات بناء على االستخدام المتوقع لةعمار اإلنتاجية. يتم تحديد القيمة المتبقية بناًء ع
 بيانات القابلة للماحنة حيثما كان ذلك متاحاً.الخبرة وال

 

تم تحديد العمر االنتاجي والقيم المتبقية للموجودات بالمجموعة من قبل اإلدارة استناداً إلى التقييم الدني وقت شراء األىل ويتم 
مماثلة وكذلك توقع األحداث المستقبلية  مراجعتن سنوياً للتعكد من مائمتن. ويستند العمر اإلنتاجي على الخبرة التاريخية مع موجودات

 التي قد تؤثر على عمر االىل مثل التغيرات في التكنولوجيا.
 

 التزامات منافع الموظفين المحددة
 تحديد التزامات منافع الموندين المحددة باستخدام تقييم اكتوارم يستلزم إجراء تقديرات لمختلف المدخات. 

 

 التجارية الهبوط في قيمة الذمم المدينة
تقير المجموعة مخىص الخسارة للذمم المدينة التجارية كمبلغ مساِو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدر العمر. تقدر الخسائر 
االئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية باستخدام مىدوفة مخىص بالرجوع إلى الخبرة الماضية للتعثر في السداد المدين 

ركز المالي الحالي للمدين، وتعديل العناىر الخاىة للمدينيين، والنروف االقتىادية العامة للىناعة التي يعمل بها وتحليل الم
المدين وتقييم االتجاه الحالي والمستقبلي للنروف في تاريخ التقرير. إن الذمم المدينة التجارية التي تقيم عادة بشكل جماعي ما لم 

 محدد على أسار فردم.يكن هناك حاجة لتقييم مدين 
 

 مخصص المخزون الراكد وبطيء الحركة
يتم إدراال المخزون بالتكلدة أو ىافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم إجراء التعديات لتخديد تكلدة المخزون إلى ىافي 

 القيمة القابلة لاسترداد.
 

ج على المخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور تتضمن العوامل المسئولة على هذه التعديات التغيرات في الطل
الحركة.  يءالجودة، وبناًء على ذلك تقوم المجموعة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار إلحتساج مخىص مخزون راكد وبط

 يتم دورياً مراجعة أية تعديات قد تنتج عن االختاف في هذه العوامل.
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي -5

 
 

 أراضي
 مباني 

 ** آالت ومعدات وإنشاءات *
 

 آبار وأنظمة ري
وسائل نقل 

 وانتقال
نباتات وأشجار 

 المجموع أثاث ومفروشات مثمرة

         التكلفة

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

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

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

راضي أأىول على استبعادات 
 (65,282,146) - (5,455,255) - (34,841,010) - (3,585,881) (21,400,000) (1-5) محياهغير 

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

         اإلستهالك المتراكم

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

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

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

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

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

         :صافي القيمة الدفترية كما في

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

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

 
 

 ة.مجموعوالمرهونة لىالا ىندوق التنمية الزراعية كضمان للقرد الممنوح للمليون لاير سعودم  43* تتضمن المباني واإلنشاءات أىول مستودعات التبريد والتي تبلغ ىافي قيمتها الدفترية حوالي 
 

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

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات، صافي  -5

 

 خسائر استبعاد أصول 5-1
 ديسمبر 31 

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019

 - 21,400,000 أراضي غير محياهخسائر إستبعاد 

 - 3,479,003 آالت ومعداتممتلكات وهبوط قيمة 

 - 24,879,003 إجمالى 

 - 2,150,000 مخىص إزالة ونقل

 
هكتار من األراضي بشرط استىاحها  35,000هـ( تم منا المجموعة 1405م )1985لسنة  141بموجج قرار رئير الوزراء رقم  

 5هـ الموافق 1440جمادر األول  30قرر مجلر الوزراء بتاريخ  .واستخدامها في النشاط الزراعي، وهو النشاط الرئيسي للمجموعة
من األرد وذلك بعد الوفاء  هم، بإجازة تمليك الشركات المساهمة األراضي الزراعية الممنوحة لها بناء على المساحة المحيا2020فبراير 

م قررت وزارة الزراعة والبيئة والمياه تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة 2020مايو  10باالجراءات الننامية المتبعة، وبتاريخ 
هكتار من أىل  الف 21,4مليون متر مربع ام ما يعادل  214,7طبقاً للقرار  هاالرد القائمة عليها حيث بلغت اجمالي المساحة المحيا

محياه والممتلكات واآلالت الباستبعاد قيمة مساحة االرد غير  وعلين قامت المجموعةالف هكتار وهو إجمالي قيمة المنحة الحكومية،  35
يمة مليون باالضافة الى مخىص إزالة ونقل بق 24,9وقد بلغ ىافي القيمة الدفترية لتلك األىول  والمعدات التي لن يتم االستدادة منها

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

 
 موجودات حيوية، صافي -6

 إجمالي محاصيل  قطيع أغنام  

 30,093,055 23,269,831 6,823,224 م 2020يناير  1الرصيد في 

 56,232,841  43,560,940 12,671,901 إضافات

 (48,949,580) (48,949,580) - إستبعادات / تحويل الى المخزون 

 37,376,316 17,881,191 19,495,125 م2020ديسمبر  31الرصيد في 
    

    المتراكم  اإلطفاء

 5,258,948 - 5,258,948 م 2020يناير  1الرصيد في 

 334,826 - 334,826 خال السنة إطداء

 5,593,774 - 5,593,774 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

    كما في:صافي القيمة الدفترية 

 31,782,542 17,881,191 13,901,351 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

 24,834,107 23,269,831 1,564,276 م2019ديسمبر  31الرصيد في 
    

 االجمالي محاصيل قطيع أغنام م2020ديسمبر  31تصنيف الموجودات الحيوية كما في 

 13,901,351 - 13,901,351 موجودات حيوية مىندة كموجودات غير متداولة

 17,881,191 17,881,191 - موجودات حيوية مىندة كموجودات متداولة

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

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 
 صافي ،مشاريع تحت التنفيذ -7

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019

 7,409,113 20,699,457 (1-7)مشاريع رأسمالية، بالىافي  

 4,078,340 5,373,615 إنشاءات مدنية 

 26,412,788 23,306,608 مشاريع بساتين غير ناضجة

 2,863,809 7,818,652 أخرر 

 40,764,050 57,198,332 اإلجمالي 
 

 

 :( تتمثل المشاريع الرأسمالية بالىافي فيما يلي7-1)

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019

 7,409,113 20,699,457 مشاريع أخرر *****

 7,409,113 20,699,457 اإلجمالي 

 
يونيو  20بتاريخ  31مليون لاير ستتتتتعودم بموجج قرار الجمعية العامة العادية رقم  8,5تم شتتتتتطج مبلغ م 2019خال عام  *

والمتمثل في قيمة آالت ومعدات مشروع األعاف التي كانت مجهزة لىالا المشروع الى  يم وتم تحويل المبلغ المتبق2019

 الممتلكات واآلالت والمعدات وتم بدء استهاكها.
 

مليون لاير ستتعودم حستتج نتائج  24,4بقيمة  بالكامل تم تستتجيل خستتائر هبوط في قيمة مشتتروع الستتودانم 2019خال عام  **

 الدراسة المعدة من قبل خبير استشارم.
 

 بتتاريخ  31لاير مليون ستتتتتتتعودم بموجتج قرار الجمعيتة العتامتة العتاديتة رقم  8,9تم شتتتتتتتطتج مشتتتتتتتروع البطتاطر بمبلغ  ***

 م.2019يونيو  20
 

 م.2019ديسمبر  31مليون لاير سعودم كما في  2,5والبالغة  مشاريع استثمارية وسياحية أخرر بالكاملتم شطج  ****
 

 نشاء مىنع الشركة.اء المحدودة )شركة تابعة( وذلك إلالرأسمالية لشركة آفاق الغذ المشاريعتتمثل المشاريع االخرر في قيمة  *****

 
 
 
 
 
 
 
 

29/44 



 

 

 

 

 " تادكو" للتنمية الزراعيةشركة تبوك 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 
 ستثماراتإ -8

 م2019 م2020 

 - 16,288,096 (1-8استثمارات في شركات زميلة )

 - 412,800 (2-8حقوق الملكية ) أدواتاستثمارات في 

 16,700,896 - 

 

 ستثمارات في شركات زميلةإ 8-1

 نسبة 

 المشاركة

 

 م2020

 

 م2019

 - 16,288,096 ٪28,57 * شركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي 

 - - ٪50 ** لتكنولوجيا الطاقة المستدامةشركة الخليج 

 - - ٪50 *** شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية

  16,288,096 - 

 

 ما يلي:كتتمثل حركة االستثمار في شركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي 

 م2019 م2020 

 20,000,000 20,000,000 تكلفة االستثمار 

 (20,000,000) (20,000,000) قيمة االستثمار  يمخصص التزامات وهبوط ف

 - 16,288,096 قيمة االستثمار  يرد هبوط ف

 16,288,096 - 

 
 حقوق الملكية أدواتستثمارات في إ 8-2

تتمثل اإلستتتتتتثمارات في أدوات حقوق الملكية في استتتتتتثمارات المجموعة في حقوق ملكية شتتتتتركات غير مدرجة يتم تقييمها بناء على 
المتوفر من المعلومات التي يمكن أن تؤدم إلى تغيرات في اإلفتراضتتتات والستتتياستتتات ويكون لها تعثير على تحديد القيمة العادلة لهذه 

 ا يلي: اإلستثمارات. وتتمثل فيم
 

 م2019 م2020 

 - 412,800 الشركة الوطنية إلنتاج وتجارة البذور 

 - - جمعية البطاطس التعاونية

 - - جمعية القمح التعاونية

 - 412,800 االجمالي

 

العربية م وهي شييركة مسيياهمة سييعودية مقفلة مسييجلة في المملكة 2013مايو  7تم تأسيييس شييركة شييرق آسيييا لاسييتثمار الزراعي في  *

لاير سيييعودوق وقد تم تأسييييسيييالا لمرر االسيييتثمار الزراعي واقامة المشييياريج الزراعية إلنتاج  70,000,000السيييعودية برأا ما  

المحاصيييييل والحبوأل واورز والشييييعير والفواكو والزيتو  واوعالا وكافة المنتجات الزراعية والحاصييييالت الحقلية وانشيييياء وادارة 

المذائية واقامة مشيياريج االنتاج الحيواني ويشييمل تربية الماشييية والدواجا وونشيياء وودارة مصييانج منتجات وصيييانة مصييانج للصييناعات 

قامت المجموعة بتكويا مخصص  وم وعلي2019م وحتى 2017وات ما االلبا  واللحوم واالعالا. لم تصدر الشركة قوائم مالية للسن

م و 2018م و 2017حالية اصييييدرت الشييييركة قوائمالا المالية للسيييينوات المالية قيمة االسييييتثمار. خال  السيييينة ال يالتزامات وهبوط ف

 مليو  لاير واستخدام طريقة حقوق الملكية في اثبات قيمة االستثمار. 13م وعليو قامت الشركة برد مخصص هبوط بقيمة 2019
 

 وتمألف لاير سعودم  250في شركة الخليج لتكنولوجيا الطاقة المستدامة )تحت التىدية( بقيمة  %50تمتلك المجموعة حىة بنسبة  **
 جمالي قيمة االستثمار وجارم اتخاذ االجراءات القانونية الازمة لتىدية تلك الشركة.إتكوين خسائر هبوط ب
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 تادكو""  شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( ستثماراتإ  -8

 

 
االستتثمار في ننراً لتكبد الشتركة خستائر متراكمة تخطت قيمة ذلك االستتثمار فقد قامت المجموعة بإالعتراف بخستائر بإجمالي قيمة  ***

لاير ستتتتعودم كما لدر  17,500,000تحت التىتتتتدية البالغ  -شتتتتركة ذات مستتتتئولية محدودة  -شتتتتركة جنات لاستتتتتثمار الزراعي 
المجموعة التزامات ضمان تتمثل في ضمان قرود للغير حيث ان شركة تبوك للتنمية الزراعية أحد شركاء شركة جنات لاستثمار 

٪ في شتتركة رخاء لاستتتثمار الزراعي والتنمية )شتتركة 67مستتئولية محدودة والتي تستتاهم بنستتبة شتتركة ستتعودية ذات  -الزراعي 
سبة  شركة رخاء لاستثمار 18,85مساهمة مىرية( وقد ضمنت المجموعة ما يعادل حىتها في اإلستثمار بن ٪ من قرد يخص 

م قام الىتتندوق الستتعودم 2016أكتوبر  24ريخ مليون لاير ستتعودم، بتا 100الزراعي لىتتالا الىتتندوق التنمية الستتعودم بمبلغ 
للتنمية بإخطار شتتتتركة جنات لإلستتتتتثمار الزراعي بعنن إعتباراً من ذلك التاريخ يعتبر القرد المستتتتتحق على شتتتتركة رخاء قد انتقل 

ترتبة على الشركاء ضمنياً إلى الكداء الضامنون للقرد بكدالة غرم وأداء ومطالبة الشركاء الضامنون بسرعة سداد اإللتزامات الم
. خال العام الحالي تم تحويل ملكية ممليون لاير ستتتتعود 20,1وعلين تم تكوين مخىتتتتص بكامل القيمة لمواجهة ذلك االلتزام بمبلغ 

سبة  17,288عدد  شركة رخاء لاستثمار الزراعي والتنمية الى ملكية المجموعة وهو ما يمثل ن سهم  سهم 21,61سهم من أ ٪ من أ
ديستتتمبر  31مليون جنين مىتتترم كما في  285,3بلغ عجز حقوق الملكية لشتتتركة رخاء لاستتتتثمار الزراعي والتنمية الشتتتركة وقد 

 م.2020

 
 صافي ،مخزون -9

 م2019 م2020 

 25,142,720 7,508,275 أعاف
 5,511,046 958,914 حبوج
 918,735 434,662 بذور

 22,932 - نات وفواكوخضر
 719,352 1,584,641 مواد غذائية

 7,852,853 7,692,721 أشجار
 900,840 1,617,164 أسمدة ومواد كيميائية

 4,546,972 4,725,336 لحوم مىنعة

 13,791,648 13,922,786 قطع غيار ومواد مستهلكة أخرر

 59,407,098 38,444,499 اإلجمالي

 (4,096,140) (4,096,140) مخىص مخزون راكد وبطيء الحركة

 34,348,359 55,310,958 

 
 مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى، صافي -10

 م2019 م2020 

 ً  3,012,359 3,062,696 مىاريف مدفوعة مقدما
 4,494,693 2,880,881 دفعات مقدماً للموردين

 1,803,204 - شركات مستثمر فيها  الىمدفوعات 
 297,215 872,815 ضمانات لدر الغير

 916,307 16,392 إيرادات مستحقة
 3,285,653 3,709,640 سلف وعهد موندين

 12,404,814 12,404,814 وزارة المالية اعانة حكومية
 519,931 1,271,139 أخرر

 (2,708,708) (209,514) مخىص خسائر ائتمانية متوقعة  :يخىم

 24,008,863 24,025,468 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 إستثمارات مرابحات قصيرة األجل  -11

 لاير ستتعودم كما في   5,000,000 والبالغة بنوك محليةتتمثل مرابحات قىتتيرة األجل في ىتتناديق مرابحات إستتامية لدر 
لاير ستتعودم عن  102,171 لاير ستتعودم( وقد حققت المجموعة أرباح بمبلغ 8,621,864م: 2019) م2020ديستتمبر  31

 لاير سعودم(. 754,669م: 2019م )2020عام 

 
 

 صافي  -ذمم مدينة تجارية  -12

 م2019 م2020 

 26,377,304 25,407,618 ذمم مدينة تجارية 

 (5,860,452) (5,860,452) مخىص خسائر ائتمانية متوقعة  :يخىم

 19,547,166 20,516,852 

 
 مخىص خسائر ائتمانية متوقعة فيما يلي الحركة في 

 

 م2019 م2020 

 10,195,634 5,860,452 الرىيد اإلفتتاحي 

 - - المكون خال السنة

 (4,335,182) - المستخدم خال السنة 

 5,860,452 5,860,452 رصيد نهاية السنة 

 
 

 نقد وما في حكمه -13
 م2019 م2020 

 64,725 107,065 نقد بالىندوق 

 2,000,904 4,067,499 نقد لدر البنوك 

 4,174,564 2,065,629 

 
 

 إحتياطيات أخرى -14
 م2019 م2020 

 1,823,003 1,823,003 إحتياطي اتداقي

 35,731 35,731 إحتياطي طوارئ

 1,858,734 1,858,734 
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 " تادكو" الزراعيةشركة تبوك للتنمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 
 القروض  -15

 م2019  م2020 وض حكوميةقر

 9,225,586  10,392,220 الجزء المتداول 

 4,016,512  12,527,119 الجزء غير المتداول 

 1,055,529  643,634 (1-15)إيضاح حكومي قرد إيرادات مؤجلة 

 14,297,627  23,562,973 االجمالي 

    القروض التجارية 

 5,612,042  - الجزء المتداول 

 -  - الجزء غير المتداول 

 5,612,042  - االجمالي

    

 14,837,628  10,392,220 الجزء المتداول 

 4,016,512  12,527,119 الجزء غير المتداول 

 18,854,140  22,919,339 االجمالي

 
 يةض حكوموقر - يرادات مؤجلةإ 15-1

( بالدرق بين القيمة الحالية للقرد وقيمتها االستتمية الممنوحة من ىتتندوق التنمية قرود حكوميةتم اثبات ايرادات مؤجلة )
يتم اطدائها مع ستتداد اقستتاط القرد الزراعية ويتم احتستتاج فوائد اعتبارية على رىتتيد القرد مقابل ايرادات بندر القيمة 

 وتم انهار الرىيد كايرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة.

 
 
 المنافع المحددة للموظفينإلتزامات  -16

 فيما يلي الحركة على القيمة الحالية لإللتزامات مكافآت نهاية الخدمة للموندين: 
 م2019  م2020 

 16,605,430  9,836,007 الرىيد االفتتاحي 

    المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

 2,962,609  1,824,771 تكلدة الخدمة الحالية وتكلدة الدائدة

 128,954  - تسويات توحيد القوائم المالية

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (2,530,873)  1,511,994 ( اإلكتوارية أرباح)خسائر 

    الحركة في النقد

 (7,330,113)  (1,994,174) المكافعة المدفوعة

 9,836,007  11,178,598 الرصيد الختامي
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 
 )تتمة( المنافع المحددة للموظفينإلتزامات  -16

 
 للموندين: المنافع المحددةفيما يلي اإلفتراضات اإلكتوارية األساسية في حساج القيمة الحالية إللتزامات 

 م2019  م2020 

 ٪2.85  ٪2,11 معدل الخىم

 ٪2,85  ٪2,11 معدل زيادة الرواتج

 سنة 60  سنة 60 سن التقاعد
 

 
 التأثير على التزام المنافع المحددة   

 م2020ديسمبر  31  االفتراضاتالتغير في  

 10,213,322 الزيادة في االفتراضات ٪1  معدل الخىم

 11,369,441 النقص في االفتراضات 1٪ 

 11,419,906 الزيادة في االفتراضات ٪1 معدل زيادة الرواتج 

 10,156,996 النقص في االفتراضات 1٪ 

 10,691,429 االفتراضاتالزيادة في  ٪10 معدل دوران الموندين

 10,832,573 النقص في االفتراضات 10٪ 

 10,758,311 الزيادة في االفتراضات سنة معدل الوفيات

 10,760,413 النقص في االفتراضات سنة 

 
 إفتراض دراسة إحصائية للموظفين

 م2019 م2020 بيانات العضوية

 767 729 عدد الموندين

 38,68 39,17 )بالسنوات(متوسط أعمار الموندين 

 5,83 6,49 متوسط عدد سنوات الخبرة )بالسنوات(

 
 

 ذمم دائنة تجارية -17

سداد  المجموعةتتضمن الذمم الدائنة في أرىدة موردين معدات زراعية وقطع غيار كذلك أرىدة التوريدات ألرىدة  ستحق ال وت
 في األجل القىير وبيانتها كما يلي:

 م2019  م2020 

 46,873,226  51,293,825 موردين 

 51,293,825  46,873,226 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -18

 م2019  م2020 

 5,430,618  6,798,622 عماء دفعات مقدماً 
 10,510,672  11,784,053 مىاريف مستحقة 

 9,016,173  8,622,011 دائنو إكتتاج وأمانات مساهمين 
 4,257,000  3,894,833 مخىص مكافعة أعضاء المجلر واللجان 

 284,068  1,185,220 ضريبة القيمة المضافة
 907,936  804,722 أرىدة دائنة أخرر

 30,406,467  33,089,461 اإلجمالي  

 
 
 زكاة المستحقةال -19

 إن العناىر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي:  -أ

 عناصر الوعاء الزكوي
  م2020  م2019

 موجودات غير متداولة 353,791,106  353,708,454
 مطلوبات غير متداولة 24,483,197  15,053,690

 حقوق المساهمين اول المدة 291,059,858  465,941,473
 ىافي الخسارة قبل الزكاة (45,699,548)  (174,930,323)

 

 تم تعديل بعد هذه المبالغ للوىول إلى وعاء الزكاة للسنة.

 
 حركة المخصص -ب

 م2019  م2020 

 2,718,516  9,056,961 رىيد بداية السنة 
 6,338,445  6,385,362 اضافات خال السنة

 -  (1,891,460) السنةتسديدات خال 

  13,550,863  9,056,961 

 
 الوضع الزكوي -ج

 الوضع الزكوي للشركة االم 1ج/
من  الستتتتنواتربوطات نهائية عن  تم ولم تستتتتدد المستتتتتحق عليها كما ىتتتتدر2019قدمت المجموعة إقرارها الزكوم عن عام 

لاير ستتتتتتعودم وتم االعتراد عليها للهيئة العامة للزكاة  2,574,631م تضتتتتتتمنت فروقات زكوية بمبلغ 2018م وحتى 2015
م تضتتتتتمنت فروقات زكوية بمبلغ 2014كما ىتتتتتدر ربط نهائي عن عام  ، والدخل ولم يىتتتتتدر قرار نهائي بخىتتتتتوىتتتتتها بعد

ىتتتتدر للشتتتتركة ربط نهائي عن كما لاير ستتتتعودم وتم االعتراد للهيئة العامة للزكاة والدخل وىتتتتدر قبول جزئي  439,551
باالعتراد  المجموعةلاير وقامت  6,414,882ة بمبلغ يم وتضتتتتتتمن فروقات زكوية وضتتتتتتريب2012م الى 2005وام من األع

 مبقبول تىتتتتتتحيا ربط زكو المجموعةعلى الربط وىتتتتتتدر قرار لجنة االعتراد بالموافقة الجزئية على االعتراد المقدم من 
ة بتكوين مخىتتتتتتتص لباقي الدروقات الزكوي المجموعةلاير ستتتتتتتعودم ولم يتم البت في باقي المبلغ وقامت  1,493,146بمبلغ 

ة المستتتتتتتحقات الزكوية وبإنتنار موافقة الهيئة العامة للزكاة ، تقدمت المجموعة بطلج تستتتتتتويمليون لاير ستتتتتتعودم 4,9والبالغة 
 والدخل.
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 " تادكو" الزراعيةشركة تبوك للتنمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( زكاة المستحقةال -19

 

 الوضع الزكوي )تتمة( -ج
 

 الوضع الزكوي للشركات التابعة 2ج/
 شركة أفاق الغذاء المحدودة 2/1ال/

 .الزكاة لك وحىلت على شهادةم وسددت االلتزامات وفقاً لذ2019حتى يع السنوات قدمت الشركة االقرارات الزكوية عن جم
 

 مىادر االعاف الزراعيةشركة  2/2ال/
 إن الشركة بىدد تقديم اإلقرارات الزكوية.

 

 شركة تبوك للتسويق الزراعي 2/3ال/
 إن الشركة بىدد تقديم اإلقرارات الزكوية.

 

 الحدائقشركة تبوك للمشاتل وتنسيق  2/4ال/
 إن الشركة بىدد تقديم اإلقرارات الزكوية.

 

 بالصافي -اإليرادات  -20

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31 

 م2019

 20,660,946  25,437,127 إيرادات حبوج

 65,447,065  80,696,268 *إيرادات أعاف

 33,726,189  21,048,315 إيرادات خضروات وفواكن 

 22,729,693  27,241,676 ايرادات بيع مواد غذائية

 3,952,985  4,119,249 إيرادات أخرر 

 158,542,635  146,516,878 
 

 .عاف )شركة تابعة(تتمثل في ايرادات شركة مىادر األ مليون لاير سعودم 53,2تتضمن ايرادات االعاف مبلغ وقدره  *
 

  مصاريف بيع وتوزيع -21

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31 

 م2019

 15,010,120   12,262,265 وأجور وما في حكمهارواتج 

 6,794,698  4,091,888 مىاريف نقل و شحن 

 5,991,376  4,524,211 مىاريف تعبئة و تغليف 

 6,689,969  3,373,971 استهاك 

 -  178,507 عمولة مبيعات 

 3,479,193  1,198,664 وقود وطاقة

 607,613  276,904 مواد مستهلكة

 505,320  114,003 ىيانة وإىاح وقطع غيار 

 152,863  115,984 مىاريف تعمين

 -  172,621 معارد ودعاية وإعان 

 77,236  90,977 بريد وهاتف 

 876,336  434,863 إيجارات 

 210,759  201,545 سدر وانتقاالت 

 351,445  243,963 أخرر 

  27,280,366  40,746,928 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 مصاريف إدارية وعمومية -22

 
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31 

 م2019

 13,080,327  13,319,903 في حكمها ماورواتج وأجور 
 6,210,883  3,532,473 مكافعة أعضاء المجلر واللجان 

 1,267,198  1,749,496 استهاك 
 130,415  26,050 ىيانة و إىاح و قطع غيار 

 2,708,708  - مخىص خسائر ائتمانية متوقعة 
 321,549  128,828 عاقات عامة و معارد 

 515,000  265,000 تبرعات 
 439,241  217,405 تراخيص 

 442,551  407,311 وقود و طاقة 
 121,503  65,382 مواد مستهلكة 
 122,695  381,241 بريد وهاتف 

 824,359  1,148,646 أتعاج مهنية إستشارات 
 217,608  186,876 مىاريف بنكية 

 303,262  328,590 ايجارات 
 106,642  151,390 تعمين 

,741,2872 أخرر    2,833,572 

 24,196,332  29,645,513 

 
 هبوط في قيمة مخزون محاصيل -23

 م2019  م2020 

 (35,495,485)  (8,865,789) هبوط في قيمة مخزون محاىيل

 (8,865,789)  (35,495,485) 
 

سوقية للمحاىيل عند نقطة  الحىاد يتمثل فرق تقييم مخزون محاىيل عند نقطة الحىاد في الدرق بين التكلدة الدعلية والقيمة ال
 بعد خىم المىاريف التسويقية والتخزينية وأم مىاريف أخرر متوقعة حتى تاريخ البيع.

 
 تكاليف تمويلية -24

 

م: 2019لاير ستتتعودم ) 1,771,819م مبلغ 2020ديستتتمبر  31بلغت التكاليف التمويلية الخاىتتتة بالقرود للستتتنة المنتهية في 
 لاير سعودم(. 2,647,349

 
 خسارة السهم االساسية  -25

 

 يتم احتساج خسارة السهم كما يلى:
 ديسمبر 31

 م2020
 ديسمبر 31 

 م2019

 (179,785,026)  (53,189,701) ىافي خسارة السنة
 28,557,558  28,557,558 المتوسط المرجا لعدد األسهم العادية 

 (6,3)  (1,86) خسارة السهم األساسية من صافي الخسارة
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 " تادكو" الزراعيةشركة تبوك للتنمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 مستحق من / الى أطراف ذوي عالقة  -26

 
 معامالت مع أطراف ذوي عالقة

 

والتي تتم بشتتروط متدق عليها ويتم إعتمادها بواستتطة تمثل المعامات مع أطراف ذوم عاقة بىتتدة أستتاستتية على خدمات التمويل  -أ

 اإلدارة وهي كما يلي:

 العالقة                                                            اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــم

 تابعةشركة  شركة افاق الغذاء المحدودة

 طرف ذو عاقة أخر  مؤسسة أحمد حسين العمرم

 غير مسيطرة حقوق ملكية أحمد بن محمد العرفج

 غير مسيطرة حقوق ملكية شركة االستثمار الخليجية لةغذية

 غير مسيطرة حقوق ملكية  احمد حسين العمرم

 شركة زميلة شركة رخاء لاستثمار الزراعي والتنمية

 
 ديسمبر مما يلي: 31تتلخص األرىدة الناتجة عن المعامات مع األطراف ذوم العاقة كما في  -ج

 

 عالقةذوى مستحق من أطراف 

 الطرف ذو العالقة

 طبيعة

 المعاملة

الرصيد االفتتاحي 

 يرصيد االقفال ف المعامالت خالل السنة في

 م2020ديسمبر  31 دائن مدين م2020يناير  1

 3,062,234 - 3,062,234 - تمويل *  يةمنركة رخاء لاستثمار الزراعي والتش

 2,102,875 - 2,102,875 - تمويل أحمد حسين العمرممؤسسة 

  - 5,165,109 - 5,165,109 

 

شتتركة  هيو (تحت التصييفية)سييتثمار الزراعي الجنات لتتمثل في حىتتة المجموعة من تستتويات ناتجة عن تعامات بين شتتركة  *
ستتتهم فى شتتتركة رخاء لاستتتتثمار الزراعى  17,288وخال العام تم تحويل ملكية عدد أستتتهم  مستتتتثمر بها من قبل المجموعة

 (8والتنمية الى ملكية المجموعة )إيضاح 
 

 عالقة ذوىمستحق ألطراف 

 الطرف ذو العالقة

طبيعة 

 المعاملة

الرصيد 

 يرصيد االقفال ف المعامالت خالل السنة االفتتاحي في

 م2020ديسمبر  31 دائن مدين م2020يناير  1

 - - 2,721,595 2,721,595 تمويل      مؤسسة أحمد حسين العمرم

 13,488,984 13,449,448 - 39,536 تمويل      أحمد بن محمد العرفج

 شركة االستثمار الخليجية لةغذية
 - - 389,292 389,292 تمويل     

 27,723,181 - 2,220,417 29,943,598 تمويل      احمد حسين العمرر

  33,094,021 5,331,304 13,449,448 41,212,165 
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 

 تسهيالت بنكية -27

لاير سعودم خاىة باعتمادات مستندية وتمويل مرابحات  مليون 11,9بنكية بلغ حدها االئتماني مبلغ وقدره لدر المجموعة تسهيات 
 (.لاير سعودم مليون 7,6 م:2019لاير سعودم )مليون  6,8م مبلغ وقدره 2020ديسمبر  31وتورق بلغ المستخدم منها كما في 

 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر -28

معرضتتتتتة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر الستتتتتوق )بما في ذلك مخاطر العمات والقيمة العادلة  إن أنشتتتتتطة المجموعة
ألستعار الدائدة ومخاطر ستعر حقوق الملكية( ومخاطر االئتمان ومخاطر الستيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للمجموعة على 

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

 إطار عمل إدارة المخاطر
تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقاً لستتتتتتتياستتتتتتتات معتمدة من قبل مجلر اإلدارة. تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضتتتتتتتد 

ية عاون وثيق مع الوحدات التشتتتتتتتغيل ية من خال ت مال مان، مخاطر  المخاطر ال للمجموعة. إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئت
 العمات، مخاطر أسعار حقوق الملكية ومخاطر أسعار الدائدة.

 

يتحمل مجلر اإلدارة كامل المستتتتئولية عن تعستتتتير إدارة المخاطر في المجموعة واإلشتتتتراف عليها. إن اإلدارة التنديذية مستتتتئولة عن 
المخاطر في المجموعة. يجتمع الدريق بانتنام ويتم اإلباغ عن أم تغييرات ومشتتتتتتتكات االلتزام  تطوير ومراقبة ستتتتتتتياستتتتتتتات إدارة

 بالمعايير إلى مجلر اإلدارة من خال اإلدارة.
 

تتم مراجعة ننم إدارة المخاطر بشتتتكل منتنم من قبل فريق اإلدارة التنديذية لتعكر التغيرات في نروف الستتتوق وأنشتتتطة المجموعة. 
المجموعة، من خال معايير وإجراءات التدريج واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضتتتتتتتبطة وبناءة يتدهم فيها جميع الموندين تهدف 

 أدوارهم والتزاماتهم.
 

يراقج مجلر اإلدارة من خال اإلدارة االلتزام بستتتتتتياستتتتتتات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر، وتراجع مدر كداية إطار إدارة 
 ر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرد لها المجموعة.المخاط
 

تشتتتتتتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمن واستتتتتتتثمارات مرابحات قىتتتتتتيرة األجل، والذمم 
والمستتتتتتحقات  دائنة التجاريةعاقة، والذمم ال المدينة التجارية والمدفوعات مقدماً وأرىتتتتتدة مدينة أخرر والمستتتتتتحق من أطراف ذوم

 واالرىدة الدائنة األخرر والقرود. تم اإلفىاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بيان السياسات المندىل المتعلق بكل بند.
 

يتم إجراء مقاىتتة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرال ىتتافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق 
ننامي ملزم بإجراء مقاىتتتتتتتة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدر المجموعة نية لتستتتتتتتويتها على أستتتتتتتار الىتتتتتتتافي أو بيع 

 الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.

 

 مخاطر السوق
للتذبذج نتيجة التغير في أستتتعار الستتتوق. تتمثل مخاطر الستتتوق في تعرد القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستتتتقبلية لةدوات المالية 

 تتضمن مخاطر السوق ثاثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الدائدة، مخاطر العمات ومخاطر األسعار األخرر.
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -28  

 
 مخاطر سعر الفائدة 

 مخاطر سعر الدائدة هي مخاطر تقلج قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المرتبطة بها نتيجة للتغيرات في أسعار الدائدة. 

 التي حىلت عليها المجموعة وتحمل بدائدة متغيرة حسج معدالت الدائدة السائدة في السوق.فيما يلي القرود 

 

القيمة الدفترية  

 م2020

 القيمة الدفترية 

 م2019

    أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة

 27,548,677  30,408,883 قرود وتسهيات بنكية

 

 

نقطة أسار على معدالت الدائدة في تاريخ المركز المالي الموحدة على  100للتغير في يعكر الجدول أدناه التعثير المحتمل المعقول 

 األرباح أو الخسائر مع إفتراد ثبات جميع المتغيرات األخرر.

 

 م2019 )الخسارة(الربا /  م2020 )الخسارة(الربح /  

النقص في نقاط األساس  

 المتعلقة بأسعار الفائدة

 نقطة أساس 100

نقاط األساس  الزيادة في

 المتعلقة بأسعار الفائدة

 نقطة أساس 100

النقص في نقاط األسار 

 المتعلقة بعسعار الدائدة

 نقطة أسار 100

الزيادة في نقاط األسار 

 المتعلقة بعسعار الدائدة

 نقطة أسار 100

 (275,486) 275,486 (304,089) 304,089 قرود

 

 

 مخاطر العمالت

مخاطر تقلج قيمة األداة المالية المقومة بعمات أجنبية بسبج التغيرات في أسعار ىرف العمات تتمثل مخاطر العمات في 

األجنبية، لم تقم المجموعة بعية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمات عدا اللاير السعودم، الدوالر األمريكي. وحيث أن سعر ىرف 

مثل مخاطر عمات هامة. تراقج إدارة المجموعة أسعار ىرف العمات اللاير السعودم مثبت مقابل الدوالر األمريكي لذا ال ت

 وتعتقد أن مخاطر سعر الىرف األجنبي غير جوهرية.

 

 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد االطراف على الوفاء بالتزاماتن مما يؤدم إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. قامت 

اءات إلدارة التعرد لمخاطر اإلئتمان بما في ذلك تقييم الماءة اإلئتمانية للعماء والموافقات اإلئتمانية المجموعة بوضع إجر

 وتخىيص حدود االئتمان ومراقبة أعمار الذمم المدينة ومتابعتها بشكل دائم.

 

معايير الىناعة. وعادة ما تكون الضمانات  تحمل فائدة وغالبا ما يكون لها فترة ائتمان بما يتماشى مع إن الذمم المدينة التجارية ال

غير مطلوبة، وكذلك اإلعتمادات المستندية ولكن يمكن استخدامها في نل نروف معينة في بعد األسواق، وخاىة في األسواق 

جغرافي وال األقل تطوراً. ال يوجد للمجموعة تركيز لمخاطر االئتمان حيث أن قاعدة العماء موزعة على المستويين االقتىادم

 على حد سواء.
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -28

 مخاطر االئتمان )تتمة(

نهاية فترة التقرير للتعكد من وجود  المجموعة بمراجعة المبالغ الممكن استتتتتتتتردادها لكل دين تجارم على أستتتتتتتار فردم فيتقوم 

القابلة لاستترداد. باالضتافة إلى ذلك، يتم أيضتا إجراء تحليل هبوط القيمة في تاريخ كل تقرير استتناداً  مخىتص كاف للمبالغ غير

ذلك التاريخ لتحديد الخستتائر المتوقعة بستتبج القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان. وألغراد إلى الحقائق والنروف القائمة في 

هذا التحليل، تىتتتتنف الذمم المدينة في محافن تستتتتتند إلى مستتتتتحقات متجانستتتتة. يتم تقييم كل محدنة بعد ذلك لتحديد هبوط القيمة 

ــة وفقا ألحكا ــر المالي رقم )بإستخدام نمــوذال خسائر اإلئتمان المتوقعـ ـ ـار الدولي للتقري ـ ـ (. وتستند عملية الحساج إلى 9م المعي

مىتتدوفة المخىتتىتتات التي تعتبر البيانات التاريخية الدعلية معدلة بشتتكل مناستتج للتوقعات واإلحتماالت المستتتقبلية. يتم استتتبعاد 

ن عليها. تستتتند معدالت الخستتارة على الخبرة الدعلية الذمم المدينة المضتتمونة ألغراد هذا التحليل ننراً لعدم وجود مخاطر ائتما

لخستتتتائر اإلئتمان على مدر الستتتتنوات الماضتتتتية. يتم بعد ذلك تعديل معدالت الخستتتتارة بشتتتتكل مائم لتعكر الدروق بين النروف 

 .على مدر العمر المتوقع للذمم المدينة االقتىادية الحالية والتاريخية ورؤية المجموعة للنروف االقتىادية
 

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

 

 م2019  م2020 

    الموجودات المالية

 2,065,629  4,174,564 نقد وما في حكمن

 20,516,852  19,547,166 ذمم مدينة تجارية، ىافي 

 -  5,165,109 مستحق من أطراف ذوم عاقة

 8,621,864  5,000,000 إستثمارات مرابحات قىيرة األجل

 33,886,839  31,204,345 

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

 

 م2019  م2020 

 15,168,605   12,081,281 أقل من ثاثة أشهر

 4,559,628   3,772,419 أكثر من ثاثة أشهر وأقل من ستة أشهر

 1,243,790   4,013,129 أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة

 5,405,281   5,540,789 أكثر من سنة

 26,377,304  25,407,618 االجمالي قبل خصم المخصص

    يخىم:

 (5,860,452)  (5,860,452) مخىص خسائر إئتمانية متوقعة 

 20,516,852  19,547,166 ذمم مدينة تجارية، بالىافي
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 " تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -28  

 

 موجودات مالية أخرى 

تتكون بشتتتكل رئيستتتي من الودائع لدر البنوك واالستتتتثمارات في أستتتهم غير مستتتعرة والذمم المدينة من الشتتتركات المستتتتثمر فيها 

بطريقة حقوق الملكية والمشتتتاريع المشتتتتركة. إن المخاطر الناتجة عن هذه الموجودات المالية محدودة وال يوجد ضتتتمانات محتدن 

تتمتع البنوك والمؤستتستتات المالية تثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. ف المقابلة هي شتتركات مستتبها لهذه االطراف ننراً ألن األطرا

 المعترف بها بتىنيف ائتماني مرتدع تحدده وكاالت التىنيف االئتمانية الدولية.

 
 إدارة رأس المال

ستتتين التوازن بين الدين وحقوق تدير المجموعة رأر مالها لضتتتمان استتتتمراريتها وتعنيم العائد ألىتتتحاج المىتتتالا من خال تح

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

ىحاج ير العوائد للمساهمين والمنافع ألحماية قدرة المنشعة على اإلستمرار كمنشعة مستمرة بحيث يمكنها اإلستمرار في توف -1

 المىالا اآلخرين. 

 توفير عائد كاف للمساهمين. -2
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 م2019  م2020 

    موجودات مالية

    بالتكلفة المطفأة

 24,025,468  24,008,863 ىافي ،مدفوعات مقدماً وأرىدة مدينة أخرر

 8,621,864  5,000,000 استثمارات مرابحات قىيرة األجل

 -  5,165,109 مستحق من أطراف ذوم عاقة

 20,516,852  19,547,166 ذمم مدينة تجارية، ىافي 

 2,065,629  4,174,564 نقد وما في حكمن

    بالقيمة العادلة

 -  - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر

    

    مطلوبات مالية

    بالتكلفة المطفأة

 18,854,140  23,562,973 قرود طويلة األجل 

 46,873,226  51,293,825 ذمم دائنة تجارية

 30,406,467  33,089,461 أخررمستحقات وأرىدة دائنة 

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



 

 

 

 

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

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة( -28
 القيمة العادلة لألدوات المالية 

ألغراد إعداد التقارير المالية، استخدمت المجموعة التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المىندة في المستور األول والثانى والثالث 
القيمة العادلة وأهمية هذه المدخات في قيار القيمة العادلة في مجملها كما هي بناًء على درجة ماحنة المدخات في قيار 

 موضحة أدناه:
 

  1المستوى  
 األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة التي يمكن للمجموعة تقييمها في تاريخ القيار )بدون تعديل(.

 

  2المستوى  
والتي يمكن اعتبارها كقيمة للموجودات أو المطلوبات، إما بىتتورة مباشتترة  1المستتتور مدخات غير األستتعار المدرجة في 

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

  3المستوى  
 مدخات للموجودات والمطلوبات ال تستند الى معلومات السوق القابلـــة للماحنة )مدخات غير قابلة للماحنة(.

د تقييم كل استثمار يتم تداولن علناً إلى سعر إغاق السوق لهذا السهم اعتباراً من تاريخ التقييم، ناقىاً الخىم إذا كان يستن
 الضمان مقيداً.

 
 المعلومات القطاعية -29

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

 التشغيلية للمجموعة هي كما يلي:
 

 البيان واألنشطة القطاع التشغيلي

 ىناعة االعاف  أعاف
 زراعة الخضروات  خضار
 الموسمية زراعة الداكهة فاكهة
 تجارة الحبوج  حبوج

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

 
 ديسمبر 31

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

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

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

صافي )الخسارة( 
 (53,596,904) 3,285,921 (2,912,724) (17,986,617) (12,499,287) (2,383,997) (21,100,200) الشاملة للسنة 

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

 226,305,983 36,904,918 9,315,390 57,524,307 39,974,879 7,624,435 74,962,054 مجموع المطلوبات

 
 ديسمبر 31

 االجمالي لحوم مجمدة منتجات أخرر حبوج فاكهة خضار أعاف م )موحدة(2019 

 146,516,878 22,729,693 1,097,280 20,660,946 20,179,495 13,402,399 68,447,065 اإليرادات

 31,488,042 4,883,613 243,757 4,439,130 4,335,687 2,879,587 14,706,268 اإلهاك واالطداء

ىافي )الخسارة( 

 (178,737,895) (301,607) (2,416,548) (45,501,721) (44,441,419) (29,516,182) (56,560,418) الشاملة للسنة 

 488,906,334 19,905,021 5,736,838 108,020,238 105,503,101 70,070,866 179,670,270 مجموع الموجودات

 198,902,004 42,918,987 1,937,049 36,473,156 35,623,242 23,659,507 58,290,063 مجموع المطلوبات
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 " تادكو" تبوك للتنمية الزراعية شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 

 أحداث الحقة لتاريخ القوائم المالية الموحدة -30

 

الزراعية لزيادة رأر المال عن طريق طرح أستتتهم وافقت هيئة الستتتوق المالية على طلج شتتتركة تبوك م 2021فبراير  8 بتاريخ
م 2021مارر  9وعلين قامت الشتتتتتركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ستتتتتعودم مليون لاير  150ية بقيمة وحقوق أول

 ولم يكتمل النىتتتاج يةووذلك للتىتتتويت على توىتتتية مجلر إدارة الشتتتركة بزيادة رأر المال عن طريق طرح أستتتهم حقوق أول
 للتىويت بمن حضر. 2021ابريل  6وعلين تم دعوة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  للجمعيةالنعقاد القانوني 

 
 

 اإللتزامات المحتملة  -31
 م2019  م2020 

 3,904,600  760,107 الجزء غير مغطى -خطابات ضمان ىادرة للغير 

 760,107  3,904,600 

 
 

 أرقام المقارنة -32

 .مقارنتها مع أرقام السنة الحاليةتم إعادة تبويج بعد أرقام المقارنة ليتسنى 
 
 

 الموافقة على القوائم المالية الموحدة -33

 م.29/03/2021تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلر اإلدارة في 
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