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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)

 -1التكوين والنشاط
ان شننركة تبوز للتنمية الزراعية ةتادكوة ةالشننركةة) "ي شننركة مسننا"مة سن ودية مسننجلة بموجت السننجل التجاري الصننادر من مدينة
تبوز برقم  3550005403بتاريخ  15ش بان "1404ـ ن الموافق  16مايو 1984م .تمار المجموعة نشاطها بموجت القرار الملكي
رقم م )11/بتاريخ  22مار 1983م.
يبل رأسمال الشركة  450مليون لاير س ودي مقسم إلى  45,000,000سهم بقيمة إسمية للسهم  10لاير س ودي وبتاريخ  18مار
2020م تم تخ يض رأ المال ليصننب  241,767,000لاير س ن ودي بقيمة إسننمية للسننهم  10لاير س ن ودي لتغطية خسننائر الشننركة
المتراكمة.
يتمثل نشنناط الشننركة الرئيسنني في الزراعة المختلطة إنتاج مختلط بين المحاصننيل والحيوانات بدون إنتاج متخصننص في المحاصننيل
والحيوانات ) ،أنشنننننننطة الدعم للنتاج الحيواني ،صنننننننناعة األعالف المركزة للحيوانات وإدارة وت جير ال قارات المملوكة أو الملجرة
سكنية) ،إدارة وت جير ال قارات المملوكة أو الملجرة ير سكنية)
في مطلع سننننة 2020م ،ت كد ظهور فيرو كورونا المسنننتجد المسنننبت لمرض كوفيد  )19 -ويواجر ال الم حاليا ً تطورات متسنننارعة
تت لق بت شنننني فيرو كورونا المسننننتجد كوفيد  ،)19 -وتسنننن ى الدول ومن ضننننمنها المملكة ال ربية السنننن ودية إلى اتخاذ إجراءات
احترازية ووقائية للحد من انتشننار ال يرو وتخ يف آثاره ،ول ل من أ"م اإلجراءات االحترازية المتخذة للحد من انتشنناره "و الحد من
المخالطة والتجم ات المتقاربة بين النا الى اقصنننننى درجة بما في ذلز وقف االجتماعات واالختالط في أماكن ال مل والتسنننننوق وقد
تصنننننل تلز اإلجراءات في ب ض األحيان الى فرض منع تجوال كامل .إن مثل "ذه اإلجراءات على أ"ميتها قد ألقت بت ثير"ا على بيئة
األعمال والناتج ال ام للمجتمع وأثرت ت ثيرا ً ملموسا ً على القطاعات االقتصادية بوجر عام ومن المحتمل أن يلدي إلى انخ اض ملمو
في األنشطة االقتصادية خالل ال ترة القادمة ،وترى إدارة الشركة بانر ال توجد ت ثيرات سلبية على نتائج اعمال الشركة منذ فترة بداية
االحدات حتى تاريخ القوائم المالية.
تتضمن حسابات المجموعة حسابات الفروع التالية:

فرع شركة تبوز للتنمية الزراعية المسجل في مدينة الرياض بموجت سجل تجاري رقم  1010439522صادر بتاريخ  19ص ر
"1437ـ الموافق  1ديسمبر 2015م ويتمثل نشاط ال رع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق
منتجاتها ،ال مل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
فرع شركة تبوز للتنمية الزراعية المسجل في مدينة الدمام بموجت سجل تجاري رقم  2050107496صادر بتاريخ  19ص ر
"1437ـ الموافق  1ديسمبر 2015م ويتمثل نشاط ال رع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق
منتجاتها ،ال مل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
فرع شركة تبوز للتنمية الزراعية المسجل في مدينة جدة بموجت سجل تجاري رقم  4030286243صادر بتاريخ  19ص ر "1437ـ
الموافق  1ديسمبر 2015م ويتمثل نشاط ال رع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق منتجاتها ،ال مل
في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
مصنع شركة تبوز للتنمية الزراعية لل لين المسجل في مدينة تبوز بموجت سجل تجاري رقم  3550033016صادر بتاريخ
 2ربيع اآلخر "1435ـ الموافق  2فبراير 2014م ويتمثل نشاط ال رع في انتاج مواد الت بئة والتغليف للمنتجات الزراعية ومشتقاتها.
مصنع الشمال الستخالص وت بئة الزيوت المسجل في مدينة تبوز بموجت سجل تجاري رقم  3550033015صادر بتاريخ
 2ربيع اآلخر "1435ـ الموافق  2فبراير 2014م ويتمثل نشاط ال رع في إنتاج وتصنيع الزيتون وتسويق منتجاتر ومشتقاتر واالستيراد
والتصدير لمنتجاتر.
شركة تبوز للتنمية الزراعية المسجل في مدينة خمي مشيط بموجت سجل تجاري رقم  5855069210صادر بتاريخ  19ص ر
"1437ـ الموافق  1ديسمبر 2015م ويتمثل نشاط ال رع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق
منتجاتها ،ال مل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.
مشتل شركة تبوز للتنمية الزراعية المسجل في مدينة تبوز بموجت سجل تجاري رقم  3550033301صادر بتاريخ  24ربيع األخر
"1435ـ الموافق  24فبراير 2014م ويتمثل نشاط ال رع في انتاج شتالت ال اكهة الحرجية والزينة وال طرية والطبية وتسويق منتجاتر
ومشتقاتر واالستيراد والتصدير لمنتجاتر.
تبدأ ال ترة المالية الحالية للشركة من  1يناير 2020م وتنتهي في  30سبتمبر 2020م .وتبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير
من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من ن السنة.
يقع المركز الرئيسنني للشننركة في منطقة تبوز ويجوز لمجل
ال ربية الس ودية.

اإلدارة أن ينشننل لها فروع أو مكاتت أو توكيالت داخل وخارج المملكة
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)

 -2أسس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
تم اعداد "ذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصننننننرة ةالقوائم المالية الموحدةة) وفقا ً لم يار المحاسننننننبة الدولي رقم  )34ةالتقرير
المالي األولي ة الم تمد في المملكة ال ربية السننننننن ودية الم يار الدولي للتقرير المالي الذي يحدد الحد األدنى لمحتويات التقرير المالي
األولي) والم ايير واإلصدارات األخرى الم تمدة من الهيئة الس ودية للمحاسبين القانونيين ةالهيئةة).
ال تتضننننننمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصننننننرة جميع الم لومات واإلفصنننننناحات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية
الموحدة الم دة وفقا ً للم ايير الدولية للتقرير المالي وبالتالي يجت قراءتها بالتوافق مع القوائم المالية السننننننننوية كما في  31ديسنننننننمبر
2019م .اضنننافة لذلز ،فان نتائج ال ترة األولية المنتهية في  30سنننبتمبر 2020م قد ال ت تبر ملشنننرا ً دقيقا ً على النتائج المتوق ة للسننننة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
 2-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض "ذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة باللاير الس ودي ،و"ي ال ملة الوظي ية وعملة ال رض للمجموعة.
 3-2أسس االعداد
تم اعداد "ذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصننننننرة على اسننننننا مبدأ التكل ة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية والواردة في
قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة:
 إستثمارات مرابحات قصيرة األجل. االعتراف بالتزامات مكاف ة نهاية الخدمة للموظ ين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية بةستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوق ة. األصننول الحيوية والتي يمكن قياسننها بالقيمة ال ادلة بشننكل موثوق ،يتم قياسننها بالقيمة ال ادلة ،وفي حال عدم القدرة على قياسننهابالقيمة ال ادلة بشكل موثوق يتم اثباتها بالتكل ة.
 4-2أسس توحيد القوائم المالية
أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية
أ -الشركات التابعة
إن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة تتضمن القوائم المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها الشركة والشركات
التاب ة لها كما في تاريخ التقرير .تتحقق السيطرة عندما تكون الشركة:
 لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها؛ يكون لها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و لديها القدرة على استخدام سيطرتها للت ثير على عوائد"ا.تقوم الشركة بةعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود
تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.
عندما يكون لدى الشركة أقل من أ لبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيها ،يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر فيها
عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة ال ملية لتوجير األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانت واحد.
ت خذ الشركة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي تملكها في الشركة
المستثمر فيها كافية إلعطائها السيطرة ،بما في ذلز:
 حجم ملكية الشركة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق تصويت المالز اآلخرون؛ حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة ،أو حاملي حقوق التصويت اآلخرون أو جهات أخرى؛ الحقوق الناشئة عن الترتيبات الت اقدية األخرى؛ و أي حقائق وظروف أخرى تشنننير إلى أن الشنننركة لديها أو لي لديها القدرة الحالية على توجير األنشنننطة ذات الصنننلة وقتاتخاذ القرارات ،بما في ذلز أنماط التصويت في االجتماعات السابقة لحاملي األسهم.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -2أسس اإلعداد (تتمة)
 4-2أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)
أساس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية (تتمة)
أ -الشركات التابعة (تتمة)
يبدأ توحيد ال شركة التاب ة عندما تح صل ال شركة على ال سيطرة على ال شركة التاب ة وتتوقف عندما ت قد ال شركة ال سيطرة على
الشركة التاب ة .على وجر التحديد ،يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التاب ة التي تم حيازتها أو استب اد"ا خالل السنة في
قائمة االرباح أو ال خسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة من تاريخ حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تتوقف فير
سيطرة الشركة على الشركة التاب ة.
يتم قيد التغير في حصة ملكية الشركة التاب ة ،دون فقدان السيطرة ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
ت ود االرباح أو الخسا ئر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مسا"مي الشركة وإلى حقوق الملكية ير المسيطرة .يتم
توزيع إجمالي الدخل الشامل للشركات التاب ة على مسا"مي الشركة وحقوق الملكية ير المسيطرة حتى لو أدى ذلز إلى وجود
عجز في رصيد حقوق الملكية ير المسيطرة.
إذا فقدت الشركة السيطرة على شركتها التاب ة ،فةنها تقوم بةلغاء إثبات الموجودات ذات الصلة بما في ذلز الشهرة) والمطلوبات
وحقوق الملكية ير المسيطرة و ير"ا من مكونات حقوق الملكية ،في حين يتم إثبات أي رب أو خسارة ناتجة في األرباح أو
الخسائر .يتم قيد أي استثمار محت ظ بر با لقيمة ال ادلة .عند الضرورة ،يتم إجراء ت ديالت على القوائم المالية للشركات التاب ة
لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المت لقة بال مليات بين شركات
المجموعة بالكامل عند التوحيد.
ب -الشركات الزميلة
"ي الشركات التي تمار المجموعة عليها ت ثيرا ً "اما ً ولي سيطرة أو سيطرة مشتركة" .ذا بصورة عامة حيت تمتلز
المجموعة ما بين  ٪20و ٪50من حقوق التصويت .يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق
الملكية ب د إثباتها مبدئيا ً بالتكل ة.
طريقة حقوق الملكية
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالستثمارات مبدئيا ً بالتكل ة ويتم ت ديلها الحقا ً ب د االعتراف بحصة الشركة من األرباح
أو الخسائر ب د االستحواذ على الشركة المستثمر فيها في األرباح أو الخسائر ،كما يتم االعتراف بحصة الشركة من الدخل
الشامل اآلخر المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر .في حال الخسارة و تخ يض الحصة في الشركة المستثمر فيها الى الص ر،
يتم االعتراف بااللتزامات فقط إذا كان "ناز التزام لدعم ال مليات التشغيلية للجهة المستثمر فيها أو أي ت هدات أو التزامات سداد
نيابة عنها .توزي ات األرباح أو الذمم المدينة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تخ يضها من صافي قيمة
االستثمارات.
الشهرة المت لقة بالشركا ت الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تسجيلها بالقيمة الدفترية لالستثمارات وال تخضع الختبار "بوط
القيمة بشكل من صل.
ت ك قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترز .أي تغيير
يطرأ على الدخل الشامل اآلخر للجهات المستثمر فيها يتم عرضر كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .باإلضافة ألي
تغيير م ترف بر مباشرة ً في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترز ،يجت أن ت ترف المجموعة بحصتها في أي
تغيرات ،عندما ينطبق ذلز ،بقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة .يتم حذف األرباح والخسائر ير المحققة والناتجة عن
ال مليات بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترز بما يتناست مع حصة المجموعة من "ذه الشركات الزميلة أو
المشاريع التاب ة والمشتركة .يتم اعداد القوائم المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترز بن ال ترة المالية للمجموعة.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -2أسس اإلعداد (تتمة)
 4-2أسس توحيد القوائم المالية (تتمة)
ب -الشركات الزميلة (تتمة)
طريقة حقوق الملكية (تتمة)
عند الضرورة ،يتم إجراء ت ديالت لج ل السياسات المحاسبية للشركة الزميلة أو المشروع المشترز متوافقة مع سياسات المجموعة.
ب د تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة "بوط في القيمة الستثماراتها في
الشركة الزميلة .وتحدد المج موعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان "ناز أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة
أو المشروع المشترز قد "بطت قيمتر  .إذا كان كذلز ،فةن المجموعة تقوم باحتسات قيمة الهبوط باعتباره ال رق بين القيمة القابلة
لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترز والقيمة الدفترية لها ويتم االعتراف بالخسارة على شكل ةحصة من الرب بالشركة
الزميلة والمشروع المشترزة بقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
عند فقدان الت ثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترز ،تقوم المجموعة بقيا واالعتراف ب ية
استثمارات مبقاه بالقيمة ال ادلة .يتم االعتراف ب ي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترز عند فقد الت ثير أو
السيطرة المشتركة والقيمة ال ادلة لالستثمارات المتبقية وال ائدات من التخلص من "ذه االستثمارات في األرباح أو الخسائر.
تتضمن القوائم المالية األولي ة الموحدة المختصرة المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتها التاب ة التالية الوارد بيانها أدناه ويشار
إليها مجتم ة بـ ةالمجموعةة:
إســـم الــــشــــركـــــــة

رقم السجل
التـجـاري

الشـكـل القـانـونـي

بــلــد الــتــأســيــس

شركة آفاق الغذاء المحدودة

2051220421

شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة ال ربية الس ودية

نسبة الملكية ٪
2019م
2020م
٪50
٪50

شركة مصادر األعالف الزراعية *

4030325647

شركة ذات مسئولية محدودة

المملكة ال ربية الس ودية

٪60

٪60

شركة تبوز للتسويق الزراعي

3550123534

شركة شخص واحد مسا"مة مق لة

المملكة ال ربية الس ودية

٪100

٪100

شركة تبوز للمشاتل

3550123535

شركة شخص واحد مسا"مة مق لة

المملكة ال ربية الس ودية

٪100

٪100

* تنازلت الشركة عن جميع حصصها بشركة مطاحن الدقيق ال اخر ة شركة تاب ةة والبالغة  750حصة الى طرف ذو عالقة بما
لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلز مقابل ت سي شركة جديدة شركة مصادر األعالف) برأ مال قدره 1,250,000
لاير س ودي على ان تمتلز الشركة نسبة  ٪60من رأ المال بقيمة  750,000لاير س ودي وقد تم اصدار السجل التجاري
للشركة التاب ة بتاريخ  24فبراير 2019م وت مل إدارة المجموعة مع ادارة الشركة التاب ة إلنهاء االجراءات الخاصة بنقل ملكية
االصول وتحويل جميع ال مليات المالية والتشغيلية باسم الشركة التاب ة.
 -3استخدام االحكام والتقديرات واإلفتراضات الهامة
يتطلت إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصننننننرة للمجموعة من االدارة اسننننننتخدام أحكام وتقديرات وافتراضننننننات تلثر في
تطبيق السنياسنات المحاسنبية والمبال المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصناريف واإلفصناحات المرفقة واإلفصناح
عن المطلوبات المحتملة .قد تختلف النتائج ال لية عن "ذه التقديرات.
ان التقديرات الهامة والتي اسنننتخدمتها االدارة عند تطبيق السنننياسنننات المحاسنننبية للمجموعة وطرق االحتسنننات والمصنننادر الهامة
لحاالت عدم الت كد من التقديرات كانت مماثلة لتلز المبينة في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 -4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتسات المطبقة في اعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة مع تلز المتب ة في اعداد
القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -5ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
أراضي *

مباني وإنشاءات **

آالت ومعدات***

آبار وأنظمة ري

وسائل نقل
وانتقال

نباتات وأشجار
مثمرة

أثاث ومفروشات

المجموع

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2020م
إضافات

64,620,600
-

329,042,886
81,985

157,513,645
239,386

238,395,498
309,216

25,064,446
320,619

72,980,962
5,548,158

12,561,000
95,753

900,179,037
6,595,117

الرصيد في  30سبتمبر 2020م

64,620,600

329,124,871

157,753,031

238,704,714

25,385,065

78,529,120

12,656,753

906,774,154

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2020م
استهالز ال ترة

-

194,198,027
6,679,981

105,861,056
7,258,327

209,772,344
4,200,306

21,496,792
834,252

47,444,132
2,605,844

10,190,392
313,523

588,962,743
21,892,233

الرصيد في  30سبتمبر 2020م

-

200,878,008

113,119,383

213,972,650

22,331,044

50,049,976

10,503,915

610,854,976

صافي القيمة الدفترية كما في :
 30سبتمبر 2020م

64,620,600

128,246,863

44,633,648

24,732,064

3,054,021

28,479,144

2,152,838

295,919,178

 31ديسمبر 2019م

64,620,600

134,844,859

51,652,589

28,623,154

3,567,654

25,536,830

2,370,608

311,216,294

* بموجت قرار رئي الوزراء رقم  141لسنة 1985م "1405ـ) تم من المجموعة " 35,000كتار من األراضي بشرط استصالحها واستخدامها في النشاط الزراعي ،و"و النشاط الرئيسي للمجموعة.
قرر مجل الوزراء بتاريخ  30جمادى األول "1440ـ الموافق  5فبراير 2019م ،بةجازة تمليز الشركات المسا"مة األراضي الزراعية الممنوحة لها بناء على المساحة المحياة من األرض وذلز ب د
الوفاء باالجراءات النظامية المتب ة ،وبتاريخ  10مايو 2020م قررت وزارة الزراعة والبيئة والمياه تمليز شركة تبوز للتنمية الزراعية قط ة األرض القائمة عليها حيت بلغت اجمالي المساحة المحياة
طبقا ً للقرار 214,7مليون متر مربع اي ما ي ادل  21,4الف "كتار من أصل  35الف "كتار و"و إجمالي قيمة المنحة الحكومية ،ان المجموعة بصدد المتاب ة مع الجهات الحكومية لالنتهاء من اإلجراءات
الخاصة بالتملز كما لم تقم المجموعة باستب اد قيمة مساحة االرض الغير محياه والممتلكات واآلالت والم دات التي لن يتم االست ادة منها .
** تتضمن المباني واإلنشاءات أصول مستودعات التبريد والتي تبل صافي قيمتها الدفترية حوالي  43مليون لاير س ودي والمر"ونة لصال صندوق التنمية الزراعية كضمان للقرض الممنوح للشركة.
*** تتضمن اآلالت والم دات أصول شركة مصادر االعالف شركة تاب ة) والتي بل صافي قيمتها الدفترية كما في  30سبتمبر 2020م مبل  34,5مليون لاير س ودي و"ي مر"ونة لصال صندوق التنمية
الصناعية الس ودي كضمان للقرض الممنوح للشركة.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -6موجودات حيوية ،صافي
قطيع أغنام

موجودات حيوية في  30سبتمبر 2020م

المحاصيل

االجمالي

موجودات حيوية مصن ة كموجودات ير متداولة

2,775,337

-

2,775,337

موجودات حيوية مصن ة كموجودات متداولة

-

18,443,351

18,443,351

2,775,337

18,443,351

21,218,688

موجودات حيوية في 31ديسمبر 2019م
موجودات حيوية مصن ة كموجودات ير متداولة

1,564,276

-

1,564,276

موجودات حيوية مصن ة كموجودات متداولة

-

23,269,831

23,269,831

1,564,276

23,269,831

24,834,107

 -7مشاريع تحت التنفيذ  ،صافي
كــمــا فـي 30
سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2019
(غير مراجعة)

مشروعات إستثمارية

17,031,278

7,409,113

إنشاءات مدنية

4,128,531

4,078,340

مشروعات بساتين ير ناضجة

23,134,264

26,412,788

أخرى

10,850,868

2,863,809

55,144,941

40,764,050
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -8إستثمارات
 -8أ إستثمارات في شركات زميلة

*

طبيعة
المشاركة

نسبة
المشاركة

شركة شرق آسيا للستثمار الزراعي *

شركة زميلة

٪28,57

شركة الخليج لتكنولوجيا الطاقة المستدامة تحت التص ية) **

شركة زميلة

٪50

شركة جنات لالستثمار الزراعي تحت التص ية ) ***

شركة زميلة

٪27,8

شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية ***

شركة زميلة

٪21,61

تم ت سنني شننركة شننرق آسننيا للسننتثمار الزراعي في  7مايو 2013م و"ي شننركة مسننا"مة س ن ودية مق لة مسننجلة في المملكة
ال ربية الس ودية برأسمال  70,000,000لاير س ودي ،وقد تم ت سيسها لغرض االستثمار الزراعي واقامة المشاريع الزراعية
إلنتاج المحاصننننننيل والحبوت واألرز والشنننننن ير وال واكر والزيتون واألعالف وكافة المنتجات الزراعية والحاصننننننالت الحقلية
وانشنناء وادارة وصننيانة مصننانع للصننناعات الغذائية واقامة مشنناريع االنتاج الحيواني ويشننمل تربية الماشننية والدواجن وإنشنناء
وإدارة مصنننننننانع منتجات االلبان واللحوم واالعالف .لم يتم تزويدنا بالقوائم المالية المدققة للشنننننننركة عن ال ام المالي 2017م
و2018م و2019م .تم ت سجيل مخ صص التزامات و"بوط بةجمالي قيمة اال ستثمار ،كما قامت ادارة ال شركة باتخاذ االجراءات
القانونية الالزمة ح اظا على حقوق مسا"مي الشركة.

** تمتلز المجموعة حصة بنسبة  ٪50في شركة الخليج لتكنولوجيا الطاقة المستدامة تحت التص ية) بقيمة  250ألف لاير س ودي
وتم تكوين خسائر "بوط بةجمالي قيمة االستثمار وجاري اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لتص ية تلز الشركة.
*** نظرا ً لتكبد الشننركة خسننائر متراكمة تخطت قيمة ذلز االسننتثمار فقد قامت الشننركة بةالعتراف بخسننائر بةجمالي قيمة االسننتثمار
في شننركة جنات لالسننتثمار الزراعي  -شننركة ذات مسننئولية محدودة  -تحت التص ن ية البال  17,500,000لاير سنن ودي كما
لدى الشننركة التزامات ضننمان تتمثل في ضننمان قروض للغير حيت ان شننركة تبوز للتنمية الزراعية أحد شننركاء شننركة جنات
لال ستثمار الزراعي  -شركة س ودية ذات م سئولية محدودة والتي ت سا"م في شركة رخاء لال ستثمار الزراعي والتنمية شركة
مسا"مة مصرية) وقد ضمنت الشركة ما ي ادل حصتها في اإلستثمار بنسبة  ٪18,85من قرض يخص شركة رخاء لالستثمار
الزراعي لصنننال صنننندوق التنمية السننن ودي بمبل  100مليون لاير سننن ودي نصنننيت شنننركة تبوز مبل  18,850,000لاير
س ن ودي ،بتاريخ  24أكتوبر 2016م قام الصننندوق الس ن ودي للتنمية بةخطار شننركة جنات للسننتثمار الزراعي ب نر اعتباراً من
ذلز التاريخ ي تبر القرض المسننتحق من شننركة رخاء قد انتقل ضننمنيا ً إلى الك الء الضننامنون للقرض بك الة رم وأداء ومطالبة
الشنننركاء الضنننامنون بسنننرعة سنننداد اإللتزامات المترتبة على الشنننركاء  .وعلير ،تم تكوين مخصنننص خالل عام 2019م بقيمة
المطالبة والبالغة  18,850,000لاير س ودي ولم يتم تكوين أي مخصص إضافي نتيجة الت ثر في سداد قيمة الضمان ،بتاريخ
 19فبراير 2020م تم نقل ملكية عدد  17,288سننهم من أسننهم شننركة رخاء لالسننتثمار الزراعي الى ملكية الشننركة و"و يمثل
نسننبة  ٪21,61من أسننهم الشننركة ،وقد بل عجز حقوق الملكية لشننركة رخاء لالسننتثمار الزراعي كما في  30سننبتمبر 2020م
حوالي  286,6مليون جنية مصري.
 -8ب إستثمارات في أدوات حقوق ملكية
كما في  30سننبتمبر2020م بلغت اإلسننتثمارات في أدوات حقوق ملكية  412,800لاير س ن ودي  31ديسننمبر 2019م :الشنني)
يتمثل "ذا االستثمار في مسا"مة الشركة في رأسمال الشركة الوطنية إلنتاج وتجارة البذور.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
 -9خسارة السهم األساسية من صافي خسارة الفترة

صافي خسارة ال ترة
المتوسط المرج ل دد األسهم
الخسارة األساسية للسهم من صافي خسارة ال ترة

لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر
2019م
2020م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
)142,215,236
)18,195,384
30,028,503
30,028,503
)4,73
)0,61

بتاريخ  18مار 2020م وافقت الجم ية ال امة ير ال ادية على تخ يض رأ
بقيمة إسمية للسهم  10لاير س ودي لتغطية خسائر الشركة المتراكمة.

المال ليصب  241,767,000لاير س ودي

 -10األدوات المالية  -إدارة المخاطر
إن أنشطة المجموعة م رضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية :مخاطر السوق بما في ذلز مخاطر ال مالت والقيمة
ال ادلة ألس ار ال ائدة ومخاطر س ر حقوق الملكية) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية
للمجموعة على تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من الت ثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
إطار عمل إدارة المخاطر
تتولى اإلدارة ال ليا إدارة المخاطر وفقا ً لسياسات م تمدة من قبل مجل اإلدارة .تقوم اإلدارة ال ليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد
المخاطر المالية من خالل ت اون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة .إن أ"م أنواع المخاطر "ي مخاطر االئتمان ،مخاطر
ال مالت ،مخاطر أس ار حقوق الملكية ومخاطر أس ار ال ائدة.
يتحمل مجل اإلدارة كامل المسئولية عن ت سي إدارة المخاطر في المجموعة واإلشراف عليها .إن اإلدارة التن يذية مسئولة
عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة .يجتمع ال ريق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات ومشكالت
االلتزام بالم ايير إلى مجل اإلدارة من خالل اإلدارة.
تتم مراج ة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التن يذية لت ك التغيرات في ظروف السوق وأنشطة
المجموعة .تهدف المجموعة  ،من خالل م ايير وإجراءات التدريت واإلدارة ،إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة وبناءة يت هم فيها
جميع الموظ ين أدوار"م والتزاماتهم.
يراقت مجل اإلدارة من خالل اإلدارة االلتزام بسياسات وإجراءات المجموعة في إدارة المخاطر ،وتراجع مدى ك اية إطار
إدارة المخاطر فيما يت لق بالمخاطر التي تت رض لها المجموعة.
تشمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمر واستثمارات مرابحات قصيرة األجل ،والذمم
المدينة التجارية والمدفوعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى والمستحق من أطراف ذوي عالقة ،والذمم الدائنة التجارية
والمستحقات واالرصدة الدائنة األخرى والقروض .تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتب ة في بيان السياسات المن صل المت لق
بكل بند.
يتم إجراء مقاصة بين مبال الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبل في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند
وجود حق نظامي ملزم بةجراء مقاصة لتلز المبال المدرجة وكذلز عندما يكون لدى المجموعة نية لتسويتها على أسا الصافي
أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -10األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في ت رض القيمة ال ادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لبدوات المالية للتذبذت نتيجة التغير في أس ار
السوق .تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر س ر ال ائدة ،مخاطر ال مالت ومخاطر األس ار األخرى.
مخاطر سعر الفائدة
مخاطر س ر ال ائدة "ي مخاطر تقلت قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المرتبطة بها نتيجة للتغيرات في أس ار ال ائدة.
فيما يلي القروض التي حصلت عليها المجموعة وتحمل ب ائدة متغيرة حست م دالت ال ائدة السائدة في السوق.
القيمة الدفترية كما
في  30سبتمبر
2020م
(غير مراجعة)
أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة
قروض وتسهيالت بنكية

30,122,303

ي ك الجدول أدناه الت ثير المحتمل الم قول للتغير في  100نقطة أسا
على األرباح أو الخسائر مع إفتراض ثبات جميع المتغيرات األخرى.
الربح ) /الخسارة(  30سبتمبر 2020م
الزيادة في نقاط
النقص في نقاط
األساس المتعلقة
األساس المتعلقة
بأسعار الفائدة
بأسعار الفائدة
 100نقطة أساس
 100نقطة أساس

قروض وتسهيالت بنكية 301,223

()301,223

القيمة الدفترية كما
في  31ديسمبر
2019م
(غير مراجعة)
26,493,147

على م دالت ال ائدة في تاريخ المركز المالي الموحد
الربح ) /الخسارة(  31ديسمبر 2019م
الزيادة في نقاط
النقص في نقاط
األساس المتعلقة
األساس المتعلقة
بأسعار الفائدة
بأسعار الفائدة
 100نقطة أساس
 100نقطة أساس

264,931

()264,931

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر ال مالت في مخاطر تقلت قيمة األداة المالية المقومة ب مالت أجنبية بسبت التغيرات في أس ار صرف ال مالت
األجنبية ،لم تقم المجموعة ب ية عمليات ذات أ"مية نسبية بال مالت عدا اللاير الس ودي ،الدوالر األمريكي .وحيت أن س ر
صرف اللاير الس ودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي لذا ال تمثل مخاطر عمالت "امة .تراقت إدارة المجموعة أس ار صرف
ال مالت وت تقد أن مخاطر س ر الصرف األجنبي ير جو"رية.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان "ي مخاطر عدم قدرة أحد االطراف على الوفاء بالتزاماتر مما يلدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
قامت المجموعة بوضع إجراءات إلدارة الت رض لمخاطر اإلئتمان بما في ذلز تقييم المالءة اإلئتمانية لل مالء والموافقات
اإلئتمانية وتخصيص حدود االئتمان ومراقبة أعمار الذمم المدينة ومتاب تها بشكل دائم.
إن الذمم المدينة التجارية ال تحمل فائدة و البا ما يكون لها فترة ائتمان بما يتماشى مع نشاط الشركة .وعادة ما تكون الضمانات
ير مطلوبة ،وكذلز اإلعتمادات المستندية ولكن يمكن استخدامها في ظل ظروف م ينة في ب ض األسواق ،وخاصة في
األسواق األقل تطوراً .ال يوجد للشركة تركيز لمخاطر االئتمان حيت أن قاعدة ال مالء موزعة على المستويين
االقتصادي والجغرافي على حد سواء.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -10األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
تقوم المجموعة بمراج ة المبال الممكن استرداد"ا لكل دين تجاري على أسا فردي في نهاية فترة التقرير للت كد من وجود
مخصص كاف للمبال ير القابلة لالسترداد .باالضافة إلى ذلز ،يتم أيضا إجراء تحليل "بوط القيمة في تاريخ كل تقرير
استنادا ً إلى الحقائق والظروف القائمة في ذلز التاريخ لتحديد الخسائر المتوق ة بسبت القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان.
وأل راض "ذا التحليل ،تصنف الذمم المدينة في محافظ تستند إلى مستحقات متجانسة .يتم تقييم كل مح ظة ب د ذلز لتحديد
"بوط القيمة بةستخدام نمــوذج خسائر اإلئتمان المتوق ـــة وفقا لمتطلبات الم يـــار الدولي للتقريـــر المالي رقم  .)9وتستند
عملية الحسات إلى مص وفة المخصصات التي ت تبر البيانات التاريخية ال لية م دلة بشكل مناست للتوق ات واإلحتماالت
المستقبلية .يتم استب اد الذمم المدينة المضمونة أل راض "ذا التحليل نظرا ً ل دم وجود مخاطر ائتمان عليها .تستند م دالت
الخسارة على الخبرة ال لية لخسائر اإلئتمان على مدى السنوات الماضية .يتم ب د ذلز ت ديل م دالت الخسارة بشكل مالئم
لت ك ال روق بين الظروف االقتصادية الحالية والتاريخية ورلية المجموعة للظروف االقتصادية على مدى ال مر
المتوقع للذمم المدينة.
فيما يلي بيان ألقصى ت رض لمخاطر االئتمان يمكن أن يلثر على المجموعة في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة
المختصرة:
كــمـــــــا فـــــي
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2019م
2020م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
الموجودات المالية
نقد وما في حكمر
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مستحق من أطراف ذوي عالقة
إستثمارات مرابحات قصيرة األجل

10,492,644
27,140,515
375,725
38,008,884

2,065,629
20,516,852
8,621,864
31,204,345

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

20,995,175
4,806,374
1,672,657
5,526,761

13,690,369
4,781,581
2,025,741
5,879,614

االجمالي قبل خصم المخصص
يخصم:
مخصص خسائر إئتمانية متوق ة

33,000,967

26,377,305

)5,860,452

)5,860,453

ذمم مدينة تجارية ،بالصافي

27,140,515

20,516,852
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)

 -10األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
موجودات مالية أخرى
تتكون بشننكل رئيسنني من الودائع لدى البنوز واالسننتثمارات في حصننص ير مسن رة والذمم المدينة من الشننركات المسننتثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية والمشاريع المشتركة .إن المخاطر الناتجة عن "ذه الموجودات المالية محدودة وال يوجد ضمانات
محت ظ بها لهذه األطراف نظرا ً ألن األطراف المقابلة "ي شنننننننركات مسنننننننتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .وتتمتع البنوز
والملسسات المالية الم ترف بها بتصنيف ائتماني مرت ع تحدده وكاالت التصنيف االئتمانية الدولية.
إدارة رأس المال
تدير المجموعة رأ مالها لضننننمان اسننننتمراريتها وت ظيم ال ائد ألصننننحات المصننننال من خالل تحسننننين التوازن بين الدين
وحقوق المسا"مين .تهدف المجموعة عند إدارة رأ المال الى ما يلي:
 -1حماية قدرة المنش ة على اإلستمرار كمنش ة مستمرة بحيت يمكنها اإلستمرار في توفير ال وائد للمسا"مين والمنافع
ألصحات المصال اآلخرين.
 -2توفير عائد كاف للمسا"مين.
االدوات المالية

كمـــا فـــي
 31ديسمبر 2019م
 30سبتمبر 2020م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

موجودات مالية
بالتكلفة المطفأة
مدفوعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى  ،صافي
استثمارات مرابحات قصيرة األجل
مستحق من أطراف ذوي عالقة
ذمم مدينة تجارية ،صافي
نقد وما في حكمر

29,522,822
375,725
27,140,515
10,492,644

مطلوبات مالية
بالتكلفة المطفأة
قروض طويلة األجل  -الجزء المتداول
ذمم دائنة تجارية
مستحق إلى أطراف ذوي عالقة
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
توزي ات أرباح مستحقة للمسا"مين

4,739,683
48,516,317
27,756,542
47,578,294
23,204,157

24,025,468
8,621,864
20,516,852
2,065,629

14,837,627
46,873,226
33,683,784
29,816,706
23,081,694
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -10األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)
القيمة العادلة لألدوات المالية
أل راض إعداد التقارير المالية ،استخدمت المجموعة التسلسل الهرمي للقيمة ال ادلة المصن ة في المستوى األول والثانى
والثالت بنا ًء على درجة مالحظة المدخالت في قيا القيمة ال ادلة وأ"مية "ذه المدخالت في قيا القيمة ال ادلة في مجملها
كما "ي موضحة أدناه:
 المستوى 1
األس ار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة التي يمكن للشركة تقييمها في تاريخ القيا بدون ت ديل).
 المستوى 2
مدخالت ير األسنننننن ار المدرجة في المسننننننتوى  1والتي يمكن اعتبار"ا كقيمة للموجودات أو المطلوبات ،إما بصننننننورة
مباشرة مثل األس ار) أو بصورة ير مباشرة مثل مشتقة من األس ار).
 المستوى 3
مدخالت للموجودات والمطلوبات ال تستند الى م لومات السوق القابلـــة للمالحظة مدخالت ير قابلة للمالحظة).
يستند تقييم كل استثمار يتم تداولر علنا ً إلى س ر إ الق السوق لهذا السهم اعتبارا ً من تاريخ التقييم ،ناقصا ً الخصم إذا
كان الضمان مقيداً.
 -11المعلومات القطاعية لإليرادات
إن الم لومات المقدمة إلى متخذ القرار المسئول عن ال مليات بهدف توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات تركز على أنواع
السلع أو الخدمات المقدمة .قررت إدارة المجموعة تنظيم قطاعات وأنشطة المجموعة وفقا ً للختالفات في "يكل التقرير المالي
الداخلي .إن القطاعات التشغيلية للشركة "ي كما يلي:
البيان واألنشطة
القطاع التشغيلي
صناعة االعالف
أعالف
زراعة الخضروات
خضار
زراعة ال اكهة الموسمية
فاكهة
تجارة الحبوت
حبوت
صناعة زيت الزيتون وال سل والمنتجات األخرى
منتجات أخرى
بيع لحوم مجمدة
لحوم مجمدة
 30سبتمبر 2020م
(موحدة)
اإليرادات
اإل"الز واالط اء
صافي الخسارة)
الرب الشامل لل ترة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات
 30سبتمبر 2019م
(غير موحدة)
اإليرادات
اإل"الز واالط اء
صافي الخسارة)
الشاملة لل ترة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

أعالف
64,376,200
12,975,310

خضار
2,837,931
571,998

فاكهة
16,513,674
3,328,404

حبوب
16,278,643
3,281,033

منتجات اخرى
2,793,285
769,361

لحوم مجمدة
16,569,661
1,172,489

االجمالي
119,369,394
22,098,595

)(12,239,638
263,924,518
116,287,847

)(539,567
11,634,729
5,126,381

)(3,139,691
67,701,470
29,829,961

)(3,095,006
66,737,911
29,405,407

)(531,078
13,451,688
7,045,731

1,248,521
68,765,131
29,893,112

)(18,296,459
492,215,447
217,588,439

أعالف
11,793,519
4,140,625

خضار
7,948,699
2,790,735

فاكهة
19,155,248
6,725,278

حبوب
11,992,082
4,210,339

منتجات اخرى
10,173,350
3,571,795

لحوم مجمدة
-

)(28,299,477
93,748,422
33,558,090

)(19,073,529
63,185,381
22,617,775

)(45,964,525
152,267,891
54,505,661

)(28,775,945
95,326,829
34,123,096

)(24,411,754
80,869,458
28,947,949

-

االجمالي
61,062,898
21,438,772
)(146,525,230
485,397,981
173,752,571

* ان التقارير القطاعية عن ال ترة المنتهية في  30سبتمبر 2019م تتمثل في نتائج أعمال شركة تبوز الزراعية ير موحدة نظرا ً ل دم إصدار
قوائم مالية موحدة للمجموعة في "ذا التاريخ.
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شركة تبوك للتنمية الزراعية "تادكو"
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
(باللاير السعودي)
 -12االلتزامات المحتملة
لدى الشنننننركة التزامات محتملة كما في  30سنننننبتمبر 2020م مقابل الجزء ير المغطى من خطابات الضنننننمان البنكية تقدر بمبل
ال شيء  31ديسمبر 2019م 3,9 :مليون لاير س ودي).
 -13الوضع الزكوي
قدمت المجموعة اقراراتها الزكوية حتى عام 2019م وحصنننلت على موافقة الهيئة ال امة للزكاة والدخل على تقسنننيط مبل الزكاة.
وصننندر للمجموعة ربط نهائي عن األعوام من 2005م الى 2012م وتضنننمن فروقات زكوية وضنننريبة بمبل  6,414,882لاير
وقامت المجموعة باالعتراض على الربط امام اللجنة االسننتئنافية وصنندر قرار لجنة االعتراض بالموافقة الجزئية على االعتراض
المقدم من المجموعة بقبول تصننحي ربط زكوي بمبل  1,493,146لاير سنن ودي ولم يتم البت في باقي المبل وقامت المجموعة
بتكوين مخصنننص لباقي ال روقات الزكوية والبالغة  4,9مليون لاير سننن ودي كما صننندر بتاريخ  28يوليو 2020م من الهيئة ربط
زكوي عن عام 2014م ح يت ت طا لت ف ير المجمو عة بسننننننننداد فرق مبل  1,9مليون لاير سننننننن ودي و قامت المجمو عة بتكوين
المخصص الالزم لمواجهة االلتزامات المحتملة.
 -14احداث هامة و الحقة
 بتاريخ 10مايو2020م قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة وبناء على المرسوم الملكي رقم م  )50 /بتاريخ "1405/09/03ـوقرار مجل الوزراء رقم  )141بتاريخ "1405/07 /18ـ  ،قرار مجل الوزراء رقم  288بتاريخ "1440/05/30ـ القاضي
بتملز الشركة الزراعية المسا"مة حست االجراءات النظامية المتب ة) ما ي ادل المساحة المحياه ،وان اذا لمصادقة المقام السامي
بتملز الشركة "ذه االرض برقم  43448وتاريخ "1441/07/14ـ وب د االطالع على محضر اللجنة المركزية لتوزيع األراضي
البور رقم  2140بتاريخ "1440/08/25ـ والذي اوصت بر بتمليز شركة تبوز للتنمية الزراعية مساحة ت ادل المساحة التي
قامت باحيائها من المساحة المخصصة لها بموجت قرار التخصيص رقم  74911وتاريخ "1405/05/19ـ ،علير قررت الوزارة
تمليز شركة تبوز للتنمية الزراعية قط ة االرض القائمة عليها حيت بلغت اجمالي المساحة المحياة طبقا للقرار سابق الذكر
 214,7مليون متر مربع اي ما ي ادل  21,4الف "كتار من أصل  35الف "كتار و"و اجمالي قيمة المنحة الحكومية.
 بتاريخ  28أكتوبر 2020م تم االعالن عن إنتهاء مدة مذكرة الت ا"م مع الشركة الس ودية لمنتجات االلبان واأل ذية سدافكو لبيعكامل الحصننننص المملوكة لها في شننننركة أفاق الغذاء المحدودة دون التوصننننل الت اق بين الطرفين ودون أي التزام على أي من
الطرفين.
 بتاريخ  15اكتوبر 2020م قدمت الشنننركة ملف طلت الموافقة على زيادة رأقدر"ا  100مليون لاير س ودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

المال إلى "يئة السنننوق المالية السننن ودية بزيادة

 -15أرقام المقارنة
تم اعادة تبويت ب ض أرقام المقارنة ليتسنننى مقارنتها مع أرقام ال ترة الحالية كما إن "ذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصننرة
"ي أول قوائم مالية موحدة ربع سنننوية تصنندر"ا المجموعة عن تس ن ة أشننهر وعلير فةن أرقام المقارنة لكل من قائمة التغيرات في
حقوق الملكية والتدفقات النقدية كما في  30سبتمبر 2019م "ي قوائم مالية ير موحدة ،كما لم تقم الشركة بةصدار القوائم المالية
الموحدة للمجموعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 -16اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة
تم اعتماد "ذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة من قبل مجل

إدارة الشركة في 2020/11/09م.
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