
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

  الشركة السعودية لألسماك

سعودية(  )شركة مساهمة  

أشهر المنتهيتين في لتسعةلفترتي الثالثة وا القوائم المالية األولية الموجزة   

م 1022 سبتمبر 30  

لمراجع المستقلامع تقرير فحص   
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 2 األولية   قائمة المركز المالي

 3  األولية  دخل الشاملال /)الخسارة( قائمة 

 4 األولية   الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 5 األولية  التدفقات النقديةقائمة 

 15-6 الموجزة األولية  إيضاحات حول القوائم المالية



 

 

 الموجزةاألولية المالية  القوائم فحص المراجع المستقل عنتقرير 

 

 الشركة السعودية لألسماك المساهمين فيالسادة/ 

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية -الرياض 

 مقدمة

 خسارة()ال ائمةم، وق2021 سبتمبر 30)"الشركة"( كما في السعودية لألسماك  شركةلالمرفقة األولية قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

القائمة األولية لتغيرات في حقوق الملكية ووالقائمة األولية ل التاريخ بذلكتين المنتهيأشهر  لتسعةوا الثالثة لفترتي األولية الشاملالدخل  /

 ا  ملخصبما في ذلك  ،الموجزة األولية بالقوائم الماليةواإليضاحات المرفقة في ذلك التاريخ،  ةأشهر المنتهي التسعةنقدية لفترة لتدفقات الل

المالية األولية الموجزة وعرضها  القوائماإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه وواإليضاحات التفسيرية األخرى.  المهمةسياسات المحاسبية بال

 استنتاجإبداء في مسؤوليتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ،"ي( "التقرير المالي األول34لمحاسبة رقم )للمعيار الدولي لوفقا  

 .فحصناإلى  استنادا  المالية األولية الموجزة  القوائمهذه بشأن 

 نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" 2410) الفحص الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقا  للمعيار الدولي 

أساسي على األشخاص المسؤولين  استفسارات، بشكلالمالية األولية من طرح  القوائمفحص يتألف المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

يرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغ

تأكيد الوصول إلى ال يمكننا من وتبعا  لذلك فإنه المعتمدة في المملكة العربية السعودية، للمراجعة  لمعايير الدوليةلالتي يتم القيام بها وفقا  

رأي أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناء  عليه، أي من عمليات خالل اكتشافها التي يمكن المهمة بجميع األمور دراية بأننا سنصبح على 

 مراجعة.

 االستنتاج

من جميع الجوانب  غير ُمعدة،ولية الموجزة المرفقة المالية األالقوام بأن فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد ، فحصناإلى  استنادا  

  المعتمد في المملكة العربية السعودية. ،(34لمحاسبة رقم )للمعيار الدولي لوفقا   ،الجوهرية

 أمر آخر 

تقريره في  معدلغير من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأي  م2020 ديسمبر 31للشركة للسنة المنتهية في  تمت مراجعة القوائم المالية

 م.2021 مارس 11بتاريخ 

 

ه ؤوشركاالبسام                     عن 

 

 

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

(337ترخيــــص رقــم ) -محاسب قانوني   

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 هـ1443 ربيع الثاني 3: التاريــــــــخ

 م2021 نوفمبر 8 ق:فـــــــالموا
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 الوضع القانوني والنشاط  .1

 

 6تأسست الشركة السعودية لألسماك )شركة مساهمة سعودية( طبقاً ألحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/

هـ بعد الترخيص لها بموجب األمر الوزاري 1400/ 30/4بتاريخ    67للقرار الوزاري رقم  هـ وتعديالته ووفقاً  1385/ 22/3وتاريخ  

من   %40هـ والمتضمن تأسيس شركة لصيد األسماك )شركة مساهمة( تشارك فيها الحكومة بنسبة  1398/ 10/9( بتاريخ  545رقم )

تقوم الشركة بمزاولة صيد   .ل مجلس إدارة للشركةهـ والمتضمن تشكيل أو2/1399/ 3( وتاريخ  35رأس المال، والقرار الوزاري رقم )

أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ األسماك واستزراع الربيان في البحارواالستزراع السمكي في البحارو  االحياء البحرية في المياه الدولية

ه تتطلب الحصول على ترخيص مع االخذ في االعتبار أن األنشطة أعال محالت شوي األسماك والمأكوالت البحرية.و واالحياء المائية

 من الجهات ذات عالقة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
 

 

 .يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
 

بتاريخ   الشركة  تسجيل  الموافق  1401األول    ىجماد  9تم  رقم  1981مارس  14هـ  تحت  الدمام  بمدينة  التجاري  بالسجل  م 

 . كما حصلت الشركة على السجالت الفرعية التالية: 2050010531

 
 التاريخ                                 مكان اإلصدار                  رقم السجل التجاري                    اسم الفرع
 هـ 22/12/1401جيزان                                                          5900001712                    جيزان     
 هـ 22/03/1402الرياض                                                       1010042732                     الرياض   
 هـ 13/03/1404جدة                                                             4030041385                     جدة        

 هـ 18/03/1424               أبها ـ رجال المع                               5861023704       رجال المع ـ الحريضة 
 
 

ــركة   2018مايو24وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ   ــوق المالية بطلب تخفيأ رأس مال الشـ على التقدم إلى هيئة السـ

تم تعديل توصـــية مجلس  2018اكتوبر 24لاير ســـعودي.، الحقاً وبتاريخ    98,993,467لاير ســـعودي إلى   200,000,000من 

  9,890,000لاير سعودي عن طريق إلغاء    101,100,000لاير إلى    200,000,000طلب تخفيأ رأس مال الشركة من  اإلدارة ب

من   %49.49لاير ـسعودي، وتمثل حوالي   98,993,467مبلغ وقدره  2018ـسبتمبر30ـسهم، حي  بلغت الخـسائر المتراكمة كما في  

لاير ـسعودي ـسييدي إلى إطفاء الخـسائر المتراكمة   98,900,000الـشركة بمقدار رأس مال الـشركة، وبالتالي فنن تخفيأ رأس مال 

 بنفس القيمة. 

 

ــركة خالل عام   ــوق المال في 2020تم زيادة رأس المال الشــ ــول على موافقة هيئة ســ ،وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات النظامية والحصــ

 -:على الطلب المقدم من الشركة لزيادة رأسمالها كما يلى 30/1/2020

م على   2020مايو    14هجريا الموافق   1441رمضــان    21وافق المســاهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  

 ( لاير وفقا ما يلى:298,900,000زيادة رأسمال الشركة بقيمة )

 عادى. سهم  10,110,000مقسم إلى  101,100,000رأس المال الشركة قبل الزيادة هو  لاير .أ

 سهم عادى.  40,000,000لاير مقسم إلى  400,0000,000رأس المال الشركة بعد الزيادة هو  .ب

ج. سبب رأس المال الشركة هو تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل و سداد 

 القرض. 

 ( سهم عادى. 29,890,000ق أولوية بعدد )طرح وإدراج أسهم حقو شركة:طريقة زيادة رأس المال  -ه
 

من أسهم الشركة إلى الشركة السعودية لالستثمار   % 40االستثمارات العامة التي تمثل    صندوقانتقلت ملكية    ،2021مارس    25بتاريخ  

تم نقل األسهم خالل هذا الربع.  .الزراعى واإلنتاج الحيوانى "سالك"

 
 

وما ترتب عليه من تأثر لقطاعات األعمال على المستوى العالمي، قامت الشركة   19-روس كوفيدإشارة إلى األحداث المتعلقة بانتشار في

وعلى الرغم  باتخاذ العديد من التدابير واالجراءات الالزمة لحماية الشركة والعاملين بها ومواصلة العمل على تحسين اداء الشركة.

التحديات التي واجهتها الشركة أسوة بباقي الشر كات، التزال عمليات الشركة غير متأثرة بشكل كبير؛ وذلك لقيام الشركة من تلك 

بتطبيق السياسات لمواجهة األزمة بشكل جيد واالستفادة من المبادرات والمحفزات التي قدمتها الحكومة وسوف تتقدم الشركة باإلفصاح 

عامل يسبب التغير في ظروف الجائحة قد ييثر على   عن أي تغيرات جوهرية مستقبالً في حال حدوثها، ال تعتقد اإلدارة بوجود أي

 م. 2021العمليات التشغيلية للشركة خالل سنة 
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 عداد  اإلأسس  .2

 بيان االلتزام 2-1

لمعيار المحاسبة الدولي   " التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية    34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً 

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم 

م. حي  أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية، 2020ديسمبر    31المالية للسنة المنتهية في  

تذكر السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية لشرح المعامالت المهمة لفهم التغيرات في المركز المالي للشركة وأدائها ومع ذلك  

 .منذ آخر قوائم مالية للشركة

ية المنتهية م ليست بالضرورة ميشراً على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المال2021  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    التسعةإن نتائج فترة  

 م 2021ديسمبر  31في 

 

 أساس القياس  2-2
 

 فيما عدا البنود التالية: تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، 

  ؛الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو يتم قياس  •

  ،المتوقعةالمنافع المحددة بالقيمة الحالية لإللتزامات المستقبلية بنستخدام طريقة وحدة االئتمان يتم اإلعتراف بمستحقات التزامات  •

 يتم قياس األصول البيولوجية بالقيمة العادلة.  •

 

 العرض الوظيفية وعملة عملة ال 2-3
 

المبالغ   جميع  تقريب  تم  للشركة.  العرض  وعملة  الوظيفية  العملة  وهي  السعودي  بالريال  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  عرض  تم 

 المعروضة بالريال السعودي إلى أقرب لاير سعودي، مالم يُذكر خالف ذلك. 

 

 استخدام األحكام والتقديرات 2-4

 

الغ يتطلب إعداد هذه القوائم األولية الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تيثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المب

 المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

التأكد من إن   عدم  لحاالت  الهامة  والمصادر  للشركة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عند  اإلدارة  قبل  الموضوعة من  الهامة  التقديرات 

 التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة.

يسية لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصاح عنها  أعاله، قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئ  1ومع ذلك، كما هو موضح في إيضاح  

. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في 19-في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

 فترات التقارير المستقبلية. 

 

 مةمهالسياسات المحاسبية ال .3

كة السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشر   تتوافق

 م. 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 التي لم يتم تطبيقها  لتفسيراتالمعايير الجديدة وا .4

م ولكن ليس لها 2020يناير    1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فنن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من  

أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
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 االستثمارية األراضي  .5

 
لاير والمتمثلة فى ارض القطيف بقيمة دفترية  7,645,794 تبلغ القيمة الدفترية لالراضي االستثمارية المملوكة من قبل الشركة مبلغ

لاير،   373,500لاير وقيمة سوقية    160,000لاير، ارض عنيزة بقيمة دفترية  21,413,345 لاير و قيمة سوقية    1,000,000

و قيمة    2,100,000لاير، ارض الخبر بقيمة دفترية    3,232,505لاير وقيمة سوقية    1,250,000ة دفترية  ارض الضباب بقيم

م. باالضافة الى ارض ابو عريش بقيمة دفترية 2020لاير، و قد تم التقييم لجميع االراضي المذكورة خالل عام   4,848,975سوقية 

استقطاع طرق من األرض كما تم إدخال جزء منها ضمن المخططات السكنية    لاير دون توفر تقييم حدي  لها حي  تم   3,135,794

 من قبل أمانة منطقة جازان وجاري العمل على تصحيح الصك والمطالبة بالجزء المقتطع من األمانة ووزارة النقل. 

ممنوح للشركة في نوفمبر أن قطعتي األرض في الخبر والقطيف مرهونة لصالح صندوق التنمية الزراعي السعودي مقابل القرض ال

 .(7 )أيضاح م لتمويل مشروع زراعة وتربية الروبيان2009من العام 

 رصدة مدينة أخرى األوالمدفوع مقدما  .6

 إيضاح 
 2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31 

 )مدققة(

 3,377,204  3,377,204 6.1 المستحق من استرداد شراء أرض

 1,424,480  1,329,474  مستحقةإيرادات ايجارات 

 100,000  98,300  ذمم موظفين 

 1,256,732  -  ذمم الصيادين 

 473,250  1,299,166  ضمان اتخطاب

 1,311,451  1,875,590  مصاريف مدفوعة مقدما

 327,242  116,672  أخرى 

 244,337  789,602  فوائد مستحقة
  8,886,008  8,514,696 

 (4,633,936)  (4,527,204) 6.2 فى قيمة مدينون وأرصدة مدينة أخرى  انخفاض
  4,358,804  3,880,760 

 

يمثل المستحق من استرداد شراء أرض من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية حيث أن شركة االسماك السعودية اشترت أرض  6.1

الحديدية في عام   الواقعة بالقرب من السكك  لاير سعودي، لكن تم فيما بعد  رفض عملية    39,245,982بمبلغ   م  2011الدمام 

مخالفة لنظام حماية خطوط السكك الحديدية باالضافة الى مخالفتها لألوامر السامية   كونهاالشــراء من قبل مصلحة أمالك الدولة،  

القاضية بعدم المنح أو البيع أو التصرف في االراضي الحكومية واالكتفاء بالتأجير، فقد قامت الشركة باستبعاد االرض من سجالتها 

لاير سعودي   24,381,455خطوط الحديدية وتم استالم شيك بمبلغ  وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة الى المؤسسة العامة لل

الهيئة   مستحقات  بعد خصم  الشركة  مستحقات  وايمثل  والجمارك  لزكاة  وقيمتها  الضريبة  لاير سعودي   11,322,322المتراكمة 

لوبة السترداد المبلغ لاير سعودي ايجار مستودع، هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات المط  165,000باالضافة الى خصم مبلغ  

. ويتضمن االنخفاض في قيمة المدفوع مقدما واالرصدة المدينة االخرى مخصص بكامل  لاير سعودي  3,377,204المتبقي البالغ  

 االرض.   المستحق من استرداد شراء  قيمة

  -على النحو التالي: رصدة مدينة أخرىاألوالمدفوع مقدما يلي حركة االنخفاض في قيمة  وفيما 6.2

 

مقابل ذمم الصيادين.  لاير سعودي 1،256،732على شطب مبلغ  2021يوليو  14وافق مجلس اإلدارة بتاريخ *

م 1202 سبتمبر 30   

  )غير مدققة(

 م 2020ديسمبر  31

 )مدققة(

 4,633,936  4,633,936 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 -  1,150,000 المكون خالل الفترة / السنة 

 -  (1,256,732) *الفترة / السنة خالل المستخدم

 4,633,936  4,527,204 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 



 الشركة السعودية لألسماك

 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 قرض بدون فائدة  .7

 
بمبلغ   فوائد  بدون  قرض  على  الشركة  حصلت  بتاريخ   7,026,144كما  السعودي  الزراعية  التنمية  صندوق  من  سعودي  لاير 

لاير سعودي لتمويل مشروع زراعة وتربية    12,867,838من إجمالي إتفاقية تسهيالت بمبلغ    8/11/2009الموافق    1430/11/21
  2,100,000و  1,000,000الشركة في الخبر والقطيف وقيمها الدفترية بمبلغ  الروبيان، وذلك مقابل رهن عقاري ألراض تملكها  

م. كما حصلت الشركة على 2011أكتوبر    19الموافق    هـ 21/11/1432لاير سعودي على التوالي ،على أن يسدد القرض بتاريخ  
  12لاير سعودي كما في    10,010,885لاير سعودي ليصبح رصيد القرض    2,984,741الدفعة الثانية من تلك التسهيالت بمبلغ  

تاريخ  2011  سبتمبر في  الشركة  تقدمت  السداد،  لعدم  ونتيجة  جدولة رصيد   2016/ 12/4الموافق    هـ7/1437/ 5م.  إعادة  بطلب 
م. وقد تمت الموافقة على إعادة جدولة القرض على تسعة 2016ديسمبر    31لاير سعودي كما في    10,010,880القرض البالغ  

 م. 2017أقساط سنوية اعتبارا من شهر نوفمبر 
 

  

 2021 سبتمبر 30
  )غير مدققة( 

 2020ديسمبر  31
 )مدققة(

     
 6,141,280  6,141,280  الزراعية قرض صندوق التنمية 

  6,141,280  6,141,280 

 1,418,480  1,418,480  الجزء المتداول 

 4,722,800  4,722,800  الجزء غير المتداول
  6,141,280  6,141,280 

 
م والقيمة العادلة التي تم احتسابها بناًء على معدل فائدة 2021  سبتمبر  30إن المنح الحكومية تمثل الفرق بين قيمة القرض كما في  

 السوق وسيتم إطفاء هذا المبلغ على مدى عمر القرض. 
 
 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 
 2020ديسمبر  31

 )مدققة(

   

 1,166,987 1,166,987 منح حكومية

 

 معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدتهم  .8
 

تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في رواتب ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية التي تمت  

  ذات العالقةوتتمثل أهم المعامالت مع األطراف  بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية. الفترةخالل 

 فيما يلي:

 

 

 م2021 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 م 2020 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 

أعضاء مجلس  

 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة واللجان 

أعضاء مجلس  

 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان 

 الرواتب واألجور وما في حكمها

وبدالت حضور المجلس ومكافات 

 969,837 1,144,150 978,837 1,498,550 أعضاء مجلس االدراة. 
 

 

 

 

 



 الشركة السعودية لألسماك

 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 مخصص الزكاة  .9

 الزكاة: مخصص فيما يلي حركة

 الموقف الزكوي  9-1

  . )"الهيئة"( الضريبة والجماركلزكاة واهيئة  لدى مدققةوهو قيد ال م2020ديسمبر  31تم تقديم اإلقرارالزكوي للسنة المنتهية في  .1

 م. 2022 أبريل  30الموافق   هـ1443 رمضان 29سارية المفعول حتى  الهيئةوحصلت الشركة على شهادة من 

وقدمت الشركة    ، م2016م الى  2011من  ربوط زكوية لألعوام    2018أكتوبر    25  فيوالجمارك  الضريبة  لزكاة وا  هيئةت  أصدر .2

 الزكوية وما زال اإلعتراض قيد الدراسة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية.  اعتراًضا على الربوط

وقدمت الشركة    ،م2018م الى  2017من  ربوط زكوية لألعوام    2020  سبتمبر  30  فيالضريبة والجمارك  لزكاة واهيئة  أصدرت   .3

 تراض قيد الدراسة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية. الزكوية وما زال اإلع اعتراًض ا على الربوط

   

 ماليةالفي األصول الغير   إلنخفاضا خسارة.    10

 

المالية بمشروع مزرعة الحريدة المسجل كمشروع   اليتعلق انخفاض قيمة األصول غير  ضمن بند ممتلكات وأالت    تنفيذتحت 

 ، كانت النتائج كما يلي: ةالمعتمد شركة رقيمقبل ، بناًء على تقرير التقييم الذي تم تقييمه من  ومعدات

 

 البيان   االت  مباني   االجمالي

 صافي القيمة الدفترية     13,036,000   12,781,000       25,817,000 

تقييم ال  (9,884,840)  (11,503,053)  (21,387,893)         

إلنخفاض ا   3,151,160          1,277,947        4,429,107      

 

 
 

  و المخفضة األساسية السهم خسارة    .11

يتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفأ من الدخل بقسمة دخل الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد 

 سهم(.  40,000,000م: 2020 سبتمبر 30سهم ) 40,000,000األسهم العادية القائمة في نهاية الفترة والبالغة 

 

م 1202 سبتمبر 30   

  (غير مدققة)

 م 2020ديسمبر  31

 (مدققة)

 4,425,065  6,544,958 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 3,000,000  2,346,539 المكون خالل الفترة / السنة 

 (880,107)  (1,919,479) مدفوعات خالل الفترة / السنة 

 6,544,958  6,972,018 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 

 

 م 2021 سبتمبر 30

 (غير مدققة)

 م 2020 سبتمبر 30

 (غير مدققة)

 المعدلة  

 (26,107,736) ( 437,847,84)  الفترة خسارة

 40,000,000 40,000,000  السنة  / المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 ( 0,65) ( 0,95)  خسارة السهم األساسية 



 الشركة السعودية لألسماك

 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 المعلومات القطاعية .12

 تقييم األداء، تقوم الشركة بعرض البيانات المالية األساسية وفقاً لألنشطة والمنتجات.وتقوم اإلدارة بتحليل نتائج عملياتها باستمرار من اجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الموارد 
 ي بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات او العمليات التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات ف

 اك والروبيان. وفقاً للمنتجات والذي يتمثل في مبيعات األسمويتمثل تحليل القطاعات وفقاً لألنشطة في مبيعات الجملة ومبيعات التجزئة ومبيعات السيارات الفان والمزارع. كما يتم تحليل القطاعات 
 
 : الربح وفقاً للمنتجات مجملتحليل المبيعات وتكلفة المبيعات و 12-1 

 
 :الربح وفقاً للمنطقة الجغرافيةمجمل تحليل المبيعات وتكلفة المبيعات  12-2
 

 

 م )مدققة( 2020ديسمبر  31 المعدلة   )غير مدققة( م2020 سبتمبر 30 )غير مدققة(  2021 سبتمبر 30 

 البيان  
 مجمل الربح  تكلفة المبيعات  المبيعات 

 صافي 
 مجمل الربح  تكلفة المبيعات  المبيعات  أجمالي األصول  االلتزامات  اجمالي  الخسارة 

 صافي 
 أجمالي األصول  الخسارة 

اجمالي  
 االلتزامات 

المنطقة  
 الشرقية 

4,764,849 (2,622,865) 2,141,984  (5,338,195) 7,062,453 44,745,534 
4,411,088 (2,548,175 ) 1,862,913  (3,826,525) 59,202,845  9,254,522  

المنطقة  
 الوسطى 

20,417,850 (11,239,236) 9,178,614  (22,874,691)  30,263,311   191,739,047  

16,357,376 (9,449,247 ) 6,908,129  (14,189,676) 187,840,002  29,362,937  

المنطقة  
 الغربية 

5,788,704 (3,186,457) 2,602,247  (6,485,248) 8,580,010 54,360,307 
7,363,449 (4,253,680 ) 3,109,769  (6,387,635) 94,094,470  14,708,742  

المنطقة  
 الجنوبية 

2,811,418 (1,547,577) 1,263,841  (3,149,710)  4,167,080    26,401,341   

1,964,198 (1,134,669 ) 829,529  (1,703,900) 20,398,824  3,188,721  

  56,514,922 361,536,141  )26,107,736( 12,710,340 ( 17,385,771) 30,096,111 317,246,229 50,072,854 (37,847,844)  15,186,686 (18,596,135) 33,782,821 اإلجمالي 

 
 
 
 

 م )مدققة( 2020ديسمبر  31 المعدلة   )غير مدققة( 2020 سبتمبر 30 )غير مدققة(  2021 سبتمبر 30 

 البيان
 مجمل الربح  تكلفة المبيعات  المبيعات 

 صافي 
 الخسارة 

 اجمالي 
 مجمل الربح  تكلفة المبيعات  المبيعات  أجمالي األصول  االلتزامات 

 صافي 
 األصول أجمالي  الخسارة 

اجمالي  
 االلتزامات 

 20,989,152 134,271,390 (10,075,231) 4,905,045 (6,709,339) 11,614,384 87,294,815 13,778,258 (10,414,374) 4,178,833 (5,116,991) 9,295,824 اسماك مجهزة 

 4,442,253 28,417,892 (2,123,863) 1,033,985 (1,414,332) 2,448,317 46,674,142 7,366,857 (5,568,279) 2,234,307 (2,735,915) 4,970,222 روبيان مجهز 

 31,083,517 198,846,859 (13,908,642) 6,771,310 (9,262,100) 16,033,410 183,277,272 28,927,739 (21,865,191) 8,773,546 (10,743,229) 19,516,775 أخرى

 56,514,922 361,536,141 )26,107,736( 12,710,340 (17,385,771) 30,096,111 317,246,229 50,072,854 (37,847,844) 15,186,686 (18,596,135) 33,782,821 اإلجمالي 



 الشركة السعودية لألسماك

 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

12 

 

 ) تتمة( المعلومات القطاعية .12

 
 :الربح وفقاً لألنشطةمجمل تحليل المبيعات وتكلفة المبيعات و 12-3

 م )مدققة( 2020ديسمبر  31 المعدلة   م )غير مدققة(2020 سبتمبر 30 )غير مدققة(  2021 سبتمبر 30 

 خسارة صافي ال  مجمل الربح  تكلفة المبيعات  المبيعات  البيان  
 أجمالي األصول  االلتزامات  اجمالي 

 أجمالي األصول  خسارة صافي ال  مجمل الربح  تكلفة المبيعات  المبيعات 
اجمالي  

 االلتزامات  

مبيعات  
 التجزئة 

23,378,766 (12,869,105) 10,509,661  (26,191,890) 34,651,977  219,544,287  21,175,347 (12,232,469) 8,942,878  (18,369,163) 240,313,123 37,565,477 

مبيعات  
 الجملة 

5,248,111 (2,888,882) 2,359,229  (5,879,606) 7,778,743   49,283,730 7,449,100 (4,303,159) 3,145,941  (6,461,936) 106,767,837 16,689,827 

مبيعات  
 القوارب 

2,414,044 (1,328,838) 1,085,206  (2,704,519) 3,578,093 22,669,698 1,471,664 (850,143) 621,521  (1,276,637) 14,455,181 2,259,618 

مبيعات  
 المزرعة 

2,741,900 (1,509,310) 1,232,590  (3,071,828) 4,064,041 25,748,514 - - -  -    - - 

 56,514,922 361,536,141  )26,107,736( 12,710,340 (17,385,771) 30,096,111 317,246,229 50,072,854  )37,847,844( 15,186,686 (18,596,135)  33,782,821 اإلجمالي 



 الشركة السعودية لألسماك

 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 

 

13 

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .13

تاريخ القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجود أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في  

القياس. إن األساس الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة هي مصدر قلق مستمر وليس هناك أي نية أو شرط 

 .لتقليص حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط غير مادية

يُنظر إلى األداة المالية على أنها مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر أو وسيط أو مجموعة  

 .وتمثل تلك األسعار معامالت سوق فعلية تحدث بانتظام على أساس تنافس حر تنظيمية،صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة 

دم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات تستخ  العادلة،عند قياس القيمة  

 .مختلفة في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي

ة لألصول أو االلتزامات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ : األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشط 1المستوى  

 القياس

والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات، إما مباشرة   1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المدرجة في المستوى  2المستوى  

 .)أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(

 .الت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )المدخالت غير القابلة للمالحظة(: مدخ3المستوى  

يدة تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد واألرصدة البنكية واالستثمار وصافي االستثمار في التمويل اإلسالمي والودائع النقدية المق

اآلخرين العالقة  والمدينين  ذات  األطراف  إلى  والمستحق  المالية  والتسهيالت  الدائنة  التجارية  الذمم  من  المالية  المطلوبات  وتتألف   ،

 .وغيرها من المطلوبات

 . الربح أو الخسارةالقيمة العادلة من خالل  بيتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المدرجة  

 إن القيمة الدفترية لجميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمها العادلة. 

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30  

  المستوى األول  

المستوى 
  الثاني

المستوى 
 اإلجمالي  الثالث

         الموجودات المالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 قائمة األرباح او الخسائر

 
- 

 
33,545 

 

- 

 
33,545              

 )مدققة(  2020ديسمبر  31  

المستوى   المستوى األول  
 الثاني

المستوى  
 الثالث

 اإلجمالي 

         الموجودات المالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 33,545  -  33,545  -  قائمة األرباح او الخسائر

 . يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية المذكورة أعاله بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير 

 

 أحداث هامة   .14

 

  ي األرض في الرياض وجدة ونقل ملكيتهما تقطع  هـ بتخصيص1433/ 10/9بتاريخ    41355رقم    بناءا على االمر الملكي السامي الكريم

 بالقيمة السوقية  الى للشركة السعودية لألسماك مقابل زيادة حصة صندوق االستثمارات العامة في راس مال الشركةمن وزارة الزراعة  

يمكن أن يكون   المال، ووفقًا للمناقشة مع هيئة أسواق    وتري إدارة الشركة% من شركة للشركة السعودية لألسماك".  40"يمتلك المساهم  

م تنفيذه من خالل تقديم طلب زيادة رأس المال لألرضين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وتعيين مستشار مالي هذا اإلجراء يت

 للمشروع.

إنهاء إجراءات   الشركة  تنتظرم حي   2021  سبتمبر  30يتم تسجيلها ضمن دفاتر الشركة في    الشركة ولمنقل ملكية ارض الرياض الى    تم

في إجراءات تضمين قيمة األرضين ضمن حصة الدولة في رأس مال الشركة حسب مانص عليه المر   والبدءنقل ملكية ارض جدة اليها  

 رهنا باستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة من الجهات المختصة.السامي الكريم 

.

 

 



 الشركة السعودية لألسماك

 )شركة مساهمة سعودية(  

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

 )جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك( 
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 تعديالت   .15

 

 : م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة لفترة  / )الخسارة(ملخص بالتسويات على قائمة   

 
 إيضاح

 سبتمبر 03

 2020م 

(غير مدققة)  

 

 إعادة تصنيف 

 

 إعادة قياس 

 سبتمبر 03 

م 2020  

معدلة( -مدققة )غير   

         

  30,096,111   -  -  30,096,111  اإليرادات

 (27,050,858)   -  -  ( 17,385,771)  اإليراداتتكلفة 

  3,045,253   -  -  12,710,340  مجمل الربح

  1,229,866   -  -  1,229,866  إيرادات أخرى، بالصافي 

 (6,320,395)  -  -  (6,320,395)  مصاريف المزارع

 (1,578,425)  -  -  (1,578,425)  مصاريف المصانع

 (1,766,267)  -  -  (1,766,267)  مصاريف قوارب الصيد 

 (14,034,954)   -  -  ( 14,034,954)  مصروفات بيعية وتسويقية 

 (12,634,582)   -  -  ( 12,634,582)  مصروفات عمومية وإدارية

 (22,394,417)   -  -  ( 22,394,417)  التشغيلية   من العملياتالخسارة 

 (2,813,319)   -  -  (2,813,319)  تكاليف التمويل

المصاريف الخاصة بزيادة رأس 
 حقوق األولوية  المال

أ -14  
(4,189,960) 

 

 4,189,960   - 

  -    

العمليات  منالربح  الخسارة صافي

 قبل الزكاة 
 

(29,397,696 ) 

 

 4,189,960   

-  

 (25,207,736) 

 (900,000)   -  -  ( 900,000)  الزكاة

 (26,107,736)   -  4,189,960  ( 30,297,696)  الفترة  خسارة صافي

  -   -  -  -  الدخل الشامل األخر للفترة 

الخسارة الشاملة الدخل  إجمالي 

 الشامل للفترة 
 

(30,297,696 ) 

 

4,189,960  - 

 

 (26,107,736) 

         

         

 ( 0,65)  -  -  (0.76)  خسارة السهم األساسية 

 / )الخسارة)قائمة  لاير سعودي على    4،189،960بتحميل المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال بمبلغ    2020قامت اإلدارة خالل عام  أ  -15

 . الدخل الشامل اآلخر

يجب تحميل هذه المصروفات   (،"32األدوات المالية: اإلفصاح والعرض )"معيار المحاسبة الدولي    -  32وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي   

المقارنة تعديل ارقام  تم إعادة    لذلك،التغيرات في حقوق الملكية. وفقًا    قائمةكجزء من تكلفة إعادة هيكلة رأس المال ضمن  المبقاة  على األرباح  

لتتوافق مع متطلبات    2020  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةالتغيرات في حقوق الملكية لفترة  قائمة  للدخل الشامل ولقائمة )الخسارة (/  

 32معيار المحاسبة الدولي 

  



 الشركة السعودية لألسماك

 )شركة مساهمة سعودية(  
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 إعادة تبويب أرقام المقارنة   .16

 م:  2020ديسمبر  31ملخص باعادة التبويب أرقام المقارنة لقائمة المركز المالي المنتهية في 

 

م  2020ديسمبر    31 إيضاح 

 )مدققة( 

م 2020ديسمبر    31  إعادة تصنيف  

 معدلة(  –)مدققة 

مقدما   مدينة األوالمدفوع  رصدة 
 أخرى 

 7,257,964  (3,377,204 )  3,880,760 

 10,666,611  ( 3,377,204)  14,043,815  دائنة أخرى دائنون وأرصدة 

 

 األولية الموجزة  األحداث غير المعدلة بعد تاريخ قائمة المركز المالي .17

 

للخدمات م لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العربية  2021-10-19الموافق  هـ 1443-03-13أعلنت الشركة عن توقيعها بتاريخ  

قابلة  الزراعية   التوقيع  تاريخ  من  أشهر  ستة  مدتها  والتشغيل )أراسكو(  التصنيع  بخصوص  المستقبلي  التعاون  بح   بهدف  للتمديد، 

 الحريضة في منطقة عسير.التجاري لمصنع االعالف لألحياء المائية )تحت االنشاء( التابع للشركة في  

 

 األولية الموجزة  القوائم المالية داعتما .18

بموجب   لجنة المراجعة  قبل  ( منهـ1443  ربيع األول  27 الموافق)م  2021  نوفمبر  2بتاريخ  األولية الموجزة  تم اعتماد القوائم المالية  

 تفويأ من مجلس إدارة الشركة. 


