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 األولية الموجزةالقوائم المالية  عن فحصتقل تقرير المراجع المس
 إلى السادة المساهمين في 

 ( سابقا   ثمار –) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار التنمية القابضة شركة 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 ) شركة مساهمة سعودية(  
 
 
 

 مقدمة 
 –) الشررركة الوينية للتيررولز الزرا ي    ثمار التنمية القابضررةلقد تم تكليفنا بفحص قائمة المركز المالي األولية الموجزة لشررركة  

الشرررراع  ا ا ر األولية    الخيررررارة والد  الربح أو   وقائمةم  2021  يونيو  30ثمار سررررابقا ش )  ررررركة عيرررراكمة سرررر و  ةش كما  ي 
األولية الموجزة   الملكيةذلك التارلخ وقائمة التغير  ي حقوق   أ رررررررر ر المنت يتين  ي  يررررررررتة ترتي الثالثة أ رررررررر ر والالموجزة  ن  

 الُم مة المحاسررةية أ رر ر المنت ية  ي ذلك التارلخ و وعلخص باليررياسررات  اليررتةوقائمة التد قات النقد ة األولية الموجزة لفترة  
ال ا ل و قا  األولية الموجزة و رضرر ا المالية القوائم كذه ا دا  اإل ارة كي الميررلولة  ن األ رى . إن التفيرريرلة وا  ضرراحات

 استنتاج ابداء كي المملكة ال ربية الي و  ة. وعيلوليتنا  ي الم تمد  ""التقرلر المالي ا ولي) 34 ( الدولي المحاسبة رلمعيا
 إلى  حصنا. األولية الموجزة استنا ا   القوائم المالية كذه  ن

 

 :الفحص نطاق
المراجع الميررتق   عن قة  الُمنفذ األولية المالية الم لوعات" حص ) 2410 (ارتبايات الفحص لقد قمنا بالفحص يبقا  لمعيار

و الم تمد  ي المملكة ال ربية اليرررررر و  ة. لكن نهرا  ألكمية األعور الموضررررررحة  ي القيررررررم الوار  أ ناه ب نوان "أسررررررا   "للمنشرررررر ة
إلبداء اسرررررتنتاج  ن  حص كذه ا عتناع  ن إبداء اسرررررتنتاج"و  لننا لم نتم ن عن تنفيذ عا   في عن اإلجراءات لتو ير أسرررررا  

 القوائم المالية األولية الموجزة.
 

 أساس اإلمتناع عن إبداء اإلستنتاج:
لم تتوا ر لدى إ ارة الشررركة الميررتندات المالية واليررمالت المحاسررةية والةيانات التحليلية والتفصرريلية المللدة لليررنوات والفترات  . 1

م ولم نتم ن 2019يناير    1مو ولذلك لم نتم ن عن عراج ة األرصردة اإل تتاحية كما  ي  2019يناير    1لتارلخ  المالية اليرابقة
ا  تبار عا  ي  و وعع األ ذم  2021يناير   1وكذلك  ي  م  2020يناير  1عن التحقز عن صرررحة كذه األرصررردة المرحلة  ي  

اعتنا نا  اتضرمن ذينلوال  م2020  يرمةر31وكذلك تقرلرنا  ي    م2019  يرمةر 31   يور  بتقرلرنا  ن القوائم المالية للشرركة 
ع هم بنو  القوائم المراليرة تت لز بتو ير أ لرة المراج رة الكرانيرة لنرا عمرا ا تةر قيرد كةير  لى     يألعور  رديردة    ي ن ابرداء الرأ

الم ايير الدولية للتقارلر نطاق  ملنا وكذلك تت لز ب دم تطةيز عتطلبات ال رض واإل صرررررراي والليا  المنصررررررو   لي ا  ي  
المالية الم تمدة  ي المملكة ال ربية اليررررررررررررر و  ة والم ايير واإلصررررررررررررردارات األ رى الم تمدة عن ال ي ة اليررررررررررررر و  ة للمراج ين 

ش وبناء   م2020  يرررمةر    31وكما  ي   م2019  يرررمةر    31  يوالمحاسرررةين ) ضرررال  الرجوع لتقرلرنا  لى القوائم المالية كما 
وبالتالي ن قا رلن  لى تحديد عا إذا كانت كناك ضررررررورة إلجراء أ ة ت ديالت  لى ا رصررررردة اإل تتاحية للشرررررركةو   ليه لم نك

 .م2021 يونيو 30أي أثر قد   ون  لى الم اعالت  الل الفترة وا رصدة كما  ي 
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 

 إلى السادة المساهمين في 
 ثمار سابقا (  –شركة ثمار التنمية القابضة  ) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 

 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 

 : )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
م  2021يونيو    30لم تتوا ر لدى إ ارة الشرركة الميرتندات والةيانات التحليلية والتفصريلية المللدة لرصريد النقد ة بالصرندوق  ي   . 2

م ب رد ترارلخ المر   2020ا  تبرار أنره تم ت يينرا لمراج رة سررررررررررررررنرة المقرارنرة   ي   رلرال سرررررررررررررر و ي و )وعع األ رذ  89  443البرال  
رلال سرررررر و ي ش و ولم   191  670م  2020  يررررررمةر    31 ي   الصررررررندوق البال  رصرررررريدهوبالتالي لم نتم ن عن حضررررررور جر   

 نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صحة ووجو  واكتمال ع اعالت وأرصدة النقد ة بالصندوق.
م البال  2021ونيو  ي  30لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررركة الميرررتندات والةيانات التحليلية والتفصررريلية المللدة لرصررريد المخزون  ي   . 3

م ب د تارلخ المر  نبالتالي لم 2020ا  تبار أنه تم ت يينا لمراج ة سرررررررررنة المقارنة  ي   رلال سررررررررر و ي )وعع األ ذ  20  654
م و كما أنه لم يتم عوا اتنا بمحاضر المر  وكشوف التقييم وبطاقات 2020  يمةر   31نتم ن عن حضور جر  المخزون  ي  

رلال سررررر و ي ش و وعع األ ذ  ي اإل تبار عاور  بفقرة التحف   20  654م البال   2020يرررررمةر      31الصرررررنخ للمخزون  ي  
ش و  لم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صررررررررحة ووجو  واكتمال ع اعالت وأرصرررررررردة المخزون والم اعالت 1رقم )

 والحيابات ذات ال القة.
ت التحليلية والتفصررريلية المللدة ألرصررردة الحيرررابات المارلة لدى الةنوك وكذلك لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررركة الميرررتندات والةيانا . 4

م والبال  أرصررررررررررررردت ما المدينة والدائنة و قا  لد اتر الشرررررررررررررركة  ي ذات التارلخ  لى التوالي عةل  2021يونيو    30القروض  ي  
ر أنه لم يتم عوا اتنا بالمصا قات ا  تبا ي    رلال س و ي و )وعع األ ذ  32  685  686رلال س و ي و عةل     220 2  908

 التيم و 2020  يررررمةر    31الةنكية وب ض كشرررروف الحيرررراا ألرصرررردة الحيررررابات المارلة لدى الةنوك وكذلك القروض  ي 
رلال سر و يش. وعع  32  685  686رلال سر و ي و عةل    220 2  908بلغت أرصردت ما المدينة والدائنة  لى التوالي عةل  

ش  لم نتم ن عن الليررام بررلجراءات بررديلررة للتحقز عن صررررررررررررررحررة ووجو  واكتمررال 1األ ررذ  ي اإل تبررار عرراور  بفقرة التحف  رقم )
 ع اعالت وأرصدة الةنوك والقروض.

 نوافا أ ضررا  لم  م ) و 2021يونيو    30لم يتم عوا اتنا بدراسررة أثر ال ةوف  ي ميمة المباني الميررملة  لى أراضرري )المزارعش  ي  . 5
 16  225  522م: عةل  2020رلال سر و ي و )  15  849  131م ش والبال  ميمت ا الد ترلة عةل  2020  يرمةر   31ب ا  ي  

ش و   لم 1رلال سررررر و يش. نتيمة لوجو  عل ررررررات  لى ال ةوف  ي ميمت ا و وعع األ ذ  ي اإل تبار عاور  بفقرة التحف  رقم )
 لة لتحديد ضرورة ت دي  صا ي الليمة اإلستر ا  ة ل ا.نتم ن عن الليام بلجراءات بدي

 



 

3  /8 
 

 

 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 
 إلى السادة المساهمين في 

 ثمار سابقا (  –شركة ثمار التنمية القابضة  ) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 
 المالي()خاضعة إلجراء إعادة التنظيم 

 ) شركة مساهمة سعودية(  

 : )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
م  2019ل اعي   به لم تقم إ ارة الشرررركة بلسرررتكمال ع لوعات وبيانات سرررم  الممتلكات وا  ت والم دات الذي تم عوا اتنا . 6

رلال سررررررر و ي و كما لم تقم إ ارة    27  267  331م عةل   2021  يونيو  30  الد ترلة  يم البال  صرررررررا ي ميمت ا  2020و 
الشرررركة بالمر  الف لي للممتلكات وا  ت والم دات  الل اليرررنوات المالية اليرررابقة وكذلك  ي ن ا ة الفترة المالية الحالية  

ش و  لم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صررررررررحة ووجو   1و وعع األ ذ  ي اإل تبار عاور  بفقرة التحف  رقم )
 كتمال تلك الممتلكات  ي ذات التارلخ وعبال  ا كالك الخاصة ب ا.وإ

رلال سرر و ي ابارة  ن ع اعالت تم تيررولت ا  لى   26  026  283م عةل  2021يونيو    30 ي    تتضررمن الخيررائر المتراكمة . 7
حينه  ي  م ولم تقدم لنا الميرتندات المللدة الكانية2019م و 2020قائمة الربح أو الخيرارة والد   الشراع  ار ر  ي  اعي 

ا  ش ضررررررمن قيررررررم أسرررررر21ش ورقم )8م }تحف  رقم )2020  يررررررمةر    31) ضررررررال  الرجوع لتقرلرنا  لى القوائم المالية كما  ي 
ش  26ش ورقم )9ش ورقم )8م }تحف  رقم )2019  يررررررررررررمةر    31اإلعتناع  ن إبداء الرأي { وتقرلرنا  لى القوائم المالية كما  ي 

ضررمن قيررم أسررا  اإلعتناع  ن إبداء الرأي{ لم ر ة تفاصرري  المةل  وأسررباا التحف ش و ولم نتم ن عن الليام باجراءات بديلة 
 يائر المتراكمة.للتحقز عن اكتمال وصحة رصيد الخ

م ) أ ضرررا  لم 2021يونيو    30 رررركات لعيلةش  ي   ي    لم يتم عوا اتنا بالقوائم المالية للشرررركات الميرررتثمر  ي ا )بند اسرررتثمارات . 8
رلال سررر و ي  920  258عةل   م ش والبال  رصررريدكا  ي ذات التارلخ  2020  يرررمةر    31بتلك القوائم والمصرررا قات  ي    نوافا 

سرررررررر و ي ش.) ائن و حيس تخطت  يررررررررائر كذه ا سررررررررتثمارات تكلفة ا سررررررررتثمارش. عع األ ذ  ي  رلال 920 258م:  2020)
ش و ولم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صرررررررحة تقييم ووجو  وإكتمال رصررررررريد 1اإل تبار عاور  بفقرة التحف  رقم )

 تلك اإلستثمارات والم اعالت والحيابات ذات ال القة.
يونيو  30ارة الشرررررركة الميرررررتندات والةيانات التحليلية والتفصررررريلية المللدة ألرصررررردة الذعم المدينة التمارلة  ي لم تتوا ر لدى إ  . 9

رلال   26  517عةل  بالصررررررا ي  م ش والبال  ميمت ا الد ترلة  2020  يررررررمةر   31بالمصررررررا قات  ي    نوافا م ) أ ضررررررا  لم  2021
بدراسرة  نوافا م ) أ ضرا  لم  2021يونيو    30إلئتمانية المتوق ة  ي سر و يو وكذلك لم يتم عوا اتنا بدراسرة عخصرص الخيرائر ا

م ش  حيس ع هم ارصررردة تلك الذعم عتوقفة عن  دة سرررنوات وبل  رصررريد المخصرررص  ي 2020  يرررمةر    31المخصرررص  ي 
رلال سرر و ي ش و عع األ ذ  ي اإل تبار   13  190  471م:  2020رلال سرر و ي )  13  190  471م عةل  2021يونيو    30

ش. ولم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صرررررررررررحة ووجو  وإكتمال وتقييم كذه األرصررررررررررردة 1عاور  بفقرة التحف  رقم )
حيررررررررررابات ذات عا إذا كانت كناك ضرررررررررررورة إلجراء أ ة ت ديالت  لى أرصرررررررررردة الذعم المدينة التمارلة والم اعالت وال وتحديد

 ال القة.
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 
  إلى السادة المساهمين في 

 ثمار سابقا (   –شركة ثمار التنمية القابضة  ) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 ) شركة مساهمة سعودية( 

 

 : )تتمة( الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررركة الميرررتندات والةيانات التحليلية والتفصررريلية المللدة ألرصررردة الميرررتحز  لى األيراف ذات ال القة   .10

ش و رلال سرررر و ي   82  832  428م : 2020رلال سرررر و ي )  82  681  535م  والبال  رصرررريدكا عةل   2021يونيو    30 ي  
م وكم كال  عن  ررركة أسررواق ثمار 2020  يررمةر   31لم يتم عوا اتنا بالمصررا قة  لى أرصرردة ب ض كذه األيراف  ي    )أ ضررا  

رلال   60  497  450م  لى التوالي عةل   2021يونيو    30 ي   ووسرررررررررمي و رررررررررركة ثمار الطالجة والبال  أرصررررررررردت ما المدينة
و عةل    }   3  920  195سرررررررررررررر و ي  التوالي عةل   2020رلرررررال سرررررررررررررر و ي  سرررررررررررررر و ي    60  648  343م :  لى   رلرررررال 

نه لم يتم عوا اتنا بدراسررررررة عخصررررررص الخيررررررائر اإلئتمانية المتوق ة ألرصرررررردة أرلال سرررررر و ي{ش  و كما   3  920  195 وعةل 
بدراسرررة  نوافا رلال سررر و ي و ) أ ضرررا  لم    3  920  195م والبال   2021يونيو    30الميرررتحز  لى األيراف ذات ال القة  ي  

رلال سرررر و ى ش وعع األ ذ  ي اإل تبار عاور  بفقرة التحف  رقم  3  920  195م والبال   2020  يررررمةر    31مخصررررص  ي  ال
ش و لم نتم ن عن الليرام برلجراءات برديلرة للتحقز عن صررررررررررررررحرة ووجو  وإكتمرال كرذه األرصرررررررررررررردة و تحرديرد عرا إذا كرانرت كنراك 1)

 ف ذات  القة والم اعالت والحيابات ذات ال القة.ضرورة إلجراء أ ة ت ديالت  لى أرصدة الميتحز  لى أيرا
بالمصررررررا قات الةنكية  نوافا م ) وكذلك لم  2021يونيو    30لم يتم عوا اتنا بالميررررررتندات المللدة لت عين  طابات الضررررررمان  ي   .11

  570  000م : عةل  2020رلال سر و ي )  570  000م ش والبال  رصريدكا المدين عةل  2020  يرمةر    31الخاصرة ب ا  ي  
ش.  ولم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صررحة 1رلال سرر و يش. عع األ ذ  ي اإل تبار عاور  بفقرة التحف  رقم )

 ووجو  وإكتمال كذا الرصيد.
يونيو  30لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررررررررركة الميرررررررررتندات والةيانات التحليلية والتفصررررررررريلية لرصررررررررريد    ة عقدعة ألحد المور ين  ي  .12

رلال سرررررررررر و ي  11  302  209م ش والبال  رصرررررررررريدكا المدين بمةل   2020  يررررررررررمةر   31ب ا  ي   نوافا م )أ ضررررررررررا  لم 2021
ولم رلال سرر و يش وقاعت الشررركة بتكولن عخصررص ب اع  الرصرريد  الل اليررنة اليررابقة )   11  302  209م : عةل   2020)

ش  قد قام كذا المور  بر ع 13ور  باإل ضرررراي رقم )م ش و وباإل ررررارة إلى عا2020  يررررمةر    31 ي    ب سررررت احتيررررابه كما  نوافا 
رلال س و ي تتمث   ي ميمة عيتحقات تورلدات  الل  ترات   44  398  774قضية  لى الشركة يد ي  ي ا بالمطالبة بمةل  

ل ذا سرابقة و قا  لد واه و كذا وقد صردر ح م ن ائي لصرالح المور  بالمةل  المطاله به و عع  دم وجو  رصريد عيرتحز عثةت 
ش و  لم نتم ن عن الليرام برلجراءات برديلرة للتحقز 1المور   ن تلرك الفترات و وعع األ رذ  ي اإل تبرار عراور  بفقرة التحف  رقم )

عن صرحة ووجو  وإكتمال كذا الرصريد و تحديد عا إذا كانت كناك ضررورة إلجراء أ ة ت ديالت  لى أرصردة الد  ات المقدعة 
 الحالية والقوائم المالية للينوات اليابقة. للفترةالت والحيابات ذات ال القة بالقوائم المالية  للمور ين وأثركا  لى الم اع
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 
  إلى السادة المساهمين في 

 ثمار سابقا (   –شركة ثمار التنمية القابضة  ) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 ) شركة مساهمة سعودية( 
 

 :  )تتمة(  الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 

يونيو  30لم تتوا ر لدى إ ارة الشررررررركة الميررررررتندات والةيانات التحليلية والتفصرررررريلية المللدة ألرصرررررردة الذعم الدائنة التمارلة  ي  .13
رلال سرر و ي  21  338  142رصرريدكا  م ش والبال   2020  يررمةر    31ب ا وكذلك بالمصررا قات  ي   نوافم )أ ضررا  لم  2021

ش. ولم نتم ن عن 1و عع األ رذ  ي اإل تبرار عراور  بفقرة التحف  رقم )  رلرال سرررررررررررررر و يش 21  270 008م : عةل   2020و )
عا إذا كانت كناك ضررورة إلجراء أ ة ت ديالت  وتحديدالليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صرحة ووجو  وإكتمال كذه األرصردة 

  لى أرصدة الذعم الدائنة التمارلة والم اعالت والحيابات ذات ال القة.
رلال سرررررر و ي بالحيرررررراا الةنكي للشررررررركة  468  141لم لوعات التي و رت ا لنا ا  ارة لم  قم الةنك بليداع عةل  اسررررررتا ا  الى ا .14

وبمتاب ة الفترة الالحقة    م و2019والذي يتمث   ي إجمالي  مليات عةي ات تمت بواسطة نقاف بيع لصالح الشركة  الل سنة  
تةين لنا انه حتى تارلخه لم يتم تيرررميل ا بالحيررراا الةنكي للشرررركة و وقاعت الشرررركة بتيرررمي  ذلك الرصررريد ضرررمن األرصررردة 

رلال سرررررررررررر و يش و ولم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة   468  141م: عةل     2020م )2021يونيو    30المدينة ار رى  ي  
 إكتمال كذا الرصيد.للتحقز عن صحة ووجو  و 

 4  039  199م: عةل  2020رلال سرررر و ي ) 4  039  199م عةل  2021يونيو    30تتضررررمن األرصرررردة المدينة ار رى  ي   .15
إل ا ة الشرررررركةش  ي ميام المح مة بالحمز  لى     رلال سررررر و يش عيرررررم  تحت حيررررراا عح مة التنفيذ بالرلاض والمتمث  )و قا

عت لقة بتنفيذ أح ام قضرائية  لى الشرركة. ولم يتم عوا اتنا بالميرتندات الكانية المللدة الحيرابات الةنكية للشرركة وسرحه عبال   
لذلك. ولم تقم الشررررركة بتكولن المخصررررصررررات الاللعة لمقابلة كذه القضررررا ا أو إثبات الخيررررائر الناتمه  ن تلك القضررررا او ولم 

الرصيد وأثره  لى الم اعالت والحيابات ذات ال القة  نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صحة ووجو  وإكتمال كذا  
 بالقوائم المالية للفترة الحالية والقوائم المالية للينوات اليابقة.

 لم تتوا ر لدى إ ارة الشرررررررركة الميرررررررتندات والةيانات التحليلية والتفصررررررريلية المللدة لرصررررررريد الميرررررررتحز أليراف ذات  القة  ي .16
رلال   343 1  412رصريدكا م ش والبال   2020  يرمةر   31ب ا وكذلك بالمصرا قات  ي  نوافا م )أ ضرا  لم  2021يونيو    30 

رلال سررررررر و يش و ولم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صرررررررحة ووجو    167 1  168عةل  م:  2020سررررررر و ي ) 
أليراف ذات  القة   عا إذا كانت كناك ضرررررررررورة إلجراء أ ة ت ديالت  لى رصرررررررريد الميررررررررتحز وتحديدوإكتمال كذا الرصرررررررريد  

 والم اعالت والحيابات ذات ال القة.
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 

  إلى السادة المساهمين في 
 ثمار سابقا (  –شركة ثمار التنمية القابضة  ) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 

  التنظيم المالي()خاضعة إلجراء إعادة 
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 
 )تتمة(: الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 

لم تتوا ر لدى إ ارة الشررررركة الميررررتندات والةيانات التحليلية والتفصرررريلية المللدة لةند الميررررتحقات واألرصرررردة الدائنة ار رى  ي  .17
م:  2020رلال س و ي )    12  841  503م ش  البال  رصيدكا  2020  يمةر   31ب ا  ي    نوافم )أ ضا  لم  2021يونيو   30

ش.  ولم نتم ن عن الليام بلجراءات 1رلال سرررررررررررر و يش. عع األ ذ  ي اإل تبار عاور  بفقرة التحف  رقم )  11  837  275عةل  
 بديلة للتحقز عن صحة ووجو  وإكتمال كذا الرصيد.

 المالية المنت ية  ي للفترةيم إكتواري تقديري لمنا ع الموظفين الخاصررررررررررررررة بمزا ا ن ا ة الخدعة  لم تقم إ ارة الشررررررررررررررركة بل دا  تقي .18
م و قا  للم ايير الدولية إل دا  التقارلر الماليةو )تم تيرمي  عخصرص ن ا ة الخدعة لليرنوات المالية اليرابقة 2021يونيو    30 

بالميرررررتندات المللدة إلحتيررررراا عخصرررررص ن ا ة الخدعة الميرررررم    نوافأ ضرررررا   ون ا سرررررت انة بخةير اكتواريش و كما أنه لم 
رلرال سرررررررررررررر و ي. وبرالترالي  رلننرا ذير قرا رلن  لى تنفيرذ   2  784 772م عةل   2021يونيو   30برد راتر الشررررررررررررررركرة والبرال   ي  

اإلجراءات التي نراكا ضرررررررورلة للتحقز عن صررررررحة المبال  التي ت ثرت ب ا القوائم المالية بناء  لى ذلك. وتحديد عا إذا كانت 
الم اعالت والحيررررررابات  كناك ضرررررررورة إلجراء أ ة ت ديالت  لى أرصرررررردة إلتزاعات عنا ع الموظفين لن ا ة الخدعة وأثركا  لى

 الحالية والقوائم المالية للينوات اليابقة. للفترةذات ال القة بالقوائم المالية 
  ي نوافا م )أ ضررررررررررررررا  لم 2021يونيو    30لم يتم عوا راتنرا برالموقخ الزكوي الحرالي للشررررررررررررررركرة عع الميررررررررررررررتنردات المللردة لره  ي  .19

رلال سررررر و يش  12  438  576م: عةل    2020 و ي ) رلال سررررر  12  438  576م ش  والبال  رصررررريده 2020  يرررررمةر   31 
م ) ا ضررا  لم يتم عوا اتنا ب سررا  إحتيرراا 2021  يونيو  30للفترة المنت ية  ي كما لم يتم عوا اتنا بدراسررة إحتيرراا عخصررص  

ش و ولم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صررررحة ووجو  وإكتمال كذا م2019و  م  2020 يعخصررررص الزكاة ل اع
الحالية    للفترةالرصررررريد وعدى وجو  التزاعات لكولة عحتملة وأثر ذلك  لى الم اعالت والحيرررررابات ذات ال القة بالقوائم المالية  

 والقوائم المالية للينوات اليابقة.
م و 2021عن  ام   الثانيلم تتوا ر لدى إ ارة الشررررررررررررررركة الةيانات التحليلية والتفصرررررررررررررريلية المللدة لةنو  قائمة الد    ن الربع  .20

م و وعع األ رذ  ي اإل تبرار 2020عن  رام  الثرانيم والربع 2021عن  رام  الثرانيانحرا رات كراعرة بين الربع    يوالمفيرررررررررررررررة أل
 ش و  لم نتم ن عن الليام بلجراءات بديلة للتحقز عن صحة وحدوث وإكتمال بنو  قائمة الد  .1عاور  بفقرة التحف  رقم )
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 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(  عن فحصتقرير المراجع المستقل 

  إلى السادة المساهمين في 
 ثمار سابقا (   –شركة ثمار التنمية القابضة  ) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 

 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(
 ) شركة مساهمة سعودية( 

 

 )تتمة(: الرأيأساس اإلمتناع عن إبداء 
لم تقم إ ارة الشررررررررررركة بم المة  قو  اإل مار و قا  للم ايير الدولية إل دا  التقارلر المالية وبالتالي  لننا ذير قا رلن  لى تنفيذ  .21

اإلجراءات التي نراكا ضرررررررررررررررورلة للتحقز عن صررررررررررررررحرة المبرال  التي ت ثرت ب را القوائم المراليرة وبنراء   ليره  لم نكن قا رلن  لى  
 قو  اإل مار والذي  مه تطةيقه عن  –ش  16ركة بتطةيز عتطلبات المعيار الدولي للتقرلر المالي رقم )التحقز عن إلتزام الشررررر

 م نيما يت لز ب قو  اإل مار. 2019يناير  01
ش  15ش و)13ات أرقام  )تم إ دا  كذه القوائم المالية  لى أسرررا  ان الشرررركة عنشررر ة عيرررتمرةو وباإل رررارة إلى عاور  باإل ضررراح .22

إل ضررررررراحات المتممة للقوائم المالية األولية الموجزة  قد توقفت الشرررررررركة  ن عزاولة نشررررررراي ا  الل الفترة الالحقة ش عن ا16)و
لترارلخ القوائم المراليرة وكرذلرك   ول الشررررررررررررررركرة  ي عقتري وإجراءات إ را ة التنهيم المرالي ل را ووجو   رد  كةير عن القضررررررررررررررا را  

الية الكانية لتغطية تلك القضا ا واإللتزاعات المالية المحتملة الناتمة  ن ا ولم المر و ة  لى الشركة عع  دم وجو  الموار  الم
م ا ة عخصرررررررصرررررررات لمقابلة كذه ا لتزاعات المحتملة و وعع األ ذ  ي 2020تكون الشرررررررركة  الل الفترة وكذلك  الل سرررررررنة 

ه أعور آ رى و إلى وجو   ررررررك جوكري ش و  لنه تشررررررير كذه الهروف واألحداث إلى جان1اإل تبار عاور  بفقرة التحف  رقم )
حول قدرة الشررركة  لى اإلسررتمرار  ي الميررتقة  المنهور كمنشرر ة عيررتمرة  و وبناء   ليه  لم نكن قا رلن  لى تحديد عا يت لز 

رصرردة بمدى عالئمة إسررتخدام اإل ارة لمةدأ اإلسررتمرارلة  ي المحاسرربة  ند إ دا  كذه القوائم المالية و وعدى ت ثير ذلك  لى األ
 الحالية. للفترةوالمبال  المدرجة بالقوائم المالية 

 

 اإلمتناع عن إبداء اإلستنتاج: 
نحن   نةدي أي اسررتنتاج بشرر ن القوائم المالية األولية الموجزة المر قة الخاصررة بالشررركة.  نهرا  ألكمية األعور الموضررحة  ي  

اسررتنتاج"و  لننا لم نتم ن عن تنفيذ عا   في عن اإلجراءات لتو ير أسررا   القيررم الوار  أ اله ب نوان "أسررا  ا عتناع  ن إبداء  
 م.2021يونيو  30إلبداء استنتاج  ن  حص كذه القوائم المالية األولية الموجزة المر قة  ي 
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 الموجزة )تتمة(القوائم المالية األولية    عن فحصتقرير المراجع المستقل  

  إلى السادة المساهمين في 
 ثمار سابقا (   –شركة ثمار التنمية القابضة  ) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي  

 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(
 ) شركة مساهمة سعودية(

 
 لفت انتباه:

تك دت  يارة ش عررررررن ا  ضرررررراحات المتممة للقوائم المالية الذي  شير الى أن الشركة  14أن نلفت ا نتباه لال ضرررررررررراي رقررررررررم )نو  
     رلرال سرررررررررررررر و ي و يررررررررررررررائر عتراكمرة بم ل   2  455  268م بم ل   2021يونيو    30عقرداركرا  الل الفترة المراليرة المنت يرة  ي  

و م 2020ن ا ة  ام     يعن رأ  المال )وأ ضررا حدث ذلك   %68.95رلال سرر و ي  ي ذات التارلخ بنيرربة   68 950 600
ش 150رنا  لى القوائم المالية للشررررررررركةش عما يتوجه ع ه تنفيذا  للما ة رقم )لتقر    يوتم ا  ررررررررارة اليه بلفت انتباه م 2019 ام  

ا  ة لالجتماع  الل  ميررة وأرب ين يوعا  عن تارلخ  لمه بالخيررائر   عن نهام الشررركات ان يتم   وة الممعية ال اعة ذير ال 
وذلك إلى الحد الذي تنخفض ع ه نيرربة الخيررائر إلى  -و قا  ألح ام النهام  -لتقرر إعا  لا ة رأ  عال الشررركة أو تخضيضرره  

نه نهرا  لد ول الشررررركة  ي  عا  ون نصررررخ رأ  المال المد وعم أو ح  الشررررركة ق   األج  المحد   ي نهاع ا األسررررا م إ  أ
عن نهرام اإل ال  و ئحتره التنفيرذ رة  يتم    ش عن الفصرررررررررررررر  الرابع42عقتري وإجراءات إ را ة التنهيم المرالي وتط يقرا  للمرا ة رقم )

م ولم يتم ت دي   إ فاء الشرررررركة عن تط يز أح ام نهام الشرررررركات نيما  خص بلوم  يرررررائر المدين النيررررربة المحد ة  ي النهام
 جنا نيما يت لز ب ذا األعر.إستنتا

 
 عن شركة           هـ 22/06/1444التاريخ : 
 وشركاؤه أسامة عبدهللا الخريجي         م 01/2023/ 15الموافق : 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أسامة عبدهللا الخريجي 
 ( 154ترخيص رقم ) 

 هـ 1405/ 23/04بتاريخ 
 
 



(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)

(ريال سعودي)

م2020 ديسمبر31م2021 يونيو 30ايضاح
 (مراجعة )(غير مراجعة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

0  0  (6)بالصافي– إستثمارات في شركات زميلة 
973 25 973 25 (5)بالصافي– أصول غير ملموسة 

683 820 33127 267 27بالصافي- ممتلكات واالت ومعدات 
656 846 30427 293 27مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
653 20 653 20 (بالصافي)– مخزون 

517 26 517 26 (بالصافي)- ذمم مدينة تجارية 
950 305 3966 883 6(بالصافي  )– مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 

428 832 53582 681 82(أ/7)(بالصافي  )– مستحق من اطراف ذات عالقة 
583 459 3052 358 2النقد وما في حكمها

131 645 40691 970 91مجموع الموجودات المتداولة
787 491 710119 263 119مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

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

(332 495 66)(600 950 68)متراكمة (خسائر)
044 388 77636 932 33مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة
772 784 7722 784 2إلتزامات منافع الموظفين

772 784 7722 784 2مجموع المطلوبات غير المتداولة
:المطلوبات متداولة

686 685 68632 685 32(8)قروض طويلة االجل
275 837 42211 784 13مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

008 270 14221 338 21ذمم دائنة تجارية
168 167 0781 379 1(ب/7)مستحق ألطراف ذات عالقة 

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

971 318 16280 546 82مجموع المطلوبات المتداولة
743 103 93483 330 85مجموع المطلوبات

787 491 710119 263 119مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

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

(غير مراجعة)قائمة المركز المالي األولية الموجزة
م2021 يونيو 30كما في 

(شركة مساهمة سعودية)

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية األولية الموجزة غير المراجعة< 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 
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(ثمار سابقًا- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )شركة ثمار التنمية القابضة 
(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)
(شركة مساهمة سعودية)

(غير مراجعة)قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة 
م2021 يونيو 30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

(ريال سعودي)

م2020م2021م2020م2021

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

748 146 3041 425 269 370 0  إيرادات النشاط

(112 100 1)(989 389 )(048 374 )0  تكلفة النشاط

636 46 315 35 (779 3 )0  الخسارة/ إجمالي الربح 

مصاريف األعمال الرئيسية
(955 34 )(115 41 )(529 11 )(302 10 )مصروفات بيع وتسويق

(040 989 3)(268 959 2)(482 889 1)(835 396 1)مصروفات عمومية وادارية
572 292 800 509 035 160 814 277 ايرادات اخرى

(787 684 3)(268 455 2)(755 744 1)(323 129 1)الدخل من العمليات
0  0  0  0  تكلفة التمويل

(787 684 3)(268 455 2)(755 744 1)(323 129 1)قبل الزكاة (الخسارة)صافي 
0  0  0  0  الزكاة

(787 684 3)(268 455 2)(755 744 1)(323 129 1)الفترة (خسارة)صافي 

الدخل  الشامل اآلخر

بنود اليعاد تصنيفها الحقًا  الي قائمة الربح او 
الخسارة

0  0  0  0  إجمالي الدخل الشامل األخر

(787 684 3)(268 455 2)(755 744 1)(323 129 1)اجمالي الدخل الشامل للفترة
السهم للفترة (خسارة) 

نصيب السهم األساسي والمخفض في 
الفترة (خسارة)صافي 

(10)(0.11)               (0.17)                         (0.25)                   (0.37)                    

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  يونيو30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

م2021 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
(ريال سعودي)

727 067 48(649 815 54)376 883 0002 000 100(مراجعة)م 2020 يناير 01الرصيد فى 
(787 684 3)(787 684 3)0  0  الفترة (خسارة)صافى 

940 382 44(436 500 58)376 883 0002 000 100(غير مراجعة)م 2020 يونيو 30الرصيد في 

044 388 36(332 495 66)376 883 0002 000 100(مراجعة)م 2021 يناير 01الرصيد فى 
(268 455 2)(268 455 2)0  0  الفترة (خسارة)صافى 

776 932 33(600 950 68)376 883 0002 000 100(غير مراجعة)م 2021 يونيو 30الرصيد في 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

مجموع حقوق الملكية 

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

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

(غير مراجعة)قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة 

متراكمة (خسائر)إحتياطى نظاميرأس المال

(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)
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(شركة مساهمة سعودية)

م2021 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
(ريال سعودي)

م20212020
(غير مراجعة)(غير مراجعة)

األنشطة التشغيلية
(787 684 3)(268 455 2)الفترة قبل الزكاة (خسارة)صافي 

:تعديالت للبنود التالية 
660 858 352 553 استهالكات ممتلكات واالت ومعدات

995 1 0  إطفاء األصول غير الملموسة
(1 901 916)(2 824 132)

:التغيرات فى الموجودات والمطلوبات 
(182 32 )893 150 مستحق من اطراف ذات عالقة

068 295 03  ذمم مدينة تجارية
999 96 (446 577 )مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

(701 23 )134 68 ذمم دائنة تجارية
318 361 1471 947 1مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
(000 63 )910 211 مستحق ألطراف ذات عالقة

370 810 1(278 101 )التشغيلية األنشطة المتوفر من / (المستخدم في)صافي النقد 
:األنشطة االستثمارية

(130 4 )0  شراء ممتلكات ومعدات
(130 4 )0  األنشطة االستثمارية (المستخدم في)صافي النقد 

240 806 1(278 101 )التدفق النقدى صافى

093 499 583 459 2ارصدة النقد وما في حكمها في بداية الفترة 

333 305 3052 358 2ارصدة النقد وما في حكمها في نهاية الفترة

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

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

(غير مراجعة)قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 يونيو30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)
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 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :    نبذة عن الشركة -1
الزراعى  سجلت   - للتسويق  الوطنية  )الشركة  القابضة  التنمية  كشركة مساهمة سعودية بموجب (    ثمار سابقا    –شركة ثمار 

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

 ريال سعودي.
العادية المنعقدة بتاريخ   العامة غير  الجمعية  الموافقة على تعديل إسم  2021أكتوبر    12بناء  على إجتماع   فقد تمت  م 

 الشركة ليصبح شركة ثمار التنمية القابضة. 
 

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

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

   السعودية.
 .  مل حسابات الشركة وفروعهاالقوائم المالية المرفقة تشإن  -
 

 إجراءات إعادة التنظيم المالي 
هـ القاضي  1442لعام    1970م في القضية رقم  04/2021/ 07هـ الموافق  1442/ 25/08وفقا  للحكم الصادر يوم االربعاء  

إعادة التنظيم المالي للشركة وتم بإجراء إعادة التنظيم المالي لشركة ثمار التنمية القابضة وتعيين هاني بن صالح العقيلي أمين  
  100يوم إلعداد المقترح من تاريخ إفتتاح اإلجراءات وتم تمديد المهلة بناء على طلب الشركة لمدة    150منح الشركة مهلة  
يوم إبتداء من    60م ومن ثم وافقت المحكمة على تمديد المهلة 2021/ 10/ 05هـ الموافق  25/01/1443يوم إبتداء من تاريخ  

القوائم المالية بتسليم المقترح  10/12/2021هـ الموافق  1443/ 06/05  تاريخ م ، وقامت الشركة خالل الفترة الالحقة لتاريخ 
وإعتماد  المحكمة  قبل  المقترح من  إيداع  قبول  وتم  المالي  التنظيم  إعادة  أمين  بواسطة  للمحكمة  المالي(  التنظيم  إعادة  )خطة 

من الحضور وكذلك وافق    % 99.57لمقترح حيث وافق المساهمين على المقترح بنسبة  مواعيد تصويت المالك والدائنين على ا 
 من الحضور وتم التصديق على المقترح من قبل المحكمة . %99.73الدائنين بنسبة 

 

 معلومات أمين إعادة التنظيم المالي للشركة: 
 hanialogaili@gmail.com -  142126 رقم الترخيص –مدينة الرياض  –اإلسم : هاني بن صالح بن عبدهللا العقيلي 

 
 
 
 



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الموجزة :    االولية أساس إعداد القوائم المالية -2
 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1
)التقريــر المــالي  34رقــم  الــدوليتــم إعــداد هــذا القــوائم الماليــة األوليــة المــوجزة المرفقــة للشــركة وفقــا  لمعيــار المحاســبة  -

األولي( المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعـايير واإلصـدارات األخـرى المعتمـدة مـن الهيسـة السـعودية للمـراجعين 
 31 فـيالـى جنـب مـع  خـر قـوائم ماليـة سـنوية كمـا  المـوجزة جنبـا  الماليـة األوليـة  ويجب قـراءة هـذا القـوائم  .والمحاسبين
 م.2020ديسمبر  

وفقا  للمعايير   المعدةال تتضمن هذا القوائم المالية جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية   -
للتقرير   المحاسب  المالي،الدولية  السياسات  إدراج  تم  األحداث ولكن  لتفسير  المحددة  التفسيرية  واإليضاحات  ية 

منذ  خر قوائم مالية سنوية، باإلضافة الى ذلك،    يواألداء المال   يالمركز المال  فيوالمعامالت الهامة لفهم التغيرات  
المنتھية في    الستةفإن نتائج فترة   للنتائج التي يمكن توقعھا للسنة   م2020  يونيو  30أشھر  ليست بالضرورة مؤشرا  
 . م 2021ديسمبر  31المنتھية في 

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

 واألصول غير الملموسة.  خيار نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات
 

 العرف المحاسبى / أساس القياس: 2-2
اإلستمرارية وعلى   ومفهوم  المحاسبى  اإلستحقاق  مبدأ  بإستخدام  الموجزة  األولية  المـالية  القوائم  هذا  إعداد  أساس  تم 

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

 

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

 .ذلك خالف  يذكر لم ما العرض،
 

  : أساس اعداد  القوائم المالية األولية الموجزة 2-4
 مبدأ أساس علىو  االستمراريةالمحاسبي ومفهوم  االستحقاقمبدأ  باستخدام تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

 .  التاريخية التكلفة
 

 الهامة المحاسبية السياسات -3
 والتفسيرات  المعايير على  والتعديالت الجديدة المعايير 3-1

 :م 2021 يناير 1 من ا اعتبار   مرا ألول التالية والتعديالت الجديدة اعتمدت الشركة المعايير



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قيـاس تصـحي  16 رقـم المـالي للتقريـر الدولي والمعيار 7 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت •
 المرحلة الثانية – الفائدة سعر
 القياسية األسعار استبدال ذلك في بما اإلصالحات، تنفيذ عن تنشأ التي المشكالت الثانية المرحلة تعديالت تعالج
 الخاصة التحوط محاسبة متطلبات تطبيق من إضافية مؤقتة إعفاءات المرحلة الثانية تعديالت توفر بديلة.  بأسعار
 مباشر بشكل المتأثرة التحوط عالقات على  9رقم   المالي للتقرير الدولي والمعيار 39 رقم الدولي المحاسبة بمعيار
 .الفائدة سعر مؤشر بإصالح

 بجائحـة المتعلقـة االيجـار امتيـااات - راإليجـا عقـود 16 رقـم المـالي للتقريـر الـدولي المعيـار علـى تعـدي  •
 -19كوفيد
 نشـر م، 2020 مـايو فـي للمسـتأجرين. إيجـار امتيـازات مـنح تـم ،) 19 -كوفيـد( كورونـا فيـروس لجائحـة نتيجـة
 اختياريـة عمليـة وسـيلة يـوفر 16 رقـم المـالي للتقريـر الـدولي علـى المعيـار تعـديال   الـدولي المحاسـبة معـايير مجلـ 

 مارس 31 في اإليجار. تعديال  لعقد يعد 19 -كوفيد بفيروس المتعلق اإليجار امتياز كان إذا ما لتقييم للمستأجرين
 30 إلـى م 2021 يونيـو 30 مـن التـاريخ لتمديـد إضـافي ا تعـديال   الـدولي المحاسـبة معـايير مجلـ  نشـر م، 2021
 لـم اإذ بهـا يقومـون  التـي الطريقـة بـنف  اإليجـار امتيـازات عن المحاسبة اختيار للمستأجرين يمكن .م 2022 يونيو
 إيجـار كمـدفوعات االمتياز عن المحاسبة ذلك عن الحاالت، ينتج من كثير في اإليجار. على تعديالت هناك تكن
 .الدفعة المخفضة حدوث إلى أدى الذي الظرف أو الحدث فيها وقع التي )الفترات( الفترة  في متغيرة
 .الفترة خالل المالية القوائم على جوهري  تأثير أي له ليس التعديالت هذه تطبيق إن

 
 

   الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد المعايير 3-2
ا للفتـرات فيمـا يلـي التعـديالت علـى المعـايير غيـر المطبقـة التـي صـدرت وتكـون سـارية ينـاير  1 بعـد أو مـن السـنوية بـدء 

 الشـركة تتوقـع الماليـة. وال هـذا القـوائم إعـداد عنـد بتطبيقهـا الشـركة تقـم لـم المبكر ، ولكـن بالتطبيق السماح م  مع2022
 أدناا: والتعديالت المعايير المالية في حال تطبيق القوائم على جوھريا   تأثيرأ وجود

 

 المالية"(. القوائم عرض "۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف •
، "عرض القوائم المالية " ، على أن اإللتزامـات  1توضح هذا التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف  يتم تصنيفها على أنها متداولة  أو غير متداولة، اعتماد 
ا بتوقعات المنشأة أو باألحداث بعد تاريخ التقرير)على سبيل المثال، استالم تنازل أو إخالل بتعهد(. يوض ح التعـديل أيضـ 

 عندما يشير إلى "تسوية " التزام. 1ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 37و  16و معايير المحاسبة الدولية رقم  3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  •



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لإلطار  )3(، "اندماج األعمال" تحديث إلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 .المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج األعمال

ى الشــركة أن تخصــم مــن تكلفــة الممتلكــات ، "الممتلكــات واآلالت والمعــدات" علــ 16يحظــر معيــار المحاســبة الــدولي رقــم  -
واآلالت والمعــدات المبــالغ المســتلمة مــن بيــع العناصــر المنتجــة أثنــاء تحضــير الشــركة ل صــل لالســتخدام المقصــود منــه. 

 .بدال  عن ذلك، سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذا والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة
، "المخصصــات والمطلوبــات والموجــودات المحتملــة" التكــاليف التــي تتضــمنها  37المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم يحــدد  -

 الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.
 

  8رقم الدولي المحاسبة ومعيار 2 رقم الممارسة وبيان 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت •
ــ ــدف التعـــديالت إلـ ــة علـــى التمييـــز بــــين تهـ ــوائم الماليـ ــتخدمي القـ ــاعدة مسـ ــة المحاســــبية ومسـ ــاحات السياسـ ــين إفصـ ى تحسـ

 التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.
 

الناشـةة الضـريبة المججلـة المتعلقـة بـالموجودات والمطلوبـات  - 12تعدي  على معيار المحاسـبة الـدولي رقـم  تصنيف •
 من معاملة واحدة

تتطلب هذا التعديالت مـن الشـركات أن تثبـت الضـريبة المؤجلـة علـى المعـامالت التـي تـؤدي، عنـد اإلثبـات المبـدئي، إلـى 
 مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة.

 

 المطبقةالسياسات المحاسبية  3-3
إعداد   تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية 
 م. 2020ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات  
عدوالمطلوبات   أن  إال  المالي.  التقرير  تاريخ  في  كما  المحتملة  المطلوبات  عن  واإلفصاح  عنها  هذا  المصرح  بشأن  التأكد  م 

اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي 
 ستتأثر في الفترات المستقبلية.

 

في ظل   معقولة  أنها  يعتقد  مختلفة  أخرى  وعوامل  الخبرة  إلى  واإلفتراضات  التقديرات  هذا  وتستخدم تستند  الموجودة  الظروف 
التقديرات  مراجعة  تتم  أخرى.  مصادر  من  عليها  الحصول  يصعب  التي  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  على  للحكم 
واإلفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في 

 اجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.فترة المر 
 



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي:  واالفتراضاتتم بيان األحكام والتقديرات 
 

 األحكام: 4-1
 التزامات األداء   استيفاء 

األداء علـى مــدى الوقــت أو فــي  التزامــاتيجـب علــى الشــركة تقيـيم كــل عقــد مــن عقودهـا مــع العمــالء لتحديــد مـا إذا تــم اســتيفاء 
البيـع والشـراء التـي  اتفاقيـاتوقت محدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات. قامت الشركة بتقيـيم ذلـك بنـاء علـى 

 نظمة والقوانين ذات الصلة.أبرمتها مع العمالء وأحكام األ
 

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

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

 

 (19 –وباء كورونا )كوفيد  
القوائم المالية األخيرة على خلفية وباء   فيتم الكشف عنها    التيقامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد  

قيمة   انخفاضفإن خسارة    المالية،المتوقعة للموجودات    االئتمانية( . تعتقد اإلدارة أنه بخالف الخسائر  19  –كورونا )كوفيد  
لتلك   مماثلة  تظل  األخرى  التأكد  عدم  لتقديرات  المصادر  المالية وجميع  غير  اإلفصاح عنها    التي الموجودات  القوائم    ي فتم 

إيضاح    –فترة إعداد التقارير المستقبلية    فيتغييرات مطلوبة    أي مراقبة الوضع وستنعك     فيالمالية السنوية. ستستمر اإلدارة  
(12 .) 
 

 التقديرات واالفتراضات: 4-2
 انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  

إن قيـاس مخصـص خسـائر اإلئتمـان المتوقعـة للموجـودات الماليـة المقاسـة بالتكلفـة المطفـأة هـو مجـال يتطلـب اسـتخدام نمـاذج 
 فتراضات هامة حول الظروف اإلقتصادية المستقبلية والسلوك اإلئتماني.إمعقدة و 

 -في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة مثل : ام الهامة المطلوبة أيضا  هناك عدد من األحك
 .تحديد معايير للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان

 إختيار النماذج المناسبة واإلفتراضات لقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. -1
 المستقبلية  لكل  نوع  من  أنواع  المنتجات/األسواق وما يرتبط  بها  من  خسائر إئتمانية متوقعة. إنشاء  وزن  نسبي  للتصورات    -2
 إنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. -3

 يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.تقوم المجموعة بإثبات مخصص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة ل دوات المالية التي 
 

 تقوم الشركة بقياس مخصص الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلفتراضي ل داة المالية بإستثناء:   



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شهرا. 12األدوات المالية التالية والتي يتم قياس مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة لها على مدى  -
يــة ذات المخــاطر اإلئتمانيــة المنخفضــة فــي تــاريخ التقريــر واألدوات الماليــة التــي لــم ترتفــع فيهــا المخــاطر اإلئتمانيــة الموجــودات المال -

 بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها.
 

 الحركة بطيء المخزون  مخصص
القابلـة  القيمـة صـافي أو بالتكلفـةالمخـزون  قيـاس ويـتم .والمتقادمـة الحركـة بطيسـة المخـزون  لبنـود مخصـص بعمـل اإلدارة تقـوم
التقـديرات  هذا تأخذ .التقديرات إجراء وقت في موثوقية الدليل األكثر على للتحقق القابلة القيمة صافي تقديرات وتستند للتحقق
 الـذي الحـد إلـ  الماليـة القـوائم تـاريخ بعـد تحـدث التـي باألحـداث مباشـرة المرتبطـة أو التكـاليف األسعار تقلبات االعتبار بعين

  السنة. نهاية في القائمة الظروف األحداث تلك تؤكد فيها
 
 

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

ــتخدام  ــا اسـ ــع فيهـ ــدة المتوقـ ــار المـ ــة االعتبـ ــة وطريقـ ــة التقديريـ ــار اإلنتاجيـ ــوم اإلدارة بفحـــص األعمـ ــل والتلـــف الطبيعـــي، تقـ األصـ
 االستهالك دوريا للتأكد من توافق طريقة ومدة االستهالك مع نموذج المتوقع للمنافع االقتصادية من هذا الموجودات.

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

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

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

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

 

 مبدأ االستمرارية  
أساس مبدأ االسـتمرارية وتوصـلت الـى ان لـديها المـوارد لالسـتمرار قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على 

في نشاطها في المستقبل المنظور. إضافة لذلك، ليست اإلدارة على دراية بـأي عـدم تـيقن جـوهري قـد يلقـي بضـالل مـن الشـك 
ئم الماليــة علــى أســاس مبــدأ حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار وفــق مبــدأ االســتمرارية. وبالتــالي، تــم االســتمرار فــي إعــداد القــوا

 االستمرارية.
 
 
 



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أصول غير ملموسة )بالصافي( -5
 يلي:خالل الفترة كما  غير الملموسةتتمثل حركة الموجودات 

 اإلجمالي برامج  
   التكلفة
 40 000 40  000 م2021يناير  1كما في 

 - - إضافات خالل الفترة
 40 000 40 000 م2021 يونيو 30كما في 

   اإلطفاء المتراكم
 14  027 14  027 م2021يناير  1كما في 
 - - الفترة إطفاء

 14 027 14 027 م2021 يونيو 30كما في 
   صافي القيمة الدفترية

 25 973 25 973 م2021 يونيو 30كما في 
 25 973 25 973 م 2020 ديسمبر  31كما في  

 
 

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

  نسبة الملكية   البلد   الكيان القانوني   الشركة 
 م 2021 يونيو 30

 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 
 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي 

* شركة أسواق ثمار        
 ووسمي الزراعية  

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

**الشركة الوطنية  
لمنتجات الثمار  

 الطازجة  

ذات مسسولية  
 محدودة

 -  -  %  50  السعودية 
         (258 920  )   (258 920  ) 
لنظام    * وفقا  السعودية  العربية  المملكة  في  تأسست  محدودة  مسسولية  ذات  شركة  هي  الزراعية  ووسمي  ثمار  أسواق  شركة 

تتمث والصناعية    لالشركات.  الزراعية  المنتجات  ومستلزمات  مواد  في  والتجزئة  الجملة  تجارة  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة 



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويوجد دعوى قائمة لتصفية الشركة    الصحية والتنظيفية واالستهالكية وجميع المواد المنزلية.والغذائية واللحوم المبردة والمواد  
 ولم يتم البت فيها.

الشركة الوطنية لمنتجات الثمار الطازجة هي شركة ذات مسسولية محدودة تأسست في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام **
للشر   الشركات. المتراكمة  الخسائر  بلغت  إيقاف   100كة  وقد  الشركة  إدارة  سابقة وقررت  منذ سنوات  مالها  % من رأس 

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

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة   -7
  -:الفترة الماليةذات العالقــــة في نهاية  بـــأرصــــدة األطرافبيان  و  الفترةيلي بيان بأهم المعامالت التي تمت خالل   فيما
 

 الطراف ذات عالقة ا ق منالمستح أ-7

 بيان 
 طبيعة العالقة 

 
 طبيعة أهم 
 المعامالت 

 م   01/01/2021
اجمالي الحركة  

 المدينة 
اجمالي الحركة  

 الدائنة 
 م   30/06/2021

شركة أسواق ثمار  
 ووسمي الزراعية  

 13 008  977 - - 13 008  977 مبيعات  شركة زميلة 

 38 417  523 151  800 907 38 568  416 تمويل   
سداد    

 بالنيابة 
950  070 9 - - 950  070 9 

الشركة الوطنية  
لمنتجات الثمار  

 الطازجة  
 شركات زميلة 

 3 920  195 - - 3 920  195 تمويل 

سمو األمير  
 فيصل بن تركي/

شريك بشركة  
 زميلة

 22 184  085 - - 22 184  085 مديونية

 86 601 730   86 752 623 اإلجمالي
 ( 3 920 195)   (3 920 195) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 428 832 82   535 681 82 
 

  



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المستحق الطراف ذات عالقة  ب-7

 طبيعة العالقة  بيان 
 طبيعة أهم
 م  01/01/2021 المعامالت 

اجمالي الحركة 
 المدينة 

اجمالي الحركة 
 م  30/06/2021 الدائنة 

 827 194 15 666 - 811 528 تمويل عضو منتد  )سابق( السيد/ ساري المعيوف 
السيد / إبراهيم 

 المعيوف
رئي  مجل  إدارة  

 )سابق(
 551 884 196 244 - 355 640 تمويل

 1 379 078   1 167 168 اإلجمالي 

 
 
 القروض  -8

 :تتمث  القروض فيما يلي
 بنك سا قرض 

ديسمبر   31ريال سعودي )    32  685  686م مبلغ  2021  يونيو  30بلغت التسهيالت الممنوحة للشركة من بنك سا  حتى  
 .(ريال سعودي 32 685  686م مبلغ 2020

 
 
 االحتياطي النظامي -9

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

 غير قابل للتوزيع على المساهمين.  
 

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

والبالغ الفترة  نهاية  في  كما  القائمة  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  )  10  000  000  الفترة   م: 2020  يونيو   30سهم 
 . سهم( 10  000 000 

 م 2020 يونيو 30 م 2021 يونيو 30 

 ( 3 684 787) ( 2 455 268) للفترة )الخسارة(

 10 000  000 10 000  000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (0.37) (0.25) األساسية لك  سهم(  الخسارة)



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إدارة مخاطر األدوات المالية -11
متابعتهـا  ثـم ثـم تقييمهـا المخـاطر تحديـد مـن تتكـون  متواصـلة  ليـة خـالل مـن وتـدار الشـركة أنشـطة مـن جـزء المخـاطر -

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

 

 االئتمان مخاطر
 يتسـبب ممـا ماليـة ألداة  هبالتزاماتـ الوفـاء علـى مـا طـرف مقـدرة عـدم فـي المتمثلـة المخـاطر هـي االئتمـان مخـاطر -

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

 مخـاطر بمراقبـة متواصـل بشـكل أيضـا اإلدارة تقـوم كمـا .العمـالء علـى االئتمانيـة الحـدود تطبيـق يـتم بحيـث اعتمـاد
 أسـاس علـى هـي والتـي تحصـيلها فـي المشـكوك األرصـدة مقابـل مخصـص وتكـوين العمـالء تجـاا لالئتمـان التعرض
 .منتظم بشكل القائمة المدينة العمالء ذمم مراقبة تتم السابقة للسداد. السداد وتواريخ العميل ملف

 كما التقرير تاريخ هى القيمة الدفترية وهى كما في الشركة االئتمان في لمخاطر للتعرض األقصى الحد إجمالي إن -
 :يلي

 م 2020ديسمبر  31 م 2021 يونيو 30 
 2 459  583 2 358  305 البنك لدى نقد
 26  517 26  517  تجارية مدينة ذمم

 6 305  950 6 883  396 مدفوعات مقدما  وأرصدة مدينة أخرى 
 82 832  428 82 681  535 عالقة ذات أطرافالمستحق على 

 

 السيولة مخاطر
 بإلتزامـات للوفـاء الـالزم التمويـل علـى الحصـول فـي لصـعوبات الشـركة تعـرض فـي المتمثلـة المخـاطر هـي السـيولة خـاطر -

  العادلة. قيمته يقار  وبمبلغ بسرعة مالي أصل بيع على القدرة عدم من السيولة مخاطر تنتج قد مالية. مرتبطة بأدوات
 للوفاء متاحة بنكية خالل تسهيالت من كافية أموال توفر من للتأكد دوري  بشكل بمراقبتها وذلك مخاطر السيولة إدارة ويتم -

 .مستقبلية التزامات باي
 .باألجل البيع على أساس أو تسليم البضاعة عند نقدا المبالغ سداد يتم بأن بالشركة الخاصة المبيعات شروط تنص -
 

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

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



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفائدة )العموالت( أسعار مخاطر
 بالسـوق  أسـعار الفائـدة )العمـوالت( السـائدة فـي التقلبـات بآثـار المتعلقـة الفائـدة )العمـوالت( المخـاطر أسـعار مخـاطر تمثـل -

 النقدية.  للشركة وتدفقاتها المالي المركز على
 

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

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

 

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

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

 

 المال رأس إدارة
 والسـوق  والـدائن المسـتثمر ثقـة علـى الحفـاظ أجـل مـن كافيـة مـال رأس قاعـدة على الحفاظ في اإلدارة مجل  سياسة تكمن -

 األربـاح ومسـتوى  المسـتخدم المـال راس علـى العائـد اإلدارة مجلـ  يراقـب ألعمالهـا. المسـتقبلي التطـوير والمحافظـة علـى
 .المساهمين العاديين على الموزعة

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الشركة وتهدف -
 والفوائد للمساهمين العوائد توفير في االستمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة حماية -1

 .اآلخرين ألصحا  المصالح
 .للمساهمين كافي عائد توفير -2

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2021 يونيو 30 
 83 103  743 85 330  934 المطلوبات إجمالي
 2 459  583 2 358  305 البنوك لدى وأرصدة نقدية :ناقصا
 80 644 160 82 972 629 المعدل الدين صافي
 36 388  044 33 932  776  الملكية حقوق 
 %221.62 %244.52 ي نهاية السنةكما ف المال المعدل رأس إلى الدين نسبة



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (:19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد  -12
عدة مناطق جغرافية حول العالم    فيم وتفشيه  2020مطلع عام    ي( ف19  –إستجابة لحدث إنتشار فيروس كورونا )كوفيد  

وما نتج عنه من إضطرابات ل نشطة اإلقتصادية واألعمال ، قامت الشركة بتكوين فريق عمل لتقييم ااَلثار المتوقعة على 
لضمان صحة وسالمة موظفيها  الوقائية  اإلجراءات  بإتخاذ سلسلة من  الشركة  قامت  . كما  المملكة  داخل  الشركة  أعمال 

يد حدوث َاثار جوهرية بسبب فيروس كورونا المستجد )كوف الشركة  ال تتوقعو   مجتمع لضمان إستمرارية عملياتها.وعمالئها وال
 م. 2021 يونيو 30 يوالنتائج للفترة المالية المنتهية ف ي ( على قائمة المركز المال 19 –

 
 

 : اإللتزامات المحتملة -13
ارصدة    الموردين أصحا قام بعض  حيث    الشركة،لدى الشركة إلتزامات محتملة ناتجة عن قضايا مرفوعة من الغير ضد  
وإك الشركة  على  قضائية  دعاوى  برفع  سابقة  سنوات  من  مدورة  التنفيذتقديمة  واجبة  نهائية  أحكام  و سبت صفة  أثر  ،  على 

بها لحسا  محكمة التنفيذ ومن ثم    الموجودةالبنكية للشركة وتجميد المبالغ األحكام النهائية واجبة التنفيذ تم إيقاف الحسابات 
 .سحبها لحسا  محكمة التنفيذ

 
 

 : اإلستمرارية -14
  2  455  268م بمبلغ  2021من عام    الثانيحققت الشركة صافي خسارة عن الربع    كما هو مبين في القوائم المالية فقد

ريال سعودي بما يجاوز    68  950  600 مبلغ  م 2021  يونيو  30كما في  لشركة  ل  المتراكمةبلغت الخسائر    ريال سعودي و
من نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والتي    150مما يتوجب معه تطبيق المادة رقم    ،  رأس مال الشركةنصف  
الشركة  تقضي   خسائر  بلغت  إذا  المال  المساهمةبأنه  رأس  يتم    نصف  أن  الجيتوجب  العادية  دعوة  غير  العامة  معية 

بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو    مجل  إدارة الشركة   لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما  من تاريخ علم
النظام    -تخفيضه   ألحكام  المال    -وفقا   رأس  نصف  دون  ما  إلى  الخسائر  نسبة  معه  تنخفض  الذي  الحد  إلى  وذلك 

إال أنه نظرا  لدخول الشركة في مقترح وإجراءات إعادة   األجل المحدد في نظامها األساس،المدفوع، أو حل الشركة قبل  
( من الفصل الرابع من نظام اإلفالس والئحته 42وتطبيقا  للمادة رقم )  (16التنظيم المالي ) توجد تفاصيل باإليضاح رقم  

 ص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في النظام. التنفيذية فيتم إعفاء الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخ
 

  



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : هامةأحداث  -15
توجد أحداث هامة خالل الفترة والسنة السابقة والتي قد تؤثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذا القوائم المالية  

 األولية ، وفق ما يلي: 
 

 –  )الشراءعلى إثر وقف الحسابات وتجميدها ما عدا التشغيل بسوق العزيزية    البيع(  –  )الشراءوقف نشاط الشركة   -1
 نقدا . البيع(

   .مليون ريال 22،184للمطالبة بمبلغ  طرف ذو عالقة  )المدين(دعوي قضائية على  رفع  2020/ 02/07بتاريخ  -2
   .لمنصة الرئيسية  هم خارجحصول الشركة على موافقة تداول وهيسة السوق المالية بتداول الس 2020/ 03/09بتاريخ  -3
  22،414،084 بسداد مبلغ ضد الطرف ذو عالقة وإلزامهصدر حكم قضائي لصالح الشركة   2020/ 29/11بتاريخ  -4

 . للشركة ريال
وفترات الحظر إستمر التعاون مع المراجع الخارجي شركة العظم والسديري و ل الشيخ وتزويدا   كرونا رغم  ثار جائحة -5

 . بجميع متطلباته
تقدم بنك سا  للمحكمة التجارية بالرياض الدائرة التاسعة بطلب تصفية الشركة للحصول على   2021/ 06/01يخ بتار  -6

  .مديونيته
   . ريال للشركة 22،414،084بسدادا  على الحكم الصادر   الطرف ذو عالقة  استسناف 2021/ 14/01بتاريخ  -7
 سا .بنك الشركة على طلب التصفية المقدم من  اعترضت  2021/ 04/02بتاريخ  -8
 الشركة.  ىصدر حكم بتطبيق إجراءات إعادة التنظيم المالي عل  2021/ 04/04بتاريخ  -9

وتأييد  الطرف ذو عالقةالمصادقة بشكل نهائي على الحكم الصادر لصالح الشركة ضد  18/04/2021بتاريخ  -10
 .ريال 22،414،084سدادا لمبلغ 

 
 أحداث الحقة:  -16

األولية    القوائم المالية  نهاية الفترة والتي قد تؤثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذاأحداث الحقة هامة منذ  توجد  
 وفق ما يلي: الموجزة،

 

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام األساسي للشركة والئحة الحوكمة   2021/ 12/10بتاريخ  -1
وتغيير المراجع الخارجي شركة العظم والسديري و ل الشيخ وتعيين المراجع الخارجي شركة أسامة عبد هللا الخريجي  

 المراجعة.لجنة  وانتخا وشريكه 



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شركة الوطنية للتسويق الزراعي الى شركة ثمار التنمية القابضة بناءا الشركة من ال اسمتغيير  2021/ 29/10بتاريخ  -2
 التجارة. من وزارة  اعتمادابعد  2021/ 10/ 12على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

 .بتصفية الشركةالزراعية(  أسواق ثمار ووسمي  )شركةصدور حكم على الطرف ذو العالقة    2021/ 16/12بتاريخ  -3
نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس    باستخدامإعالن الشركة عن قرار مجل   2021/ 30/12بتاريخ  -4

 .م   2022ضمن قوائم الربع األول   االستثماريةالعقارات والعقارات 
 .تمت موافقة اللجنة التنفيذية على تقبيل المباسط والثالجة بسوق العزيزية 2022/ 11/01بتاريخ  -5
 بالرياض.سليم مقترح التنظيم المالي للمحكمة التجارية ت 2022/ 06/02بتاريخ  -6
 . المحكمة النهائي لمطالبات الدائنين بقرار نهائي وإصدار صك اعتماد 2022/ 24/02بتاريخ  -7
   .تقدمت الشركة بطلب ألمين تصفية شركة أسواق ثمار بالمطالبة 2022/ 09/03بتاريخ  -8
  /14/04التنظيم المالي المقدم من الشركة وحددت موعدة إعادوافقت المحكمة على مقترح   2022/ 23/03بتاريخ  -9

 . لتصويت الدائنين عليه 18/04/2022لتصويت المساهمين عليه وموعد  2022
التنظيم  إعادة على مقترحمن إجمالي حضور المساهمين  % 99.57تمت موافقة نسبة  2022/ 14/04بتاريخ  -10

 المالي. 
 .التنظيم المالي إعادة الدائنين على مقترحمن إجمالي حضور  % 99.73تمت موافقة نسبة  2022/ 18/04بتاريخ  -11
الحديثة ومن 2022/ 16/08بتاريخ   -12 التقنية  للشركة حضوريا  وعن طريق وسائل  العادية  العامة  الجمعية  تم عقد  م 

  31م و في  2019ديسمبر    31خاللها تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنتين المالية المنتهية في  
 م وتقرير مراقب الحسابات عليها.2020ديسمبر 

م لزيادة رأس  2019/ 04/ 9تعديل توصية مجل  اإلدارة الصادرة بتاريخ  م قرر مجل  اإلدارة  2022/ 15/09بتاريخ   -13
عودي  مليون ريال س 150مليون ريال سعودي بدال  من  200مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 

مليون ريال وذلك لتعظيم قدرة الشركة التوسعية في االستثمارات وتوفير   300ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة  
 .السيولة الالزمة لسداد جزء من االلتزامات المالية المستحقة حسب خطة التنظيم المالي المعلنة

باإلعالن 25/09/2022بتاريخ   -14 الشركة  قامت  لوز   م  ببالغ  تقدمها  برقم  عن  التجارة   بتاريخ  9027ارة 
الموافق  24/02/1444 وسمى 09/2022/ 21هـ  و  ثمار  أسواق  شركة  الزميلة  الشركة  مديرين  مجل   ضد  م 

%( والمتضمن التحقيق مع مجل  30الزراعية والتي تملك فيها شركة ثمار التنمية القابضة حصة ثالثين بالمائة )
ة الرتكابهم مخالفات لنظام الشركات ومنها عدم االلتزام بإصدار القوائم  المديرين لشركة أسواق ثمار و وسمى الزراعي

القابضة خسارة تجاوزت  التنمية  المالية ، وتجاوز الخسائر اكثر من نصف راس مال الشركة وتحميل شركة ثمار 



 ثمار سابقًا(  –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  الزراعى 
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(

 مساهمة سعودية( )شركة  
 )غير مراجعة( م  2021يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 ( جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يذكر غير ذلك)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لزميلة وعدم  مليون( ريال عبارة عن ذمم دائنة لصالح شركة ثمار التنمية القابضة على الشركة ا  60ستين مليون )
ابالغ الشركاء بالوقائع الجوهرية التي حدثت في الشركة. وال تتوقع الشركة تحملها أي مسسولية نتيجة اقامتها البالغ 

 .المذكور، وقد تقدمت الشركة بهذا البالغ وفقا  للمستندات المتاحة لديها وبعد الحصول على المشورة القانونية
اإلد26/09/2022بتاريخ   -15 مجل   قام  بدعوةم  الشركة  ارة  العادية    مساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  لحضور 

الساعة   تمام  في  عقدا  المقرر  األول(  بتاريخ    7:00)االجتماع  االثنين  يوم  الموافق  1444/ 21/03مساء  هـ 
تصويت على تفويض مجل  اإلدارة الحالي  لل  م وذلك )حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة(17/10/2022

م واتخاذ  04/07/2021م إلى  2017/ 03/ 06عوى مسؤولية ضد أعضاء المجل  السابقين في الدورتين من  برفع د
  .كافة اإلجراءات النظامية والقانونية الالزمة للسير بها حسب طلب السادة المساهمين

دارة الحالي  تصويت على تفويض مجل  اإلوتم الاجتماع الجمعية العامة العادية  م تم إنعقاد  17/10/2022بتاريخ   -16
م واتخاذ  04/07/2021م إلى  2017/ 03/ 06برفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء المجل  السابقين في الدورتين من  

 .حسب طلب السادة المساهمين كافة اإلجراءات النظامية والقانونية الالزمة للسير بها
 

 
 :أرقام المقارنة -17

تي الدخل ضمن القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة لفتر تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لبعض بنود قائمة  
 م. 2020 يونيو 30في  تينأشهر المنتهي  الستة الثالثة و

 
 

 : الموجزةالقوائم المالية األولية  اعتماد -18
 م 15/01/2023هـ الموافق  22/06/1444تم اعتماد هذا القوائم المالية من قبل مجل  اإلدارة بتاريخ 
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