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 صفحـة  فهرسـت

  
  . حول القوائم المالية المستقلتقرير المراجع  -

 1 م 2021ديسمبر 31كما في ة المركز المالي قائم -

 2 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر  -

 3 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  الملكيةي حقوق قائمة التغيرات ف -

 4                             م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في لتدفقات النقدية  قائمة ا -

 5 م 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية  -
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 تقل حول القوائم المالية 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(  
 

  تقرير عن مراجعة القوائم المالية 
 

 عن إبداء الرأي االمتناع
ثمار( ) شررررررر ة   –) الشررررررر ة الولنية للتلررررررو   ال راع   ثمار التنمية القابضررررررة  لقد تعاقدنا على مراجعة القوائم المالية لشررررررر ة  

الربح أة الخلرررررار    ةقائمةم ئ 2021كةلرررررم ر   31ملررررراعمة ةرررررعوكةة( )الشرررررر ة( ئ ةالت  تشرررررمي قائمة المر   المال   ما     
ئ   النقدةة لللررررررررنة المالية المنتلية    رلخ التار   التد قات ةقائمة  الملكيةحقوق      اآلخر ةقائمة التغيرات ةالدخي الشررررررررامي

 ئ بما    رلخ ملخص لللياةات المحاة ية الملمة ةالتفليرات األخرى. ةاإلةضاحات المر قة مع القوائم المالية
عن إبداء الرأي       االمتناعرأةًا    القوائم المالية المر قة للشرررررر ة بلررررر م أعمية األمور المو رررررحة    قلرررررم أةرررررا     ةلم ن د  

ةكف  من أكلة المراجعة المناةررررروة لتو ير أةرررررا  لرأي المراجعة    تلخ القوائم   لم نتمكن من الحصرررررو  على ماحيث  تقر رنائ  
 المالية.

 

 : الرأيعن إبداء  االمتناعأساس 
لم تتوا ر لدى إكار  الشررر ة الملررتندات المالية ةاللررمحت المحاةرر ية ةال يانات التحليلية ةالتفصرريلية الما د  لللررنوات ةالفترات  . 1

م ةلم نتمكن 2019يناير    1 ما      اال تتاحيةمئ ةلذلخ لم نتمكن من مراجعة األرصرد   2019يناير    1المالية اللرابقة لتار   
ئ ةما تم من تلرررررو ات على  م  2021يناير  1ة ذلخ     م  2020يناير    1حق  من صرررررحة عذص األرصرررررد  المرحلة     من الت

( من االةضاحات المتممة للقوائم المالية 38رقم )  باإلةضاحبعضلا بناء على اجراءات اتخذعا مملس االكار  ئ  ما عو م ين  
  م2019كةلررررررررررم ر 31 عن اللررررررررررنة المالية المنتلية   االعتوار ما ةرك بتقر رنا عن القوائم المالية للشررررررررررر ة      ئ ةمع األخذ 

معظم    ألمور عديد    يامتناعنا عن ابداء الرأ اتضررمن  ينةالذ  م2020كةلررم ر   31ةتقر رنا عن اللررنة المالية المنتلية    
الكراييرة لنرا ممرا اعت ر قيرد   ير على نمراق عملنرا ة رذلرخ تتعل  بعردم تم ي  بنوك القوائم المراليرة تتعل  بتو ير أكلرة المراجعرة  

متملوات العرض ةاإل صررررررررررررراح ةالعيا  المنصررررررررررررروة عليلا    المعايير الدةلية للتقار ر المالية المعتمد     المملكة العربية 
لمحاةرررر ين ) ضررررًح الرجوع لتقر رنا على  اللررررعوكةة ةالمعايير ةاإلصرررردارات األخرى المعتمد  من الليدة اللررررعوكةة للمراجعين ةا

( ئ ةبناًء عليه لم نكن م2020كةلرم ر    31    تقر رنا على القوائم المالية  ما  ة   م2019كةلرم ر   31    القوائم المالية  ما  
قد للشررررررررر ةئ ةبالتال  أي أثر  اال تتاحيةقاكر ن على تحديد ما إرا  انت عناك  رررررررررةر  إلجراء أةة تعديحت على االرصررررررررد  

 م.2021كةلم ر  31م ةاالرصد   ما    2021ةكون على المعامحت خح  ةنة 
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 )تتمة(  تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية
 إلى السادة المساهمين في 

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

 ) شركة مساهمة سعودية( 

 : )تتمة( الرأيعن إبداء  االمتناعأساس 
ر ا    32  024  465م م لغ  2021كةلرررم ر    31الملرررتحقة ل نخ ةرررار )القرض( ة قًا لد اتر الشرررر ة       بلغ الرصررريد الدائن . 2

ئ ةباإلشار  ر ا  ةعوكي  37  071  930ةعوكي ةة قًا للمصاكقة الوارك  من ال نخ    رات التار   ي لغ رصيد القرض م لغ  
 نتمكن من العيام ( من اإلةضرررراحات المتممة للقوائم المالية ييما يتعل  بقرض بنخ ةررررار ئ  لم15إلى ماةرك باإلةضرررراح رقم )

ةالمصرررة ات التمو لية ةالحلررابات   ةرصرريد القرض المشررار إليهبإجراءات مراجعة بديلة للتحق  من صررحة ةامتما  معامحت  
 .رات العحقة

بتلرررررررميي ع و  كار  الشرررررررر ة إقامت للقوائم الماليةئ  قد  المتممة(  من اإلةضررررررراحات  5باإلشرررررررار  إلى ماةرك باإلةضررررررراح رقم ) . 3
ةرك بناء على التقييمات الوارك     ر ا  ةررعوكي ئ  12  672  951م لغ  بم  2021كةلررم ر    31   قيمة الموان     ةإنخفاض  

ةنتيمة لعدم ةجوك ال يانات التحليلية   (1ماةرك بفقر  التحفظ رقم ) االعتوارئ ةمع األخذ      من المعيم العقاري الملررررررتقي إليلا
قامت الشررررررررر ة بمرك ئ  ما   التحق  من صررررررررحة تلخ المعالمة  ةأثرعا على القوائم المالية لم نتمكن من   ئ لتكلفة تلخ الموان  

ةرلخ خح  الفتر  الححقرة لترار   القوائم المراليرة ةبنراء على نترائا رلخ المرك  قرد قامت   ةاألالت ةالمعردات عل  ل نرد الممتلكرات  
ر ا  ةررعوكي  2  335  640م م لغ  2021كةلررم ر 31صررا   قيمتلا الد تر ة      ت ةمعداتةاآلالشررر ة بإةررتوعاك ممتلكات  

ر ا    780  000تاحة لل يع بم لغ  ةأصرررررو  ةممتلكات مر ا  ةرررررعوكي   1  548  629ةنتا عن رلخ خلرررررائر رأةرررررمالية بم لغ 
( 1ماةرك بفقر  التحفظ رقم ) االعتوارئ ةمع األخذ    ( من االةضررررررراحات المتممة للقوائم المالية(  8)اةضررررررراح رقم ) ةرررررررعوكي

ة ذلخ أن إكار  الشرررررررر ة لم تقم بالمرك الفعل  للممتلكات ةاالالت ةالمعدات خح  اللرررررررنوات المالية اللرررررررابقة ة ذلخ    نلاةة 
تلخ المعالمة  ةأثرعا على القوائم  ئ  لم نتمكن من العيام بإجراءات مراجعة بديلة للتحق  من صرررررررررررررحة    لرررررررررررررنة المالية الحاليةال

لم نتمكن من العيرام برإجراءات مراجعرة برديلرة للتحق  من صررررررررررررررحرة ةةجوك ةإمتمرا  تلرخ الممتلكرات    رات الترار   ة ئ   المراليرة
ر ا   1  100  552ر ا  ةررررررررعوكي ئ ةم لغ   11  713  391ا ةالوالغ قيمتلما على التوال  م لغ ةموالغ االعحك الخاصررررررررة بل

 .ةعوكي
كةلرررررم ر  31     (الشرررررر ة الولنية لمنتمات ال مار الما جة) لشرررررر ات الملرررررت مر  يلاحدى الم يتم موا اتنا بالقوائم المالية إل . 4

      ر ا  ةررررررعوكي( صررررررفر م : م لغ 2020) يلا    رات التار   م لغ صررررررفر ر ا  ةررررررعوكي    االةررررررت مارةالوالغ رصرررررريد  م  2021
بالمصرررراكقات على    نواف  (.  ما لم م  2019كةلررررم ر    31ة ذلخ     م  2020كةلررررم ر    31بتلخ القوائم      نواف  ) أةضررررًا لم  

( 1ماةرك بفقر  التحفظ رقم ) االعتوار. مع األخذ     االةت مارللذا    موقف الحال بال  نواف  ةلم    االةت مار    رات التار    عذا
ئ ةلم نتمكن من العيام بإجراءات مراجعة بديلة للتحق  من صررررحة تقييم ةةجوك ةإمتما  رصرررريد تلخ اإلةررررت مارات ةالمعامحت 

 ةالحلابات رات العحقة.
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 تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية )تتمة( 
  إلى السادة المساهمين في 

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

 ) شركة مساهمة سعودية( 
 

 : )تتمة( الرأيعن إبداء  االمتناعأساس 
إلقفا  لم يتم موا اتنا بالملررررررتندات الما د  ( من اإلةضرررررراحات المتممة للقوائم المالية 11باإلشررررررار  إلى ماةرك باإلةضرررررراح رقم ) . 5

ر ا    570  000رصرريدعا المدين م لغ  ة  لغ المصرررة ات العمومية ةاإلكار ة   ررمن    الضررمان ةإثواتلاتأمين خمابات حلررار 
(.  لم نتمكن من العيرام برإجراءات مراجعرة برديلرة للتحق  من  1بفقر  التحفظ رقم )  مراةرك  االعتورارمع األخرذ     ة .    ةررررررررررررررعوكي

 .المصرة ات العمومية ةاإلكار ةصحة ةحدةث ةإمتما  
 31بلا      نواف  م )أةضرررًا لم  2021كةلرررم ر   31ذمم الدائنة التمار ة     بعض اللم يتم موا اتنا بالمصررراكقات على أرصرررد    . 6

ر ا  ةرررررعوكي( ئ مع  21  270  008م : م لغ 2020ر ا  ةرررررعوكي ئ )  2  318  021رصررررريدعا م ( ةالوالغ  2020كةلرررررم ر  
(. ةلم نتمكن من العيرام برإجراءات مراجعرة برديلرة للتحق  من صررررررررررررررحرة ةةجوك  1مراةرك بفقر  التحفظ رقم )  االعتوراراألخرذ     

د  الذمم الدائنة التمار ة ةالمعامحت ما إرا  انت عناك  رررةر  إلجراء أةة تعديحت على أرصرر ةتحديدةإمتما  عذص األرصررد   
 ةالحلابات رات العحقة.

من االةضرررراحات المتممة للقوائم    18م )إةضرررراح رقم  2020  للعام اللرررراب مخصررررص ال  ا   ةاحتلرررراربدراةررررة  قامت الشررررر ة   . 7
 رررررررررررمن  بإثواتهةقامت ي ر ا  ةرررررررررررعوك 884  690 م لغم  2020عن عام  المحتلرررررررررررم مخصرررررررررررص ال  ا    حيث بلغالمالية(  

 لمعاييرا بهبالمخالفة لما تقضرر    م.2020رقام المقارنة لعام أبتعديي   تقمةلم  ئ   م2021لعام    العمومية ةاإلكار ةالمصررار   
من الليدة اللررررعوكةة   المعتمد  ةاإلصرررردارات األخرى  ةالمعايير العربية اللررررعوكةة المملكة    المعتمد  المالية للتقار ر الدةلية

 .نللمراجعين ةالمحاة ي
ر ا  ةررررعوكي ةوار  عن معامحت تم تلررررو تلا  26 026 283م م لغ 2021كةلررررم ر    31    تتضررررمن الخلررررائر المتراممة    . 8

   ةلم  تقدم لنا الملتندات الما د  الكايية  م  2019ة م  2020    عام على قائمة الربح أة الخلار  ةالدخي الشامي اآلخر  
 رمن قلرم أةرا  (  21ةرقم )  (8}تحفظ رقم )  م2020كةلرم ر   31   ما    حينه ) ضرًح الرجوع لتقر رنا على القوائم المالية

(  26( ةرقم )9( ةرقم )8م }تحفظ رقم )2019كةلررررررررررررم ر    31  على القوائم المالية  ما  ةتقر رنا  عن إبداء الرأي {   االمتناع
مراجعة  بإجراءاتي{ لمعر ة تفاصيي الم لغ ةأةوار التحفظ( ئ ةلم نتمكن من العيام عن إبداء الرأ  االمتناع من قلم أةا   

 بديلة للتحق  من امتما  ةصحة رصيد الخلائر المتراممة.
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 تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية )تتمة( 
  إلى السادة المساهمين في 

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

 ) شركة مساهمة سعودية( 
 

 )تتمة(: الرأيعن إبداء  االمتناعأساس 
( ة 37( ة )36ماةرك باإلةضرراحات أرقام )تم إعداك عذص القوائم المالية على أةررا  ان الشررر ة منشررأ  ملررتمر ئ ةباإلشررار  إلى   . 9

( من اإلةضراحات المتممة للقوائم المالية  قد توقفت الشرر ة عن م اةلة نشراللا خح  الفتر  الححقة لتار   القوائم المالية 40)
الشررررر ة مع ة ذلخ كخو  الشررررر ة    مقترح ةإجراءات إعاك  التنظيم المال  للا ةةجوك عدك   ير من القضرررراةا المر وعة على  

 باإلةضرررررررراح ما عو م ين  ئ المالية المحتملة الناتمة عنلا ةااللت اماتعدم ةجوك الموارك المالية الكايية لتغمية تلخ القضرررررررراةا 
( ئ  إنه تشرررررررررير عذص 1ماةرك بفقر  التحفظ رقم ) االعتوارةمع األخذ     ئ   ( من االةضررررررررراحات المتممة للقوائم المالية35رقم )

   الملررتق ي المنظور  االةررتمرارخرى ئ إلى ةجوك شررخ جوعري حو  قدر  الشررر ة على أإلى جانم أمور  الظرةف ةاألحداث  
      االةررررررررتمرار ةاإلكار  لم دأ  اةررررررررتخدامممنشررررررررأ  ملررررررررتمر   ئ ةبناًء عليه  لم نكن قاكر ن على تحديد ما يتعل  بمدى محئمة 

 المحاةوة عند إعداك عذص القوائم المالية ئ ةمدى تأثير رلخ على األرصد  ةالموالغ المدرجة بالقوائم المالية  لللنة الحالية.
 

قمنا بالمراجعة ة قًا للمعايير الدةلية للمراجعة المعتمد     المملكة العربية اللرررعوكةة. ةملررراةليتنا بموجم تلخ المعايير تم لقد  
تو رريحلا    قلررم ملرراةليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية    تقر رنا. ةنحن ملررتقلون عن الشررر ة لوقًا لقواعد ةررلوك 

مملكة العربية اللررررعوكةة رات الصررررلة بمراجعتنا للقوائم المالية.  ما ة ينا أةضررررًا بمتملوات ةررررلوك ةآكار الملنة المعتمد     ال
 ةآكار الملنة األخرى لوقًا لتلخ القواعد.

 

 للمراجعة األمور الرئيسة
رئيلررررررررررررررررة   أمور توجرررد ال أنررره قررنرررا لقرررد أةررررررررررررررررا  االمتنررراع عن إبرررداء الرأي  قلررررررررررررررم    األمور المو ررررررررررررررحرررة بررراةررررررررررررررت نررراء

 .تقر رنا    عنلا اإلبحغ ليتم للمراجعة
 

 المعلومات األخرى:
المعلومات األخرىئ ةتشمي المعلومات األخرى المعلومات الوارك     التقر ر اللنويئ ةلكنلا ال   عن الملاةلة ع  إن اإلكار 

ةال ةغمى رأينا     بعد تار   تقر رنا عذا.تتضمن القوائم المالية ةتقر رنا عنلا. ةمن المتوقع أن ةكون التقر ر اللنوي متاحًا  
 القوائم المالية المعلومات األخرى. ةال ُن دى أي شكي من أشكا  إةتنتاجات التأميد ييما ةخص رلخ.

ةبخصوة مراجعتنا للقوائم المالية ئ  إن ملاةلياتنا عى قراء  المعلومات األخرى المشار إليلا أعحص عندما تصوح متاحةئ  
بذلخئ نأخذ    عين اإلعتوار ما إرا  انت المعلومات األخرى غير متلقة بشكي جوعري مع القوائم المالية ئ أة    ةعند العيام

 مع المعر ة الت  حصلنا عليلا خح  المراجعةئ أة ةظلر بمر قة أخرى أنلا محر ة بشكي جوعري.
ةجوك تحر   جوعري ييهئ نكون ممال ين بإبحغ المكلفين  عند قراءتنا للتقر ر اللنويئ عندما ةكون متاحًا لنائ إرا ت ين لنا  

 بالحو مة عن األمر. 
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 تقرير المراجع المستقل حول القوائم المالية )تتمة( 
  إلى السادة المساهمين في 

 ثمار سابقا (   –شركة ثمار التنمية القابضة ) الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 
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 ) شركة مساهمة سعودية( 

 

 لفت انتباه:
كخو   ( مرررررررررن االةضررررررررراحات المتممة للقوائم المالية الذي ةشير الى  37)( ةرقم  1)أن نلفت االنتواص لحةضررررررررررررررراح رقررررررررررررم نوك  . 1

 ئ ةلم يتم تعديي رأينا ييما يتعل  بلذا األمر. الشر ة    مقترح ةإجراءات إعاك  التنظيم المال 
  مملس إكار  قيام( مرررررررررن االةضررررررررراحات المتممة للقوائم المالية الذي ةشير الى  38أن نلفت االنتواص لحةضررررررررررررررراح رقررررررررررررم )نوك  . 2

من المعررالمررات  لررارخ خح  الفتر  الححقررة لتررار   القوائم المرراليررة ةموا قررة المملس على عرردك    اجتمرراعبعقررد    الشررررررررررررررر ررة
ئ ةلم يتم تعديي  ة ذلخ عقد اجتماعات الحقة اعتمدت ييه معالمات اخرى   المحاةرر ية لوعض بنوك القوائم المالية للشررر ة

 رأينا ييما يتعل  بلذا األمر.
تك دت ( مررررررن االةضرررررراحات المتممة للقوائم المالية الذي ةشير الى أن الشر ة 36أن نلفت االنتواص لحةضرررررررررراح رقررررررررم )نوك  . 3

ر ا  ةرررررعوكي ةخلرررررائر    162  451  394م بم لغ  2021كةلرررررم ر   31خلرررررار  مقدارعا خح  اللرررررنة المالية المنتلية     
ة م  2020عام    نلاةة   رأ  الما  )  ةتماة ت  امير ا  ةررررررررررررررعوكي    رات التار     228  946  726متراممة بم لغ 

نا على القوائم المالية للشررر ة(  ر تقر    ةتم االشررار  اليه بلفت انتواص  من رأ  الما     %50تماة ت الخلررائر  م  2019عام  
( من نظام الشرررررررررر ات ان يتم كعو  الممةية العامة غير العاكةة لحجتماع خح   150مما يتوجم معه تنفيذًا للماك  رقم )

  -ة قًا ألحكام النظام    -تار   علمه بالخلرررائرت لتقرر إما   اك  رأ  ما  الشرررر ة أة تخ يضررره  خملرررة ةأربعين يومًا من 
ةرلخ إلى الحد الذي تنخفض معه نلرررررروة الخلررررررائر إلى ما كةن نصررررررف رأ  الما  المد وعئ أة حي الشررررررر ة ق ي األجي  

عاك  التنظيم المال  ةتم يقًا للماك  رقم  المحدك    نظاملا األةرررررررررا ئ إال أنه نظرًا لدخو  الشرررررررررر ة    مقترح ةإجراءات إ 
من نظام اإل ح  ةالئحته التنفيذةة  يتم إعفاء الشرررررررر ة من تم ي  أحكام نظام الشرررررررر ات ييما  ( من الفصررررررري الرابع42)

 ئ ةلم يتم تعديي رأينا ييما يتعل  بلذا األمر. ةخص بلوغ خلائر المدين النلوة المحدك     النظام
 

 المالية  القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات
لوقًا للمعايير الدةلية للتقر ر المال  الصرررررررراكر  عن الليدة  العاك  ةعر ررررررررلا المالية القوائم إعداك عن الملرررررررراةلة ع  اإلكار 

  ين ةأحكام نظاماللررررعوكةة للمراجعين ةالمحاةرررر الليدة تعتمدعا الت  األخرى  اللررررعوكةة للمراجعين ةالمحاةرررر ين ةاإلصرررردارات
 مالية خالية قوائم إعداك من لتمكينلا اإلكار   ررررةر ة ئ الت  تراعا الرقابة الداخلية الشرررر ات ةالنظام االةررراةررر  للشرررر ة ةعن

 .خمأ أة غش بل م ةواء جوعري  تحر     من
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 ) شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة(المالية  القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات
 اإل صرررراح ةعن ملررررتمر  ممنشررررأ  الوقاء على قدر  الشررررر ة تقدير عن الملرررراةلة ع  اإلكار   إن المالية ئ القوائم إعداك ةعند

 تكن لم ما المحاةررروة ئ    أةرررا  االةرررتمرار ة ةاةرررتخدام ئ باالةرررتمرار ة العحقة رات األمور عن مقتضرررى الحا  ئ بحلرررم
 .رلخ بخحف محئم خيار عناك ليس أة إةقاف عملياتلائ أة الشر ة لتص ية نية عناك

 .   الشر ة التقر ر المال  عملية على اإلشراف عن الملاةلون  عم بالحو مة ةالمكلفون 
 

 المالية القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات
المملكرة العربيرة تتم ري ملرررررررررررررراةليتنرا    العيرام بمراجعرة القوائم المراليرة للشررررررررررررررر رة ل ة قرًا للمعرايير الردةليرة للمراجعرة المعتمرد     

اللعوكةة ةإصدار تقر ر مراجع ل ةمع رلخ بل م األمور المو حة    قلم اإلمتناع عن إبداء رأي ل لم نتمكن من الحصو   
 على ماةكف  من أكلة المراجعة المناةوة ل لتو ير أةا  لرأي المراجعة    تلخ القوائم المالية.

 ةررررواء بلرررر م جوعري  تحر     من خالية المالية  كي القوائم مانت إرا عما معقو  تأميد على الحصررررو     أعدا نا ةتتم ي
 أنه ليس إال التأميد ئ عا   من ملررررررتوى  عو المعقو  ةالتأميد رأينا. يتضررررررمن الذي المراجع ةإصرررررردار تقر ر خمأئ أة غش

 اللرررعوكةة ةرررتكشرررف العربية المملكة    مد المعت للمراجعة ة قًا للمعايير الدةلية بلا العيام تم الت  المراجعة أن على  رررماناً 
 ةمكن مان إرا ةُتع د جوعر ة خمأ ئ أة عن غش التحر فات تنشررأ أن ة مكن   .موجوكاً  عندما ةكون  جوعر اً  تحر فاً  كائمًا عن

 أةررا  على الملررتخدمون يتخذعا  الت  االقتصرراكةة القرارات على ممموعلا ئ    أة ةررتاثر بمفركعا أنلا توقع بشرركي معقو 
 .المالية القوائم عذص

 الحكم الملن   إننا نمار  اللررررررررررعوكةة ئ المملكة العربية    المعتمد  الدةلية للمراجعة للمعايير ة قاً  المراجعة من ة م ء
 :أةضاً  ةعلينا  .المراجعة خح  الشخ الملن  ن عة على ةنحا ظ

مراجعة   إجراءات ةتصميم ةتنفيذ خمأئ أة غش بل م ةتقديرعا ةواء المالية  القوائم    الموعر ة التحر فات مخالر تحديد •
 تحر   امتشاف عدم خمر ة عد   .لرأينا ةمناةوة لتو ير أةا  مايية مراجعة أكلة على ةالحصو  المخالرئ لتلخ اةتمابةً 
 متعمد حذف  أة ت ة ر أة  توالا  على  ينموي قد   الغش نظرًا ألن  عن خمأئ  الناتا الخمر من أعلى  غش ناتا عن جوعري 

 .الداخلية أة تماة  الرقابة مضللة  إ اكات أة
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 المالية )تتمة(:  القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات
 ةليس للظرةف ئ مراجعة مناةوة إجراءات تصميمأجي   من بالمراجعة ئ الصلة رات الداخلية للرقابة  لم على الحصو  •

 الداخلية للشر ة.   الرقابة  اعلية     إبداء رأي بغرض
 الت  العحقة  رات المحاة ية ةاإل صاحات معقولية التقديرات ةمدى  الملتخدمة ئ  المحاة ية اللياةات مناةوة مدى تقو م •

 .بلا اإلكار  قامت
عليلا  الحصو  تم المراجعة الت  أكلة إلى ةاةتناكاً     المحاةوة ئ االةتمرار ة ألةا  اإلكار  اةتخدام مناةوة مدى اةتنتاج •

 ممنشأ  الوقاء على  الشر ة قدر  بشأن م يراً  قد ت ير شكاً  ظرةف  أة بأحداث  عحقة را جوعري  تأمد عدم  عناك مان  ما إرا ئ
 العحقة رات اإل صاحات إلى تقر رنا االنتواص    لفت  منا مملوباً  جوعري ئ ةكون  تأمد عدم ةجوك إلى ةإرا خلصنا   .ملتمر 
 المراجعة أكلة إلى ةتلتند اةتنتاجاتنا .رأينا تعديي يتم مايية ئ غير اإل صاحات تلخ مانت المالية ئ أة إرا القوائم    الوارك 
توقف     قد تتل م الملتق لية رةفالظ  أة األحداث  إن رلخئ ةمع .المراجع تار   تقر ر حتى عليلا الحصو  الت  تم
 .ملتمر   ممنشأ  الوقاء عن الشر ة

 عن تع ر المالية مانت القوائم إرا ةما رلخ اإل صاحاتئ    بما الماليةئ  القوائم ةمحتوى  ةهيكي الشاميئ العرض تقو م •
  .عاكال عر اً  تحق  بمر قة تم للا الت  المعامحت ةاألحداث

 

 ةالنتررائا الملمررة للمراجعررة المخمط بررالنمرراق ةالتوقيررت أخرىئ أمور بين من يتعل ئ ييمررا بررالحو مررة المكلفين أبلغنررا لقررد
 .المراجعة خح  امتشفناعا الداخلية الرقابة    ملمة قصور أةة أةجه رلخ    بما للمراجعةئ

 ةأبلغناعم المتعلقة باالةرررتقح ئ الصرررلة رات بالمتملوات األخحقية الت منا أننا ةفيد ب يان بالحو مة المكلفين أةضررراً   ةكنا لقد
 الضررمانات منموقًائ رلخ ةكون  اةررتقحلنائ ةعندما على معقو  بشرركي تأثيرعا ةعتقد قد الت  األخرىئ العحقات ةاألمور بمميع
 .العحقة رات

 
 :األخرى  والتنظيمية النظامية المتطلبات عن التقرير

م ن المراجع    تقر رص ما ةكون قد ت ين له من مخالفات ألحكام النظام أة أحكام نظام يتملم نظام  - الشرررررررررررر ات أن ُةضررررررررررر 
الشرررررر ة األةررررراةررررر  ل ةخح  ملرررررار مراجعتنا الحالية للقوائم المالية ل  قد ت ين لنا ةقوع الشرررررر ة    مخالفة ألحكام نظام 

 لى القوائم المالية حيث تم لت ييما يل :الشر ات ةاألنظمة رات العحقة  ليس للا تأثير جوعري ع
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 :ى )تتمة( األخر  والتنظيمية النظامية المتطلبات عن التقرير
ةنوات على األقي(    10األكنى مو المةلة المحدك  نظاما  )لم تقم الشر ة باإلحتفاظ بالد اتر ةاللمحت المحاة ية بالحد   -1

عو إبداء الرأي    تقر رنا عذا ئ مما ةعد مخالفة لنظام الد اتر    االمتناع( مو  قر  أةا   1ة قا  لما عو مدرج بال ند رقم )
 التمار ة المعموا به    المملفة العربية اللعوكةة.

م ةتقدةمةا لو ار  التمار  ةاإلةت مار  2021كةلم ر    31و اللنة المالية المنتةية     لم تقم الشر ة بإعداك قوائمةا المالية ع -2
 خحا المد  المحدك  نظاميا  مما ةعد مخالفة لنظام الشر ات المعموا به    المملفة العربية اللعوكةة.

تداةا اللعوكةة م على موقع  2021كةلم ر    31لم تقم الشر ة بنشر قوائمةا المالية عو اللنة المالية المنتةية        -3
 خحا المد  المحدك  نظاميا  مما ةعد مخالفة لنظام عيدة اللوق المالية    المملفة العربية اللعوكةة.

 لم تقم الشر ة بإعداك إقراراتةا ال  و ة ةتقدةمةا لةيدة ال  ا  ةالضر  ة ةالممارك خحا المد  المحدك  نظاميا . -4
( 150رأ  الماا مما يتوجم معه تنفيذا  للماك  رقم )   اميم  2021كةلم ر    31شر ة     الخلائر المتراممة لل  تماة ت -5

تار   علمه  يوما  مو  العاكةة لحجتماع خحا خملة ةأربعيو  العامة غير  الممةية  يتم كعو   الشر ات ان  مو نظام 
)مع األخذ    االعت ار    المحدك  نظاما    بالخلائرئ إال أنه لم يتم كعو  الممةية العامة غير العاكةة لإلجتماع خحا المد  

( اإلةضار رقم  نظرا  36ما ةرك  ى  أنه  ئ حيث  المالية  للقوائم  المتممة  اإلةضاحات  مقترر    ( مو  الشر ة     لدخوا 
( مو الفصي الرابع مو نظام اإل ح  ةالئحته التنفيذةة  يتم إعفاء  42ةإجراءات إعاك  التنظيم المال  ةتن يقا  للماك  رقم )

 . الشر ة مو تن ي  أحكام نظام الشر ات  يما ةخص بلوغ خلائر المديو النل ة المحدك     النظام(
ب  -6 تقم الشر ة  الممةية  إل  الدعو لم  الشر ات ةنظام الشر ة خحا    للشر ة   العاكةة  العامةنعقاك  المحدك    نظام  المد  

 . المالية(ية إلنتةاء اللنة  ) خحا اللتة األشةر التالاألةا 
ال يانات الخاصررررة بالد اتر مدةنة على الحاةررررم اآلل  باللغة العربية ةالقوائم المالية منابقة لما عو مدةن على الحاةررررم  -

 اآلل .

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

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أسامة عبدهللا الخريجي 
 (154ترخيص رقم )

 هـ 23/04/1405بتاريخ 



(ريال سعودي)

م2020 ديسمبر31م2021 ديسمبر31ايضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
683 820 39127 713 11(5)بالصافي- ممتلكات واالت ومعدات 

973 25 0  (6)بالصافي– أصول غير ملموسة 
656 846 39127 713 11مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
0  000 780 (8)أصول وممتلكات متاحة للبيع

653 20 0  (9)مخزون
517 26 0  (10)(بالصافي)- ذمم مدينة تجارية 

950 305 2276 930 (11)(بالصافي  )– مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
428 832 082  (12)(بالصافي  )– مستحق من اطراف ذات عالقة 

583 459 3032 623 (13)النقد وما في حكمها
131 645 53091 333 2مجموع الموجودات المتداولة

787 491 921119 046 14مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

000 000 000100 000 100(1)رأس المال
376 883 3762 883 2(14)احتياطي نظامي

0  (283 155 )(20)إحتياطي آخر
(332 495 66)(726 946 228)متراكمة (خسائر)

044 388 36(633 218 126)(بالسالب)مجموع حقوق المساهمين 
المطلوبات غير المتداولة
772 784 0662 856 (19)إلتزامات منافع الموظفين

772 784 0662 856 مجموع المطلوبات غير المتداولة
:المطلوبات متداولة

686 685 46532 024 32(15)قروض قصيرة االجل
008 270 17521 483 66(16)ذمم دائنة تجارية

275 837 82911 745 23(17)مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
168 167 0781 379 1(12)مستحق ألطراف ذات عالقة 

576 438 94112 776 15(18)مخصص الزكاة
258 920 0  (7)مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة

971 318 48880 409 139مجموع المطلوبات المتداولة
743 103 55483 265 140مجموع المطلوبات

787 491 921119 046 14مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

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

قائمة المركز المالي
م2021 ديسمبر 31كما في 

(شركة مساهمة سعودية)

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 42>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)

1



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

(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

م2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
(ريال سعودي)

م2020م2021

إيضاح

062 668 3043 425 (21)إيرادات النشاط
(311 224 7)(643 410 )(22)تكلفة النشاط

(249 556 3)661 14 (الخسارة)/ إجمالي الربح 

مصاريف األعمال الرئيسية
(438 215 1)(944 326 1)(23)مصروفات بيع وتسويق

(312 554 7)(444 829 77)(24)مصروفات عمومية وادارية
0  (000 275 )(25)إجراء إعادة التنظيم المالي-مصروفات عمومية وادارية

(999 325 12)(727 416 79)التشغيلية من العمليات (الخسارة)
0  (602 210 22)(26)مخصص خسائر أئتمانية متوقعة

0  (027 015 4)(27)محكمة التنفيذ- مخصص أرصدة مدينة 
0  (951 672 12)(5)خسائر هبوط في قيمة الممتلكات واالت

0  (738 508 45)(28)قضايا ومطالبات مالية
316 646 947 390 1(29)(بالصافي)اخرى  (مصروفات)ايرادات و

(683 679 11)(098 433 162)الدخل من العمليات
0  (296 18 )(30)تكلفة التمويل

(683 679 11)(394 451 162)قبل الزكاة (الخسارة)صافي 
0  0  (18)الزكاة

(683 679 11)(394 451 162)السنة (خسارة)صافي 

الدخل  الشامل اآلخر

بنود اليعاد تصنيفها الحقًا  الى قائمة الربح أو الخسارة

خسائر اكتوارية عن إعادة قياس التزامات خطة منافع الموظفين 
المحددة

( 155 283)  0

0  (283 155 )إجمالي الدخل الشامل األخر
(683 679 11)(677 606 162)اجمالي الدخل الشامل للسنة

:السهم  (خسارة) 

             (1.23)             (7.94)(32)التشغيل (خسارة)نصيب السهم األساسي والمخفض في 

 (خسارة)نصيب السهم األساسي والمخفض في صافي 
السنة

(32)(16.25)            (1.17)             

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 42>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)

2



(شركة مساهمة سعودية)

م2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
(ريال سعودي)

727 067 48(649 815 54)0  376 883 0002 000 100م2020 يناير 01الرصيد فى 
(683 679 11)(683 679 11)0  0  0  السنة (خسارة)صافي 

0  0  0  0  0  الدخل الشامل االخر للسنة
044 388 36(332 495 66)0  376 883 0002 000 100م2020 ديسمبر 31الرصيد في 

044 388 36(332 495 66)0  376 883 0002 000 100م2021 يناير 01الرصيد فى 
(394 451 162)(394 451 162)0  0  0  السنة (خسارة)صافي 

(283 155 )0  (283 155 )0  0  الدخل الشامل االخر للسنة
(633 218 126)(726 946 228)(283 155 )376 883 0002 000 100م2021 ديسمبر 31الرصيد في 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

مجموع حقوق 
(بالسالب)المساهمين 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 42>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية

متراكمة (خسائر)إحتياطي آخرإحتياطى نظاميرأس المال

(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)

3



(شركة مساهمة سعودية)

م2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
(ريال سعودي)

م2020م2021
ايضاح

األنشطة التشغيلية
(683 679 11)(394 451 162)قبل الزكاة (الخسارة)صافي 

:تعديالت للبنود التالية 
162 784 5521 100 1(5)استهالكات ممتلكات واالت ومعدات

022 8 0  إطفاء أصول غير ملموسة
0  450 497 60ديون معدومة

0  602 210 22(26)المكون من مخصص خسائر أئتمانية متوقعة
0  027 015 4(27)محكمة التنفيذ- المكون من مخصص أرصدة مدينة 

0  (258 920 )رد مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة
0  951 672 12(5)إنخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

0  629 548 1(29)خسائر استبعاد ممتلكات واآلت ومعدات
0  974 25 (29)خسائر استبعاد أصول غير ملموسة

271 740 6533 20 إقفال فروقات المخزون
0  000 570 إقفال تأمين خطابات ضمان

313 306 276 62 المكون من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
0  (280 023 1)إيرادات تسويات على أرصدة سابقة
0  682 977 54(31)تسويات ومطالبات مالية وغرامات

0  296 18 تكلفة تمويل
(6 674 840)(5 840 915)

:التغيرات فى الموجودات والمطلوبات 
487 353 893 150 مستحق من اطراف ذات عالقة

068 295 03  ذمم مدينة تجارية
028 637 695 790 مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

(285 137 1)(774  )ذمم دائنة تجارية
217 359 6764 680 3مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
640 298 910 211 مستحق ألطراف ذات عالقة

240 965 1(440 841 1)التشغيلية األنشطة المتوفر من/ (المستخدم في )صافي النقد
:األنشطة االستثمارية

(750 4 )(840 1 )شراء ممتلكات واآلت ومعدات
0  000 7 مقبوضات من بيع ممتلكات واآلت معدات

(750 4 )160 5 األنشطة االستثمارية (المستخدم في)/ صافي النقد المتوفر من 
:النشاط التمويلي

0  0  النشاط التمويلي (المستخدم في)/ صافي النقد المتوفر من 
490 960 1(280 836 1)التدفق النقدي صافي

093 499 583 459 2ارصدة النقد وما في حكمها في بداية السنة 
583 459 3032 623 (13)ارصدة النقد وما في حكمها في نهاية السنة

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 42>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)
 (ثمار سابقًا- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )شركة ثمار التنمية القابضة 

قائمة التدفقات النقدية
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 ثمار سابقًا(   –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق الزراعي  
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي( 

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :    نبذة عن الشركة -1
  )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي(   (  ثمار سابقا    –  الزراعيشركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق  سجلت   -

  جمادى األول    17  الرياض بتاريخوالصادر من مدينة    1010068222كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  
  000 000 10  ريال سعودي من  100  000  000والبالغ    م(. يتكون رأس مال الشركة1988  يناير  07هـ )الموافق  1408

 ريال سعودي. 10سهم قيمة كل منها 
ة  الشرك   اسم م فقد تمت الموافقة على تعديل  2021أكتوبر    12العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ    اجتماع الجمعيةبناء  على  

 ليصبح شركة ثمار التنمية القابضة. 
البيضاء   - الغذائية واللحوم بكافة أنواعها  يتمثل نشاط الشركة في تسويق وتجارة الجملة والتجزئة للمنتجات الزراعية والمواد 

يل أسواق  الخدمات في التسويق والصيانة وإدارة المشاريع الزراعية وإدارة وتشغ  والمجمدة وتقديموالحمراء الطازجة والمبردة  
  .الجملة المركزية

 التصدير للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواشي الحية واللحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء المبردة والمجمدة .   -
، المملكة العربية    الفرعي  العروبة طريق    -  3549  مبنى رقم   - حي العليا،  الرياضإن عنوان المركز الرئيسي للشركة في   -

 السعودية.  
 .  المالية المرفقة تشمل حسابات الشركة وفروعهاالقوائم إن  -
 

 إجراءات إعادة التنظيم المالي 
القاضي    هـ 1442لعام    1970في القضية رقم    م04/2021/ 07  فقا و الم  هـ 1442/ 25/08  االربعاءوفقا  للحكم الصادر يوم  

وتم م المالي للشركة  العقيلي أمين إعادة التنظيلشركة ثمار التنمية القابضة وتعيين هاني بن صالح  إجراء إعادة التنظيم المالي  ب
يوم    100جراءات وتم تمديد المهلة بناء على طلب الشركة لمدة  اإل  افتتاحعداد المقترح من تاريخ  يوم إل  150منح الشركة مهلة  
إبتداء من تاريخ  يوم    60م ومن ثم وافقت المحكمة على تمديد المهلة  05/10/2021هـ الموافق  25/01/1443إبتداء من تاريخ  

المقترح )خطة    بتسليم  خالل الفترة الالحقة لتاريخ القوائم المالية  م ، وقامت الشركة12/2021/ 10هـ الموافق  06/05/1443
المالي التنظيم  إعادة  أمين  للمحكمة بواسطة  المالي(  التنظيم  المحكمة    إعادة  قبل  المقترح من  إيداع  قبول  مواعيد    واعتمادوتم 

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

 

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

 
 أساس إعداد القوائم المالية :    -2

 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1
السعودية المملكة في المعتمدة المالية  للتقارير الدولية  للمعايير وفقا  المالية القوائم هذه  إعداد  تم -  والمعايير العربية 

للمراجعين والمحاسبين والتي من ضمنها معيار التقرير المالي خالل  السعودية الهيئة من المعتمدة واإلصدارات األخرى 
إجراء اإلفالس : التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية ، الذي يتطلب عرض 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات إضافية بسبب الدخول في اإلجراء. وتظهر أثر إجراء إعادة التنظيم المالي على القوائم المالية واإلفصاح عن معلوم
المرتبطة مباشرة   أثر المعامالت واألحداث  المالية  المالي بشكل مستقل عن األنشطة  القوائم  التنظيم  بإجراءات إعادة 

 . الجارية للشركة
ج القيمة العادلة  قررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذ -

لقياس التقييم  ابتداء من  العقارات و   او اعادة  الزامها باستخدام خيار 2022يناير    1العقارات االستثمارية  م واستمرار 
 واألصول غير الملموسة. نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات

 

 / أساس القياس: المحاسبيالعرف  2-2
 وعلى أساس التكلفة التاريخية ،  االستمراريةومفهوم    المحاسبي  االستحقاقمبدأ    المـالية باستخدامتم إعداد هذه القوائم  

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

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض:  2-3
 يذكر لم ما العرض، عملة  للشركة وكذلك الوظيفية العملة يمثل الذي السعودي بالريال المالية القوائم هذه عرض تم -

 وتم تقريب جميع األرقام ألقرب ريال إال إذا اشير الى خالف ذلك.  .ذلك خالف
 

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

 :م 2021 يناير 1 من ارا  اعتب مره ألول التالية والتعديالت الجديدة اعتمدت الشركة المعايير
 سعر قياس تصحيح 16 رقم المالي للتقرير الدولي والمعيار 7 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت •

 الثانيةالمرحلة  – الفائدة
 القياسـية األسـعار اسـتبدال ذلك في بما اإلصـالحات، تنفيذ عن تنشـ  التي المشـكالت الثانية المرحلة تعديالت تعالج

ــعار ــافية مؤقتة إعفاءات المرحلة الثانية تعديالت توفر بديلة.   ب ســـــ ــبة متطلبات تطبيق من إضـــــ  التحوط محاســـــ
ــة ــبة بمعيار الخاصـــ  المت ثرة التحوط عالقات على  9رقم  المالي للتقرير الدولي والمعيار 39 رقم الدولي المحاســـ
 .الفائدة سعر مؤشر بإصالح مباشر بشكل

 -19كوفيد بجائحة المتعلقة االيجار امتيازات- راإليجا عقود 16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديل •
ــت جرين. إيجار امتيازات منح تم ،) 19 -كوفيد( كورونا فيروس لجائحة نتيجة  نشــــــر م، 2020 مايو في للمســــ
ــبة معايير مجلس ــيلة يوفر 16 رقم المالي للتقرير الدولي على المعيار تعديال   الدولي المحاســ  اختيارية عملية وســ

ــت جرين  31 في اإليجار. تعديال  لعقد يعد 19 -كوفيد بفيروس المتعلق اإليجار امتياز كان إذا ما لتقييم للمســــــ
 إلى م 2021 يونيو 30 من التاريخ لتمديد إضـافي ا تعديال   الدولي المحاسـبة معايير مجلس نشـر م، 2021 مارس
 إذا بها يقومون  التي الطريقة بنفس اإليجار امتيازات عن المحاسـبة اختيار للمسـت جرين يمكن .م 2022 يونيو 30



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 

ــبة ذلك عن الحاالت، ينتج من كثير في اإليجار. على تعديالت هناك تكن لم  كمدفوعات االمتياز عن المحاســــ
 .الدفعة المخفضة حدوث إلى أدى الذي الظرف أو الحدث فيها وقع التي )الفترات( الفترة  في متغيرة إيجار

 .السنة خالل المالية القوائم على جوهري  تأثير أي له ليس التعديالت هذه تطبيق إن
 

 بعد  تطبيقها يتم لم التي الصادرة المعايير 3-2
ا للفترات فيما يلي التعديالت على المعايير غير المطبقة التي صـــــــدرت وتكون ســـــــارية يناير  1 بعد أو من الســـــــنوية بدء 

ــماح م  مع2022 ــركة تقم لم المبكر ، ولكن بالتطبيق السـ ــركة تتوقع المالية. وال هذه القوائم إعداد عند بتطبيقها الشـ  الشـ
 أدناه: والتعديالت المعايير حال تطبيق فيالمالية  القوائم على جوھريا   ت ثيرأ وجود

 

 المالية"(. القوائم عرض "۱ الدولي المعيار على )التعديالت االلتزامات تصنيف •
 االلتزامات، "عرض القوائم المالية " ، على أن   1توضـح هذه التعديالت ضـيقة النطاق على معيار المحاسـبة الدولي رقم  

ا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يت ثر التصـني   يتم تصـنيفها على أنها متداولة  أو غير متداولة، اعتماد 
ا  بتوقعات المنشـ ة أو باألحداث بعد ت اريخ التقرير)على سـبيل المثال، اسـتالم تنازل أو إخالل بتعهد(. يوضـح التعديل أيضـ 
 عندما يشير إلى "تسوية " التزام. 1ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 37و  16المحاسبة الدولية رقم  ومعايير 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  •
لإلطار   )3(، "اندماج األعمال" تحديث إلشــارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -

 .المفاهيمي للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج األعمال
ى الشـــــــركة أن تخصـــــــم من تكلفة الممتلكات ، "الممتلكات واآلالت والمعدات" عل  16يحظر معيار المحاســـــــبة الدولي رقم  -

واآلالت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود منه. بدال  
 .عن ذلك، سوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكالي  ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة

، "المخصــــــصــــــات والمطلوبات والموجودات المحتملة" التكالي  التي تتضــــــمنها   37لمحاســــــبي الدولي رقم يحدد المعيار ا  -
 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 •
تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات تهدف التعديالت إلى  

 في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.
 

الضـــريبة المةجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشـــ ة   - 12تعديل على معيار المحاســـبة الدولي رقم   تصـــنيف •
 لة واحدةمن معام

تتطلب هذه التعديالت من الشـــــــركات أن تثبت الضـــــــريبة المؤجلة على المعامالت التي تؤدي، عند اإلثبات المبدئي، إلى  
 مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة.



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السياسات المحاسبية الهامة المطبقة 3- 3
 الفترات المحاسبية جميع على الشركة  بواسطة تطبيقها تم  والتي المعتمدة المحاسبية السياسات ألهم عرض  يلي فيما

 .المعروضة
 تصنيف ما هو متداول مقابل ما هو غير متداول - أ

 الموجودات  -
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادا  إلى التصني  متداول/غير متداول. ويتم 

 الموجودات المتداولة في حال:  تصني  األصل ضمن
 توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية التشغيلية؛ أو  •
 االحتفاظ باألصل بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو  •
 شهرا  بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو   ۱۲توقع بيع األصل خالل  •
كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظور تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  •

 شهرا  على األقل من تاريخ التقرير المالي.۱۲

 تقوم الشركة بتصني  جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 المطلوبات   -

 يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:  
 توقع تسوية االلتزام خالل الدورة التشغيلية العادية؛ او   •
 االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة؛ أو  •
 شهرا  بعد تاريخ التقرير المالي؛ أو 12تسوية االلتزام خالل  •
 شهرا  على األقل من تاريخ التقرير المالي.  12ى مدى  عدم وجود حق غير مشروط لت جيل تسوية االلتزام عل •

 . تقوم المجموعة بتصني  جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة 
 

 حكمه في وما النقد - ب
 في الصندوق  والنقد البنوك لدى األرصدة من حكمه  في وما النقد يتكون  ، النقدية التدفقات قائمة إعداد ألغراض
 قصيرة واستثمارات أخرى  أقل البنوك أو  أشهر ثالثة  خالل أصلية استحقاق فترة لها والتي  قصيرة األجل والودائع 
 وتتوفر إنشائها من تاريخ أقل أو أشهر ثالثة األصلية استحقاقها فترة تكون  وجدت، والتي إن السيولة، عالية  األجل
 الشركة  إدارة يتجزأ من جزء ال تمثل والتي المكشوف على  السحب حسابات يتضمن كما  .قيود أية  بدون  للشركة
 .جارية حسابات إلى المكشوف على سحب من تغيرها المتوقع من والتي للنقدية

 ودائع مرابحة ألجل لدى البنوك  - ج
تتضمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك مدة استحقاقها األصلية أكثر من ثالثة أشهر وأقل  

 من سنة واحدة من تاريخ اإليداع. 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المخزون  - د
 التكلفة كما يلى: أقل، وتحدد أيهما للتحقق، القابلة القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون  يظهر ▪
ومواد التعبئة والتغلي  بتكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح وتشمل تكالي  شراء المخزون    المنتجات  -

من السلطات   –الحقا    – سعر الشراء، ورسوم االستيراد والضرائب األخرى (بخالف تلك التي يمكن استردادها  
إلى االقتناء وُتطرح    –باشر  بشكل م  –الضريبية) ، وتكالي  النقل، والمناولة والتكالي  األخرى التي تعود  

 الخصومات التجارية، والتخفيضات والبنود المشابهة األخرى عند تحديد تكالي  الشراء. 

 حتى االكتمال، اإلضافية التصنيع تكالي  ناقصا التقديري  البيع سعر من القابلة للتحقق القيمة  صافي يتكون  ▪
 صافي  إلى تكلفة المخزون  في انخفاض ب ي االعتراف والتوزيع. ويجب البيع مصاري  من مالئمة وحصة
في للتحقق القابلة  القيمة  عكس ب ي االعترافيجب   التخفيض. عملية فيها تحدث التي الفترة كمصروف 

 .العكس يحدث فيها التي الفترة في الدخل  قائمة في القيمة النخفاض
مخصص، ▪ المعيب   بطيء مخزون  أي مقابل الضرورة،  عند يجنب  أو  المخزون   تكلفة اثبات ويتمالحركة 

  .االيرادات تكلفة ضمن وتثبت كمصروف،
 

 والمعدات واآلالت الممتلكات - ه
 االعتراف والقياس 

 في لالنخفاض المتراكمة والخسائر المتراكم االستهالك ناقصا بالتكلفة والمعدات واآلالت الممتلكات تظهر ▪
 األصل. باقتناء المتعلقة التكالي  كافة األصل اقتناء وجدت. وتتضمن تكلفة إن القيمة،

اقتصادية   ▪ او عدم توقع منافع  استبعاده  الممتلكات واآلالت والمعدات عند  بنود  بند من  أي  اثبات  إلغاء  يتم 
 مستقبلية من استخدامه او استبعاده

  عن طريق مقارنة صافى متحصالت  والمعدات واآلالت يتم تحديد ارباح وخسائر استبعاد بند من الممتلكات ▪
ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات )مصاري (  والمعدات واآلالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات

 .الخسائر أو األرباح فيأخرى 
 ويمكن للمجموعة، المستقبلية االقتصادية المنافع في زيادة عليها يترتب عندما فقط الالحقة النفقات رسملة يتم ▪

 .موثوق  بشكل قياسها
 الستكمال الالزمة  السنة خالل مؤهلة موجودات إنشاء لتمويل بالقروض  المتعلقة التمويل تكالي  رسملة يتم ▪

 .له المعدة الموجودات للغرض وتجهيز
 احتسابها يتم عندئذ   مختلفة إنتاجية أعمار والمعدات واآلالت الممتلكات بند من هامة ألجزاء كان  إذا ما حال  في ▪

 .والمعدات واآلالت من الممتلكات منفصلة كبنود
في القيمة الدفترية للبند إذا كان من   والمعدات واآلالت الممتلكاتيتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء هام من بند   ▪

المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية كامنة إلى المجموعة ويمكن قياس تلك التكالي  بشكل موثوق. يتم 
 والمعدات واآلالت  لممتلكاتلدفترية للبند المستبدل عندما يتطلب األمر استبدال قطع هامة ل استبعاد القيمة ا

على فترات زمنية، تقوم الشركة بإدراج مثل هذه القطع كموجودات فردية مع أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها  
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 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي( 

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية
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ة الدفترية للعقارات والمعدات كاستبدال وفقا لذلك. وبالمثل، عند القيام بفحص رئيسي، يتم إدراج تكلفته في القيم
الخسائر حال  أو األرباح فيإذا ما تم استيفاء معايير اإلدراج. يتم إدراج تكالي  اإلصالح والصيانة األخرى  

 تكبدها. 

 الرأسمالية الغيار قطع
 لدعم عمليات ضرورية تعتبر التي والمعدات بالمصانع للتبديل قابلة  غيار قطع الرأسمالية، الغيار قطع تمثل ▪

 الطارئة. اإلصالح حاالت في الستخدامها أو والمعدات وعمرة المصانع الروتينية الصيانة
 العمر اإلنتاجي مدى  على  الرسملة، وتستهلك ومعايير بشروط الوفاء  حالة في  هذه الغيار قطع  رسملة تتم ▪

 .لها المقدر

 االستهالك
باستخدام  المقدرة اإلنتاجية األعمار  مدى  على الثابت القسط بطريقة المقدرة المتبقية القيمة ناقصا التكلفة تستهلك ▪

 : نسب االستهالك السنوية التالية

 النسبة البيان النسبة البيان
 %25 - %5.2 تجهيزات المعارض واألثاث والمفروشات %3 المباني
 %20 - %10 والمعدات  اآلالت %4 االبار
 %25 - %7.5 السيارات %20 - %7.5 كهربائية وكمبيوترأجهزة  

 

 سنة كل نهاية في القيمة في االنخفاض ومؤشرات للموجودات واألعمار اإلنتاجية المتبقية القيمة مراجعة يتم ▪
 .الحاجة مستقبلي، عند ب ثر وتعدل مالية

 

 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 
 جاهزة غير ولكنها اقتنائها تم التي الموجودات بعض الســنة نهاية في التنفيذ تحت الرأســمالية األعمال تشــمل ▪

ألجله، ويتم تسـجيل األعمال الرأسـمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقص أي انخفاض مسـجل في  المعدة لالسـتخدام
 جاهزة تصــبح عندما اســتهالكها ويتم الصــلة ذات الموجودات فئات إلى الموجودات هذه تحويل القيمة ، ويتم
 .لالستخدام

  الملموسة غير الموجودات - و
بعد  المقتناة بشـكل مسـتقل بالتكلفة عند االعتراف األولي ، ماعدا الشـهرة(يتم قياس الموجودات غير الملموسـة ) ▪

ــة غير الموجودات قياس يتماالعتراف األولي،   ــا بالتكلفة الملموسـ ــائر المتراكم اإلطفاء ناقصـ  المتراكمة والخسـ
 إن وجدت. القيمة، في لالنخفاض

ال تتم رســــملة الموجودات المنتجة داخليا  )باســــتثناء تكالي  التطوير المرســــملة( ويتم إظهار المصــــروفات ذات  ▪
 الصلة في االرباح او الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها.
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 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

 ددة أو غير محددة.يتم تقييم األعمار اإلنتاجية الموجودات غير الملموسة لتكون اما مح ▪
ــادي  ▪ ــة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصــــ يتم إطفاء الموجودات غير الملموســــ

 :يلي كما

 السنوات  عدد                                                              البيان
 5 برامج 

 اإلنتــاجيــة وأعمــارهــا دالمحــدالملموســـــــــــــــة ذات العمر اإلنتــاجي   غير للموجودات المتبقيــة القيم مراجعــة يتم ▪
ــنه كل نهاية في القيمة في االنخفاض ومؤشـــــــرات مالية حيث يتم تقييمها لتحديد انخفاض القيمة إذا كان   ســـــ

 هناك مؤشرا على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون قد تعرض النخفاض القيمة. 
ويتم احتســاب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع او النمط المتوقع الســتهالك المنافع االقتصــادية المســتقبلية  ▪

ديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حســبما يقتضــي الحال، ويتم اعتبارها كتغيرات  المتضــمنة في األصــل عن طريق تع
 الضرورة.  عند مستقبلي، في التقديرات المحاسبية وتعدل ب ثر

يتم إدراج مصـــــــــروف اإلطفاء للموجودات غير الملموســـــــــة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو الخســـــــــارة  ▪
 مصروفات بما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.والدخل الشامل األخر الموحدة ضمن فئة ال

ــملة يتم ▪ ــادية المنافع تدفق المحتمل من يكون  عندما فقط الالحقة النفقات رســــ ــتقبلية االقتصــــ  المرتبطة المســــ
 .موثوق  بشكل النفقات ويمكن قياس المجموعة، إلى بالنفقات

غير المحدد فال يتم اطفائها بل يتم اختبارها لقياس  اإلنتاجيبالنســــــــبة للموجودات غير الملموســــــــة ذات العمر  ▪
انخفاض القيمة ســـــنويا  ســـــواء بصـــــورة منفردة أو على مســـــتوى الوحدات المنتجة للنقد. ويتم فحص تقييم العمر  

ــنيفه كغير محدد ا ــتمر تصـ ــيسـ ــنويا  لتحديد ما إذا كان سـ ــكل مدعوم. وإذا لم يكن كذلك، غير المحدد سـ لمدة بشـ
 فإن التغيير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يكون على اساس مستقبلي. 

تقاس األرباح أو الخســائر الناتجة عن إلغاء إدراج األصــل غير الملموس بالفرق بين صــافي متحصــالت البيع  ▪
 او الخسارة عند استبعاد األصل.والقيمة الدفترية لألصل ويتم إدراجها في الربح 

 

 )ان وجد( الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع  - ز
ــتردادها  ▪ ــني  الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفه بها للبيع في حال وجود احتمالية عالية السـ يتم تصـ

 بشكل أساسي من خالل البيع أكثر من االستخدام المستمر. 
يمكن اســــتيفاء متطلبات التصــــني  كمحتفه بها للبيع فقط عند االحتمالية العالية لالســــتبعاد وأن األصــــل متاح  ▪

للبيع الفوري في حالته الراهنة. إن اإلجراءات المطلوبة إلتمام البيع يجب أن توضـــــــح أنه لم يكن هناك تغيرات 
 جوهرية أو انه سيتم اتخاذ قرار بإيقاف البيع.

أيهما أقل. ويتم -العادلة ناقصــــــــــة تكالي  البيع  ةأو القيميتم قياس مثل هذه الموجودات عادة بالقيمة الدفترية   ▪
ائر االنخفــاض في القيمــة على التصــــــــــــــني  األولي كموجودات محتفه بهــا للبيع وإدراج األربـاح  إدراج خســـــــــــــــ

 والخسائر الالحقة من إعادة القياس في الربح او الخسارة. 
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ــاب  ▪ ــتهالكه بعد ذلك وال يتم احتسـ ــل محتفه به للبيع فإنه ال يتم إطفاهه أو اسـ ــل ك صـ ــني  األصـ وفي حال تصـ
 ثمر فيها بعد ذلك بطريقة حقوق الملكية. االستثمار في الشركة المست

 

 تكاليف االقتراض  - ح
 تتكون تكالي  االقتراض من الفائدة والتكالي  األخرى التي تتكبدها المنشاة فيما يتعلق باقتراض األموال.  ▪
تتم رســملة تكالي  االقتراض العائدة مباشــرة إلى إنشــاء أصــل باســتخدام معدل الرســملة حتى تلك المرحلة التي  ▪

تم فيها فعليا إتمام تنفيذ األعمال الضـــــــرورية إلعداد األصـــــــل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك تحمل هذه ي
ــرة  ــارة. وفي حال القروض المحددة، فإن جميع هذه التكالي  العائدة مباشـــــ التكالي  على قائمة الربح او الخســـــ

يزه للغرض المحدد له او للبيع فإن مثل هذه إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل تتطلب فترة زمنية جوهرية لتجه
التكالي  يتم رســـــــــــــملتها كجزء من تكلفة األصـــــــــــــل ذي الصـــــــــــــلة. ويتم إدراج جميع تكالي  االقتراض األخرى 

 كمصاري  في الفترة التي تحدث فيها. 
وجودات  يتم خصـم إيرادات االسـتثمار المكتسـبة من االسـتثمار المؤقت لقروض محددة حتى يتم إنفاقها على الم ▪

 المؤهلة من تكالي  االقتراض المؤهلة للرسملة.
 

 الزميلة والمشروعات المشتركة. لشركات االستثمارات في ا - ط
 الشركة  قدرة هو الكبير الت ثير . كبيراهاما  و   ت ثيرا الشركة عليها تمارس التي الشركات تلك هي الزميلة الشركات ▪

 مشتركة سيطرة  أو سيطرة ُتعد ال ولكنها فيها المستثمر للشركة والتشغيلية المالية القرارات  في المشاركة على
 .السياسات هذه على

للشركة سيطرة مشتركة على ذلك الترتيب كما أن لديها الحق   بموجبه يكون  مشترك ترتيب  هو المشترك المشروع ▪
 صافى أصول الترتيب المشترك.  في

 المتعلقة  القرارات  تتطلب عندما قائمة وتكون  مشترك بشكل عليه مسيطر تعاقدي ترتيب هي المشتركة السيطرة ▪
تحديد الت ثير الهام والسيطرة   فيإن االعتبارات    .السيطرة  في المشاركين   األطراف من باإلجماع  موافقة باألنشطة
ا ،  بنسبة من حق التصويت للمنش ة المستثمر فيه  -بشكل مباشر أو غير مباشر  –االحتفاظ    هيالمشتركة  
صنع السياسات   فيالمنش ة المستثمر فيها ، المشاركة    فيمجلس االدارة أو جهات حوكمة مماثلة    فيالتمثيل  
خرى ، المعامالت الجوهرية  القرارات المتعلقة بتوزيعات األرباح أو التوزيعات األ  في ذلك المشاركة    في ، بما  

 .الموظفين االداريين أو توفير المعلومات التقنية االساسيةبين الشركة والمنش ة المستثمر فيها ، تبادل 
 . الملكية حقوق  طريقة باستخدام المشترك المشروع  أو الزميلة الشركة في الشركة استثمار عن المحاسبة تتم ▪
  قائمة في  بالتكلفة مبدئيا  المشترك المشروع أو الزميلة  ركةشال في االستثمار يسجل  الملكية حقوق   طريقةووفقا  ل ▪

 اآلخر الشامل  والدخل   ئراالخس أو األرباح في لالعتراف بحصة الشركة الحقا    التكلفة هذه    وتعدل المالي  المركز
 .االستثمارقيمة صافى   فيانخفاض  أيمطروحا  منها  المشترك المشروع أو الزميلة  للشركة

 أو الزميلةالمنش ة   في ملكيتها المشترك المشروع أو الزميلة المنش ة خسائر في  الشركة حصة تتجاوز عندما ▪
 استثمار صافي  من ا   جزء جوهرها في تشكل األجل طويلة  ملكية حصص  أي تشمل التي(  المشترك المشروع



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.  اإلضافية الخسائر من  بحصتها  االعتراف عن الشركة  تتوقف(  المشترك المشروع أو  الزميلة المنش ة في الشركة
 قانونية التزاماتلدى الشركة    فيهيكون   الذي  بالقدر وتدرج كالتزامات  فقط اإلضافية  الخسائرويتم االعتراف ب

  .المشترك المشروع أو الزميلة المنش ة عن نيابة بمدفوعات قامت أو تعاقدية أو
 تسجيل  المجموعة تست نف  أرباح، بتسجيل الحقة فترة  في المشترك  المشروع أو الزميلة الشركة قامت وإذا ▪

 .المسجلة غير الخسائر من حصتها مع األرباح من حصتها تتعادل عندما فقط األرباح هذه من حصتها
 الملكية حقوق  طريقة  باستخدام المشترك المشروع أو  الزميلة  المنش ة فيالشركة   استثمار عن  المحاسبة تتم ▪

 ا. مشترك مشروعا  أو زميلة منش ة فيها المستثمر المنش ة فيه حبتص الذي التاريخ من اعتبارا
 االستثمار  تكلفة في زيادة أي تسجل المشترك،  المشروع أو الزميلة المنش ة في االستثمار على االستحواذ وعند ▪

 كشهرة فيها المستثمرللمنش ة   المحددة والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة صافي في الشركة حصة عن
  قيمتها بصورة مستقلة. فير ، وال يتم استهالكها أو اجراء اختبار لالستثما الدفترية القيمة ضمن وتدرج

 الزميلةللمنش ة   المحددة والمطلوبات  للموجودات العادلة القيمة صافي من الشركة حصة في زيادة أي تسجل ▪
 السنة  في  الخسائر  أو األرباح قائمة في مباشرة التقييم إعادة بعد االستثمار تكلفة عن  المشترك المشروع أو
 .االستثمار على  االستحواذ فيها يتم التي

عن كونه منش ة زميلة   االستثمارتتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذى يتوقف فيه   ▪
  االستثمار هذه الحالة اثبات    فيكمحتفه به للبيع. ويتم    االستثمارأو مشروع مشترك ، أو عندما يتم توصي   

اختالف بين القيمة الدفترية للمنش ة الزميلة أو المشروع المشترك والقيمة    ب ية ويتم االعتراف  بالقيمة العادل
 قائمة الدخل.  فيالعادلة بعد تحويله الى استثمار ومتحصالت االستبعاد 

منش ة زميلة أو مشروع مشترك والزالت الشركة مستمرة بتطبيق طريقة   فيعندما تقوم الشركة بتخفيض حصتها   ▪
الملكية ، فإنه يجب على الشركة أن تعيد تصني  المكسب والخسارة المثبتة سابقا  ضمن الدخل الشامل   حقوق 

قائمة الربح والخسارة ، اذا كان هذا التصني  للمكسب والخسارة يتضمن   في   االنخفاضاآلخر ، والمتعلقة بذلك  
 ذات العالقة.  تااللتزاماأو   استبعاد الصول

  موضوعي تاريخ اعداد القوائم المالية ، مدى وجود دليل    فيبعد التطبيق لطريقة حقوق الملكية ، تحدد الشركة   ▪
المنش ة زميلة أو المشروع المشترك وفى حالة وجود مثل هذا الدليل    في  االستثمارقيمة    في   االنخفاضعلى  

  االستثمار ان المبلغ الممكن استرداده من قيمة    .االستثمارتقوم الشركة بتقدير المبلغ الممكن استرداده من قيمة  
بيع   تكالي   منها  مخصوما  للنقد  المنتجة  الوحدة  أو  لالستثمار  العادلة  القيمة  قيد   االستثمارهو  قيمته  أو 

 أيهما أعلى.  -االستعمال
 المشروع  أو  لةالزمي والمنش ةعن المعامالت بين الشركة    الناتجة المحققةيتم استبعاد المكاسب أو الخسائر غير   ▪

نتائج   في . ويتم عرض حصة الشركة  المشترك المشروع أو  الزميلة المنش ة  في بقدر حصة الشركة    المشترك
 قائمة الدخل بعد أرباح أو خسائر التشغيل في المشترك المشروع أو الزميلة المنش ة



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن نفس الفترة المالية للشركة. ويتم اجراء التعديالت   المشترك المشروع أو  الزميلة يتم اعداد القوائم المالية للمنش ة ▪
مع السياسات المحاسبية   المشترك المشروع أو   الزميلة حالة الضرورة لتتفق السياسات المحاسبية للمنش ة  في

 .للشركة
 

 عقود اإليجار   - ي
ــتند إلى جوهر   ▪ االتفاقية في تاريخ بداية العقد. يتم إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو فحواها( عقد إيجار يســــــــ

ــل ما )أو موجودات( أو أن االتفاقية  ــتخدام اصــــــــ تقييم االتفاقية لتحديد ما إذا كان الوفاء باالتفاقية يعتمد على اســــــــ
تنقل الحق في اســتخدام األصــل )او موجودات( حتى لو لم يتم تحديد األصــل )او تلك الموجودات( بشــكل صــريح 

 في االتفاقية.
 
 الشركة كمست جر  ▪

يتم االعتراف )ان وجـد ( بموجودات ومطلوـبات متعلـقة بعقود اإليجـار التي تنطبق عليهـا متطلـبات المعـيار  •
 ( حيث :16الدولي للتقرير المالي رقم )

 يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل . •
رة االيجار بحيث يتم تحقيق معدل عمولة دوري يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح والخسـارة على مدى فت •

 لكل فترة . االلتزامثابت على الرصيد المتبقي من 
 تم استهالك حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي: •

 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. -
 ايجارية مستلمة .اي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقص أي حوافز  -
 تكالي  التجديد. )ان وجد( -

 األراضي مدة تسعة سنين .    االستخداملحق   اإلنتاجيويبلغ العمر 
 تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات االيجار التالية : •

 .الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها ( ناقصا اي حوافز ايجار مدينة  -
 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند الى مؤشر او معدل .)ان وجد( -
 بموجب ضمانات القيمة المتبقية . المست جرالمبالغ المتوقع دفعها من قبل  -
 بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ان وجد.  مت كد المست جرسعر ممارسة خيار الشراء اذا كان  -
ــة ـبإنهـاء عقـد االيجـار ، اذا كـاـنت مـدة االيجـار تعكس بشــــــــــــــكـل معقول من  - دفعـات الغرامـات الخـاصــــــــــــ

 لذلك الخيار )ان وجد(. المست جرممارسة 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
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ــتخدام معدل االقتراض التدريجي والذي يمثل الســـــعر الذي   • ــم مدفوعات عقد االيجار باســـ ــيدفعهيتم خصـــ  ســـ
ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصـادية مماثلة بشـروط   ليقترض األموال الالزمة للحصـول على اصـل  المسـت جر

 واحكام مماثلة 
يتم اثبات المدفوعات المرتبطة بعقود االيجار قصـــــــــيرة االجل وايجارات الموجودات منخفضـــــــــة القيمة على   •

ــيرة األجل هي عقود ايجار ذات   ــارة . عقود االيجار قصـ اســـاس القســـط الثابت كمصـــروف في الربح والخسـ
 شهرا او اقل . 12ها فترة ايجار مدت

ــروط   • ــع من الشــ ــاس فردي وتحتوي على نطاق واســ ــروط عقود االيجار على اســ يتم اعادة التفاوض على شــ
 مال يتاتفــاقيــات عقود االيجــار اي تعهــدات ولكن الموجودات المؤجرة قــد    ضال تفر واألحكــام المختلفــة .  
 .االقتراض ألغراضاستخدامها كضمان 

وحيث ان عقود اإليجار الموجودة في الشـــــــــركة حاليا تعتبر من عقود اإليجار قصـــــــــيرة االجل ذات فترات   •
شـــــــــهرا أو أقل فبالتالي لم يحدث ت ثير جوهري على القوائم المالية للشـــــــــركة نتيجة تطبيق   12إيجار مدتها 

 .عقود اإليجار بش ن عقود االيجار –( 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 

 الشركة كمؤجر  ▪
في ـتاريخ ـبداـية   االتـفاقـيةهي )او فحواهـا ( عـقد ايجـار يســــــــــــــتـند الى جوهر    االتـفاقـية  تاذا ـكاـنإن تحـدـيد ـما   •

 العقد .
ويتم تصـني  كل عقد من عقود االيجارات )ان وجدت( إما على انه عقد ايجار تشـغيلي او انه عقد ايجار  •

تمويلي ، حيث يعتمد اعتبار عقد االيجار عقد تمويلي او عقد تشــــــــــــــغيلي على جوهر المعاملة وليس على  
 شكل العقد 

كافة المخاطر    بما يقار هرية  يصــــــنف عقد االيجار على انه عقد ايجار تمويلي اذا كان يحول بصــــــورة جو  •
 والمنافع العائدة لملكية االصل محل العقد 

كافة    بما يقار بصـــــورة جوهرية   لال يحو شـــــغيلي اذا كان تويتم تصـــــني  عقد االيجار على انه عقد ايجار  •
 المخاطر والمنافع العائد لملكية االصل نحل العقد 

من مجموع التزام اـلذمم المـديـنة من   يتجزأ  وافز عقود اإليجـار او اي رفع في عقود االيجـار كجز الحـتدرج   •
ــابهـا على اســــــــــــــاس القط الـثاـبت على مـدى فترة العـقد . ـتدرج االيجـارات الطـارـئة   عـقد اإليجـار ويتم احتســــــــــــ

 ترة التي يتم احتسابها . في الف كإيرادات
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  - ك
 والموجودات المخزون  عدا ما( المالية   غير الموجودات بمراجعة مالي مركز قائمة كل تاريخ تقوم الشـركة في ▪

 في خســــارة االنخفاض تشــــير إلى حدوث ظروف أي مؤشــــر أو هناك كان إذا ما لتحديد الضــــريبية المؤجلة(



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية
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 القابلة تقدير القيمة يتم هذا المؤشـــــــــــر، وجود حالة وفي  .القيمة في االنخفاض خســـــــــــارة عكس أو القيمة
 القيمة، في عكس خسـارة االنخفاض القيمة أو في االنخفاض خسـارة مقدار لتحديد الموجودات لهذه لالسـترداد

 .وجدت إن
 لالســـترداد القابلة القيمة بتقدير المجموعة تقوم الفردية، للموجودات لالســـترداد القابلة القيمة تقدير تعذر وعند ▪

 يتم للتوزيع، وثابت معقول أســـــــــاس تحديد إمكانية الموجودات. وعند إليها تنتمي للنقد التي المنتجة للوحدة
 المجموعة على توزيعها يتم ذلك بخالف أو للنقد، المنتجة الوحدات الفردية على المشـــتركة الموجودات توزيع

 لها. وثابت معقول أساس توزيع تحديد يمكن والتي للنقد المنتجة الوحدات من األصغر
وتتمثل قيمة األصــل القابلة لالســترداد في القيمة العادلة لألصــل أو الوحدة المحققة للنقد ناقصــا  تكلفة البيع أو  ▪

 أيهما أعلى،  -القيمة قيد االستعمال 
اد لألصــل المنفرد ما لم يكن األصــل يحقق تدفقات نقدية مســتقلة بشــكل كبير عن وتحدد القيمة القابلة لالســترد ▪

 النفقات المتولدة من موجودات أو مجموعات أخرى من الموجودات. 
وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصــل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالســترداد يعتبر األصــل منخفض  ▪

 القيمة القابلة لالسترداد.القيمة وتخفض قيمته الى 
عند تقييم القيمة قيد االســــتعمال، يتم خصــــم التدفقات النقدية المســــتقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باســــتخدام  ▪

 المحددة معدل الخصــــــــم قبل الضــــــــريبة بما يعكس التقديرات الســــــــوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر
 لها.  المستقبلية النقدية التدفقات تقديرات تعديل يتم لم التي للموجودات

وعـند تحـدـيد القيـمة الـعادـلة ـناقص تكـالي  إتمـام البيع، يتم مراعـاة المـعامالت الســــــــــــــوقـية الحـديـثة وفي حـال عـدم   ▪
 القدرة على تحديد مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.

 ذات قيد الموجودات تم إذا إال الخســــائر أو األرباح يف مباشــــرة القيمة في االنخفاض بخســــارة االعتراف يتم ▪
 إعادة عن ناتج الحالة كتخفيض في هذه القيمة في االنخفاض خســارة وتعامل تقييمها، المعاد بالقيمة الصــلة
 .التقييم

أو ( للموجودات الدفترية القيمة زيادة يتم الحق، وقت في القيمة في االنخفاض خســـــــــارة عكس يتم وعندما ▪
 التي تمت الدفترية القيمة تتجاوز ال بحيث لالســترداد القابلة لقيمتها المعدل إلى التقدير )للنقد المنتجة الوحدة
 قيمة الموجودات في االنخفاض بخسـارة االعتراف تم لو تحديدها فيما سـيتم كان التي الدفترية القيمة زيادتها،

ــنوات في )للنقد المنتجة الوحدة أو( ــابقة سـ  في مباشـــرة في القيمة االنخفاض بعكس خســـارة االعتراف يتم .سـ
 االنخفاض خســـارة وتعامل بالقيمة المعاد تقييمها، الصـــلة ذات الموجودات قيد تم إذا إال الخســـائر أو األرباح
 .التقييم إعادة عن ناتجة كزيادة الحالة هذه في القيمة في

 الملموســـة غير غير الموجودات وكذلك المدة دةمحد غير اإلنتاجية األعمار ذات الملموســـة غير الموجودات ▪
 على هناك مؤشــــر كان وكلما األقل على ســــنويا قيمتها في لالنخفاض فحصــــها يتم بعد لالســــتخدام المتاحة

 .قيمة الموجودات في االنخفاض
 



 ثمار سابقًا(   –شركة ثمار التنمية القابضة )الشركة الوطنية للتسويق الزراعي  
 )خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي( 
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 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
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 قياس القيمة العادلة  - ل
قوائمها المالية الســــــنوية. القيمة تقوم الشــــــركة باإلفصــــــاح عن القيمة العادلة للموجودات غير المالية كجزء من   ▪

العادلة هي الســــــــعر الذي يمكن الحصــــــــول عليه مقابل بيع أصــــــــل أو ســــــــداد التزام في معاملة تتم بين أطراف 
الســـوق في تاريخ القياس. يســـتند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض ب ن معاملة بيع األصـــل أو تحويل االلتزام 

 تتم إما:
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو   •
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب سوق رئيسية.  •
 يجب ان تكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر منفعة قابال  للوصول اليه من قبل الشركة.  ▪
ات التي يســتخدمها أطراف الســوق عند تســعير  يتم قياس القيمة العادلة ألصــل أو التزام ما باســتعمال االفتراضــ ▪

األصــــل أو االلتزام على افتراض أن األطراف في الســــوق يتصــــرفون وفق ما يحقق أفضــــل مصــــالح اقتصــــادية 
 لهم.

ي خذ قياس القيمة العادلة لألصـــــــــــــل غير المالي في الحســـــــــــــبان قدرة األطراف في الســـــــــــــوق على توفير منافع  ▪
ــادية باســـتخدام األصـــل فيما يحق ق أفضـــل منفعة منه أو بيعه إلى طرف أخر من أطراف الســـوق لتحقيق اقتصـ

 أفضل منفعة منه.
ــاليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم   ▪ ــركة أســــــــ ــتخدم الشــــــــ تســــــــ

 مالحظة ، حيث :استخدام المعطيات القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات غير القابلة لل
 المسـتوى الثالث ذلك في بما اإلدارة، على الھامة القيمة العادلة قياسـات جميع على اإلشـراف مسـؤولية تقع •

 .العادلة للقيم
 دوري. بشكل التقييم وتعديالت للمالحظة القابلة غير الھامة المدخالت بمراجعة اإلدارة وتقوم •
 ھذه التقييمات ب ن االســــــتنتاج لدعم ثالث طرف من عليھا الحصــــــول تم التي بتقييم األدلة اإلدارة وتقوم •

 ذلك في الســــــــــــعودية، بما العربية المملكة في المعتمدة المالية الدولية للتقارير المعايير متطلبات تلبي
 اسـتخدام حالة التقييمات في ھذه فيه تصـنف أن ينبغي العادلة الذي للقيمة الھرمي التسـلسـل في المسـتوى 
 .العادلة القيم تستخدم لقياس التسعير، أو خدمات السماسرة أسعار مثل ثالث، طرف من معلومات

أو المطلوبات  للموجودات العادلة القيمة قياس عند المســـتطاع قدر الملحوظة الســـوق  بيانات الشـــركة تســـتخدم ▪
ــني  و ــتويات إلى العادلة القيم يتم تصـ ــل في مختلفة مسـ  المدخالت بناء على العادلة للقيمة الھرمي التســـلسـ

 :يلي كما التقييم في أساليب المستخدمة
  .المماثلة والمطلوبات للموجودات النشطة األسواق المعدلة( في )غير المدرجة األسعار :1 المستوى  •
ــتوى  • ــعار بخالف مدخالت :  2 المســـ ــتوى  في المدرجة األســـ  أو لألصـــــل مالحظتھا يمكن والتي 1 المســـ

 األسعار(. من مشتقة مباشر )أي غير بشكل أو األسعار( )مثل مباشرة إما االلتزام
 مالحظتها )مدخالت يمكن سـوق  بيانات إلى تسـتند ال التي والمطلوبات للموجودات مدخالت :3 المسـتوى  •

 ملحوظة(. غير
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التسلسل من   مختلفة مستويات في تقع االلتزام أو لألصل العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت كانت إذا ▪
 الھرمي من التســلســل المســتوى  نفس في بالكامل تصــنيفه يتم العادلة القيمة قياس فإن العادلة، للقيمة الھرمي

 .كامل لقياس ھام ھو للدخل مستوى  أدنى أن حيث للقيمة العادلة
فيھا  حدث التي التقرير فترة نھاية في العادلة للقيمة الھرمي التســلســل مســتويات بين بالتحويالت الشــركه تثبت ▪

 .التغيير
 

  القانوني االحتياطي - م
 10 تحويل الشـركة على يتعين السـعودية، العربية المملكة في الشـركات ونظام وفقا للنظام االسـاسـى للشـركة   ▪

 مالها رأس من % 30 اإلحتياطي هذا يبلغ حتى القانوني اإلحتياطي إلى صافي دخلها من %
ــاهمين للتوزيع على قابل غير القانوني اإلحتياطي هذا إن ▪ ــتخدامه يمكن ذلك، ومع .المسـ ــائر لتغطية اسـ  خسـ

 .مالها رأس زيادة أو الشركة
 

 األدوات المالية   - ن
( "األدوات المـاليـة"  الـذي  9يتم إثبـات وقيـاس األدوات المـاليـة وفقـا لمتطلبـات المعيـار الـدولي للتقرير المـالي رقم )

وقياس واســتبعاد الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شــراء أوبيع البنود غير  يحدد ويعالج تصــني   
 المتعلقة بذلك.. السياسات المحاسبية تفاصيل يلي المالية. وفيما

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -االعتراف األولي  ▪
ــ ة إدراج أي أصــــل مالي او التزام مالي في   ــ ة طرفا يجب على المنشــ ــبح المنشــ قائمة المركز المالي عندما تصــ

 من أحكام تعاقدية لألداة.
 الموجودات المالية  ▪

 إن الموجودات المالية للشركة التي تقاس بالتكلفة المطف ة هي الفئة األنسب إلى الشركة.
 القياس األولي  ▪

تمويليا  جوهريا ، يتم قياس األصـل  عند القياس األولي، باسـتثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضـمن عنصـرا 
ويتم اثبات تكالي  المعاملة العائدة مباشـــــــــــرة إلى اقتناء  .الخســـــــــــارة أو خالل الربح المالي بالقيمة العادلة من

 األصل المالي في قائمة الربح أو الخسارة.
ــارة يتم قياس األصـــــل أو خالل الربح من العادلة بالقيمة ليس المالي األصـــــل كان وإذا  بقيمته المالي الخســـ

 المعاملة العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل المالي.  تكالي  إلى باإلضافة العادلة
شـــــهرا     12يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحوي عنصـــــرا تمويليا  جوهريا  أو التي تســـــتحق في أقل من 

 (.15بسعر المعاملة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 التصنيف والقياس الالحق  ▪

ــتقة المالية للموجودات الالحق القياس يعتمد ــنيفھا على غير المشـــ القياس التالية بناء على  ضـــــمن فئات  تصـــ
 نموذج األعمال الذى يتم من خالله ادارة الموجودات المالية وكذلك والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية:



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات - أ
 دون  تقرير فترة كل نھاية في الخســــارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم

 المالية الموجودات من أي من التخلص أو البيع عند المجموعة تتكبدھا قد التي تكالي  المعاملة خصـم
 .المستقبل في
 الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطف ة بالتكلفة كمقاســــة مصــــنفة الغير المالية األصــــول جميع إن

 وهذا ,الخســارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة قياســها يتم ,أدناه بيانهلما ســيتم  ووفقا اآلخر الشــامل
 بشــكل تخصــص أن للشــركة يحق األولي وعند االثبات األخرى  المشــتقة المالية األصــول جميع يتضــمن
 بالقيمة أو المطف ة القياس بالتكلفة ومتطلبات شروط تستوفي أخرى  بطريقة والتي المالية األصول نهائي
 أو الخسارة. الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية ك صول اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة

 أو ب خرى  أو بطريقة ينشــ  قد الذي المحاســبي التطابق عدم بحذف تقوم فإنها بذلك الشــركة قامت وإذا 
 .كبير التطابق بشكل عدم تخفيض

 :االخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات - ب
االخر( أو  )أدوات حقوق ملكية  الشـــــــامل الدخل خالل وهى تكون اما )أدوات دين بالقيمة العادلة من

 االخر( الشامل الدخل خالل بالقيمة العادلة من
ــامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم  تقرير فترة كل نھاية في االخر الشـ
 .المستقبل في األصل من التخلص يتم عندما المجموعة تتكبدھا التي تكالي  المعامالت خصم يتم وال
 الشـــــــامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات في االســـــــتثمارات قياس مع العلم انه يتم ▪

 الخسارة: أو الربح خالل من بالقيمة العادلة قياسها يتم وال التاليين الشرطين استوفت إذا اآلخر
 تدفقات تحصــيل طريق عن منه الهدف يتحقق الذي األعمال نموذج ضــمن بها االحتفاظ يتم ✓

 موجودات مالية. و وبيع تعاقدية نقدية
 ألصـــــــل مدفوعات فقط تمثل التي النقدية للتدفقات محددة تواريخ في التعاقدية فتراتها تنشـــــــ  ✓

 القائم.المبلغ  أصل على والفائدة المبلغ
 

بھا  المعترف المتراكمة الخسـائر أو األرباح تصـني  إعادة يتم المالية، بالموجودات االعتراف الغاء عند
 إعادة تصــــني  الحقا يتم ال ذلك، ومع الخســــارة أو الربح قائمة إلى الشــــامل اآلخر الدخل في ســــابقا
 .حقوق الملكية أدوات حالة في والخسارة الربح إلى العادلة القيمة خسائر أرباح أو

 :المطفأة بالتكلفة قياسھا يتم مالية موجودات - ج
الفائدة الفعلي في حال اســــــــــتيفاء  معدل طريقة يجب قياس األصــــــــــل المالي بالتكلفة المطف ة باســــــــــتخدام

 الشرطين التاليين:
االحتفاظ باألصــــــل المالي ضــــــمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من  . 1

 تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية التي هي دفعات  . 2 أن تؤدي الشــــــــــــروط التعاقدية لألصــــــــــ
 للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

وودائع  والذمم المدينة األخرى  الذمم المدينة التجاريةتتضـــمن الموجودات المالية المقاســـة بالتكلفة المطف ة 
. تتضـــــمن ودائع المرابحة ألجل لدى البنوك إيداعات لدى البنوك بتواريخ اســـــتحقاق أصـــــلي  مرابحة ألجل

ضـــــمن  المدرجة القروضن أكثر من ثالثة أشـــــهر وأقل من ســـــنة واحدة من تاريخ اإليداع وأيضـــــا  تتضـــــم
 .أخرى  متداولة مالية غير موجودات

بعـد القيـاس األولي، يتم قيـاس هـذه الموجودات المـاليـة الحقـا  بـالتكلفـة المطفـ ة بـاســــــــــــــتخـدام طريقـة معـدل 
ــاب التكلفة المطف ة من خالل األخذ  ــا  االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. يتم احتســــــ الفائدة الفعال ناقصــــــ

ــيا  من معدل   باالعتبار أي خصــــــم ــاســــ ــوم أو التكالي  التي تعتبر جزءا  أســــ او عالوة على االقتناء والرســــ
ــارة. تدرج  الفائدة الفعال. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعال ضــــــمن إيرادات التمويل في الربح أو الخســــ

 الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.
 

 أعاله الف ات تصنيف عن الناتجة الخسائر أو لألرباح والعرض االثبات طريقة يلي وفيما
 

 الخسائرو  لألرباح والعرض االثبات صنف القياس
األصـــــــــــــول المالية بالتكلفة 

 المطف ه
 :الخسارة أو الربح قائمة في التالية البنود ادراج يتم ▪

  الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الفائدة ايراد ✓
 )انخفاض القيمة وعكسها( الخسائر( عكس )أو المتوقعة االئتمانية الخسائر ✓
  األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب ✓

ــتبعاد( ، باألصـــــل االعتراف الغاء يتم عندما ▪ ــائر الناتجة أو فإن المكاســـــب المالي )االســـ  يتم الخســـ
  أو الخسارة الربح في بھا االعتراف

العـادلـة  أدوات دين بـالقيمـة  
ــامل الدخل من خالل  الشــ
 االخر 

 يتم والتي التالية باســتثناء البنوداالخر   الشــــامل الدخل في بھا االعتراف يتم والخســــائر المكاســــب ▪
المقاســـة بالتكلفة  المالية األصـــول على المطبقة نفســـھا بالطريقة او الخســـارة  الربح في بھا االعتراف
 : المطف ة
 . الفعلية الفائدة طريقة باستخدام الفوائد إيرادات ✓
 . )انخفاض القيمة وعكسها( الخسائر( عكس )أو المتوقعة االئتمانية الخسائر ✓
 األجنبية العمالت صرف خسائر أو مكاسب ✓

أو الخســـائر   األرباح فإنه يتم اعادة تصـــني  المالي )االســـتبعاد(، باألصـــل االعتراف الغاء يتم عندما ▪
 الخسارة أو الدخل الشامل االخر الى الربح فيالمتراكمة 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الخسائرو  لألرباح والعرض االثبات صنف القياس
 اداوت في االســــــــــــــتثمــــار

بـــــــالقيمـــــــة   الملكيـــــــة  حقوق 
 العــادلــة من خالل الــدخــل

 الشامل االخر

 الشامل االخر  الدخل في الخسائر أو بالمكاسب االعتراف يتم ▪
 تمثل لم ما ةأو الخســـــــــار في الربح   تثبت كدخل ان يجب االســـــــــتثمارات ھذه من األرباح توزيعات ▪

 .تكلفة االستثمار من جزء سداد بوضوح
 

 تحت أوالخسـارة الربح االخر إلى قائمة الشـامل الدخل في بھا المعترف المبالغ تصـني  إعادة يتم ال ▪
 .الظروف من ظرف أي

 خالل من العادلة بالقيمة
  ; الخسارة أو قائمة الربح

 في بھا االعتراف يتم الغاء االعتراف، من أو الالحق القياس من ســـواء الناتجة الخســـائر أو المكاســـب
 .الخسارة أو الربح

 

 إعادة التصنيف   ▪
تقوم المنشـــــ ة بتغيير نموذج اعمالها في إدارة الموجودات المالية، فإنه يجب عليها إعادة   -وفقط عندما-عندما 

 وفقا لمتطلبات التصني  المذكورة أعاله.تصني  جميع موجوداتها المالية المت ثرة بذلك 
 

 الغاء االعتراف بالموجودات المالية   ▪
ــل مالي او جزء من  ــب مقتضــــى الحال جزء من أصــ ــل مالي )أو حســ ــكل رئيســــي إلغاء االعتراف ب صــ يتم بشــ
مجموعـة من موجودات مـاليـة متمـاثلـة( )أي اســــــــــــــتبعـادهـا من قـائمـة المركز المـالي( عنـدمـا تنقضــــــــــــــى الحقوق  

 إلى الملكية ومنافع مخاطره جميع أو المالي األصــــــل تحويل األصــــــل أو عند من للتدفقات النقدية ديةالتعاق
 .او الخسارة الربح قائمة في الدفترية القيمة في الفرق  ويتم إثبات .اخر.  طرف

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية   ▪
دليل موضــوعي على أن أصــل مالي او مجموعة من تقوم الشــركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم احتمالية وجود 

الموجودات المالية قد تعرضـــــــــــــت لالنخفاض. يظهر انخفاض القيمة عند وقوع حدث او أكثر إذا كان لإلدراج 
األولي لألصــل ت ثير على التدفقات النقدية المســتقبلية التقديرية من األصــل المالي أو مجموعة من الموجودات 

 سها بصورة يعتد بها.المالية والتي يمكن قيا
( من المنشــــــــــاة تطبيق نموذج لقياس خســــــــــائر االئتمان المتوقعة  9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية. ليس بالضـــرورة حصـــول حدث ائتماني من أجل إدراج الخســـائر 
مة نموذج الخســـــــارة االئتمانية المتوقعة، باحتســـــــاب الخســـــــائر  االئتمانية. تقوم المنشـــــــ ة بدال من ذلك، مســـــــتخد

 االئتمانية المتوقعة والتغيرات كما في تاريخ كل تقرير مالي.
ــارة االئتمانية المتوقعة وعمل مخصــــــــص لها إما بمبلغ يعادل )أ(   ــائر   ۱۲يجب قياس الخســــــ شــــــــهرا من الخســــــ

 المتوقعة أو )ب( الخسائر المتوقعة الطويلة األجل. 
ل عدم زيادة المخاطر االئتمانية لألداة المالية بشكل جوهري منذ البداية، عندئذ يتم تكوين مخصص  في حا ▪

 شهرا .  ۱۲يعادل الخسارة المتوقعة لمدة 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 طويلة األجل.  االئتمانيةوفي حاالت أخرى، يجب عمل مخصص للخسائر  ▪
 

للمعيار  وفقا المبسـطة الطريقة بتطبيق الشـركة قامت األخرى، المدينة واألرصـدة التجارية المدينة للذمم بالنسـبة ❖
  المالية حيث : الموجودات عمر مدى على االئتمانية الخسائر لتوقعات طبقا االئتمان خسائر واحتساب

 االئتمان، بخسـائر يتعلق فيما السـابقة الشـركة خبرة على تقوم مخصـصـات مصـفوفة الشـركة بإنشـاء قامت -
 .االقتصادية والبيئة بالمدينين الخاصة للعوامل المستقبلية بالنسبة وتعديلها

مدة  اسـتحقاقها موعد وتجاوز متعثرة التعاقدية الدفعات تكون  عندما متعثرا   المالي األصـل أن الشـركة تعتبر -
 المعلومات تبين عندما متعثرا   ماليا أصــــــال   أن الشــــــركة تعتبر قد الحاالت، بعض في انه إال يوما .  90

 بالحســــبان أخذها قبل كاملة القائمة التعاقدية المبالغ الشــــركة اســــتالم احتمالية عدم أو الخارجية الداخلية
 الشركة. بواسطة محتفه بها ائتمانية تعزيزات

 

ــتثمارات   ــامل االخر ، فإنه يتم خفض   فيفيما عدا االســـــــ ــها من خالل الدخل الشـــــــ ادوات الدين التى يتم قياســـــــ
القيمة الدفترية لألصــل من خالل اســتخدام حســاب المخصــص ويتم إدراج مبلغ الخســارة في الربح او الخســارة. 

لتدفقات وتســــتمر إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية المخفضــــة باســــتخدام معدل الفائدة المســــتعمل في خصــــم ا
النقدية المســـــتقبلية بغرض قياس خســـــارة االنخفاض في القيمة. ويتم شـــــطب القروض مع المخصـــــص المرتبط 
بالقروض عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالســـــترداد المســـــتقبلي وتحقق جميع الضـــــمانات أو تحويلها إلى  

 الشركة. 
ســــها من خالل الدخل الشــــامل االخر فإنه يتم اثبات ادوات الدين التى يتم قيا فيأما فيما يتعلق باالســــتثمارات   ▪

احتياطى اعادة تقييم االسـتثمار ، وال يقلل من القيمة  فيالدخل الشـامل االخر والمتراكم  فيمخصـص الخسـارة  
 قائمة المركز المالى. فيالدفترية لألصل المالى 

خفاض في القيمة التقديرية بســــــبب زاد أو نقص مبلغ خســــــارة االن -كل االحوال فيما إذا في ســــــنة الحقة  فيو  ▪
حدث وقع بعد تســجيل االنخفاض في القيمة فيتم زيادة او تقليص خســارة االنخفاض في القيمة المســجلة ســابقا  
ــترداد إلى  ــاب المخصــــص. إذا ما تم عكس قيد شــــطب ما في وقت الحق، فيتم قيد االســ من خالل تعديل حســ

 تكالي  التمويل في الربح أو الخسارة. 
 

 طلوبات المالية الم ▪
 تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض وسلف.

 
 

 القياس األولي  ▪
يتم تصــــــــــــــني  المطلوبـات المـاليـة عنـد االعتراف األولي كمطلوبـات مـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل الربح أو 

 دائنة. حسب مقتضى الحال.الخسارة والدخل الشامل اآلخر وكقروض وسلف وذمم 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــجيل جميع المطلوبات المالية بداية بالقيمة العادلة، وفي حال القروض طويلة األجل والســــــــلف   يتم قياس وتســــــ
 بالقيمة والذمم الدائنة بعد خصــم التكالي  المباشــرة العائدة على المعاملة. )اى انه باســتثناء المطلوبات المالية

 الخسارة(. أو في الربح مباشرة مالية مطلوبات باقتناء مباشرة المتعلقة لمعاملةا تكالي  إثبات يتم العادلة حيث
 التصنيف والقياس الالحق  ▪

  

 المطفأه بالتكلفة - أ

 بذلك ، فيما عدا: الحقا قياسھا المطف ه ويتم يجب على المنشاة تصني  جميع المطلوبات المالية بالتكلفة
 خالل الربح أو الخسارة.المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من  .1
المطلوبات المالية التي تنشــــــــــــــا عند تحويل أصــــــــــــــل مالي غير مؤهل إللغاء اثباته أو عند تطبيق طريقة  .2

 المشاركة المستمرة )منهج االرتباط المستمر(. 
 عقود ضمان مالي. .3
 العادلة ةبالقيم قياســـه يتم ولم الســـوق، ســـعر من أقل بتقديم قرض بمعدل فائدة التزامات أو االرتباطات .4

 الخسارة.  أو الربح خالل من
الثمن )العوض( المحتمــل المــدرج من قبــل الجهــة المقتنيــة في عمليــة تجميع أعمــال والتي ينطبق عليهــا  .5

 إثـبات (. يتم قـياس هـذا الثمن المحتمـل الحـقا  ـبالقيمـة العـادـلة مع3المعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رقم )
 الخسارة. أو الربح ضمن التغيرات

ــتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. تدرج   يتم قياس جميع المطلوبات المالية للشــــــركة الحقا بالقيمة المطف ة باســــ
األرباح والخســــائر في الربح أو الخســــارة عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة 

 الفعال. 
ــم أو عالوة على االقتناء والرســـــــــــوم أو يتم احتســـــــــــاب التكلفة المطف ة من خالل ا ألخذ في االعتبار أي خصـــــــــ

التكالي  التي تعتبر جزءا أســـــــاســـــــيا من طريقة معدل الفائدة الفعال. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعال كتكالي   
 تمويل في الربح أو الخسارة.

ا تشــكل ال )والتي العادلة بالقيمة قياســھا يتم التي المالية للمطلوبات الخســائر أو المكاســب إثبات يتم  من جزء 
 المطلوبات لبعض أوالخســائر المكاســب ذلك من ويســتثنى .الخســارة أو الربح عام( في بشــكل التحوط عالقة
 مطالبة الشــــركة تکون  عندما الخســــارة أو الربح قائمة خالل من العادلة تخصــــيصــــھا بالقيمة تم التي المالية
 .االخر الشامل الدخل في بااللتزامات االئتمان المرتبطة مخاطر في التغيرات آثار بتقييم

 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات - ب

 :الفئة ھذه ضمن تقع التي المالية المطلوبات تشمل
 .للمتاجرة بھا المحتفه المطلوبات . 1
 .تحوط ك دوات المخصصة غير المشتقات مطلوبات  . 2
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 .الخسارة أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المخصصة المطلوبات  . 3
 الربح في التغيرات وتســجيل العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بقياس الشــركة تقوم االولي، التســجيل بعد
 .الخسارة أو
 الخسارة أو الربح في العادلة بالقيمة المخصصة المالية المطلوبات من والخسائر األرباح تقسيم يتم عادة
 :النحو التالي على
 مخاطر في التغيرات إلى يعود الذي المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير مبلغ اثبات يتم -1

 .االخر الشامل في الدخل المالية االلتزامات لتلك االئتمان
 .الخسارة أو الربح في المالي لاللتزام العادلة القيمة في التغير من المتبقية القيمة اثبات يتم -2

 
 
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات بخالف المالية المطلوبات - ج

 من المتحصـــالت تعديل يتم .الفعلي الفائدة معدل باســـتخدام المطف ة بالتكلفة المالية المطلوبات قياس يتم
 ســيتم التي القيمة ھي االســتحقاق عند الدفترية القيمة تكون  بحيث الدين مدى عمر على المصــدرة الديون 
 .التحوط محاسبة لمتطلبات تحوط ك دوات المالية المخصصة المطلوبات تخضع .االستحقاق عند سدادھا

 

 إعادة التصنيف   ▪
    ال يمكن للمجموعة إعادة تصني  أي التزام مالي.

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية       ▪
يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند الوفاء به او إلغاهه أو انتهاهه. وعند اســتبدال التزام مالي موجود ب خر من 
ــكل جوهري، فإن مثل هذا   ــروط التزام حالي بشــــ ــروط مختلفة تماما او عند تعديل شــــ ــب شــــ نفس المقرض حســــ

م التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصــــــــلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم االســــــــتبدال او التعديل يت
 تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية ذات الصلة في الربح أو الخسارة.

 

 المالية( والمطلوبات الموجودات بين مقاصة األدوات المالية )المقاصة ▪
ــة الموجودات المالية والمطلوبات الما ــافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يتميتم مقاصـ ــجل بالصـ  لية وتسـ

 : التاليين استيفاء الشرطين
 الموجودات في بھا المعترف المبالغ بين المقاصــــــــــــة لعمل نظاميا قانونيا حق ا حالي ا الشــــــــــــركة تمتلك . 1

 .والمطلوبات
 .واحد آن   في االلتزام وتسوية باألصل االعتراف أو الصافي، أساس على بالتسوية نية لدى الشركة وجود . 2

 
 تحقق اإليرادات - س
 لم ـما(  15يتم إثـبات وقـياس اإليرادات الـناشـــــــــــــــئة عن العقود وفـقا لمتطلـبات المعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية رقم ) -

العمالء بناء   مع العقود الناشــــــئة عن ضــــــمن نطاق معايير أخرى. حيث يتم االعتراف باإليرادات العقود ھذه تكن
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خطوات ، حيث يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع  على نموذجا شـــــــــــامال واحدا من خمس
 المبلغ على بناء   اإليرادات المنشـــــ ة الحصـــــول عليه مقابل تحويل البضـــــائع او الخدمات إلى العميل. حيث تُقاُس 

 العميل. مع المبرم العقد في المحدد
ل عندما باإليرادات كةالشـــــــر  وتعترف -  المعايير اســـــــتيفاء وعند العميل إلى أو خدمات منتج على الســـــــيطرة تُحو ِّ

 يعتمد زمني مدى على أو زمنية نقطة عند إما أدناه، ويكون  موضـح كما الشـركة، من أنشـطة نشـاط لكل المحددة
 .العميل إلى خدمات أو السلع على تحويل السيطرة طريق عن االلتزام باداء الوفاء على

 حيث تقوم الشركة بإدراج اإليرادات من العقود مع العمالء استنادا  إلى الخمس خطوات التالية:  -
(: تحـديـد العقـد مع العميـل: العقـد هو اتفـاق بين طرفين أو أكثر ينتج عنـه حقوق والتزامـات الزاميـة 1الخطوة ) •

 ويوضح المعايير التي يجب استيفاهها لكل عقد 
تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد للعميل حســـــب العقد من اجل نقل بضـــــائع (:  ۲الخطوة ) •

 او تقديم خدمات للعميل. 
تحديد ســـــــعر المعاملة: ســـــــعر المعاملة هو الثمن المتوقع من الشـــــــركة مقابل تناقل البضـــــــائع أو (:  ۳الخطوة ) •

 لمحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.الخدمات المتفق عليها مع العميل، باستثناء المبالغ ا
(: توزيع ســــــــعر المعاملة على التزامات األداء في العقد: بالنســــــــبة للعقد الذي يحتوي على اكثر من 4الخطوة ) •

التزام أداء، تقوم الشـــــركة بتوزيع ســـــعر المعاملة على كل التزام أداء بمقدار مبلغ مقدر الثمن المتوقع تحصـــــيله 
 ت دية التزام األداء من البضائع أو الخدمات لقاء 

 (: إدراج اإليرادات عند )أو حينما( تستوفي المنش ة التزام األداء. 5الخطوة ) •
 تستوفي الشركة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات على مدى مدة العقد إذا ما حققت أي من المتطلبات التالية: -
 تلك المنافع في ذات الوقت، او حصول العميل على المنافع الناتجة عن أداء الشركة واستهالك -1
 اداء الشركة يؤدي إلى إنشاء أو تحسين اصل واقع تحت سيطرة العميل وقت التحسين او اإلنشاء، او۲ -2
اداء الشـــركة لاللتزام ال يكون اصـــال الســـتخدامات أخرى للشـــركة، كما يكون للشـــركة الحق في تحصـــيل المبلغ  -3

 لألداء المكتمل حتى تاريخه واجب النفاذ. 
بالنســبة اللتزامات األداء التي ال يتحقق فيها أحد الشــروط أعاله، فإنه فيتم إدراج اإليرادات في الوقت الذي يتم  •

 زام األداء.فيه استيفاء الت
عندما تقوم الشـركة باسـتيفاء التزام أداء من خالل تقديم البضـائع أو الخدمات الموعودة، فإن الشـركة بذلك تقوم  •

ــلت عليه جراء األداء. وإذا ما تجاوز مبلغ الثمن المفوتر  ــل بناء على العقد مقابل الثمن الذي حصـــ بإيجاد أصـــ
 التزام العقد. للعميل مبلغ اإليرادات المدرجة فهذا يزيد من

تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المســـــــتلم أو المســـــــتحق القبض مع األخذ بالحســـــــبان شـــــــروط الدفع التعاقدية   -
 المحددة. 

ــادية إلى الشـــــركة مع إمكانية  - ــارة بمقدار الحد المتوقع لتدفق المنافع االقتصـــ يتم إدراج اإليرادات في الربح أو الخســـ
 بصورة يعتد بها. -حيثما ينطبق   -  قياس اإليرادات والتكالي
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 ايرادات من بيع المنتجات •
ــح أعاله حيث ، يتم ــة المنافع والمخاطر نقل يتم إثبات اإليرادات وفقا  لما هو موضـ  إلى المباعه بالمنتجات الخاصـ

 الزمنية المرحلة تلك في اإليراد وإثبات إصـدار الفواتير يتم وعليه ، لها وإقراره بذلك إسـتالمه وبمجرد العميل مباشـرة
والوفاء بتلك   المبرمة وفقُا للعقود العمالء بها يتمتع التي الحســـــــــومات من أيا   خصـــــــــم بعد القيمة وذلك بصـــــــــافي
  اإللتزامات.

 .ويتم تحقق االيراد بالشركة عند اصدار الفاتورة وتسليم البضاعة
 

 تكاليف اإليرادات  - ع
 .بااليراداتوالمصروفات المباشرة الخاصة  المشترياتفي تكلفة  االيراداتتكالي     تتمثل

 

 المصروفات  - ف
تشـــــمل مصـــــروفات البيع والتســـــويق والمصـــــروفات العمومية واإلدارية التكالي  المباشـــــرة وغير المباشـــــرة التي ال تعتبر   -

 بالتحديد جزءا من تكلفة اإليرادات. 
 ة عن جهود الشركة الكامنة وراء المبيعات ووظائف التسويق. مصروفات البيع والتسويق في تلك المصروفات الناشئ -
 يتم تصني  جميع المصروفات ، اإلطفاء وخسائر االنخفاض في القيمة كمصروفات عمومية وإدارية.  -
 

 والضريبةالزكاة  - ص
 

 الزكاة  1-ف
بالمملكة العربية  والجماركهيئة الزكاة والضــــريبة   تصــــدرها التي الزكوية لألنظمة الزكاة وفقا مخصــــص احتســــاب تم -

  السعودية "الهيئة".
 الربح أو الخسارة.قائمة يتم تحميل مخصص الزكاة على  -
، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة  الزكوي  الربط عن الناتجة التسويات معالجةيتم تسجيل أي التزامات إضافية ، و  -

 اعتماد الربط الزكوي.عند االنتهاء من الربط في نفس السنة المالية التي يتم فيها 
 

  ضريبة االستقطاع 2-ف
تســـــــــتقطع المجموعة ضـــــــــرائب على بعض المعامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية الســـــــــعودية كما هو  -

ــتقطاع المتعلقة  ــريبة االسـ ــجيل ضـ ــعودية. يتم تسـ ــريبية المعمول بها في المملكة العربية السـ مطلوب وفقا لألنظمة الضـ
 بالمدفوعات األجنبية كمطلوبات.

 

 المعامالت ضريبة 3-ف
 ،)ضـريبة القيمة المضـافة ذلك في المعامالت )بما ضـريبة خصـم بعد والموجودات والمصـاري  اإليرادات إثبات يتم -

 :عدا فيما
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 الســـــلطةمن  لالســـــترداد قابلة غير خدمات أو موجودات شـــــراء بشـــــ ن المتكبدة المعامالت ضـــــريبة تكون  عندما •
 بنود من أو كجزء األصــــــل شــــــراء تكلفة من كجزء المعامالت ضــــــريبة إثبات يتم الحالة، هذه وفي الضــــــريبية،
 و ذلك، ينطبق حيثما المصاري ،

  المعامالت. ضريبة مبلغ مع إدراجها تم التي والدائنة المدينة الذمم •
 من السـلطة الضـريبية كجزء إلى، الدفع المسـتحقة أو من، لالسـترداد القابلة المعامالت ضـريبة مبلغ صـافي إدراج يتم -

 .المالي المركز قائمة في أو الدائنة المدينة الذمم
 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل - ق
الى العملة الوظيفية   الســـــائدة الصـــــرف األجنبية بعد تحويلها وفقا  ألســـــعار بالعمالت تتم التي المعامالت تســـــجيل يتم -

 األجنبية بالعمالت النقدية الطبيعة ذات وااللتزامات األصـول تحويل أرصـدة ويتم المعاملة(، السـعودي( بتاريخ )الريال
 عن الناتجة والخســائر باألرباح االعتراف يتم المالية. تاريخ القوائم في الســائدة الصــرف ب ســعار الســعودي الريال إلى

 الخسارة.الربح أو  في الصرف أسعار في التغيرات
يتم اعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســـها بالتكلفة التاريخية لعملة أجنبية باســـتخدام اســـعار الصـــرف كما في  -

ـتاريخ المعـامالت األولـية وال يتم تعـديلهـا الحـقا. يتم تحوـيل البنود غير النـقدـية التي يتم قـياســــــــــــــهـا ـبالقيمـة العـادـلة لعمـلة  
ــعار  ــتخدام أســـ ــارة أجنبية باســـ الصـــــرف في التاريخ الذي جرى فيه تحديد القيمة العادلة. يتم التعامل مع الربح أو الخســـ

الناشــئة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســها بالقيمة العادلة بما يتماشــى مع االعتراف بالربح أو الخســارة من 
 التغيرات في القيمة العادلة للبند ذو الصلة.

 

 المخصصات  - ر
لمخصــصــات عندما يكون لدى الشــركة التزام )قانوني أو ضــمني( ناشــا عن حدث ســابق ويكون هناك احتمال أن  تدرج ا -

ــادية ويكون  ــد منافع اقتصـــ ــداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية الموارد إلى خارج الشـــــركة تجســـ يطلب من الشـــــركة ســـ
  -على سـبيل المثال -شـركة سـداد بعض أو كامل المخصـص  باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وحيثما تتوقع ال

بموجب عقد ت مين، فيتم إدراج الســداد ك صــل مســتقل ولكن فقط عندما يكون الســداد مؤكدا  فعليا. يتم عرض المصــروف  
 المتعلق بالمخصص في الربح أو الخسارة بعد طرح أي سداد.

ــتقبلية المتوقعة بمعدل  إذا كان ت ثير القيمة الزمنية للمال جوهريا ، يتم تحديد - ــات بخصـــم التدفقات النقدية المسـ المخصـــصـ
ــم الحالي ــوق الحالية للقيمة الزمنية المال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. عند  قبل الخصـ ــريبة الذي يعكس تقييمات السـ الضـ

 سارة .استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل في الربح أو الخ
يتم مراجعة المخصــــــصــــــات في تاريخ كل تقرير مالي وتعدل لتعكس أفضــــــل تقدير حالي. إذا لم يعد محتمال تدفق موارد   -

 خارجية مطلوبة متضمنة منافع اقتصادية لسداد االلتزام، فإنه يتم عكس المخصص.
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 العمليات )االلتزامات المتعلقة بإزالة الموجودات( إيقاف تكاليف -
 أو إعادة ت ھيل الترميم أعمال عن المســــؤولية الشــــركة تتحمل عندما العمليات بإيقاف لاللتزام بمخصــــص االعتراف يتم

 .واألنظمة الحالية متطلبات القوانين على العالقة ذات والتكالي  المطلوبة العمليات إيقاف درجة تعتمد األراضي،
ــمن ــمولة المدرجة التكالي  تتضـ  حدوثھا على مدى عمر المتوقع العمليات إيقاف التزامات جميع المخصـــص في والمشـ

 ضـــــمن بند كجزء من الموجودات رســـــملته وتتم الحالية قيمته إلى العمليات إيقاف مخصـــــص خصـــــم الموجودات. ويتم
 .الموجودات لتلك مدى العمر المتوقع على كمصروف استھالكه يتم ثم ومن والمعدِّات والمصنع الممتلكات

 األحكام والتقديرات ضـوء في طبيعي أمر ھي العمليات إليقاف النقدية التدفقات ووقت المقدِّر المبلغ على التعديالت إن
 العالقة. الموجودات ذات في زيادة تقابلھا المطلوبات في كزيادة التعديالت ھذه تســجيل ويتم عليھا. تنطوي  التي الھامة

 :يلي ما تالتعديال ھذه على تؤثر التي العوامل وتتضمن
 . التقنية تطوير •
 . البيئية اإلدارة واستراتيجيات التنظيمية المتطلبات •
 . التضخم آثار ذلك في بما المتوقعة األنشطة وتكالي  المقدِّر الحد في التغيرات •
 االقتصادية. االستدامة في التغيرات •

 
 منافع الموظفين  - ش

 برامج المنافع المحددة  -
انظمة المملكة   فيتقدم الشـركة خطة منافع محددة للموظفين وفقا  لنظام العمل بالمملكة العربية السـعودية كما هو محدد 

 العربية السعودية 
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل 
ــتحقة للموظفين والمتعلقة باالجور والرواتب بما ير النقدية ، المنافع غ ذلك في يتم االعتراف بااللتزام عن المنافع المســـــــ

ــفر خالل الفترة التى يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها ، وكذلك المبلغ  ــية وتذاكر الســ ــنوية واالجازة المرضــ واالجازة الســ
غير المخصـــــــــــوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة على اســـــــــــاس ان الخدمة ذات الصـــــــــــلة قد تم ت ديتها. تقاس  

ــوم والمتوقع ان يتم دفعه مقابل االلتزامات المعترف بها والمتع ــيرة األجل بالمبلغ غير المخصــــــ لقة بمنافع الموظفين قصــــــ
 الخدمة المقدمة.

 
 

 لمابعد انتهاء الخدمة  الموظفين منافع -
ــاهمة  ــة الت مينات اإلجتماعية، ويمثل خطة مســ ــســ ــعوديين إلى مؤســ ــتراكات تقاعد لموظفيها الســ تقوم الشــــركة بســــداد إشــ

 الدفعات كمصاري  عند تكبدها.محددة وتعتبر  
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 المحتملة والموجودات االلتزامات - ت
التزامات من المحتمل أن تنشــــــــــ  عن أحداث ســــــــــابقة ويت كد وجودها فقط من خالل وقوع أو  هيااللتزامات المحتملة   -

ــتقبلية غير مؤكدة ال تقع ضــــمن الســــيطرة الكاملة للشــــركة. أو التزام حالى ال  عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مســ
ام وفى حالة عدم القدرة على قياس يتم اثباته ألن من غير المحتمل ان تكون هناك حاجه لتدفق الموارد لتســـوية االلتز 

 القوائم المالية. فيمبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن الشركة ال تثبت االلتزامات المحتملة وانما تفصح عنها 
القوائم المـاليـة ، ولكن يفصــــــــــــــح عنهـا عنـدمـا يكون من المحتمـل تحقيق منـافع   فيال يتم اثبـات الموجودات المحتملـة   -

 اقتصادية.
 
 

 السهم ربحية  - ث
يتم احتســاب الربحية األســاســية للســهم بقســمة صــافي الدخل العائدة إلى حملة األســهم للشــركة على المتوســط المرجح  -

 لعدد األسهم القائمة خالل السنة. 
 وبما أن الشركة ليس لديها اي أسهم قابلة للتحويل فان الربحية األساسية للسهم تساوي الربحية المخفضة للسهم. -

 
  الشركة  لمساهمي النقدية األرباح توزيعات - خ

 وإن التوزيع اعتماد عند وذلك الشــــــركة لمســــــاهمي النقدية التوزيعات بدفع المتعلقة االلتزامات بإثبات الشــــــركة تقوم -
 الشركة. رغبة بحسب يتم لم يعد التوزيع

 قبل عليها من المصـــــــادقة عند األرباح توزيعات اعتماد يتم الســـــــعودية العربية المملكة في الشـــــــركات لنظام وفقا  -
 المساهمين.

المبلغ  إثبات يتم .اإلدارة مجلس قبل من عليها المصــــــادقة عند وجدت، إن األولية، األرباح توزيعات تســــــجيل يتم  -
 .الملكية حقوق  ضمن مباشرة المقابل

 

 العمليات غير المستمرة - ذ
 أحد مكونات أعمال الشركة التى يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن بقية الشركة وهى: هي -

 تمثل خط عمل رئيسى منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات المنفصلة. ▪
 جزء من خطة واحدة منسقة الستبعاد خط عمل رئيسى منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات. أو ▪
 اقتناهها بصورة حصرية لغرض اعادة بيعها.شركة تابعة تم  ▪

 

 مقدما مدفوعة مصاريف - ض
 .القيمة متراكمة في انخفاض خسائر أي ناقصا بالتكلفة مقدما طويلة األجل المدفوعة المصاري  يتم اثبات
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 التقارير القطاعية  - ظ
 قطاع األعمال هو بمثابة مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت: -

أعماله في األنشـطة التجارية التي من خاللها يمكن تحقيق إيرادات وتكبد مصـروفات بما في ذلك اإليرادات يزاول  ( 1
 والمصروفات التي تتعلق بمعامالت مع مكونات أخرى للشركة؛

ــؤول األول من العمليات من أجل اتخاذ قرارات متعلقة   ( 2 ــتمرة من قبل المســــــ ــورة مســــــ يتم تحليل نتائج عملياتها بصــــــ
 لموارد وتقييم األداء.بتخصيص ا

 التي تتوفر بش نها معلومات دقيقة بشكل منفصل. ( 3
ــة لمخاطر وعوائد تختلف عن  - ــادية معينة معرضـــ ــمن بيئة اقتصـــ يقوم القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات ضـــ

ية فقط فلم قطاعات التشــغيل في بيئات اقتصــادية أخرى. وحيث أن الشــركة تزاول أعمالها في المملكة العربية الســعود
 يتم عرض قطاعات جغرافية في هذه القوائم المالية.

 
 

 المحتملة والموجودات االلتزامات - غ
التزامات من المحتمل أن تنشــــــــــ  عن أحداث ســــــــــابقة ويت كد وجودها فقط من خالل وقوع أو  هيااللتزامات المحتملة   -

ــتقبلية غير مؤكدة ال تقع ضــــمن الســــيطرة الكاملة للشــــركة. أو التزام حالى ال  عدم وقوع واحد أو أكثر من أحداث مســ
ام وفى حالة عدم القدرة على قياس يتم اثباته ألن من غير المحتمل ان تكون هناك حاجه لتدفق الموارد لتســـوية االلتز 

 القوائم المالية. فيمبلغ االلتزام بموثوقية كافية فإن الشركة ال تثبت االلتزامات المحتملة وانما تفصح عنها 
القوائم المـاليـة ، ولكن يفصــــــــــــــح عنهـا عنـدمـا يكون من المحتمـل تحقيق منـافع   فيال يتم اثبـات الموجودات المحتملـة   -

 اقتصادية.
 

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

الت كوالمطلوبات   عدم  أن  إال  المالي.  التقرير  تاريخ  في  كما  المحتملة  المطلوبات  عن  واإلفصاح  عنها  هذه  المصرح  بش ن  د 
والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي   االفتراضات

 ستت ثر في الفترات المستقبلية.
 

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

ي الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية ف
 والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
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 المحاسبية الهامة التي لها ت ثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي:  واالفتراضاتتم بيان األحكام والتقديرات 
 

 األحكام: 4-1
 إستيفاء التزامات األداء 

ــتيفاء   األداء على مدى الوقت أو في    التزاماتيجب على الشـــــــــــركة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم اســـــــــ
وقت محدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات. قامت الشـــــركة بتقييم ذلك بناء على إتفاقيات البيع والشـــــراء التي  

 أبرمتها مع العمالء وأحكام األنظمة والقوانين ذات الصلة.
 

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

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

 

 (19 – وباء كورونا )كوفيد  
القوائم المالية األخيرة على خلفية وباء   فيعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم الت كد التى تم الكشف عنها  قامت الشركة بمراج
المتوقعة للموجودات المالية ، فإن خسارة إنخفاض قيمة   االئتمانية( . تعتقد اإلدارة أنه بخالف الخسائر  19  –كورونا )كوفيد  

القوائم المالية    فيديرات عدم الت كد األخرى تظل مماثلة لتلك التى تم اإلفصاح عنها  الموجودات غير المالية وجميع المصادر لتق
 (. 34إيضاح ) –فترة إعداد التقارير المستقبلية  فيتغييرات مطلوبة  أيمراقبة الوضع وستنعكس  فيالسنوية. ستستمر اإلدارة 

 

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

ــتخدام نماذج  ــة بالتكلفة المطف ة هو مجال يتطلب اســ ــائر اإلئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاســ إن قياس مخصــــص خســ
 المستقبلية والسلوك اإلئتماني. االقتصاديةفتراضات هامة حول الظروف إمعقدة و 

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

 المتوقعة. االئتمانيةلقياس الخسائر  واالفتراضاتإختيار النماذج المناسبة  -1
إنشـــــاء  وزن  نســـــبي  للتصـــــورات  المســـــتقبلية  لكل  نوع  من  أنواع  المنتجات/األســـــواق وما يرتبط  بها  من  خســـــائر  -2

 متوقعة.  ائتمانية
 المتوقعة. االئتمانيةإنشاء مجموعة من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر  -3

 المتوقعة لألدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطف ة. االئتمانيةر بإثبات مخصص للخسائ الشركةتقوم 
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ــائر   ــاوي الخسـ ــائر بمبلغ يسـ المتوقعة على مدى العمر اإلفتراضـــي لألداة المالية    االئتمانيةتقوم الشـــركة بقياس مخصـــص الخسـ
 بإستثناء:  

 شهرا. 12اإلئتمان المتوقعة لها على مدى األدوات المالية التالية والتي يتم قياس مخصص خسائر  -
المنخفضــــــــــــــة في ـتاريخ التقرير واألدوات المـالـية التي لم ترتفع فيـها المخـاطر   االئتـمانـيةالموجودات المـالـية ذات المخـاطر  -

 بشكل جوهري منذ اإلثبات األولي لها.  االئتمانية
 

 

 الحركة بطيء المخزون  مخصص
القابلة   القيمة صــــافي أو المخزون بالتكلفة قياس ويتم .والمتقادمة الحركة بطيئة المخزون  لبنود مخصــــص بعمل اإلدارة تقوم

التقديرات   هذه ت خذ .التقديرات إجراء وقت في موثوقية الدليل األكثر على للتحقق القابلة القيمة صـافي تقديرات وتسـتند للتحقق
ــعار تقلبات االعتبار بعين ــرة المرتبطة أو التكالي  األسـ  الذي الحد إلی المالية القوائم تاريخ بعد تحدث التي باألحداث مباشـ

  السنة. نهاية في القائمة الظروف األحداث تلك تؤكد فيها
 

 االعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  
التقدير بعد األخذ في االعتبار   تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا -

المدة المتوقع فيها اسـتخدام األصـل والتلف الطبيعي، تقوم اإلدارة بفحص األعمار اإلنتاجية التقديرية وطريقة االسـتهالك دوريا 
 للت كد من توافق طريقة ومدة االستهالك مع نموذج المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات.

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

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما اذا كان هناك مؤشرات على انخفاض قيمة الموجودات غير المالية في تاريخ كل  -

ــترداد   تقرير مالي. يتم اختيار الموجودات غير المالية لتحديد انخفاض القيمة في حال وجود مؤشـــــــــرات على عدم إمكانية اســـــــ
 القيم الدفترية. 

القيمة قيد االســــتعمال، تقوم اإلدارة بتقييم التدفقات النقدية المســــتقبلية من األصــــل او الوحدة المحققة للنقد عندما يتم احتســــاب   -
 وتختار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.

 

 مبدأ االستمرارية  
دأ االســتمرارية وتوصــلت الى ان لديها الموارد لالســتمرار قامت إدارة الشــركة بعمل تقييم لقدرتها على االســتمرار على أســاس مب

وافقت المحكمة على  تخضـــع الشـــركة لنظم اإلفالس والئحته التنفيذية حيث  في نشـــاطها في المســـتقبل المنظور. إضـــافة لذلك،  
ــاهمين والدائنين  التنظيم المالي المقدم من الشـــــــــركة إعادة مقترح   ــاح  مقترحالعلى  وتمت موافقة كال  من المســـــــ تم   .(37)إيضـــــــ

 االستمرار في إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 
 



(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية

م2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
(ريال سعودي)

023 476 87542 41 291 505 3592 100 396 420 4336 794 196 081 6971 300 77625 231 6م2021/01/01التكلفة في 
851 1                 -840 1               -                   -11                     -                 -                -االضافات خالل السنة

(849 532 10)(875 41 )(131 507 2)              -(396 420 6)(251 482 )(196 081 1)                 -                -*اإلستبعادات خالل السنة
025 945 31                -                -359 100                    -193 312                    -697 300 77625 231 6م2021/ 12/ 31التكلفة في 

:مجمع اإلهالك واإلنخفاض في القيمة
                 -                -                -              -                   -                 -                   -                 -                -م 2021/01/01مجمع االنخفاض في 

340 655 14                -499 493 3592 100 270 891 6343 661 463 059 1151 449 6                -م 2021/01/01مجمع االهالك في 
552 100 1                -053 12               -319 267 425 40 734 21 021 759                 -***اهالك السنة

(209 197 8)                -(552 505 2)              -(589 158 4)(871 451 )(197 081 1)                 -                -مجمع إهالك اإلستبعادات خالل السنة
951 672 12                -                -              -                   -                 -                   -951 672 12                -**إنخفاض في القيمة خالل السنة
634 231 20                -                -359 100                    -188 250                    -087 881 19                - م2021/ 12/ 31مجمع االهالك واإلنخفاض في

391 713 11                -                -              -                   -005 62                    -610 419 7765 231 6م2021/12/31صافي القيمة الدفترية  في 
683 820 87527 41 792 11               -126 529 7992 132 733 21 582 851 77618 231 6م2020/ 12/ 31صافي القيمة الدفترية في 

وكذلك تم إثبات  (29) ريال سعودي مدرجة ضمن إيضاح رقم 1 548 629تم خالل الفترة الالحقة لتاريخ القوائم المالية القيام بجرد فعلي للممتلكات واآلالت والمعدات المملوكة للشركة وبناء على نتائج ذلك الجرد تم إستبعاد جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ونتج عن ذلك خسائر رأسمالية بمبلغ * 
.(38)م، بناء على قرار مجلس اإلدارة إيضاح رقم 2021 ديسمبر 31وتم تسجيلها على السنة المالية المنتهية في  (8) ريال سعودي إيضاح رقم780 000أصول وممتلكات متاحة للبيع بمبلغ 

 مواقع مملوكة للشركة مع إجمالي أرصدة تكلفة تلك البنود ومجمع إهالكها الدفتري 3المدرجة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات ونظرًا لعدم وجود البيانات التفصيلية لتلك األراضي والمباني فقد تم مقارنة إجمالي قيمة التقييم لعدد  (المباني - االراضي )تم في نهاية السنة المالية القيام بتقييم لبنود ** 
.323/18/323، وقد قام بالتقييم شركة الشرق األوسط للتقييم العقاري ترخيص رقم  (38)م، بناء على قرار مجلس اإلدارة إيضاح رقم 2021 ديسمبر 31 ريال سعودي وتم تسجيلها على السنة المالية المنتهية في 12 672 951وبناء على نتائج تلك التقييمات تم إثبات إنخفاض في قيمة المباني  بمبلغ 

.(24)تم توزيع مصاريف اإلستهالك بالكامل على بند مصروفات العمومية واإلدارية إيضاح رقم *** 

تحسينات على مباني 
مستأجرة

اإلجمالي سياراتاالالت والمعدات
أثاث وتجهيزات ومعدات 

مكتبية وديكورات
أبار

أجهزة كهربائية 
وحاسب الى

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

:(بالصافي)الممتلكات واآلالت والمعدات - 5

مبانىأراضيالبيان

(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية

م2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
(ريال سعودي)

273 471 12542 37 291 505 3592 100 396 420 4336 794 196 081 6971 300 77625 231 6م2020/01/01التكلفة في 
750 4 750 4                 -               -                    -                 -                   -                 -                -االضافات خالل السنة

                 -                -                -               -                    -                 -                   -                 -                -اإلستبعادات خالل السنة
023 476 87542 41 291 505 3592 100 396 420 4336 794 196 081 6971 300 77625 231 6م2020/ 12/ 31التكلفة في 

:مجمع اإلهالك 
156 863 12                -413 481 3592 100 640 538 5363 598 325 030 8831 113 5                -م 2020/01/01مجمع االهالك في 

184 792 1                -086 12                -630 352 098 63 138 29 232 335 1                -*اهالك السنة
                 -                -                -               -                    -                 -                   -                 -                -مجمع إهالك اإلستبعادات خالل السنة

340 655 14                -499 493 3592 100 270 891 6343 661 463 059 1151 449 6                - م2020/ 12/ 31مجمع االهالك في

683 820 87527 41 792 11                -126 529 7992 132 733 21 582 851 77618 231 6م2020/12/31صافي القيمة الدفترية  في 
117 608 12529 37 878 23                -756 881 8972 195 871 50 814 186 77620 231 6م2019/ 12/ 31صافي القيمة الدفترية في 

اإلجمالي

.(24)تم توزيع مصاريف اإلستهالك بالكامل على بند مصروفات العمومية واإلدارية إيضاح رقم * 

سيارات
أثاث وتجهيزات ومعدات 

مكتبية وديكورات
أبار

أجهزة كهربائية 
وحاسب الى

تحسينات على مباني 
مستأجرة

 (ثمار سابقًا- الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )شركة ثمار التنمية القابضة 
(خاضعة إلجراء إعادة التنظيم المالي)

:تابع - (بالصافي)الممتلكات واآلالت والمعدات - 5 

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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أصول غير ملموسة )بالصافي( -6
 كما يلي : السنةخالل  تتمثل حركة الموجودات الغير ملموسة -

 اإلجمالي برامج  
   التكلفة
 40 000 40  000 م2021يناير  1كما في 

 (40 000) ( 40 000) *إستبعادات خالل السنة
 - - م 2021 ديسمبر  31كما في  

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

 ( 14 027) ( 14 027) *إطفاء مستبعد
 - - م 2021 ديسمبر  31كما في  

   الدفتريةصافي القيمة 
 - - م 2021 ديسمبر  31في  كما  

 25 973 25 973 م 2020 ديسمبر  31كما في  
 

ريال سعودي مدرجة ضمن إيضاح    25  973خسائر رأسمالية بمبلغ    ذلكونتج عن    إستبعاد للبرامجم  2021سنة  * تم خالل  
 . (29رقم )
 كما يلي : خالل السنة المقارنة تتمثل حركة الموجودات الغير ملموسة -

 اإلجمالي برامج  
   التكلفة
 40 000 40  000 م2020يناير  1كما في 
 40 000 40 000 م 2020 ديسمبر  31كما في  

   اإلطفاء المتراكم
 6  005 6  005 م2020يناير  1كما في 
 8  022 8  022 السنة إطفاء
 14  027 14  027 م 2020 ديسمبر  31كما في  

   صافي القيمة الدفترية
 25 973 25 973 م 2020 ديسمبر  31في  كما  

 33 995 33 995 م 2019 ديسمبر  31كما في  



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الزميلة / مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة   اتاالستثمار في الشرك -7
 فيما يلي: الزميلة  اتيتمثل االستثمار في الشرك

 م 2020ديسمبر    31  م 2021  ديسمبر  31  الملكية نسبة   البلد   الكيان القانوني   الشركة 

* شركة أسواق ثمار       
 ووسمي الزراعية  

ذات مسئولية  
 (  920 258)   -  %  30.56  السعودية  محدودة

الشركة الوطنية **
 لمنتجات الثمار الطازجة  

ذات مسئولية  
 -  -  % 50  السعودية  محدودة

        -   (258 920  ) 
 

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

المنزليةالمبردة والمواد الصحية وا  المواد  الدائرة 2021وصدر خالل سنة    .لتنظيفية واالستهالكية وجميع  م حكم صادر عن 
، وبناء على نتيجة   بافتتاح إجراء التصفية لشركة أسواق ثمار ووسمي الزراعيةالتاسعة في المحكمة التجارية بالرياض يقضي  

في الشركة الزميلة   االستثمارمخصص خسائر    وإقفال  التصفية والتي أظهرت إفالس الشركة الزميلة قررت إدارة الشركة رد
 (. 38إيضاح رقم )

 

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

، وبناء  على إفادة المستشار القانوني   احتساب حقوق الملكية نظرا لوجود دعوى قائمة لتصفية الشركة ولم يتم البت فيها
 واالرصدة ذات العالقة.  االستثمارت أو معلومات عن الحصول على بيانا من للشركة فإنها لم تتمكن

 
 
 متاحة للبيع أصول وممتلكات -8

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31  

 -  780  000  * أكوام حديد وسكراب
  000  780  - 

 

والمعدات المملوكة للشــــــــركة وبناء على  متلكات واآلالت م* تم خالل الفترة الالحقة لتاريخ القوائم المالية القيام بجرد فعلي لل
 تقديرهاتم  وهي معروضــــة للبيع.  (5إيضــــاح رقم ) وجدت أكوام حديد وســــكراب غير صــــالحة لالســــتعمال  نتائج ذلك الجرد

م والحصـــــــول  2022ريال ســـــــعودي خالل عام    230  000حيث تم بيع جزء منها بمبلغ   ريال ســـــــعودي  780  000بمبلغ  
 ريال سعودي. 550 000 توسطهاملغ قي بللباض أسعار و عر عدد من على 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مخزون  -9
 ديسمبر مما يلي: 31يتكون المخزون في 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31  

 20  653  -  * مواد تموينية أخرى ومواد تعبئة وتغلي 
  -  653  20   

 

كخسائر إيضاح رقم    تكالي  النشاطريال سعودي على    20  653م البالغ  2021ديسمبر    31* تم تسوية رصيد المخزون في  
 (. 38( بناء على قرار مجلس اإلدارة إيضاح رقم )22)
 

 
 
 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31  بالصافي  –ذمم مدينة تجارية  -10

 13 216  988  13 216  988  * *ذمم مدينة تجارية
 ( 13 190 471)  ( 13 216 988)  *االئتمانيةالخسائر يخصم: مخصص 

  -  517  26 
 

 خسائر ائتمانية للذمم المدينة التجارية: حركة مخصص  * م 2021  م 2020
 سنة رصيد أول ال 13 190 471  12 438 576
   سنةالمستخدم خالل ال -  -
 سنة التدعيم خالل ال 26 517  -

 سنةرصيد آخر ال 13 216 988  13 190 471
 

بناء على قرار مجلس    (  26إيضاح رقم )   ريال  26  517للذمم المدينة التجارية بمبلغ    االئتمانيةتم تدعيم مخصص الخسائر  
 (. 38اإلدارة إيضاح رقم )

 
ديسمبر   31)في    يوم  360م تتجاوز  2021ديسمبر    31أعمار الديون للذمم المدينة التجارية خالل السنة المالية المنتهية في    **

 يوم(.  360م: تتجاوز 2020
 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بالصافي  -مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  -11

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31  

 290  263  127  504  سلف وذمم عاملين 
 34  738  32  573  مصروفات مدفوعة مقدما  
 11 315  179  507  دفعات مقدمة موردين

 570  000  -  * **خطابات ضمان
 5 397  979  4 784  670  أرصدة مدينة أخرى 

  254 945 4  159 608 17 
 ( 11 302 209)  -  *االئتمانيةيخصم: مخصص الخسائر 

 -  ( 4 015 027)  محكمة التنفيذ** –يخصم: مخصص أرصدة مدينة  
  227 930   950 305 6 

 
 

    
 خسائر ائتمانية ألرصدة مدينة أخرى:حركة مخصص  * م 2021  م 2020

 سنة رصيد أول ال 11 302 209  11 302 209
   سنةالمستخدم خالل ال (11 302 209)  -
 سنة التدعيم خالل ال -  -

 سنةرصيد آخر ال -  11 302 209
لألرصدة المدينة في قيام إدارة الشركة بإعدام رصيد الدفعة المقدمة ألحد   ائتمانيةيتمثل الرصيد المستخدم من مخصص خسائر  

( وذلك بعد صدور حكم قضائي لصالح المورد حيث تم إقفال رصيد الدفعة المقدمة في مخصص الخسائر  38الموردين إيضاح رقم )
 . االئتمانية
 

 التنفيذ:   محكمة –أرصدة مدينة حركة مخصص  ** م 2021  م 2020
 سنة رصيد أول ال -  -
   سنةالمستخدم خالل ال -  -
 سنة التدعيم خالل ال 4 015 027  -
 سنةرصيد آخر ال 4 015 027  -



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محكمة بسحبها من  الالتي قامت  و   المسجلة كارصدة مدينة على محكمة التنفيذ   يتمثل التدعيم في تكوين مخصص إلجمالي المبالغ
الحسابات البنكية للشركة مقابل قضايا صادرة على الشركة حيث التوجد بيانات كافية لدى إدارة الشركة الحالية عن تلك القضايا  

 . (27إيضاح رقم )  تها مع اإلدارة القانونيةوجاري متابع
  المصروفات العمومية واإلدارية ضمن بند    كخسائرريال سعودي    570  000  بمبلغ** تم تسوية رصيد ت مين خطابات الضمان  *

 .( 38)  بناء على قرار مجلس اإلدارة إيضاح رقم (24)إيضاح رقم 
 

 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة   -12
أو يديرها هذه   الشــــــــركة والمنشــــــــ ت التى يملكها فيالجهات ذات العالقة المســــــــاهمين الرئيســــــــيين وكبار موظفى االدارة   تمثل -

 الجهات وكذلك المنش ت التى تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذا  جوهريا .

عالقة خالل دورة األعمال العادية بشــــروط مماثلة لتلك الشــــروط بين الجهات األخرى يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات ال -

 اإلدارة. قبل من عقود معتمدة خالل من

 :العالقة واألرصدة المتعلقة بها ذات األطراف مع الجوهرية المعامالت تفاصيل يلي فيما -

 الطراف ذات عالقة ا ق منالمستح أ-12

 أهمطبيعة  طبيعة العالقة  بيان 
اجمالي   م  01/01/2021 المعامالت 

 الحركة المدينة 
اجمالي الحركة 

 م  31/12/2021 الدائنة 

 **شركة أسواق ثمار
 ووسمي الزراعية  

 - 13  008 977 - 13  008 977 مبيعات شركة زميلة 

 - 38  568 416 - 38  568 416 تمويل  
  تحصيل  

 بالنيابة
950 070  9 907 857 071  9 - 

       
الشركة الوطنية لمنتجات  

 الثمار الطازجة  
 - 3  920 195 - 3  920 195 تمويل شركة زميلة 

سمو األمير /فيصل بن 
 تركي 

شريك بشركة  
 زميلة

 22  184 085 - - 22  184 085 مديونية 

 22 184 085   86 752 623 االجمالى
 ( 22 184 085)   ( 3 920 195) * االئتمانيةالخسائر مخصص 

 428 832 82    - 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خسائر ائتمانية ألطراف ذات عالقة : حركة مخصص  * م 2021  م 2020
 سنة رصيد أول ال 3 920 195  3 920 195
 سنة خالل ال المستخدم 3 920 195  -
 سنة خالل ال التدعيم 22 184 085  -

 سنةرصيد آخر ال 22 184 085  3 920 195
 

(  بناء على قرار  26ريال إيضاح رقم )  22  184  085لألطراف ذات العالقة بمبلغ    االئتمانيةتم تدعيم مخصص الخسائر  
 (. 38مجلس اإلدارة إيضاح رقم ) 

لألطراف   االئتمانيةالخسائر   وذلك باستخدام مخصص   الوطنية لمنتجات الثمار الطازجة  شركةالقررت ادارة الشركة اعدام رصيد  
 الشركة الزميلة منذ فترة طويلة. نظرا لعدم االستدالل على  ريال سعودي 3 920  195 العالقة بمبلغذات 

ريال  60 497 450الزراعية البالغ   شركة أسواق ثمار ووسمي إعدام الرصيد المستحق على الشركة الزميلة الشركة  قررت إدارة  **
 . (38إيضاح رقم )  وإفالسها الزميلة  نظرا  لتصفية الشركةوذلك سعودي 

 
 

 ***ذات عالقة  ألطرافالمستحق  ب-12

 طبيعة أهم طبيعة العالقة  بيان 
 المعامالت 

اجمالي الحركة  م 01/01/2021
 المدينة 

اجمالي  
 الحركة الدائنة 

 م  31/12/2021

 827 194 15 666 - 811 528 تمويل عضو منتدب )سابق( السيد/ ساري المعيوف 
رئيس مجلس إدارة   السيد/ إبراهيم المعيوف 

 )سابق(
 551 884 196 244 - 355 640 تمويل

 1 379 078   1 167 168 اإلجمالي 
 

المالي** التنظيم  إعادة  إجراء  بمطالباتهم    ، *ضمن  العالقة  ذوي  األطراف  مبلغ تقدم  بإجمالي  للشركة  المالي  التنظيم  إعادة          ألمين 
وتم اعتماد قائمة المطالبات في إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة من قبل  ريال سعودي وتم قبولها بالكامل ،    1 379  078

(    37) إيضاح رقم    م2022فبراير    23الموافق    ه07/1443/ 22الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ  
 .لما هو مسجل بالدفاتروكانت قائمة المطالبات مطابقة 

 

 تعويضات لموظفي اإلدارة الرئيسيينج  -12
التنفيذيين بمن فيهم الرئيس أولئك الذين لديهم السلطات والمسؤوليات عن تخطيط  كبار الموظفينوفقا  لسياسة الشركة، فإن 

للمدير   بلغت الرواتب األساسية والعموالت والمزايا األخرى   سنةخالل ال وتوجيه عمليات الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
 ريال سعودي(. 2 520 000م:  2020ريال سعودي ) 2 310  000 مبلغ التنفيذي

ريال سعودي تتمثل في رواتب  2 538  250م مبلغ 2021ديسمبر  31يث يتضمن بند رواتب ومزايا موظفين مستحقة في ح
 . (17) إيضاح رقم    لصالح العضو المنتدب السابق )طرف ذو عالقة( ومزايا مستحقة 

 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النقدية وما في حكمها -13

 
 

ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31 
 م 2020

 191  670  -   نقد بالصندوق*
 47  005  17  675   عهد نقدية
 2 220  908    605  628   نقد بالبنوك 

   303  623    583  459 2 
 

ريال سعودي كخسائر ضمن بند اإليرادات والمصروفات    25  009  البالغ  م  2021ديسمبر    31في    ** تم تسوية رصيد الصندوق 
 (. 38(  بناء على قرار مجلس اإلدارة إيضاح رقم )28)خرى إيضاح رقم األ

 
 

 االحتياطي النظامي -14
من صافي الربح السنوي   %10يتطلب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة أن يحول ما نسبته  

من رأس المال، إن هذا االحتياطي غير قابل    %30إلى االحتياطي النظامي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  
 للتوزيع على المساهمين. 

 
 
 
 

 ض القرو  -15
 :تتمثل القروض فيما يلي

 بنك سابقرض 
ديسمبر   31ريال سعودي )    32  024  465م مبلغ  2021  ديسمبر  31بلغت التسهيالت الممنوحة للشركة من بنك ساب حتى  

على بند اإليرادات  ريال سعودي 661 221تسوية مبلغ م 2021وتم خالل سنة ، (ريال سعودي 32  685 686م مبلغ 2020
 . *وذلك بعد رفضها من قائمة المطالبات المعتمدة تتمثل في فوائد التمويل ( و29خرى إيضاح رقم )األ
 

  37 071  930تقدم بنك ساب بمطالباته ألمين إعادة التنظيم المالي للشركة بإجمالي مبلغ    ،*ضمن إجراء إعادة التنظيم المالي
ريال سعودي ، وتم اعتماد قائمة المطالبات   5  047  465ريال سعودي ورفض مبلغ    32  024  465ريال سعودي وتم قبول مبلغ  

  ه 1443/ 07/ 22سعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ  في إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة من قبل الدائرة التجارية التا
 . (37)إيضاح رقم م 2022فبراير   23الموافق  

 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ذمم دائنة تجارية  -16

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31  

 21 270  008  21 266  337  ذمم دائنة تجارية
 -  45 216  838  *مطالبات مالية

  175  483 66  008  270 21 
 

  68  682  529بإجمالي مبلغ  ألمين إعادة التنظيم المالي للشركة  هم  بمطالبات  الدائنون تقدم    ،إجراء إعادة التنظيم المالي*ضمن  
، وتم  ريال سعودي    4  517  279بمبلغ    الباقيورفض  ريال سعودي    64  165  250بمبلغ  قبول جزء منها    سعودي وتمريال  

لشركة من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض ل  المالي  إعادة التنظيماعتماد قائمة المطالبات في إجراءات  
 (. 37م إيضاح رقم )2022فبراير   23الموافق  ه1443/ 22/07بتاريخ 

 م مايلي:2021ديسمبر  31في لذمم الدائنة التجارية القائمة كانت التفاصيل التاريخية لو 
 سعودي(المبلغ ) ريال  البيان  
 18 948  316 لدائنون تقدمو بمطالبتهم ألمين إعادة التنظيم المالي مسجلة سابقا   أرصدة دفترية - 1
 45 216  838 فروقات أرصدة دفترية لدائنون تقدمو بمطالبتهم ألمين إعادة التنظيم المالي  - 2
 2 318  021 إعادة التنظيم المالي لدائنون لم يتقدمو بمطالبتهم ألمين مسجلة سابقا  أرصدة دفترية  - 3
 66 483 175 اإلجمالي 

 
 
 

 *مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -17

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 ديسمبر 31  

 4 056  386  7 517  703  **مستحقة رواتب ومزايا موظفين
 2 805  885  3 730  948  مصروفات مستحقة أخرى 

 -  1 836  889  خدمتهممكاف ة نهاية خدمة لموظفين منتهية 
 1 787  224  7 472  509  * **ضريبة القيمة المضافة
 3 187  780  3 187  780  * مخصصات آخرى***

  829  745 23  275  837 11 
 

جهات حكومية( بمطالباتهم   –ذمم دائنة آخرى    –  وموظفين  تقدم الدائنون اآلخرون ) عمالة  ،ضمن إجراء إعادة التنظيم المالي  *
ريال    11  019  549ريال سعودي  وتم قبول جزء منها بمبلغ    16  583  646بإجمالي مبلغ  ألمين إعادة التنظيم المالي للشركة  

ريال سعودي ، وتم اعتماد قائمة المطالبات في إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة   5  564  097سعودي ورفض الباقي بمبلغ  
م إيضاح رقم  2022فبراير    23الموافق    ه 22/07/1443من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ  

(37 .) 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ريال سعودي تتمثل في رواتب ومزايا  2  538 250مبلغ م 2021ديسمبر  31** يتضمن بند رواتب ومزايا موظفين مستحقة في 
 /ج . 12مستحقة لصالح العضو المنتدب السابق )طرف ذو عالقة( إيضاح رقم 

 

قامت إدارة الشركة بتسجيل رصيد ضريبة القيمة المضافة المستحق عليها لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وذلك وفقا    * **
 النظام اإللكتروني للهيئة. للمبالغ المفوترة في سجالت

 

لمصاري  المستحقة ) رواتب ومستحقات عاملين( ونتج عن ذلك وجود رصيد دفتري  رصدة ا** قامت إدارة الشركة بإعادة دراسة أل**
لم يتقدم    وقررت اإلدارة فصل ذلك الرصيد في حساب مخصصات آخرى إلستخدامه في   الزيادةمسجل ب التي  القضايا  مقابلة 

المعتمدة إيضاح رقم ) المالي ولم تدرج تلك القضايا ضمن قائمة المطالبات  التنظيم  (  35أصحابها بمطالبته لدى أمين إعادة 
 الحقا . على الشركة التزاماتأي حال ظهور  وكذلك في

 
 

 خصص الزكاة                               م -18
 م 31/12/2020  م 31/12/2120 احتساب الزكاة -أ

 155 087  026  136 907  130 إجمالي البنود الخاضعة 
 ( 121 232 562)  ( 168 332 161) إجمالي البنود الغير خاضعة: يخصم

 33 854  464  ( 31 425 031) الوعاء الزكوي 
 884 690  - من الحسبة الزكوية ( %2.5الزكاة بواقع )

 
 الزكاة:حركة مخصص  – ب م 2021  م 2020

 سنة رصيد أول ال 12 438 576  12 438 576
   سنةالمستخدم خالل ال -  -
 * سنةالتدعيم خالل ال 3 338 365  -

 سنةرصيد آخر ال 15 776 941  12 438 576
 

في  *   التدعيم  وتسجيليتمثل  الزكاة  إثبات  بمبلغ  2020لسنة    المحتسب  مخصص  فروقات  و    ريال سعودي  884  690م  
وذلك بعد مطابقة فروقات األرصدة وفقا  للمستحقات    ريال سعودي  2  453  675بمبلغ    المطالبات الزكوية عن سنوات سابقة

 ( . 24)ارية العمومية واإلدالظاهرة بسجالت الهيئة وسجلت ضمن بند المصروفات  المفوترة و 
 

 * ي الموقف الزكو  -ج
 م:2005ديسمبر  31من بداية تأسيس الشركة حتى 

ريال سعودي ولم يتم سداد    1  440  098م بمبلغ  2005ديسمبر    31حصلت الشركة على ربط نهائي عن السنوات حتى 
 هذا الربط حتى تاريخه.

 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م :2019م وحتى 2006من سنة 
وبلغت إجمالي مطالبات الهيئة عن تلك م  2019م وحتى  2006إقراراتها الزكوية عن الســـــــنوات من قامت الشـــــــركة بتقديم  

ولم يتم ســــدادها   وفقا  للمعلومات الفواتير الموجودة بالبوابة اإللكترونية للهيئة  ريال ســــعودي  13  452  152مبلغ  الســــنوات  
 .حتى تاريخه

 
 

 م :2020سنة 
إقرارها بتقديم الشـركة ريال سـعودي ومن ثم قامت   25  219قامت الهيئة بإصـدار ربط زكوي إلكتروني على الشـركة بمبلغ 

ريال   884  690والذي بموجبه بلغت الزكاة المســــتحقة مبلغ   م2020ديســــمبر    31الزكوي عن الســــنة المالية المنتهية في  
 .سعودي ولم يتم السداد حتى تاريخه

 
المالي*ضمن   التنظيم  إعادة  مبلغ                   ،إجراء  بإجمالي  للشركة  المالي  التنظيم  إعادة  ألمين  مطالباتها  بتقديم  الهيئة  قامت 
ريال    8  748  685ريال سعودي ورفض الباقي بمبلغ    8  450  692ريال سعودي  وتم قبول جزء منها بمبلغ    17  199  377

ي إجراءات إعادة التنظيم المالي للشركة من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية  سعودي ، وتم اعتماد قائمة المطالبات ف
 (. 37م إيضاح رقم ) 2022فبراير  23الموافق   ه1443/ 22/07بالرياض بتاريخ 

 
 التزامات منافع الموظفين -19

 االفتراضات االكتوارية المستخدمة في حساب مخصصات نهاية الخدمة: 19-1
 العوامل التي نظرت  االفتراضات

النســـــــــــبة المتوقعة من نمو الرواتب  
 المستقبلية

يتم احتســـــاب متوســـــط الزيادة المتوقعة في المســـــتقبل /)النقص( في المرتبات باســـــتخدام المتوســــط  
المرجح خالل األربع سـنوات السـابقة للزيادة أو النقصـان الفعلي في المرتبات وأيضـا  بعد األخذ في  

 التغييرات الحالية والمتوقعة في المستقبل.االعتبار 

ــابقة لمدة الخدمة التي  طول الخدمة المتوقعة في المستقبل ــتقبلية المتوقعة للخدمة على االتجاهات الســــ ــنوات المســــ يعتمد متوســــــط الســــ
 تمت بالفعل من قبل الموظفين المستقيلين والموظفين الحاليين.

السـوق في نهاية السـنة بناء على سـندات   مؤشـرات يتم تحديد معدل الخصـم المسـتخدم بالرجوع إلى   نسبة الخصم
يتم الرجوع إلى عائدات السـوق وفقا      ،المؤشـرات الشـركات عالية الجودة، وفي حالة عدم وجود تلك  
ه . يعتمد معدل الخصــــــم المســــــتخدم في هذ19للســــــندات الحكومية وفق ا لمعيار المحاســــــبة الدولية 

 العملية على سعر الفائدة على تلك السندات للشركات ذات القيمة السوقية العالية.

 المزايا المحددة التزامالحساسية في  19-2
ــنة المالية المنتهية في   تقييم إكتواري تقديري تم اعداد   ديســــمبر  31) في   م2021ديســــمبر   31لمخصــــص نهاية الخدمة للســ

 (.  اكتواري دون االستعانة بخبير  م2020



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الحركة في مخصص مزايا نهاية الخدمة 19-3
 م 31/12/2020  م 31/12/2120 

 2 478  459  2 784  772  يناير 1 فياالفتتاحية  المحددة الموظفين مزايا التزامات
    قائمة الدخل الشامل فييضاف: المتضمن 

 306  313  62  276 الحالية الخدمة تكلفة
 -  18  296 الفائدة تكلفة
 344  865 2  772  784 2 

    الدخل الشامل  فييضاف: متضمن 
 -  155  283 )مكاسب( االكتوارية / الخسائر
    :النقد في الحركة

 -  - المنافع المدفوعة
 -  ( 2 164 561) تحويالت لألرصدة الدائنة اآلخرى*

 2 784 772   856 066 ديسمبر 31 في كما الختامية المحددة الموظفين مزايا التزامات
 

ريال مدرج ضمن رواتب   327  672* تم تسوية المبلغ بتحويله إلى بند مستحقات وأرصدة دائنة أخرى حيث يتمثل في مبلغ  
ريال مدرج ضمن بند مستحقات نهاية خدمة لموظفين   1  836  889ومزايا الموظفين المستحقة )مطالبات عمالية( ومبلغ  

 (. 35إيضاح رقم )  خدمتهم إنظروعاملين منتهية 
 
 
 آخر  احتياطي -20

 م 2020 م 2021  
 ( - ) (283 155)  مزايا نهاية الخدمة للموظفين –)خسائر(/أرباح اكتوارية 

  
(155 283) ( - ) 

 

تتمثل االحتياطات االخرى في الفروق الناتجة عن الحسبة االكتوارية المتعلقة بمك فاة نهاية الخدمة للموظفين كما هو محدد  
 . 19رقم  في المعيار الدولي

 
  



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إيرادات النشاط  -21

 -فيما يلي تفاصيل إيرادات الشركة وتوقيت إثباتها:
  م 2021  م 2020

 )يتم إثباتها عند نقطة من الزمن(  مبيعات الثالجة 334 961  2 442 979
 )يتم إثباتها عند نقطة من الزمن(  مبيعات البسطة 90 343  1 225 083
062 668 3  304 425  

 
 
 النشاط تكلفة  -22

  م 2021  م 2020
 مخزون أول المدة  20 654  3 760 925
 مشتريات  389 989  3 484 040
 مخزون آخر المدة -  (20 654)

311 224 7  643 410  
 
 
 
 
 

 مصاريف بيع وتسويق  -23
  م 2021  م 2020

 رواتب وأجور وما في حكمها 663 162  1 072 075
 عقود قصيرة األجل إيجارات 593 589  36 000
 كهرباء ومياه  18 758  32 511
 صيانة وإصالح  15 006  30 123
 متنوعة 36 429  44 729
438 215 1   944 326 1   

 
 
 

  



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مصاريف عمومية وإدارية  -24
  م 2021  م 2020

 رواتب وأجور وما في حكمها 4 207 354  4 965 156
 عقود قصيرة األجل إيجارات 354 030  139 113
 كهرباء ومياه  3 223  -

 هاتف وبريد وإنترنت  10 716  127 886
 أتعاب مهنية واستشارية 1 538 150  363 064
 رسوم حكومية  77 200  141 356
 ممتكات وآالت ومعدات  استهالك 1 100 552  1 792 184
 صيانة وإصالح  213  -
 ( 11)إيضاح رقم خسائر ضمانات بنكية  570 000  -
 ( 12ديون معدومة )إيضاح رقم  60 497 450  -
 ( 18فروقات مطالبات زكوية )إيضاح رقم  3 338 365  -
 ( 17عقوبات وغرامات ضريبة قيمة مضافة )إيضاح رقم   6 130 589  -

 متنوعة 1 602  25 553
312 554 7  444 829 77  

 
 
 
 إعادة التنظيم المالي( مصاريف عمومية وإدارية )إجراءات  -25

  م 2021  م 2020
 أتعاب مهنية*        275 000  -
-  000 275   

 
 بافتتاح ي للشركة ، وبموجب حكم الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي  *ضمن إجراء إعادة التنظيم المال 

األتعاب المهنية    إجماليإجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين أمين اإلجراء ، فقد تم تعيين أمين إعادة التنظيم المالي للشركة وتبلغ  
سعودي    1  100  000مبلغ    لألمين إثباتريال  في    ام  وتم  المنتهية  المالية  السنة  منها  2021ديسمبر    31يخص              مبلغ بم 
 ريال سعودي. 275  000

 
 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ائتمانية مخصص خسائر  -26
  م 2021  م 2020

- 
 

517 26 
لذمم مدينة تجارية           ائتمانيةتدعيم مخصص خسائر 

 ( 10) إيضاح رقم  

- 
 

085 184 22 
ألطراف ذات عالقة    ائتمانيةتدعيم مخصص خسائر 

 ( 12)إيضاح رقم 
-  602 210 22  

 
 
 

 محكمة التنفيذ   -أرصدة مدينة مخصص  -27
  م 2021  م 2020

 ( 11)إيضاح رقم   محكمة التنفيذ –مدينة  مخصص أرصدة 4 015 027  -
-  027 015 4  

  ئيةقضاتنفيذ أحكام  يتمثل في إثبات مخصص إلجمالي المبالغ التي قامت محكمة التنفيذ بسحبها من الحسابات البنكية للشركة مقابل  
توجد بيانات كافية لدى إدارة الشركة عن تلك القضايا وجاري متابعتها مع اإلدارة   حيث الخالل السنوات السابقة  صادرة على الشركة  

 القانونية .
 
 

 قضايا ومطالبات مالية -28
  م 2021  م 2020

  قائمة سابقا  دائنون تسجيل فروقات مطالبات ألرصدة  43 790 267  -
 جديدة  دائنون تسجيل مطالبات ل 1 718 471  -
-  738 508 45  

 

جهات حكومية( برفع وتقديم بمطالباتهم ألمين إعادة   –خرى  أذمم دائنة    –موردين    -*قام العديد من الدائنون ) عمالة وموظفين
التنظيم المالي للشركة ، وقامت الشركة بتسجيل المطالبات المعتمدة وكذلك فروقات أرصدة المطالبات المعتمدة وتسجيلها كخسائر 

رار مجلس اإلدارة إيضاح  ( بناء على ق37إيضاح رقم )   م 2021ديسمبر    31على قائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في  
 (. 38رقم )

 

 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 

 

 )بالصافي(  أخرى  و)مصروفات( إيرادات -29
  م 2021  م 2020

 إيجار الثالجة والمباسط 855 421  565 000
 ( 5)إيضاح رقم  إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات خسائر (1 548 629)  16 810
 ( 6)إيضاح رقم  خسائر إستبعاد أصول غير ملموسة (25 973)  -
 ( 15تسوية فوائد قروض )إيضاح رقم   661 221  -
 تسوية فروقات تسجيل أرصدة ومستحقات    540 824  -
 ( 13)إيضاح رقم  تسوية عجز الصندوق  (25 009)  -
 (7رد مخصص خسائر إستثمار في شركة زميلة )إيضاح رقم   920 258  -

 متنوعة 12 834  64 506
316 646  947 390 1  

 
 
 

 تكلفة التمويل  -30
  م 2021  م 2020

 تكلفة فائدة نهاية الخدمة  18 296  -
-  296 18  

 

نهاية الخدمة للموظفين كما هو وارد  منافع   التزاماتتتمثل تكلفة التمويل في تكلفة الفوائد الناتجة عن إعادة قياس التزامات مزايا 
 المتممة للقوائم المالية. ( من االيضاحات 19بااليضاح رقم )

 
 
 

 التدفقات النقدية -31
النقدية لعام   التدفقات  التشغيلية ضمن قائمة  التعديالت على األنشطة  ريال سعودي   54  118  209م مبلغ  2021تتضمن 

 م : صفر ريال سعودي( مبالغ غير نقدية ناتجة عن تسويات ومعالجات قامت بها الشركة على النحو التالي : 2020)
  م 2021  م 2020

 إثبات وتسجيل مطالبات موردين  45 216 838  -
 إثبات وتسجيل مطالبات عمالية 291 890  -
 إثبات وتسجيل فروقات زكوية 3 338 365  -
 إثبات وتسجيل فروقات ضريبة قيمة مضافة  6 130 589  -
-  682 977 54  



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السهم  )خسارة( -32
على المتوسط   السنة  )الخسارة(للسهم العادي بقسمة صافي  )الخسارة(  السهم األساسي والمخفض من صافي )خسارة(  تحتسب  

 (. سهم  10 000  000م: 2020 ديسمبر 31) سهم 10 000  000 والبالغ   السنةالمرجح لعدد األسهم القائمة كما في نهاية 
 
 

 القيم العادلة وإدارة المخاطر  -األدوات المالية  -33
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 33-1

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط  
تعامل عادلة في تاريخ القياس. ضمن تعري  القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث  

 .أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية ال يوجد أي نية
 

تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر  
ر تمثل صرف عمالت أجنبية، أو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعا

 .على أساس تجاري  معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة
عند قياس القيمة العادلة، استخدمت الشركة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا . تم تصني  

التقييم   القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا  إلى المدخالت المستخدمة في طرق 
 :كما يلي

 

نشطة، وتتمثل في أسعار األسهم المدرجة بهيئة السوق المالية   أسواق في معدلة( مدرجة )غير أسعار :1 المستوى 
 .السعودية
 . قابلة للمالحظة وهي 1 المستوى  في إدراجها تم التي المدرجة األسعار عدا مدخالت  :2المستوى 
 قابلة  غير مدخالت)  القابلة للمالحظة السوق  معلومات إلى تستند ال مطلوبات أو لموجودات مدخالت :3 المستوى 
 . (للمالحظة

يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في  -
العادلة للموجودات القيمة  القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات  المالية التي ال    تسلسل  المالية والمطلوبات 

 تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م 2021ديسمبر    31القيمة الدفترية في  

بالقيمة  موجودات  
   العادلة

بالتكلفة  موجودات مالية 
 اإلجمالي  المطفأة 

    بالقيمة العادلة:موجودات مالية يتم قياسها 
 - - - اليوجد 

    موجودات مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة:
 780 000 780 000 - أصول وممتلكات متاحة للبيع

   930 227   930 227 - )بالصافي(مدفوعات مقدما  وأرصدة مدينة أخرى 
 - - - مستحق من أطراف ذات عالقة )بالصافي( 

 623 303 623 303 - النقد وما في حكمها
  - 530 333 2 530 333 2 

    المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
    ال يوجد 

    المطلوبات المالية غير مقاسة بالقيمة العادلة:
 32  024 465 32  024 465 - قروض قصيرة االجل 

 23  745 829 23  745 829 - مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
 66  483 175 66  483 175 - تجاريةذمم دائنة 

 1  379 078 1  379 078 -  مستحق ألطراف ذات عالقة
 - - - مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة

  - 547 932 123 547 932 123 
 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:
 - - - ال يوجد

 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م 2020ديسمبر    31القيمة الدفترية في  

بالقيمة  موجودات  
   العادلة

بالتكلفة  موجودات مالية 
 اإلجمالي  المطفأة 

    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:
 - - - ال يوجد 

    مالية غير مقاسة بالقيمة العادلة:موجودات 
 26 517 26 517 - )بالصافي( -ذمم مدينة تجارية 

 6  305 950 6  305 950 - )بالصافي(مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
 82  832 428 82  832 428 - مستحق من أطراف ذات عالقة 

 2  459 583 2  459 583 - النقد وما في حكمها
  - 478 624 91 478 624 91 

    المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
    ال يوجد 

    المطلوبات المالية غير مقاسة بالقيمة العادلة:
 32  685 686 32  685 686 - قروض قصيرة االجل 

 11  837 275 11  837 275 - مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
 21  270 008 21  270 008 - ذمم دائنة تجارية

 1  167 168 1  167 168 -  مستحق ألطراف ذات عالقة
  - 137 960 66 137 960 66 

 
 
 
 
 

 القيمة العادلة 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

    موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:
 - - - ال يوجد

 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األدوات المالية  إدارة مخاطر 33-2
متابعتها   ثم ثم تقييمها المخاطر تحديد من تتكون  متواصطططط ة آلية خالل من وتدار الشططططر ة أنشطططط ة من جزء المخاطر -

 تحقيق أرباح. ع ى الشر ة لقدرة ضرورية بالنسبة المخاطر إدارة عم ية إن المعتمدة. األخرى  والضوابط ل قيود وفقا
 مسئولياته. أو وظيفته ع يه تم ي بما المخاطر المتع قة إدارة عن مسئول الشر ة في موظف كل -
 .االئتمان ومخاطر السيولة ، العمالت ومخاطر ومخاطر ومخاطر أسعار العمولة السوق  لمخاطر الشر ة معرضة -

 

 االئتمان مخاطر
 يتسطططططططط   مما مالية ألداة  هبالتزامات الوفاء ع ى ما طرف مقدرة عدم في المتمث ة المخاطر هي االئتمان مخاطر -

 ل  رف اآلخر. مالية بخسائر
عم ية   الشطططر ة وضطططع  االئتمان لمخاطر التعرض ولتخفيض االئتمان. لمخاطر ك ير تر يز الشطططر ة لدى يوجد ال -

 مخاطر بمراقبة متواصططططل بشططططكل أيضططططا اإلدارة تقوم كما .العمالء ع ى االئتمانية الحدود ت  يق يتم بحيث اعتماد
 أسططا  ع ى هي والتي تحصططي ها في المشططكو  األرصططدة مقابل مخصطط  وتكوين العمالء تجاه لالئتمان التعرض

 .منتظم بشكل القائمة المدينة العمالء ذمم مراقبة تتم السابقة ل سداد. السداد وتواريخ العميل م ف
 كما التقرير تاريخ القيمة الدفترية وهى  ما في هي الشطر ة االئتمان في لمخاطر ل تعرض األقصطى الحد إجمالي إن -

 :ي ي
 م 2020ديسمبر  31 م 2021ديسمبر  31 
 2 459  583   623  303 ال نك لدى نقد
 26  517 -  تجارية مدينة ذمم

 6 305  950   930  227 مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
 82 832  428 - عالقة ذات أطرافالمستحق ع ى 

 
وما   النقد:النقد  بم  غ  يعادل  المعادل  والنقد  بالنقد  الشر ة  في    ريال  623  303  تحتفظ                 م  2021ديسم ر    31سعودي 

م(. يتم االحتفاظ بالنقد والنقد المعادل لدى ال نو  ذات السمعة الجيدة في  2020ديسم ر    31سعودي في    ريال  2  459  583)
. لذلك، تعتقد اإلدارة أن مخاطر  -A+ إلى  BBBالمم كة العربية السعودية مع تصنيفات ائتمانية عالية، والتي يتم تصنيفها من 

 ألدنى. االئتمان فيما يتع ق بهذه األرصدة هي ضمن الحد ا
 

 السيولة مخاطر
 ل وفاء الالزم التمويل ع ى الحصطططططول في لصطططططعوبات الشطططططر ة تعرض في المتمث ة المخاطر هي السطططططيولة خاطرم -

 يقارب وبم  غ بسطرعة مالي أصطل بيع ع ى القدرة عدم من السطيولة مخاطر تنتج قد مالية. مرتب ة بأدوات بالتزامات
  العادلة. قيمته



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بنكية خالل تســــــهيالت من كافية أموال توفر من للت كد دوري  بشــــــكل بمراقبتها وذلك الســــــيولةمخاطر  إدارة ويتم -
 .مستقبلية التزامات باي للوفاء متاحة

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

 المالية: الفترة نهاية في المالية للمطلوبات التعاقديةاالستحقاقات  يلي فيما
 

 م 2021ديسمبر  31
 القيمة الدفترية 

 عند الطلب أو 
 من سنة  أكثر أقل من سنة واحدة

     :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 32  024 465 32  024 465  قروض قصيرة االجل 

 - 23  745 829 23  745 829  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
 - 66  483 175 66  483 175  ذمم دائنة تجارية

 - 1  379 078 1  379 078   مستحق ألطراف ذات عالقة
 - - -  مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة

 - 15  776 941 15  776 941  مخصص الزكاة
 856 066 - 856 066  نهاية الخدمة للموظفينمنافع  التزامات

  554 265 140 488 409 139 066 856 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 2020ديسمبر  31
 القيمة الدفترية 

 عند الطلب أو 
 من سنة  أكثر أقل من سنة واحدة

     :المطلوبات المالية غير المشتقة
 - 32  685 686 32  685 686  قروض قصيرة االجل 

 - 11  837 275 11  837 275  مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 
 - 21  270 008 21  270 008  تجاريةذمم دائنة 

 - 12  438 576 12  438 576   مستحق ألطراف ذات عالقة
 - 920 258 920 258  مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة

  12  438 576 12  438 576  مخصص الزكاة 
 2  784 772 - 2  784 772  نهاية الخدمة للموظفينمنافع  التزامات

  743 103 83 971 318 80 772 784 2 
 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السوق  مخاطر
 أســعار مثل الســوق  في الســائدة األســعار في التغيرات بســبب ما مالية أداة  في التذبذب مخاطر هي الســوق  مخاطر -

 من تمتلكه ما قيمة أو الشـــــركة دخل على يؤثر مما األســـــهم وأســـــعار الفوائد ومعدالت العمالت األجنبية صـــــرف
 مالية.  أدوات

 تعظيم مع المقبولة الحدود ضـــمن عليها والســـيطرة الســـوق  لمخاطر التعرض إدارة إلى مخاطر الســـوق  إدارة تهدف -
 .العوائد

 

 الفائدة )العموالت( أسعار مخاطر
 أســـــــعار الفائدة )العموالت( الســـــــائدة في التقلبات بآثار المتعلقة الفائدة )العموالت( المخاطر أســـــــعار مخاطر تمثل -

 النقدية.  للشركة وتدفقاتها المالي المركز على بالسوق 
 

 السلع أسعار مخاطر
 من الشـــركة لها تتعرض والتي الســـلع بعض أســـعار في بالتغيرات ترتبط التي المخاطر هي الســـلع أســـعار مخاطر -

 من األســاســية الســلع أســعار في المخاطر هذه تنشــ  .النقدية وتدفقاتها الشــركة تكالي  على مرغوب فيه غير ت ثير
 الشركة. تستخدمها التي الخام من المواد السلع لبعض المتوقعة المشتريات

 
 العمالت مخاطر
ــعار في للتغيرات نتيجة ما مالية أداة  قيمة تذبذب عن الناجمة المخاطر العمالت مخاطر تمثل -  الصـــــــــرف أســـــــ

 بهما المعترف والمطلوبات والموجودات المســـتقبلية التجارية المعامالت إدراج عند مخاطر العمالت تنشـــ  األجنبي.
 .الشركة عملة عن تختلف بعمالت
 

 المال رأس إدارة
 والدائن المســــتثمر ثقة على الحفاظ أجل من كافية مال رأس قاعدة على الحفاظ في اإلدارة مجلس ســــياســــة تكمن -

 المســـــــتخدم المال راس على العائد اإلدارة مجلس يراقب ألعمالها. المســـــــتقبلي التطوير والمحافظة على والســـــــوق 
 .المساهمين العاديين على الموزعة األرباح ومستوى 

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند الشركة وتهدف -
 للمســـــاهمين العوائد توفير في االســـــتمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشـــــ ة االســـــتمرار على المنشـــــ ة قدرة حماية -1

 .اآلخرين ألصحاب المصالح والفوائد
 .للمساهمين كافي عائد توفير -2

 
 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :المالية السنة نهاية في المعدل المال راس إلى المعدل للشركة الدين صافي بنسب تحليال يلي فيما -

 
 
 
 

 (:19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد  -34
عدة مناطق جغرافية حول العالم وما    في م وتفشيه  2020مطلع عام    ي ( ف19  –إستجابة لحدث إنتشار فيروس كورونا )كوفيد  

واألعمال ، قامت الشركة بتكوين فريق عمل لتقييم ااَلثار المتوقعة على أعمال    االقتصاديةنتج عنه من إضطرابات لألنشطة 
المة موظفيها وعمالئها الشركة داخل المملكة . كما قامت الشركة بإتخاذ سلسلة من اإلجراءات الوقائية لضمان صحة وس

(  19  –يد  حدوث َاثار جوهرية بسبب فيروس كورونا المستجد )كوف  الشركة  ال تتوقعو   والمجتمع لضمان إستمرارية عملياتها.
 . م 2120 ديسمبر 31 يالمالية المنتهية ف للسنةوالنتائج   يعلى قائمة المركز المال

 
 
 

 : المحتملة االلتزامات -35
برفع دعاوى قضائية    الدائنينقام بعض  محتملة ناتجة عن قضايا مرفوعة من الغير ضد الشركة ، حيث    التزاماتلدى الشركة  

والبعض منهم لم يتقدم بمطالبته لدى أمين إعادة التنظيم المالي ولم    على الشركة وإكسبت صفة أحكام نهائية واجبة التنفيذ
 ومع  ريال سعودي  2  481  147قضايا بإجمالي مبلغ    7وبلغ عددها    تدرج تلك القضايا ضمن قائمة المطالبات المعتمدة

بلغت إجمالي المطالبات المرفوضة من قبل  كذلك  و ،    (  17الرجوع الى ايضاح رقم    مراعاة تكوين مخصصات لها )فضال  
األحكام النهائية واجبة التنفيذ بعض على أثر ، و  ريال سعودي 23 877  526إجراء التنظيم المالي للشركة مبلغ أمين إعادة 

ريال سعودي  4  015  027بلغت   محكمةالالحسابات البنكية للشركة لحساب قامت محكمة التنفيذ بسحب بعض المبالغ من 
 (. 11إيضاح رقم ) مدرجة ضمن بند االرصدة المدينة األخرى 

 
 
 
 
 
 

 م 2020ديسمبر  31 م 2120ديسمبر  31 
 83 103  743 140 265  554 المطلوبات إجمالي
 2 459  583   623  303 البنوك لدى وأرصدة نقدية :ناقصا
 80 644 160 139 642 251 المعدل الدين صافي
 36 388  044 ( 126 218 633)  ساهمين)بالسالب(الم حقوق 
 %221.62 (%110.64) ي نهاية السنةكما ف المال المعدل رأس إلى الدين نسبة



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : االستمرارية -36
  ريال سعودي و  162 451 394م بمبلغ 2021حققت الشركة صافي خسارة عن عام  كما هو مبين في القوائم المالية فقد

ريال سعودي بما   228  946  726  مبلغ  م2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  لشركة  ل  بلغت الخسائر المتراكمة
كة العربية السعودية والتي  من نظام الشركات بالممل  150مما يتوجب معه تطبيق المادة رقم    ،   رأس مال الشركة   كامليجاوز  
دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع يتوجب أن يتم    نصف رأس المال  المساهمةب نه إذا بلغت خسائر الشركة  تقضي  

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

األساس، نظامها  في  المحدد  األجل  قبل  التنظ  الشركة  إعادة  وإجراءات  مقترح  في  الشركة  لدخول  نظرا   أنه  الماليإال               يم 
( من الفصل الرابع من نظام اإلفالس والئحته التنفيذية فيتم 42وتطبيقا  للمادة رقم )   (  37) توجد تفاصيل باإليضاح رقم  

 إعفاء الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في النظام.
 
 
 

 ملخص مقترح التنظيم المالي: -37
بتاريخ  الرياض  مدينة  في  التجارية  المحكمة  في  التاسعة  للدائرة  وتقديمه  المالي  التنظيم  مقترح  بإعداد  الشركة  قامت 

الموافق  02/07/1443 لها  02/2022/ 03هـ  المالي  والوضع  ونشاطها  الشركة  معلومات عن  المقترح  م ، حيث تضمن 
وطريقة مزاولتها لنشاطها خالل مدة سريان    وكيفية التعامل معهاوقائمة الديون والمطالبات المحتملة    االقتصاديوالوضع  
 . المقبلة اوإستراتيجيتهاإلجراء 

 - وتنقسم خطة الشركة إلى قسمين :
 القسم األول : الدخول في شركات قائمة تحقق عوائد مستدامه. 

 المجال الغذائي.  استثماراتمن أصول الشركة بالدخول بحصص عينية في   االستفادةالقسم الثاني :  
 

 مصادر تمويل الخطة: من خالل زيادة راس المال على عدة مراحل حسب الفرص المستقبلية لنشاط الشركة. 
 

عودي على  ريال س  117  039  035قائمة الديون التي في ذمة الشركة : بلغ إجمالي المطالبات المقبولة في المقترح مبلغ  
 النحو التالي : 

 اإلجمالي بالريال السعودي  الف ة م
 6 685  913 مطالبات عمالية - 1
 66 183  039 الموردين - 2
 32 024  465 جهات تمويلية - 3
 12 145  617 جهات حكومية - 4
 117 039 035 اإلجمالي 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
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من مراجعة وتدقيق المراجع الخارجي للقوائم المالية للشركة حيث سيتم   االنتهاءالجدول الزمني لتنفيذ الخطة : يعتمد على  
من إجمالي    %50تقديم طلب زيادة راس المال وبعد الحصول على الزيادة سيتم تنفيذ الخطة وسداد الدائنين حيث سيتم سداد  

سنتين و سداد    مرور  تقريبا  بعد  % 16ول على زيادة راس المال ومن ثم سداد نسبة  الديون خالل الشهر التالي بعد الحص
خمس مرور    تقريبا  بعد     %4سنوات وسداد نسبة  4  مرور  تقريبا  بعد   % 13سنوات و سداد نسبة  3  مرور  تقريبا  بعد  %13نسبة  

 . ستة سنواتمرور تقريبا  بعد  %4سنوات وسداد نسبة 
 
 

 اإلدارة الطارئ:مجلس  اجتماع -38
عليه في مجلس   االتفاقم حيث بناء على ماتم  2022أغسطس    27بتاريخ    خالل الفترة الالحقة    مجلس إدارة الشركة  اجتمع  أ–38

سباب إمتناعه عن إبداء الرأي ، وبناء على  أم لمناقشة تقرير المراجع الخارجي و 2022يونيو    30اإلدارة الطارئ المنعقد في  
لمجلس من اإلدارة المالية للشركة بتوضيح تفاصيل المبالغ المراد إحتسابها كخسائر ، فقد قرر مجلس اإلدارة التقرير الوارد ل

الموافقة على ماجاء بتقرير اإلدارة المالية وكذلك إتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة في حق من تسبب في هذه الخسائر من  
 التنفيذية السابقة.  اإلدارة -أعضاء مجلس اإلدارة السابقين أو / و

 - نقاط تقرير اإلدارة المالية مايلي : أهمحيث كانت 
 ريال سعودي بإعتباره خسائر. 20  653م مبلغ  2021ديسمبر  31إقفال رصيد المخزون البالغ في   -1
 ريال سعودي.  12  672 951إثبات الهبوط في قيمة المباني الناتح عن عملية التقييم بمبلغ  -2
 .ريال سعودي 2  289 358إثبات خسائر راسمالية بمبلغ  -3
 ريال سعودي.  26 517للذمم المدينة التجارية بمبلغ  االئتمانيةتدعيم مخصص الخسائر  -4
الخسائر   -5 إيضاح   ريال سعودي  60  497  450للمستحق على أطراف ذات عالقة بمبلغ    االئتمانيةتدعيم مخصص 

 . ج(38)
 ريال سعودي.  44 398  774بات مبلغ الحكم القضائي النهائي الصادر الحد الموردين بمبلغ إث -6
 ريال سعودي بإعتباره خسائر. 25  009م مبلغ  2021ديسمبر  31إقفال رصيد الصندوق البالغ في   -7
 ريال سعودي بإعتباره خسائر. 570  000م مبلغ 2021ديسمبر  31ت مين خطابات الضمان البالغة في إقفال رصيد  -8
إثبات فروقات المطالبات المالية الواردة ألمين إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وذلك بعد مقارنتها باالرصدة الدفترية   -9

 روفات.ريال سعودي سجلت كمص 2 914 245والتي نتج عنها عجز بمبلغ 
ريال سعودي نتيجة لرفض المبلغ من أمين إجراء إعادة   661  221إثبات إيراد من فروقات قرض بنك ساب بمبلغ   -10

 التنظيم المالي للشركة. 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلجراءات  ب–38 بإتخاذ بعض  الشركة  إدارة  لعامي  بعض  لمعالجة    الالزمة   قامت  المالية  القوائم  في  الواردة  م 2019التحفظات 
تحصلت الشركة على المصادقات البنكية وكشوفات الحسابات البنكية لكال  من بنك ساب والبنك السعودي  م حيث  2020و

نقاط البيع   مبالغ وجود  ت كيد  الفرنسي والبنك األهلي السعودي كما تحصلت الشركة على ت كيد عبر اإليميل من بنك ساب ب
منافع الموظفين لنهاية الخدمة بواسطة خبير   التزاماتص  كما قامت الشركة باإلحتساب اإلكتواري لمخصلديهم    ةالمحتجز 
 .إكتواري 

 

رفعت اإلدارة المالية بالشركة تقريرها لمجلس اإلدارة حول ماستجد من بيانات ومعلومات حول بعض المالحظات على بنود    ج–38
قرارات بشانها لمعالجتها ، وقد قرر مجلس اإلدارة الموافقة على معالجة  والتي تتطلب إتخاذ    م2021للشركة لعام    القوائم المالية

   وهي على النحو التالي : م2021ضمن القوائم المالية للشركة لعام  تلك المالحظات
ووفقا  لخطاب المصفي فقد  بناء على ما إستجد حول موقف تصفية الشركة الزميلة شركة اسواق ثمار ووسمي الزراعية   -1

يال سعودي ر   60  497  450رصيد المديونية للطرف ذوعالقة شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية البالغ  تقرر إعدام  
الخسائر  بدال  من تدعيم   الشركة   االستثماروكذلك رد رصيد مخصص خسائر    المقرر سابقا    االئتمانيةمخصص  في 
 نظرا  لتصفية الشركة الزميلة وإفالسها.ريال سعودي وإقفاله في نتيجة السنة  920 258الزميلة البالغ 

، وذلك   ريال سعودي  22  184  085القة بمبلغ  للمستحق على أطراف ذات ع  االئتمانيةتدعيم مخصص الخسائر   -2
 .لرصيد مديونية الطرف ذو عالقة والذي لم يتم تحصيله منذ عدة سنوات

الطازجة  شركةالاعدام رصيد   -3 الثمار  لمنتجات    وذلك باستخدام مخصص ريال سعودي    3  920  195البالغ    الوطنية 
نظرا  لعدم توصل إدارة الشركة ألي معلومات حديثة حول الشركة الزميلة وعدم    لألطراف ذات العالقة    االئتمانيةالخسائر  

 اإلستدالل عليها.
البالغ  اعدام رصيد   -4 الموردين  المقدمة ألحد  الخسائر   باستخدامريال سعودي وذلك    11  302  209الدفعة  مخصص 

وقبول مطالبته ضمن إجراءات إعادة التنظيم   ائي لصالح المورد لألرصدة المدينة وذلك نظرا  لصدور حكم قض  االئتمانية
 .  المالي للشركة

وذلك للمبالغ التي قامت محكمة    ريال سعودي  4  015  027بمبلغ  محكمة التنفيذ    –تكوين مخصص لألرصدة المدينة   -5
 تنفيذ أحكام قضائية صادرة على الشركة خالل السنوات السابقة.لالتنفيذ بسحبها من الحسابات البنكية للشركة 

فصل أرصدة المستحقات الدفترية المسجلة بالزيادة ضمن بند المصروفات المستحقة ) رواتب ومستحقات عاملين( البالغة   -6
في مقابلة القضايا التي لم يتقدم أصحابها في حساب مخصصات آخرى وذلك إلستخدامه  ،  ي  ريال سعود  3  187  780

 على الشركة الحقا . التزاماتبمطالبته لدى أمين إعادة التنظيم المالي وكذلك في حال ظهور أي 
 
 

 أرقام المقارنة: -39
المقارنة   وقائمة التدفقات    الدخل لبعض بنود قائمة  آخرى و وذلك لبند مستحقات وأرصدة دائنة  تم إعادة تبويب بعض أرقام 

 م. 2020ر ديسمب 31 في ضمن القوائم المالية السنوية كما النقدية



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أحداث هامة :  -40
،     القوائم المالية  والتي قد تؤثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذه  خالل السنة والسنة السابقةأحداث هامة  توجد  

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

 نقدا .البيع ( 
   .مليون ريال 22،184للمطالبة بمبلغ  طرف ذو عالقةرفع دعوي قضائية على ) المدين (   2020/ 02/07بتاريخ  -2
   .لمنصة الرئيسية  حصول الشركة على موافقة تداول وهيئة السوق المالية بتداول السهم خارج 2020/ 03/09بتاريخ  -3
 وإلزامه بسداد مبلغ   عالقة ضد الطرف ذوصدر حكم قضائي لصالح الشركة   2020/ 29/11بتاريخ  -4

 . ريال للشركة  22،414،084
وفترات الحظر إستمر التعاون مع المراجع الخارجي شركة العظم والسديري وآل الشيخ وتزويده   كرونا رغم آثار جائحة -5

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

  .مديونيته
   .ريال للشركة  22،414،084  على الحكم الصادر بسداده  الطرف ذو عالقةإستئناف   2021/ 14/01بتاريخ  -7
 .أعترضت الشركة على طلب التصفية المقدم من بنك ساب  2021/ 04/02بتاريخ  -8
 . الشركة  ىصدر حكم بتطبيق إجراءات إعادة التنظيم المالي عل  2021/ 04/04بتاريخ  -9
وت ييد  الطرف ذو عالقة المصادقة بشكل نهائي على الحكم الصادر لصالح الشركة ضد  2021/ 18/04بتاريخ  -10

 .ريال 22،414،084سداده لمبلغ 
موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام األساسي للشركة والئحة الحوكمة   2021/ 12/10بتاريخ  -11

كة العظم والسديري وآل الشيخ وتعيين المراجع الخارجي شركة أسامة عبد هللا الخريجي  وتغيير المراجع الخارجي شر 
 وشريكه وإنتخاب لجنة المراجعة . 

الشركة من الشركة الوطنية للتسويق الزراعي الى شركة ثمار التنمية القابضة بناءا  اسمتغيير  2021/ 29/10بتاريخ  -12
 التجارة. من وزارة  اعتمادهبعد  2021/ 10/ 12ريخ على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتا

 .بتصفية الشركةالزراعية(  أسواق ثمار ووسمي  )شركةصدور حكم على الطرف ذو العالقة    2021/ 16/12بتاريخ  -13
نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات    باستخدامإعالن الشركة عن قرار مجلس  2021/ 30/12بتاريخ  -14

 . م 2022ضمن قوائم الربع األول  االستثماريةوالعقارات 
 
 



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أحداث الحقة:  -41
، وفق ما     القوائم المالية   والتي قد تؤثر على المركز المالي للشركة الظاهر في هذه   السنةأحداث الحقة هامة منذ نهاية  توجد  
 يلي:
 .تمت موافقة اللجنة التنفيذية على تقبيل المباسط والثالجة بسوق العزيزية 2022/ 11/01بتاريخ  -1
 بالرياض.تسليم مقترح التنظيم المالي للمحكمة التجارية  2022/ 06/02بتاريخ  -2
 . المحكمة النهائي لمطالبات الدائنين بقرار نهائي وإصدار صك اعتماد 2022/ 24/02بتاريخ  -3
   .تقدمت الشركة بطلب ألمين تصفية شركة أسواق ثمار بالمطالبة 2022/ 09/03بتاريخ  -4
  /14/04التنظيم المالي المقدم من الشركة وحددت موعدإعادة وافقت المحكمة على مقترح   2022/ 23/03بتاريخ  -5

 . لتصويت الدائنين عليه 18/04/2022لمساهمين عليه وموعد لتصويت ا 2022
التنظيم  إعادة على مقترحمن إجمالي حضور المساهمين  % 99.57تمت موافقة نسبة  2022/ 14/04بتاريخ  -6

 المالي. 
 .التنظيم المالي إعادة الدائنين على مقترحمن إجمالي حضور  % 99.73تمت موافقة نسبة  2022/ 18/04بتاريخ  -7
الحديثة ومن 2022/ 16/08بتاريخ   -8 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  
 ها.م وتقرير مراقب الحسابات علي2020ديسمبر 

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

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

هـ  24/02/1444  بتاريخ   9027عن تقدمها ببالغ لوزارة التجارة برقم    م قامت الشركة باإلعالن25/09/2022بتاريخ   -10
ضد مجلس مديرين الشركة الزميلة شركة أسواق ثمار و وسمى الزراعية والتي تملك فيها م  2022/ 09/ 21الموافق  

%( والمتضمن التحقيق مع مجلس المديرين لشركة أسواق ثمار  30شركة ثمار التنمية القابضة حصة ثالثين بالمائة )
قوائم المالية ، وتجاوز الخسائر و وسمى الزراعية الرتكابهم مخالفات لنظام الشركات ومنها عدم االلتزام بإصدار ال

مليون( ريال    60اكثر من نصف راس مال الشركة وتحميل شركة ثمار التنمية القابضة خسارة تجاوزت ستين مليون )
عبارة عن ذمم دائنة لصالح شركة ثمار التنمية القابضة على الشركة الزميلة وعدم ابالغ الشركاء بالوقائع الجوهرية  

ة. وال تتوقع الشركة تحملها أي مسئولية نتيجة اقامتها البالغ المذكور، وقد تقدمت الشركة بهذا التي حدثت في الشرك
 .البالغ وفقا  للمستندات المتاحة لديها وبعد الحصول على المشورة القانونية



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

 مساهمة سعودية( )شركة  
 م 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة  إيضاحات حول القوائم المالية

 ( مالم يذكر غير ذلك   سعوديالريال  جميع المبالغ بال  )
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االجتماع لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )  مساهمين الشركة   م قام مجلس اإلدارة بدعوة2022/ 26/09بتاريخ   -11
م  17/10/2022هـ الموافق  21/03/1444مساء يوم االثنين بتاريخ    7:00األول( المقرر عقده في تمام الساعة  

تصويت على تفويض مجلس اإلدارة الحالي برفع دعوى مسؤولية  لل  وذلك )حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة(
من   الدورتين  في  السابقين  المجلس  أعضاء  إلى  06/03/2017ضد  اإلجراءات  2021/ 04/07م  كافة  واتخاذ  م 

  .النظامية والقانونية الالزمة للسير بها حسب طلب السادة المساهمين
تصويت على تفويض مجلس اإلدارة الحالي  وتم الاجتماع الجمعية العامة العادية  م تم إنعقاد  17/10/2022بتاريخ   -12

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

 .م وافقت المحكمة التجارية على مقترح إعادة جدولة سداد الدائنين2022/ 20/11بتاريخ  -13

 
 القوائم المالية : اعتماد -42

 م 15/01/2023هـ الموافق  22/06/1444تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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