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 الشركة واألنشطة الرئيسية -1

 تبوكهي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر من مدينة ( تادكو)إن شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 ملكينشاطها بموجب القرار ال الشركة. تمارس م1984 مايو 16 الموافق هـ1404شعبان  15والصادر بتاريخ  3550005403برقم 
 .م1983مارس  22( بتاريخ 11م / رقم )

 
مارس  18لاير سعودي بتاريخ  10مليون سهم بقيمة اسمية للسهم  45لى إ سعودي مقسم مليون لاير 450يبلغ رأس مال الشركة 

لاير سعودي لتغطية خسائر الشركة  10لاير سعودي بقيمة اسمية للسهم  241,767,000م تم تخفيض رأس المال ليصبح 2020
لاير سعودي مقسم  391,767,000عودي ليصبح مليون لاير س 150م تم زيادة رأس المال بقيمة 2021مايو  4المتراكمة وبتاريخ 

مليون  6,8دوات حقوق ملكية بلغت أوقد نتج عن ذلك تكاليف اصدار  يلاير سعود 10سهم بقيمة اسمية للسهم  39,176,700لى إ
 لاير سعودي وتم حسمها من حقوق الملكية.

 
الرئيسي في الزراعة المختلطة )انتاج مختلط بين المحاصيل والحيوانات بدون انتاج متخصص في المحاصيل  الشركةيتمثل نشاط 

والحيوانات( انشطة الدعم لإلنتاج الحيواني، صناعة األعالف المركزة للحيوانات وادارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية( 
 مؤجرة )غير السكنية(.و الأادارة وتأجير العقارات المملوكة 

 
 19تحديث كوفيد 

وما نتج عنه من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية خالل السنتين السابقتين، تواصل اإلدارة  19-باالستجابة النتشار فيروس كوفيد
م مستمرة، بما في ذلك 2020تقييم تأثيره بشكل استباقي على عملياتها. ال تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة في إبريل 

تشكيل فرق وعمليات إدارة االزمات المستمرة، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها المستهلكين والمجتمع كنطاق أوسع وكذلك 
ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها. يتم السماح بدخول األفراد الذين حصلوا على اللقاح بشكل كامل في المزارع 

 رافق التصنيع.وم
ال تزال صحة الموظفين تشكل محطة االهتمام الرئيسي مع تنفيذ البرامج التي تساعد في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة 

 ٪ من موظفين الشركة بشكل كامل.95الموظفين. سهلت اإلدارة حصول الموظفين على اللقاح وتم تطعيم أكثر من 
 

مثل التباعد  19-انخفاض كبير في عدد الحاالت المسجلة نتيجة لذلك، تم رفع القيود المتعلقة بكوفيد على الصعيد العالمي، كان هناك
 االجتماعي وحظر السفر واشتراط قيام المسافرين بتقديم نتيجة فحص سلبية الختبار بي سي ار.

 
لى نتائج الشركة المالية التي تم التقرير عنها للفترة لم يكن له تأثير جوهري ع 19-بناًء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن وباء كوفيد

 بما في ذلك االحكام والتقديرات المحاسبية الهامة. م2022 سبتمبر 30المنتهية في 
 

عن كثب على الرغم من اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأي عوامل متوقعة قد تغير من  19-تواصل الشركة مراقبة حالة كوفيد
 .م أو بعده2022ء على عمليات الشركة خالل عام تأثير الوبا

 
 تضمن حسابات الشركة حسابات الفروعت
صفر  19صادر بتاريخ  1010439522فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة الرياض بموجب سجل تجاري رقم  -

والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق ويتمثل نشاط الفرع في االنتاج الزراعي  م2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437
 منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.

صفر  19يخ صادر بتار 2050107496فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة الدمام بموجب سجل تجاري رقم -
ويتمثل نشاط الفرع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني، وتسويق  م،2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437

 منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها،
صفر  19صادر بتاريخ  4030286243للتنمية الزراعية المسجل في مدينة جدة، بموجب سجل تجاري رقم فرع شركة تبوك  -

ويتمثل نشاط الفرع في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق  م2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437
 ير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصد
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 (تتمة) الشركة واألنشطة الرئيسية -1

  
 ابات الشركة حسابات الفروع )تتمة(تضمن حست 

 
 2صادر بتاريخ  3550033016مصنع شركة تبوك للتنمية الزراعية للفلين المسجل في مدينة تبوك بموجب سجل تجاري رقم  -

م، ويتمثل نشاط الفرع في انتاج مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية 2014فبراير  2هـ الموافق  1435ربيع االخر 
 ومشتقاتها.

 2صادر بتاريخ  3550033015مصنع الشمال الستخالص وتعبئة الزيوت المسجل في مدينة تبوك بموجب سجل تجاري رقم  -
ـ الموافق 1435ر ربيع االخ ويتمثل نشاط الفرع في انتاج وتصنيع الزيتون وتسويق منتجاته ومشتقاته واالستيراد  2014فبراير  2ه

 والتصدير لمنتجاته.
صفر  19صادر تاريخ  5855069210شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة خميس مشيط بموجب سجل تجاري رقم  -

م ويتمثل نشاط الشركة في االنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي والحيواني وتسويق 2015ديسمبر  1هـ الموافق 1437
 منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها.

ربيع  24صادر بتاريخ  3550033301بموجب سجل تجاري رقم  مشتل شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجل في مدينة تبوك -
م ويتمثل نشاط المشتل في انتاج الفاكهة الحرجية والزينة والعطرية والطبية وتسويق 2014فبراير  24هـ الموافق 1435االخر 

 منتجاته ومشتقاته واالستيراد والتصدير لمنتجاته.
 

م وتبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر 2021مارس 31م وتنتهي في 2022ير ينا 1تبدأ الفترة المالية الحالية للشركة في 
 يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة. 

 
و توكيالت داخل وخارج أو مكاتب أيقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة تبوك ويجوز لمجلس االدارة ان ينشئ لها فروع 

 ربية السعودية.المملكة الع
 
 أسس اإلعداد -2

 
 بيان االلتزام 2/1

م وفقاً لمعيار المحاسبة 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةواللفترة الثالثة األولية الموحدة الموجزة تم إعداد القوائم المالية 
يير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعا 34الدولي رقم 

المرفقة كافة المعلومات وااليضاحات األولية الموحدة الموجزة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. ال تتضمن القوائم المالية 
لمملكة العربية السعودية، لذا يجب المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في ا

 م.2021ديسمبر  31قرائتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 
 

الموجزة تتماشي مع تلك السياسات المتبعة في إعداد الموحدة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية 
 م.2021ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المنتهية في 

 
 أسس القياس 2/2

الموجزة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، إال إذا سمحت المعايير الدولية للتقرير الموحدة تم اعداد هذه القوائم المالية األولية 
 .المالي بالقياس وفقاً لطرق تقييم أخرى

 
الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، وتقديرات الموحدة إن اعداد القوائم المالية األولية 

الموجزة. ان الموحدة وإفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية 
 م.2021ديسمبر  31ات واالفتراضات الهامة قد تم االفصاح بالقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في هذه التقدير
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 استمرارية الشركة  2/3

ً  الشركةمن رأس المال مما يتطلب من  %30,6والتي تمثل م 2022 سبتمبر 30بلغت الخسائر المتراكمة الشركة كما في   وفقا
فأكثر وبما  %20 خسائرها المتراكمةلتعليمات هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي بلغت 

 لعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها في رأس المان يتضمن اإلأعالن عن ذلك على س مالها اإلأمن ر %35يقل عن 
 .تلك الخسائرلى بلوغ إدت أسباب الرئيسية التي واأل

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2/4

الموجزة للشركة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل الموحدة يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية 
باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة الموجزة الموحدة فيها الشركة )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض القوائم المالية األولية 

 العرض.
 
 اس التوحيد ومحاسبة حقوق الملكيةسأ 2/5

 
 الشركات التابعة  -أ

القوائم المالية للشركة والشركات التي تسيطر عليها الشركة والشركات  االولية الموحدة المختصرة تتضمنن القوائم المالية إ
  الشركة:حقق السيطرة عندما تكون التابعة لها كما في تاريخ التقرير تت

 ى الشركة المستثمر فيها.لديها سيطرة عل -
 شاركتها مع الشركة المستثمر فيها.يكون لها حقوق في عوائد متغيرة من م -
 دام سيطرتها للتأثير على عوائدها.لديها القدرة على استخ -
 

لى إذا كانت الحقائق والظروف تشير إم ال أكانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها  إذاباعادة تقييم ما  مجموعةتقوم ال
 أعاله.كثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أو أوجود تغيرات في واحد 

 
قل من اغلبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيها يكون لها السيطرة على الشركة المستثمر أعندما يكون لدى الشركة و
عندما تكون حقوق التصويت كافيه لمنحها القدرة العملية لتوجيه االنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانب ، يهاف

 واحد.
 

تاخذ الشركة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ماذا كانت حقوق التصويت التي تملكها في الشركة 
  ذلك:السيطرة بما في  المستثمر فيها كافية العطائها

 وتشتت حقوق تصويت المالك االخرون.حجم ملكية الشركة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم  -
 وق التصويت االخرون أو جهات أخرى.حقوق التصويت المحتملة التي تملكها الشركة اوحاملي حق -
 ة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.العقود الناشئ -
و ليس لديها القدرة الحالية على توجيه االنشطة ذات الصلة أن الشركة لديها ألى إخرى تشير أظروف  وأاي حقائق  -

 .سهمالجتماعات السابقة لحاملي األوقت اتخاذ القرارات بما في ذلك انماط التصويت في ا
 

شركة السيطرة يبدا توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد ال
 .على الشركة التاعبة

 
 يتم قيد التغير في حصة ملكية الشركة التابعة دون فقدان السيطرة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.
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 الشركات التابعة )تتمة( -أ

و الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل االخر الى مساهمي الشركة والى حقوق الملكية غير المسيطرة ويتم أرباح عود األ
توزيع اجمالي الدخل الشامل االخر الى مساهمي الشركة والى حقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو ادى ذلك الى وجود عجز 

 في رصيد حقوق الملكيية غير المسيطرة.
 
( والمطلوبات الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرةشركة السيطرة على شركتها التابعة فانها تقوم بالغاء اثبات فقدت ال إذا

و خسارة ناتجة في االرباح أالملكية في حين يتم اثبات اي ربح لمسيطرة وغيرها من مكونات حقوق وحقوق الملكية غير ا
 والخسائر.

 
يتم اجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى  ،بالقيمة العادلة عند الضرورةيتم قيد اي استثمار محتفظ به 

 للشركة.سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية 
 

 يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات بين اعضاء
 .بالكامل عند التوحيد الشركة

 
 الشركات الزميلة  -ب

 الشركةو سيطرة مشتركة. هذا بصورة عامة حيث تمتلك أعليها تأثيرا هاما وليس سيطرة  الشركةهي الشركات التي تمارس 
لكية يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الم ،من حقوق التصويت %50و %20مابين 

 بعد اثباتها مبدئيا بالتكلفة.
 

 طريقة حقوق الملكية 
من االرباح  الشركةوفقا لطريقة حقوق الملكية يتم االعتراف باالستثمارات مبدئيا بالتكلفة ويتم تعديلها الحقا لالعتراف بمساهمة 

خر للشركة من الدخل الشامل األ الشركةوحصة  ،رباح والخسائروالخسائر بعد االستحواذ على الشركة المستثمر فيها في األ
يتم االعتراف بااللتزامات  ،لى الصفرإبعد تخفيض الحصة في الشركة المستثمر فيها  ،خرالمستثمر فيها في الدخل الشامل األ

يعات و التزامات سداد نيابة عنها. توزأي تعهدات أو أكان هناك التزام لدعم العمليات التشغيلية للجهة المستثمر فيها  إذافقط 
 فيضها من صافي قيمة االستثمارات.و الذمم المدينة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تخأرباح األ
 

ختبار هبوط القيمة إلالشهرة المتعلقة بالشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يتم تسجيلها بالقيمة الدفترية لالستثمارات والتخضع 
 بشكل منفصل.

 
و المشروع المشترك اي تغيير يطرأ أفي نتائج عمليات الشركة الزميلة  الشركةباح والخسائر الموحدة حصة تعكس قائمة االر

باالضافة الي تغيير معترف  شركةعلى الدخل الشامل االخر للجهات المستثمر فيها يتم عرضه كجزء من الدخل الشامل االخر ل
عندما ينطبق  ،بحصتها في اي تغيرات الشركةالمشترك يجب ان تعترف  و المشروعأبه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة 

 الشركةيتم حذف االرباح والخسائر غير المحققة والنتاجة عن العمليات بين  ،ذلك بقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
و المشاريع التابعة والمشتركة. ألة من هذه الشركات الزمي الشركةو المشروع المشترك بما يتناسب مع حصة أوالشركة الزميلة 

 .شركةو المشروع المشترك بنفس الفترة المالية لأيتم اعداد القوائم المالية للشركة الزميلة 
 

 الشركةو المشروع المشترك متوافقة مع سياسات أعند الضرورة يتم اجراء تعديالت لجعل السياسات المحاسبية للشركة الزميلة 
ذا كان من الضروري االعتراف بخسارة هبوط قيمة استثماراتها في الشركة إما  الشركةتحدد  ،بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية

و أن االستثمار في الشركة الزميلة أي دليل موضوعي على أذا كان هنالك إفي تاريخ كل تقرير ما  الشركةوتحدد  الزميلة.
تقوم باحتساب قيمة الهبوط باعتباره الفرق بين القيمة القابلة  الشركةكان كذلك فان  اإذ ،المشروع المشترك قد هبطت قيمته

"حصة من الربح  و المشروع المشترك والقيمة الدفترية لها ويتم االعتراف بالخسارة على شكلألالسترداد للشركة الزميلة 
 .رباح والخسائر الموحدةبالشركة الزميلة والمشروع المشترك" بقائمة األ
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 (تتمة)أسس اإلعداد  -2

 
 )تتمة(الشركات الزميلة  -ب

 
 الملكية )تتمة(طريقة حقوق 

بقياس واالعتراف باية  الشركةتقوم ى المشروع المشترك وو السيطرة المشتركة علأعند فقدان التاثير الهام على الشركة الزميلة 
و أو المشروع المشترك عند فقد التاثير أفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة  يتم االعتراف باية العادلة.استثمارات مبقاه بالقيمة 

 و الخسائر.أرباح السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمارات المتبقية والعائدات من التخلص من هذه االستثمارات في األ
 

ليها إدناه ويشار أتتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية الوارد بيانها 
 “.مجموعةال" ـمجتمعة ب

  

 اسم الشركة
رقم السجل 

 التجاري
الشكل 
 بلد التأسيس القانوني

نسبة الملكية المباشرة 
 كما في

 2021 2022 النشاط

فاق أشركة 
 الغذاء المحدودة

شركة  2051220421
 مساهمة مقفلة 

المملكة العربية 
 السعودية 

انتاج انواع الدواجن واالرانب  50% 50%
والطيور المبردة والمجمدة 
انتاج اللحوم المبردة والمجمدة 
تقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف 
اللحوم والدواجن انتاج السجق 
)النقانق( والهامبرجر من 

 اللحوم 
شركة مصادر 

االعالف 
 الزراعية *

شركة ذات  4030325647
مسؤولية 
 محدودة 

المملكة العربية 
 السعودية 

وكالء البيع في الحيوانات الحية  60% 60%
البيع بالجملة للحبوب والبذور 
ماعدا الشعير البيع بالجملة 

 العالف الماشية 
شركة تبوك 

للتسويق 
 الزراعي **

شركة شخص  3550123534
واحد مساهمة 

 مقفلة 

المملكة العربية 
 السعودية 

 الزراعيالتسويق  100% 100%

شركة تبوك 
 للمشاتل **

شركة شخص  3550123535
واحد مساهمة 

 مقفلة 

المملكة العربية 
 السعودية 

 تنسيق الحدائق  100% 100%

 
حصة الى طرف ذو عالقة بما لها  750عن جميع حصصها بشركة مطاحن الدقيق الفاخر "شركة تابعة" والبالغة  الشركةتنازلت  *

لاير  1,250,000من حقوق وما عليها من التزامات وذلك مقابل تأسيس شركة جديدة "شركة مصادر االعالف" برأس مال قدره 
لاير سعودي وقد تم اصدار السجل التجاري للشركة التابعة  750,000ة من رأس المال بقيم %60نسبة  الشركةن تمتلك أسعودي على 

نهاء االجراءات الخاصة بنقل ملكية االصول وتحويل جميع مع ادارة الشركة التابعة إل الشركةم وتعمل ادارة 2019فبراير  24بتاريخ 
حد الشركاء( والشركة حيث بلغ اجمالي أين مالك المؤسسة )العمليات المالية التشغيلية باسم الشركة التابعة التفاقية التنازل الموقعة ب

مليون لاير سعودي  36,5مبلغ الموجزة الموحدة األولية شركة مصادر االعالف الزراعية المتضمنة في هذه القوائم المالية  موجودات
عية قامت الشركة برفع دعوى وحفظا لحقوق مساهمي شركة تبوك للتنمية الزرا لاير سعودي مليون 5,8واجمال مصاريفها مبلغ 
صول المصنع وذلك حال أعن مليون لاير سعودي والتي تم تقديمها للشركة التابعة مقابل تنازل الشريك  18للمطالبة باسترداد مبلغ 

 لى الشركة التابعة.إتعذر نقل الملكية 
 

من شركة تبوك للمشاتل وتنسيق م، تم الموافقة على تصفية كالً 2022أكتوبر  11** بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية في 
 .الحدائق وشركة تبوك للتسويق الزراعي، وسوف يتم البدء في اإلجراءات النظامية للتصفية

 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
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 إستخدام األحكام والتقديرات -3

الموجزة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية األولية 
 .على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

 
ضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف وتستخدم إن التقديرات واإلفترا

لتمديد الفترة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى، يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر. 
ة في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبت

 .أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية والمستقبلية
 

بالقوائم المالية تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها  للشركةإن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 
 .للسنة السابقة

 
 اإلستمرارية

مرار أجرت إدارة الشركة تقييماً لقدرة الشركة على اإلستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، ولديها قناعة أن لدى الشركة الموارد الكافية إلست
درة الشركة على اإلستمرار على هذا النحو. أعمالها في المستقبل القريب. إضافة لذلك، فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في ق

 لذا فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس اإلستمرارية.
 

 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
م والتي تم شرحها 2022يناير  1ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فان عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من 

الموحدة م، ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية 2021ديسمبر  31في القوائم المالية السنوية للشركة الصادرة في 
 كة.للشرالموجزة 

 



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

 
 (تتمة)الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 سبتمبر 30 فية أشهر المنتهيتين سعتلفترة الثالثة وال
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 ، صافيممتلكات وآالت ومعدات -5

 
 

 اراضي
مباني وانشاءات 

 ابار وانظمة ري االت ومعدات ** *
وسائل نقل 

 وانتقال
واشجار  نباتات

 مثمرة
اثاث 

 ومفروشات
مشروعات تحت 

 االجمالي التنفيذ

          التكلفة
 888,873,628 62,185,060 12,961,235 64,144,930 25,971,168 192,027,324 157,191,824 331,171,487 43,220,600 2022يناير  1الرصيد في 

 21,070,509 19,816,022 107,109 - 892,970 - 226,108 28,300 - اضافات
 (163,975) - - - (163,975) - - - - إستبعادات

المحول من مشروعات تحت 
 التنفيذ

- - 9,017,539 - - 9,399,857 - (18,417,396) - 

 909,780,162 63,583,686 13,068,344 73,544,787 26,700,163 192,027,324 166,435,471 331,199,787 43,220,600 2022 سبتمبر 30الرصيد في 

          
          االستهالك المتراكم

 587,824,312 - 10,894,459 38,580,067 22,134,616 175,950,039 126,623,286 213,641,845 - 2022يناير  1الرصيد في 
 19,746,347 - 261,473 3,120,128 828,523 2,972,481 8,308,872 4,254,870 - إستهالك الفترة

 (155,823) - - - (155,823) - - - - إستبعادات
 607,414,836 - 11,155,932 41,700,195 22,807,316 178,922,520 134,932,158 217,896,715 - 2022 سبتمبر 30الرصيد في 

          
          صافي القيمة الدفترية

 302,365,326 63,583,686 1,912,412 31,844,592 3,892,847 13,104,804 31,503,313 113,303,072 43,220,600 2022 سبتمبر 30كما في 

 301,049,316 62,185,060 2,066,776 25,564,863 3,836,552 16,077,285 30,568,538 117,529,642 43,220,600 2021يناير  1كما في 

  
مليون لاير سعودي والمرهونة لصالح صندوق التنمية الزراعية كضمان للقرض الممنوح  39تتضمن المباني واإلنشاءات أصول مستودعات التبريد والتي تبلغ صافي قيمتها الدفترية حوالي  *
 .شركةلل

 
سعودي وهي مرهونة لصالح  مليون لاير 30مبلغ م 2022 سبتمبر 30اآلالت والمعدات أصول شركة مصادر األعالف )شركة تابعة( والتي تبلغ صافي قيمتها الدفترية كما في  ** تتضمن

 .للشركة صندوق التنمية الصناعية السعودي كضمان للقرض الممنوح
 
 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 سبتمبر 30 فية أشهر المنتهيتين سعتلفترة الثالثة وال
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 ، صافيحيويةالموجودات ال -6
 

 إجمالي المحاصيل قطيع أغنام م2022 سبتمبر 30ات الحيوية في تصنيف الموجود

 20,386,811 - 20,386,811 موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير متداولة
 6,978,393 5,112,493 1,865,900 ات حيوية مصنفة كموجودات متداولةموجود

 22,252,711 5,112,493 27,365,204 

 
 م2021 ديسمبر 31تصنيف الموجودات الحيوية في 
 إجمالي المحاصيل قطيع أغنام )المدققة(

 18,651,000 - 18,651,000 موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير متداولة
 19,827,427 17,961,527 1,865,900 ات حيوية مصنفة كموجودات متداولةموجود

 20,516,900 17,961,527 38,478,427 

 
  إستثمارات -7
 
 إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية -7/1

 
 نسبة المشاركة

م 2022 سبتمبر 30كما في 
 (غير المدققة)

م 2021ديسمبر  31كما في 
 (مدققة)

شركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي 
* 

28,57% 14,230,213 15,433,309 

شركة الخليج لتكنولوجيا الطاقة 
 المستدامة **

50% - - 

شركة رخاء لالستثمار الزراعي 
 والتنمية ***

21,61% 4,231,254 - 

  18,461,467 15,433,309 

 
 70,000,000م مسجلة في المملكة العربية السعودية برأس مال 2013مايو  7* تم تأسيس شركة شرق آسيا لالستثمار الزراعي في 

المشاريع الزراعية إلنتاج المحاصيل والحبوب واألرز والشعير والفواكه لاير سعودي، ويتمثل نشاطها في االستثمار الزراعي واقامه 
نشاء وإدارة وصيانة مصانع للصناعات الغذائية وإقامة مشاريع إوالزيتون واألعالف وكافة المنتجات الزراعية والحاصالت الحقلية و

 ت االلبان واللحوم واألعالف.اإلنتاج الحيواني ويشمل تربية الماشية والدواجن وانشاء وإدارة مصانع منتجا
 

ألف لاير سعودي  250في شركة الخليج لتكنولوجيا للطاقة المستدامة )تحت التصفية( بقيمة  %50** تمتلك المجموعة حصة بنسبة 
 وتم تكوين خسائر هبوط بإجمالي قيمة االستثمار وجاري اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتصفية تلك الشركة.

 
شركة  –لاير سعودي في شركة جنات لالستثمار الزراعي  17,500,000٪ وبمبلغ 27,8استثمار بنسبة  مجموعةال تمتلك ***

 تحت التصفية، وقد تم االعتراف سابقاً بكامل خسائر االستثمار بكامل الحصة المستثمر فيها. -سعودية ذات مسئولية محدودة 
  
شركة مساهمة  -٪ من راس مال شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية 78تمتلك شركة جنات لالستثمار الزراعي حصة بنسبة  -

٪ لصالح الشركاء وتحولت الحصص بأسمائهم كل 78وبسبب إجراءات التصفية تنازلت الشركة عن حصتها البالغة  -مصرية 
 ٪ حصة مباشرة في شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية.21,61 المجموعةحسب نصيبه وعليه أصبحت ملكية 

 
 
 
 
 
 
 



 (تادكو)شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( إستثمارات -7

 
 )تتمة( إستثمارات في شركات بطريقة حقوق الملكية -7/1

 
مليون لاير سعودي وذلك بضمانات  100م حصلت شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية على قرض بمبلغ 2009خالل عام  -

مقدمة من الشركاء في شركة جنات لالستثمار الزراعي. وبسبب العجز في القوائم المالية وعدم قدرة شركة رخاء لالستثمار 
بأثبات حصتها في القرض مقابل الضمان المقدم لصالح الصندوق السعودي للتنمية  المجموعةالزراعي والتنمية على السداد قامت 

 .مليون لاير سعودي18بمبلغ 
 

القرض المقيد بسجالت شركة رخاء رصيد على تحويل  لالستثمار الزراعي والتنمية بشركة رخاء مساهميناتفق ال خالل الفترة -
يه عوائد أبدون  مساهمينقرض من ال صبحلي الصناعية الصندوق السعودي للتنميةلالستثمار الزراعي والتنمية والمسجل لصالح 

 ماده من الجهات المختصةاعتو والتنميةالجمعية العمومية لشركة رخاء لالستثمار الزراعي  اجتماع تمومالية وبالجنية المصري 
 .م2022أغسطس  30بتاريخ 

 
 الشامل األخرمن خالل الدخل  بالقيمة العادلة إستثمارات -7/2

 لاير سعودي 412,800بمبلغ  وتجارة البذورتتمثل اإلستثمارات بالقيمة العادلة في قيمة إستثمار المجموعة في الشركة الوطنية إلنتاج 
 .من إجمالي رأس مال الشركة %1.4ل ( والتي تمثلاير سعودي 412,800: 2021)
 

 ، صافيالمخزون -8
م 2022 سبتمبر 30كما في  

 )غير المدققة(
م 2021ديسمبر  31كما في 

 )مدققة(

 593,496 257,821 أعالف
 299,132 801,125 بذور

 6,642,508 21,664,049 ثمار وزيت زيتون
 1,882,423 2,808,035 أسمدة ومواد كيميائية

 8,498,002 17,649,646 لحوم مصنعة
 13,524,194 14,756,981 قطع غيار ومواد مستهلكة

 57,937,657 31,439,755 
 (4,096,140) (1,991,346) يخصم: مخصص مخزون راكد وبطئ الحركة

 55,946,311 27,343,615 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -9

بواسطة  بشروط متفق عليها ويتم إعتمادها والتي تتمخدمات التمويل  علىتمثل المعامالت مع أطراف ذات عالقة بصفة أساسية  (أ
 اإلدارة وهي كما يلي:

 
 العالقة اإلسم

 شركة زميلة شركة رخاء لإلستثمار الزراعي والتنمية
 حقوق ملكية غير مسيطرة أحمد حسين العمري

 طرف ذو عالقة أخر مؤسسة أحمد حسين العمري 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 سبتمبر 30 فية أشهر المنتهيتين سعتلفترة الثالثة وال
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 )تتمة(عامالت مع أطراف ذات عالقة م -9

 
 األطراف ذوي عالقة فيما يلي:تتلخص األرصدة والمعامالت مع  (ب

 
 مستحق من أطراف ذوي عالقة

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة
 م2022 سبتمبر 30كما في 

 )غير المدققة(
م 2021ديسمبر  31كما في 

 )مدققة(

 5,223,134 5,223,134 تمويل شركة رخاء لإلستثمار الزراعي والتنمية
 9,063,191 6,122,425 تمويل مؤسسة أحمد حسين العمري

  11,345,559 14,286,325 

 
 مستحق إلي أطراف ذوي عالقة

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة
م 2022 سبتمبر 30كما في 

 )غير المدققة(
م 2021سمبر دي 31كما في 

 )مدققة(

 27,185,013 25,297,539 تحمل الخسائر أحمد حسين العمري
  25,297,539 27,185,013 

 
 احتياطي نظامي -10

٪ من صافي األرباح إلى االحتياطي 10وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ونظام األساس للشركة يجب تجنيب 
٪ من رأس المال المدفوع وقد قررت 30النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب عندما يبلغ االحتياطي 

 .م وقف تجنيب اإلحتياطي النظامي2020مايو  6العمومية في إجتماعها بتاريخ  الجمعية
 

 قروض وتسهيالت -11

 إيضاح 
 م2022 سبتمبر 30

 )غير مدققة(
م 2021ديسمبر  31

  )مدققة(

 7,169,613 5,500,000 11/1 ض صندوق التنمية الصناعيقر

 1,819,301 1,819,301 11/2 قرض صندوق التنمية الزراعي

 1,800,000 1,800,000  غير المتداولةالجزء  -قروض وتسهيالت 
 7,188,914 5,519,301  المتداولةالجزء  -قروض وتسهيالت 

  7,319,301 8,988,914 

 
مليون لاير سعودي وذلك لتمويل  15,3م بمبلغ 2013خالل سنة  ن صندوق التنمية الصناعيعلى قرض م مجموعةحصلت ال -11/1

على أن يتم سداد األقساط على  طن 81,600إنتاج أعالف الحيوانات بطاقة إنتاجية مركبة سنوية تبلغ إنشاء مشروع مصنع 
م وضمن اإلجراءات الحكومية 2020م. خالل عام 2022م وتنتهي في عام 2018دفعات سنوية متساوية القيمة تبدأ من عام 

إدارة الصندوق بإعادة هيكلة األقساط التي تستحق خالل أزمة هذا الوباء وتم على االقتصاد قامت  19-لتخفيف أثر وباء كوفيد
)إيضاح  م، إن القرض مضمون بضمان رهن ممتلكات ومعدات المشروع2023تعديل األقساط ليتم سداد أخر قسط في عام 

5). 
 

م وقد بلغت قيمة القرض 2011أكتوبر  31م والثاني بتاريخ 2010أكتوبر  17قرضين األول بتاريخ  علي مجموعةحصلت ال -11/2
 تبريد،لتمويل شراء مستودعات وذلك  لاير سعودي 1,598,594لاير سعودي أما القرض الثاني فبقيمة  18,401,404األول 

أصول مستودعات ، القرض مضمون بضمان م2023يونية  22علي أن يتم السداد بأقساط سنوية متساوية والتي تنتهي في 
 .(5)إيضاح  المملوكة للشركة التبريد

 
 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 سبتمبر 30 فية أشهر المنتهيتين سعتلفترة الثالثة وال
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 األساسية من صافي خسارة الفترة السهم خسارة -12
 

 السهم األساسية: خسارة
السهم األساسية بناًء على الربح القابلة للتوزيع على المساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم  خسارةتم إحتساب 

 سهم. 39,176,700الموجزة والبالغة الموحدة العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية األولية 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 سبتمبر 30المنتهية في 

 أشهر التسعةلفترة 
 سبتمبر 30منتهية في ال

  
2022 

 )غير مدققة(
2021 

 )غير مدققة(

 
2022 

 )غير مدققة(

2021 
المعدلة  )غير مدققة(
 (15)إيضاح 

 (39،222،021) (23,339,383) (13،280،345) 5,162,663 الفترة ئر(خساأرباح / )صافي 
 32،418،458 39,176,700 32،418،458 39,176,700 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (1،21) (0.60) (0،41) 0.13 الفترة خسارةالسهم األساسية من  خسارة

 
 المعلومات القطاعية لإليرادات -13

أنواع السلع أو  علىمتخذ القرار المسئول عن العمليات بهدف توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات تركز  إلىإن المعلومات المقدمة 
الخدمات المقدمة. قررت إدارة المجموعة تنظيم المجموعة وفقا لإلختالفات في هيكل التقرير المالي الداخي. إن القطاعات التشغيلية 

 للشركة هي كما يلي:
 

 البيان واألنشطة القطاع التشغيلي

 صناعة األعالف أعالف
 زراعة الفاكهة الموسمية فاكهة
 الحبوبتجارة  حبوب

 ىصناعة زيت الزيتون والعسل والمنتجات األخر منتجات أخري
 بيع لحوم مجمدة لحوم مجمدة

 
 اإلجمالي لحوم مجمدة منتجات أخرى حبوب فاكهة أعالف م2022 سبتمبر 30

 99,218,524 51,003,317 4,976,929 24,009,706 13,439,500 5,789,072 اإليرادات
صافي خسارة الفترة 

 الزكاةقبل 
(6,547,200) (5,753,534) (10,278,706) (1,877,339) 7,547,382 (16,909,397) 

 472,919,226 97,388,330 35,915,975 173,265,864 96,986,048 69,363,009 مجموع الموجودات
 157,714,854 5,997,979 10,958,669 52,866,827 29,592,353 58,299,026 مجموع المطلوبات

 
 اإلجمالي لحوم مجمدة منتجات أخرى حبوب فاكهة أعالف  م2021 سبتمبر 30

 88،891،217 36،578،564 3،768،438 16،897،356 15،170،920 16،475،939 اإليرادات
صافي خسارة الفترة 

 قبل الزكاة
(11،173،957) (11،513،814) (12،824،074) (8,797,694) 6,519,515 (37،790،024) 

 527،342،722 87،322،403 31،182،025 139،817،573 125،532،141 143،488،580 الموجوداتمجموع 
 157،303،471 5،700،292 11،283،348 50،593،582 45،424،338 44،301،911 مجموع المطلوبات

 
 
 
 
 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 سبتمبر 30 فية أشهر المنتهيتين سعتلفترة الثالثة وال
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 الموقف الزكوي -14

 .م وتم سداد المستحق عنها2020و  م2019م و 2017م واألعوام 2012عام  حتىتم الربط النهائي  -
لاير سعودي وقد تم  2,610,073بفروقات زكوية بلغت م(، 2018 –م 2014صدر للشركة ربط نهائي عن األعوام من ) -

 تصعيدها لألمانة العامة للجان الضريبية وبيانها كما يلي.
 

 2018 2016 2015 2014 بيان

 479,560 670,772 1,020,191 439,550 قيمة الربط النهائي
 

 لاير سعودي، وتم سداد الزكاة بموجبهما. 1,050,219م بقيمة 2021تم إعداد اإلقرار لعام  -
 لاير سعودي. 2,536,823م بلغت 2022سبتمبر  30م حتي 2022الزكاة المقدرة لسنة  -
 كافيا. لاير سعودي ويعتبر 5,380,047م بلغت 2022سبتمبر  30رصيد المخصصات بالبيانات المالية في  -

 
 إدارة المخاطر -األدوات المالية  -15

بشكل أساسي من النقد وما في حكمه، والذمم  مجموعةللالموجزة الموحدة تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي األولية 
 .المدينة التجارية، وبعض األرصدة المدينة األخرى والقروض والذمم الدائنة التجارية وبعض األرصدة الدائنة األخرى

 
 مخاطر العمالت 15/1

 .صرف العمالت األجنبيةتنتج مخاطر العمالت من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار 
بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي، والدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صرف اللاير  مجموعةلم تقم ال

 .السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي لذا ترى إدارة الشركة أنها غير معرضة لمخاطر العمالت بشكل جوهري
 

 مخاطر االئتمان 15/2
ن األدوات خسارة مالية. إ مجموعةبالتزامه والتسبب في تكبد ال تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء

تتضمن بشكل أساسي من النقد وما في حكمه والذمم المدينة  التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان مجموعةالمالية الخاصة بال
سياسة بخصوص حجم األموال  مجموعةائتمانية عالية كما أن لدى الالتجارية. تقوم الشركة بإيداع أموالها في بنوك ذات موثوقية وقدرة 

توقع اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة المودعة في كل بنك وال تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما ال ت
من حسابات العمالء نظراً ألن لديها قاعدة عريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة 

 .المدينين التجاريين القائمة دورياً لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها
 

 ً ة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم، واتساقًا مع هدف البنك المركزي إجراء مراجع يتم حاليا
م رفع معدل اتفاقيات 2022 يوليوالسعودي في المحافظة على االستقرار النقدي والمالي، قرر البنك المركزي السعودي خالل شهر 

 في المئة. 3إلى  2,25مئة من في ال 0.75إعادة الشراء "الريبور" بمقدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 (تتمة)الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2022 سبتمبر 30 فية أشهر المنتهيتين سعتلفترة الثالثة وال
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 )تتمة( دارة المخاطرإ -األدوات المالية  -15

 
 )تتمة( مخاطر االئتمان 15/2

 ؤثر على المجموعة في تاريخ القوائم المالية الموحدة:تيمكن أن التي لمخاطر االئتمان  فيما يلي بيان
 

م 2022 سبتمبر 30كما في  
 )غير المدققة(

ديسمبر  31 كما في
 م )مدققة(2021

   الموجودات المالية
 57,207,732 15,276,880 نقد وما في حكمه
 7,880,195 14,200,574 ذمم مدينة تجارية

 14,286,325 11,345,559 مستحق من أطراف ذوي عالقة
 40,823,013 79,374,252 

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

م 2022 سبتمبر 30كما في  
 )غير المدققة(

م 2021ديسمبر  31كما في 
 )مدققة(

  3,644,531 11,309,124 أقل من ثالثة أشهر
  1,772,567 1,312,178 أشهر ستةأكثر من ثالثة أشهر وأقل من 

 2,006,473 1,304,052 أشهر وأقل من سنة ستةأكثر من 
 9,940,348 9,453,760 أكثر من سنة

  17,363,919 23,379,114 االجمالي قبل خصم المخصص
   يخصم:

 (9,483,724) (9,178,540)  مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
 14,200,574 7,880,195  

 
 مخاطر السيولة 15/3

على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة إحتياجات  مجموعةتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة ال
 .السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها

 
 مجموعةمن القروض والتسهيالت والذمم الدائنة التجارية وبعض أرصدة دائنة أخرى، وتعمل ال مجموعةتتكون المطلوبات المالية لل

على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر النقد الالزم، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة المدينين 
 .تجارية واألرصدة الدائنة األخرىالتجاريين وفترات سداد القروض وأرصدة الذمم الدائنة ال

 
 مخاطر أسعار العموالت 15/4

تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم العادلة 
 ار العموالت ليس جوهرياً.تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسع مجموعةلألدوات المالية وتراقب ال

 
 القيمة العادلة 15/5

إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسليمه لبيع أحد الموجودات أو يتم دفعه لتحويل أي من المطلوبات في معاملة في ظروف اعتيادية 
ين القيم الدفترية وتقديرات القيمة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات ب

 .العادلة. يقوم تعريف القيمة العادلة على أساس القياس المستند إلى السوق واإلفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق
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 (تتمة)الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
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 )تتمة( القيمة العادلة 15/5

 :مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يليتصنف القيم العادلة ضمن 
 .المستوى االول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية -
ها بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظت -

 .السوق
المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر في  -

 .السوق
 

دلة للموجودات والمطلوبات تدرج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة، وترى إدارة الشركة أن القيمة العا
 المتداولة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

 
 أرقام المقارنة -16

 .المالية األولية الموحدة الموجزة رقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائمأتم إعادة تبويب لبعض 
 

  أحداث الحقة -17
 21,475م تم التصديق من وزارة العدل علي صك ملكية أرض شركة تبوك للتنمية الزراعية بمساحة 2022أكتوبر  30بتاريخ 
 هكتار.

 
المالية والتي تتطلب تعديالً أو إفصاحاً في هذه القوائم األولية الموحدة الموجزة لم تقع أي أحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي و 

 .الموجزةالموحدة األولية 
 

 الموجزةالموحدة اعتماد القوائم المالية األولية  -18
 نوفمبر 8هـ )الموافق 1444 الثانيربيع  14الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في الموحدة تم إعتماد القوائم المالية األولية 
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