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

 
  م1039ديسمبر  13المنتهية في  المالية للسنةالقوائم إيضاحات حول 

 (باللاير السعودي)
 

 
 التكوين والنشاط -3

ب السججل التججاري للشجركة الصجادر مجن هي شركة مساهمة سعودية مسججلة بموجج"( الشركة")"تادكو"ان شركة تبوك للتنمية الزراعية 
تمججارس الشججركة نشججاطها بموجججب القججرار . م0982مججايو  06هججا الموافججق 0212شججعبان  05بتججاري   8551115218مدينججة تبججوك بججرقم 

 . م0988مارس  22بتاري  ( 00/م)الملكي  رقم 
 

 .لاير سعودي 01للسهم مليون سهم بقيمة إسمية  25مليون لاير سعودي مقسم إلى  251يبلغ رأسمال الشركة 
 

إنتجا  مخجتلط بجين المحاصجيل والحيوانجات بجدون إنتجا  متخصجص فجي المحاصجيل )يتمثل نشاط الشركة الرئيسجي فجي الزراعجة المختلطجة 
 .، أنشطة الدعم لإلنتا  الحيواني( والحيوانات

 

 عجة االعجالف الخضجراء قبجل حلجول قضجي بجالتوقف عجن زراوالجذي ( 66)ها  صدر قرار مجلس الجوزراء رقجم 0287صفر  25بتاري  
 .م ، وبناء على ذلك فقد توقفت الشركة عن زراعة األعالف الخضراء2108نوفمبر  8ها الموافق 0221صفر  25
 

 :ات الشركة حسابات الفروع التاليةتتضمن حساب

صجفر   09ادر بتجاري  صج 0101289522فرع شركة تبوك للتنمية الزراعية المسججلة فجي مدينجة الريجاض بموججب سججل تججاري رقجم 
م ويتمثججل نشججاط الفججرع فججي االنتججا  الزراعججي والحيججواني والتصججنيع الزراعججي والحيججواني وتسججويق 2105ديسججمبر  0هججا الموافججق 0287

 .ة والحيوانية والسمكية ومشتقاتهامنتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتي
 

صججفر   09صججادر بتججاري   2151017296كة تبججوك للتنميججة الزراعيججة المسجججلة فججي مدينججة الججدمام بموجججب سجججل تجججاري رقججم فججرع شججر
م ويتمثججل نشججاط الفججرع فججي االنتججا  الزراعججي والحيججواني والتصججنيع الزراعججي والحيججواني وتسججويق 2105ديسججمبر  0هججا الموافججق 0287

 .لحيوانية والسمكية ومشتقاتهاتيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية وامنتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالس
 

صججفر   09صججادر بتججاري   2181286228فججرع شججركة تبججوك للتنميججة الزراعيججة المسجججلة فججي مدينججة جججدة بموجججب سجججل تجججاري رقججم 
التصججنيع الزراعججي والحيججواني وتسججويق م ويتمثججل نشججاط الفججرع فججي االنتججا  الزراعججي والحيججواني و2105ديسججمبر  0هججا الموافججق 0287

 .منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها
 

ربيجع  2 صجادر بتجاري  8551188106مصنع شركة تبوك للتنمية الزراعية للفلين المسجلة في مدينة تبوك بموجب سجل تججاري رقجم 
 .م ويتمثل نشاط الفرع في انتا  مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ومشتقاتها2102فبراير  2ها الموافق 0285اآلخر 

 

ربيجع  2صجادر بتجاري   8551188105مصنع الشمال الستخالص وتعبئة الزيوت المسجلة في مدينة تبوك بموجب سجل تججاري رقجم 
م ويتمثججل نشججاط الفججرع فججي إنتججا  وتصججنيع الزيتججون وتسججويق منتجاتججه ومشججتقاته واالسججتيراد 2102رايججر فب 2هججا الموافججق 0285اآلخججر  

 .والتصدير لمنتجاته
 

صجفر  09صجادر بتجاري   5855169201شركة تبوك للتنمية الزراعية المسججلة فجي مدينجة خمجيس مشجيط بموججب سججل تججاري رقجم 
فججرع فججي االنتججا  الزراعججي والحيججواني والتصججنيع الزراعججي والحيججواني وتسججويق م ويتمثججل نشججاط ال2105ديسججمبر  0هججا الموافججق 0287

 .منتجاتها، العمل في مجال التسويق الزراعي باالستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية ومشتقاتها
 

خجر ربيجع اآل 22صادر بتاري   8551188810رقم  مشتل شركة تبوك للتنمية الزراعية المسجلة في مدينة تبوك بموجب سجل تجاري
م ويتمثل نشاط الفرع في انتا  شتالت الفاكهة الحرجية والزينة والعطرية والطبية وتسويق منتجاته 2102فبراير  22ها الموافق 0285

 .ومشتقاته واالستيراد والتصدير لمنتجاته
  

 .ة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنةتبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سن
 

يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة تبوك ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشج  لهجا فجروع أو مكاتجب أو تجوكيالت داخجل وخجار  المملكجة 
 . العربية السعودية
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  "تادكو" شركة تبوك للتنمية الزراعية
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 1039ديسمبر  13المنتهية في  المالية للسنةالقوائم يضاحات حول إ
 (باللاير السعودي)

 
 السياسات المحاسبية الهامة -1

والمعايير واإلصدارات األخرى  تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
 .سعودية للمحاسبين القانونيينالمعتمدة من الهيئة ال

 
 أساس اإلعداد

ت تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية فيما عدا التزامات منافع الموظفين المحددة والتي تم تقييمها اكتوارياً وأدوا
 .بية أدناهكما هو موضح في السياسات المحاس خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلحقوق الملكية بالقيمة 

 

 .تستند التكلفة التاريخية عادة إلى القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل السلع والخدمات
 

 .تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، وهو العملة الرئيسية للشركة، ما لم يذكر خالف ذلك
 
 

 آالت ومعداتممتلكات و
ً والمعدات، باستثناء األ اآلالتتدر  الممتلكات و االستهالك المتراكم  راضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، بالتكلفة ناقصا

ً . وخسائر الهبوط المتراكمة في القيمة، إن وجدت الهبوط في  يتم إدرا  األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا
 . القيمة، إن وجدت

 

صل، وتكون التكاليف الالحقة مشمولة ضمن القيمة الدفترية األاشرة باقتناء المتعلقة مب مصاريفتتضمن التكلفة التاريخية ال
للموجودات أو يتم قيدها كأصل مستقل، حسبما يكون مناسباً، ويتم ذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية 

 . متعلقة باألصل إلى الشركة مع إمكانية قياس التكلفة بشكل موثوق
 

راف باالستهالك لشطب تكلفة الموجودات بعد خصم قيمتها المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط يتم االعت
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة تقرير، ويتم احتساب أي . الثابت

 .تغيرات على أساس مستقبلي
 

 : لشركة بتطبيق سنوات األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية للممتلكات واآلالت المعداتتقوم ا
 

  ٪ 01 -  ٪ 2.5 وإنشاءاتمباني 
  ٪ 07.5 -  ٪ 2.5 آالت ومعدات

  ٪ 21 -  ٪ 8.88 وأنظمة ري آبار
  ٪ 25 -  ٪ 02.5 وسائل نقل وإنتقال

  ٪ 8.88 - ٪ 2.27 مثمرةوأشجار نباتات 
   ٪ 07.5 روشاتفمأثاث و

 

يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة بموجب عقود التجأجير التمجويلي علجى مجدى العمجر اإلنتجاجي ل صجل أو فتجرة 
 .اإليجار أيهما أقصر إذا لم يكن هناك تأكيد منطقي بأن الشركة سوف تحصل على الملكية في نهاية فترة اإليجار

 .زنة وقطع الغيار التي لها عمر إنتاجي يزيد عن سنة واحدة على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرةيتم استهالك المواد المخ

يججتم إلغججاء إثبججات أي بنججد بالممتلكججات واآلالت والمعججدات عنججد بيعججه أو عنججد التوقججع بعججدم وجججود أي منججافع اقتصججادية مسججتقبلية مججن 
و خسارة تنشأ عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والذي يتم االعتراف بأي ربح أ. االستمرار في استخدامه أو بيعه

 . قائمة األرباح أو الخسائريحدد بالفرق بين صافي متحصالت المبيعات والقيمة الدفترية ل صل في 
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 " تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 

 (باللاير السعودي)

 
 

 
 النباتات المثمرة 

 : عّرف النباتات المثمرة بأنها" الممتلكات واآلالت والمعدات "  06معيار المحاسبة الدولي رقم ان 

 .تستخدم في إنتا  أو توريد منتجات زراعية -

 .من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة -

 . إحتمال بعيد من بيعها كمنتجات زراعية بخالف مبيعات الخردة العرضية هناك -
 

. يتم اإلعتراف األولي بالنباتجات المثمجرة بالتكلفجة بعجد طجرح اإلسجتهالك المتجراكم والخسجائر المتراكمجة للهبجوط فجي القيمجة، إن وججدت
يف المجواد الخجام والعمالجة وجميجع التكجاليف المباشجرة تشمل التكلفجة المبجالغ التجي تكبجدتها الشجركة للحصجول علجى األصجل وتشجمل تكجال

 .األخرى المرتبطة بوضع الموجودات بالحالة التي تمكنها من تحقيق الغرض الذي تم شراؤها من أجله
 

تحسجب علجى أسجاس الفجرق بجين صجافي متحصجالت البيجع )يتم االعتراف بجأي أربجاح أو خسجائر ناجمجة عجن اسجتبعاد النباتجات المثمجرة 
 .في بند إيرادات أخرى في قائمة األرباح أوالخسائر في الفترة التي يتم فيها االستبعاد( ة الدفترية للنباتاتوالقيم

 
 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

ججاهزة  يبدأ استهالك األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ عندما تكون الموججودات. تدر  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وال تستهلك
يججتم رسججملة تكججاليف التمويججل التججي تنفججق علججى . والمعججداتواآلالت لالسججتخدام المحججدد لهججا، والتججي حينهججا يججتم تحويلهججا إلججى الممتلكججات 

 .القروض من أجل تمويل إنشاء موجودات مؤهلة خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المحدد له
 

 الموجودات الحيوية
 .وثوقماس الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة اليمكن قياسها بشكل تق
 

اذا كانججت القيمججة العادلججة ال يمكججن قياسججها بشججكل موثججوق تظهججر الموجججودات الحيويججة المشججتراة بتكلفججة الشججراء كمججا تظهججر الموجججودات 
( يطلجق عليهجا الزيجادة فجى قيمجة الموججودات الحيويجة)بتكلفة التربية أو النمو حتى يجتم االنتجا  التججارى ها داخليا تالحيوية التى تم تربي

تحدد تكلفة صجغار الموججودات الحيويجة بتكلفجة التربيجة . فى القيمة إن وجدت  هبوطناقصا االستهالك المتراكم و الخسارة المتراكمة لل
 .دات الحيوية بطريقة القسط الثابتجوتستهلك المو. او النمو وفقا للفئة العمرية

 
 اإليجار

 م1039يناير  3اإليجار قبل 

يتم تصجنيف . يتم تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية للمستأجر
 . كافة اإليجارات األخرى كإيجارات تشغيلية

 

غيلي كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس فترة عقد اإليجار، إال في حالة وجود أسجاس يتم إثبات دفعات اإليجار التش
 .استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر منهجي آخر للمخطط الزمني الذي يتم فيه
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 " تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13ل القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حو

 (باللاير السعودي)

 
 م1039يناير  3بعد  اإليجار

تقوم الشركة بإثبات حق استخدام األصل والتزام . تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد إيجاراً أو يحتوي على إيجار، في بداية العقد
المحددة بعقود )تفاقيات اإليجار التي يكون فيها المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل اإليجار المقابل فيما يتعلق بجميع ا

بالنسبة لهذه اإليجارات، تقوم الشركة بإثبات دفعات . وإيجارات للموجودات ذات القيمة المنخفضة( شهر أو أقل 02إيجار مدتها 
ك أساس منهجي آخر للمخطط الزمني ناى فترة اإليجار ما لم يكن هاإليجار كمصروف تشغيلي على اساس القسط الثابت على مد
 .الذى يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر

 

ً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاري  البدء، مخصومة باستخدام السعر  يتم قياس التزام اإليجار مبدئيا
 . إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد. جارالضمني في عقد اإلي

 : تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلاي

  ناقصاً أى حوافز إيجار(بما في ذلك المدفوعات الثابتة)مدفوعات اإليجار الثابتة ، . 

  التي تعتمد على مؤشر أو سعر، تقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو السعر في تاري  البدء، مدفوعات اإليجار المتغيرة 

 ،المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر تحت ضمانات القيمة المتبقية 

  سعر ممارسات خيارات الشراء، إذا كان المستأجر من المؤكد بشكل معقول أن يمارس الخيارات، و 

 يجار ، إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجاردفع غرامات إلنهاء عقد اإل . 
 

 . يتم عرض التزام اإليجار بشكل منفصل في قائمة المركز المالي
 

( باستخدام طريقة الفائدة الفعلية)يتم قياس التزام اإليجار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام اإليجار 
 . فيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجاروبتخ
 

 :إذا( وتقوم بتعديل مقابل حق استخدام األصل ذي الصلة)تقوم الشركة بإعادة قياس التزام اإليجار 

  تغيرت شروط عقد اإليجار أو طرأ تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن
 .م مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدلطريق خص

  تغيرت دفعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو سعر أو تغيير في الدفع المتوقع وفقاً للقيمة المتبقية المضمونة، وفي هذه
ما لم تتغير )م المبدئي الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخص

 (.مدفوعات اإليجار بسبب تغيير في سعر فائدة السائد، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معدل
  تعدل عقد اإليجار ولم يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يعاد قياس التزام اإليجار عن

 .لمعدلة باستخدام معدل خصم معدلطريق خصم مدفوعات اإليجار ا
 

 .لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل الفترات المعروضة
يشمل حق استخدام الموجودات القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل يوم البدء 

 .الهبوط في القيمةوالحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم يتم قياسها . وأي تكاليف مباشرة مبدئية
 

 
إذا كان اإليجار ينقل . يتم استهالك حق استخدام الموجودات على مدى فترة اإليجار والعماار اإلنتاجي المحدد أيهما أقصر ل صل

مارسة خيار الشراء، يتم استهالك حق ملكية األصل المحدد أو تكلفة حق استخدام األصل فإن ذلك يعكس أن الشركة تتوقع م
 .يبدأ االستهالك في تاري  بدء اإليجار. استخدام األصل ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي ل صل
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 موجودات غير ملموسة
ً اإلطفاء المتراكم والخ المحددةتدر  الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية  سائر بشكل منفصل بالتكلفة ناقصا

يتم مراجعة العمر . يتم إثبات اإلطفاء على أساس القسط الثابت بناًء على األعمار االنتاجية المقدرة. المتراكمة للهبوط في القيمة
 .اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير، ويتم المحاسبة عن أي تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي

 

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يتم اختبار هبوط القيمة سنويا  أو في تاري  
يتم مراجعة تقويم . ر عندما يكون هناك مؤشر على هبوط في القيمة، إما بشكل فردي أو على مستوى وحدة إنتا  النقدالتقري

وإذا لم تكن كذلك، يتم تغيير العمر . األعمار غير المحددة سنويا لتحديد ما إذا كانت األعمار غير المحددة ما زالت محتملة
 .اس مستقبلياإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أس

 

يتم قياس . يتم الغاء الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أن ينتج منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها
األرباح أوالخسائر الناتجة عن الغاء الموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي المبالغ المستلمة والقيمة الدفترية ل صل 

 .ويتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة عند االستبعادالمستبعد 

 
 الهبوط في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة

تقوم الشركة في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد ما إذا كان هنالك 
إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة . إلى خسائر هبوط في القيمة ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت

في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل (. إن وجدت)هبوط في القيمة اللالسترداد ل صل وذلك لتحديد 
عندما يمكن تحديد أسس . نقد التي يعود إليها األصل نفسهمحدد، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة لل

ً إلى وحدات منتجة للنقد، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من  توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع الموجودات المشتركة أيضا
لنقد التي تم توزيع الشهرة عليها يتم اختبار وحدة إنتا  ا. الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها

لتحديد الهبوط في القيمة سنوياً، وكلما كان هناك مؤشر على هبوط قيمة الوحدة عن طريق مقارنة القيمة الدفترية للوحدة، بما في 
بدالً من  ،المحدد ة ذات العمر اإلنتاجي غيرال يتم إطفاء الموجودات غير الملموس. ذلك الشهرة، مع المبلغ القابل لالسترداد للوحدة

 .ذلك يتم اختبار األصل لتحديد الهبوط في القيمة سنوياً، وكلما كان هناك مؤشر على هبوط قيمة األصل
 

عند تقييم قيمة االستخدام، . إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ل صل ناقصاً تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى
ت النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق يتم خصم التدفقا

 .الحالية للقيمة الزمنية ل موال والمخاطر الخاصة باألصل التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لها
 

بأقل من القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية ( أو الوحدة المنتجة للنقد)ألصل  في حال تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد
 .يتم إثبات الهبوط مباشرةً في الربح أو الخسارة. إلى القيمة القابلة لالسترداد( أو الوحدة المنتجة للنقد)ل صل 

 

ً تتم زيادة القيمة الد إلى القيمة المعاد ( أو الوحدة المنتجة للنقد)فترية ل صل عندما يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة الحقا
فيما لو لم يتم احتساب ( أو الوحدة المنتجة للنقد)تقديرها القابلة لالسترداد، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن قيمة األصل 

ال يتم عكس خسارة . اشرةً في الربح أو الخسارةيتم تسجيل رد خسارة هبوط القيمة مب. خسارة هبوط القيمة له في السنوات السابقة
 .هبوط القيمة التي تم إثباتها في الفترات الماضية للشهرة في الفترة الالحقة
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 المخزون وقطع الغيار 

يعتبر صافي القيمة القابلة للتحقق هو السعر التقديري للبيع . يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل

 .ناقصاً كافة التكاليف التقديرية لإلتمام وأي تكاليف أخرى يستلزمها إتمام البيع
 

تكلفة البضاعة في الطريق يتم تحديدها عن طريق قيمة . فة المواد الخام وقطع الغيار على أساس المتوسط المرجحيتم تحديد تكل

يتم . الفاتورة باإلضافة إلى أي مصاريف أخرى تم تكبدها للحصول على المخزون حتى وصوله إلى المخزن في تاري  التقرير

والتي تتضمن بشكل عام تخصيصاً من تكاليف . هزة على أساس المتوسط المرجحتحديد تكلفة األعمال قيد التنفيذ والبضاعة الجا

 .العمالة والتكاليف الصناعية

 

يتم تسجيلها بالتكلفة ويتم تحديدها على . تمثل قطع الغيار البنود التي قد تؤدي إلى نفقات رأسمالية ثابتة ولكنها غير قابلة للتمييز

 .أساس المتوسط المرجح

 
 ارية ذمم مدينة تج

ً الهبوط في القيمة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المقدرة على مدار العمر . يتم تسجيل الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا

تقيد أي مبالغ مستردة الحقة للمبالغ المشطوبة . عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل الهبوط في القيمة

 .في الربح أو الخسارة" الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية" مقابل سابقًا 

 
 

 نقد وما في حكمه

ألغراض قائمة التدفقات النقدية يتكون النقد وما في حكمه من النقد والودائع لدى البنوك والمتاحة جميعها لالستخدام من قبل 

قها ثالثة أشهر أو أقل، والتي هي عرضة لمخاطر غير جوهرية الشركة ما لم ينص على خالف ذلك، والتي يكون تاري  استحقا

 .للتغير في القيمة

 
 احتياطي نظامي

من صافي الربح السنوي إلى االحتياطي   ٪ 01نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة  تحويل و وفقاً للنظام األساسي للشركة

 .من رأس المال  ٪ 81النظامي إلى أن يصبح 
 

 احتوزيعات األرب

عندما تتم الموافقة على التوزيع من قبل الجمعية العامة  األسهميتم إثبات التزام مقابل التوزيعات النقدية أو غير النقدية على مالكي 

 .يتم اعتماد التوزيعات بعد موافقة مجلس اإلدارة. للمساهمين للتوزيع السنوي

 
 الزكاة 

يتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل . للزكاة والدخل في المملكة العربية السعوديةتخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة 
يتم تسجيل أية فروقات  .يتم احتساب الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أعلى. على أساس االستحقاق

 .   الزكاة المحملة في قائمة الربح أو الخسارةيتم إدرا. في التقدير عند اعتماد الربط النهائي وحينها يتم إقفال المخصص
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 منافع الموظفين

 التزامات منافع الموظفين المحددة

اب مكافأة نهاية الخدمة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية كل سنة مالية، مع إجراء تقييمات اكتوارية في يتم احتس

في يتم إثبات إعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة  .نهاية كل فترة تقرير

وتدر  إعادة القياس المثبتة في الدخل الشامل اآلخر فوراً في األرباح  ،لفترات التي تم فيها إعادة التقييمالدخل الشامل اآلخر في ا

التغيرات في القيمة الحالية من التزامات المنافع، والناتجة عن . المبقاة وال يتم إدراجها في الربح أو الخسارة خالل الفترات الالحقة

يتم احتساب الفائدة عن طريق . مباشرة في الربح أو الخسارة كتكاليف خدمات من فترات سابقةتغيرات وتخفيضات، يتم إثباتها 

 :يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة كما يلي. استخدام سعر الخصم في بداية الفترة على التزامات منافع الموظفين المحددة
 

  خدمات السابقة، باإلضافة إلى األرباح والخسائر الناتجة عن بما في ذلك تكاليف الخدمات الحالية وتكاليف ال)تكلفة الخدمة
 ؛(التقليصات والتسويات

 تكلفة الفوائد؛ و 

 إعادة القياس. 

 .تعرض الشركة العنصرين األولين لتكاليف المنافع المحددة ضمن الربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة

 منافع الموظفين قصيرة األجل

نافع المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية وتذاكر السفر واإلجازات المرضية والمتوقع أن يتم يتم إثبات االلتزام عن الم

ويتم قيد االلتزام بالمبلغ غير . تسويتها بالكامل خالل فترة األثنى عشر شهراً الالحقة لتاري  نهاية الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة

 .قابل تلك الخدماتالمخصوم للمنافع المتوقع دفعها م

 ذمم دائنة تجارية

وهي مبالغ بدون . قبل نهاية الفترة المالية والتي لم تسدد بعد تمثل هذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة للشركة

. هاية الفترة الماليةشهراً بعد ن 02يتم عرض األرصدة الدائنة كمطلوبات متداولة ما لم يكن السداد غير مستحق خالل . ضمانات

 .يتم االعتراف بها مبدئياً بقيمتها العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخاادام طريقة الفائدة الفعلية
 

 
 المخصصات

كنتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يكون ( قانوني أو استداللي)يتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي 

 ً  .من الشركة سداد االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام مطلوبا
 

إن المبلغ المثبت كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير مع األخذ في االعتبجار 
التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فجإن عندما يتم قياس المخصص باستخدام . المخاطر وعدم التأكد المحيطة بااللتزام

ً )قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية  عند خصجم المخصصجات، (. عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريا
 .يتم إثبات الزيادة في المخصص بسبب مرور الوقت كتكلفة تمويل

 
 المطلوبات المحتملة

يتم التأكد من وجودها فقط بوقوع . م اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة عندما يكون هناك التزام محتمل ناش  عن أحداث سابقةيت
و لعدة أحداث مستقبلية غير مؤكدة بحيث ال تكون بالكامل خارجة عن نطاق سيطرة الشركة أو أالحدث أو عدم وقوعه لمرة 

سابقة حيث يكون من غير المحتمل أن يتطلب األمر تدفقاً نقدياً خارجياً لتسويته أو ال يمكن االلتزام الحالي الذي ينشأ عن أحداث 
 .إجراء تقدير موثوق للمبلغ
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 األدوات المالية 

ً في الشروط التعاقدية لهذه  يتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي للشركة عندما تصبح الشركة طرفا

ق مباشرة باقتناء أو بالنسبة لتكاليف المعاملة التي تتعل. يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. األدوات

بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو )إصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

. بات المبدئييتم إضافتها إلى أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية،إذا كان مالئماً، عند اإلث( الخسارة

يتم إثبات تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 

 .وقوعها حينالربح أو الخسارة 
 

 الموجودات المالية

إن المشتريات . ريقة االعتيادية على أساس تاري  المتاجرةيتم اإلثبات واإللغاء في جميع عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية بالط

أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد 

ً بالتكل. بموجب اللوائح أو عرف السوق فة المطفأة أو القيمة العادلة، حسب تصنيف يتم قياس جميع  الموجودات المالية المثبتة الحقا

 .الموجودات المالية

 تصنيف الموجودات المالية

 ً  :يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة الحقا

 ت النقدية يل التدفقايتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذ  أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحص

 .التعاقدية

  تنشأ الشروط التعاقدية ل صل المالي في تواري  محددة للتدفقات النقدية التي تمثل مدفوعات فردية ل صل والفائدة على المبلغ

  .األصلي القائم

 :يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة العادلة الحقاً من خالل الدخل الشامل اآلخر

 عاقدية وبيع الموجودات الماليةم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذ  أعمال يهدف إلى كل من تحصيل التدفقات النقدية التيت . 

  تنشأ الشروط التعاقدية ل صل المالي في تواري  محددة للتدفقات النقدية التي تمثل مدفوعات فردية ل صل والفائدة على المبلغ

 .األصلي القائم

 .اآلخر دى الشركة أي أدوات دين تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملال يوجد ل

ليس لدى الشركة أي . بشكل افتراضي، يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 .لخسارةموجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

 :تعيينات غير قابلة لإللغاء عند اإلثبات المبدئي ل صل المالي/ إجراء اختيارات على الرغم مما سبق، يجوز للشركة

 أن تختار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية في الدخل  يجوز للشركة

 ولية للتقرير المالي ذات الصلة؛ فاء بعض المعايير على النحو المنصوص عليه في المعايير الدالشامل اآلخر إذا تم استي

 ر قابل لإللغاء يفي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تعيين أي استثمار دين بشكل غي يجوز للشركة

 .إذا تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى حذف أو تخفيض جوهري في عدم مقابلة الحسابات
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 " تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (همة سعوديةشركة مسا)

 
 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)

 
 في قيمة الموجودات المالية  هبوطال

فجي قيمجة  هبوطمجن المنشجأة اتبجاع نمجوذ  الخسجارة االئتمانيجة المتوقعجة فيمجا يتعلجق بجال( 9)يتطلب المعيار الجدولي للتقجارير الماليجة رقجم 
يجب قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمجة العادلجة مجن خجالل  .وجودات الماليةالم

،يجتم قيجاس مخصصجات  9وبموججب المعيجار الجدولي للتقريجر المجالي  .الجدخل الشجامل اآلخجر بإسجتثناء اإلسجتثمارات فجي أدوات الملكيجة
  :سس التاليةالخسارة بإحدى األ

  تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عجن أحجداث التعثجر فجي السجداد والمحتملجة . شهرا 02الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى
 .شهرا بعد تاري  التقرير 02خالل 

 حداث التعثر فجي السجداد علجى هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أ. الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر
  .مدار العمر المتوقع ل داة المالية

 
بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يطبجق القيجاس إذا زادت المخجاطر االئتمانيجة ل صجول االئتمانيجة بشجكل كبيجر فجي 

شجهرا إذا لجم تزيجد هجذه المخجاطر  02متوقعجة علجى مجدى تاري  التقرير منذ االعتراف األولجي لهجا، ويطبجق قيجاس الخسجارة االئتمانيجة ال
منذ االعتراف األولي  –بشكل كبير  –لم تزداد   يمكن للشركة أن تفترض أن المخاطر االئتمانية على أداة مالية. االئتمانية بشكل كبير

أن قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة علجى مجدى إال . لها إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاري  التقرير
العمر يطبق للذمم المدينة التجارية وأصول العقجود دون وججود عنصجر تمجويلي ججوهري، بحيجث يمكجن للشجركة أن تختجار تطبيجق هجذه 

 .السياسة أيضا للذمم المدينة التجارية مع وجود عنصر تمويلي جوهري 
 

 . شهراً 02الذمم المدينة التجارية بإستخدام الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى  هبوطقامت الشركة باختيار تقييم خسائر 
 

. الخسجائرأو  األربجاحيتم خفض القيمة الدفترية ل صجل المجالي مجن خجالل اسجتخدام حسجاب المخصجص ويجتم إدرا  مبلجغ الخسجارة فجي 
باسججتخدام معججدل الفائججدة المسججتعمل فججي خصججم التججدفقات النقديججة تسججتمر إيججرادات الفائججدة فججي االسججتحقاق علججى القيمججة الدفتريججة المخفضججة 

يتم شطب القجروض مجع المخصجص المجرتبط بجالقروض، عنجدما ال يكجون هنجاك نظجرة واقعيجة . هبوطالمستقبلية بغرض قياس خسارة ال
 هبوطالحقة ا مبلغ خسارة ال وفي حال زاد أو نقص ا في سنة. لالسترداد المستقبلي وتم تحقق جميع الضمانات أو تحويلها إلى الشركة

المثبتجة سجابقا مجن خجالل تعجديل حسجاب  هبجوطفجي القيمجة فيجتم زيجادة أو تقلجيص خسجارة ال هبوطالتقديرية بسبب حدث وقع بعد تسجيل ال
   .في الفترة التي تم استرداده فيها الخسائرأو  األرباحتم عكس قيد شطب ما في وقت الحق، فيتم قيده في  إذا ما. المخصص

 
  إعدام الديونسياسة 

المالي عندما تكون هنجاك معلومجات تشجير إلجى أن المجدين يواججه صجعوبات ماليجة حجادة ولجيس هنجاك احتمجال  الدين بإعدامتقوم الشركة 
قجد تظجل الموججودات . واقعي للتعافي، على سبيل المثال، عندما يكون المدين قد وضجع تحجت التصجفية أو دخجل فجي إججراءات اإلفجالس

، مجع مراعجاة المشجورة القانونيجة عنجدما يكجون ذلجك الشجركةخاضعة ألنشطة اإلنفجاذ بموججب إججراءات اسجترداد  التي تم إعدامهاة المالي
 ً  .يتم إثبات أي مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة. مناسبا
 

 إلغاء الموجودات المالية

ة للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصجل المجالي تقوم الشركة بإلغاء األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدي
إذا لجم تقجم الشجركة بالتحويجل أو االحتفجاظ بكافجة مخجاطر ومزايجا الملكيجة بشجكل . وكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل إلجى منشجأة أخجرى

ي األصجل وااللتجزام المجرتبط بالمبجالغ جوهري واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تعتجرف الشجركة بحصجتها المحجتفظ بهجا فج
إذا احتفظت الشركة بشكل جوهري بجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المنقجول، فجإن الشجركة تواصجل . التي قد تضطر لدفعها

 .إثبات األصل المالي وتقر أيضاً باالقتراض المضمون للمقابل المستلم
 

قاس بالتكلفة المطفأة، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية ل صل ومجموع العوض المسجتلم عند الغاء إثبات أحد الموجودات المالية الم
 .والمستحق المثبت في الربح أو الخسارة

 
 

39 /21  
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 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 (اللاير السعوديب)

 

 المطلوبات المالية وحقوق الملكية

تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية إمجا كمطلوبجات ماليجة أو كحقجوق ملكيجة وفقجاً لمضجمون الترتيبجات التعاقديجة وتعريفجات المطلوبجات 
 .المالية وأداة حقوق الملكية

 

 أدوات حقوق الملكية

يجتم إثبجات أدوات حقجوق الملكيجة . قيجة فجي موججودات المنشجأة بعجد خصجم جميجع التزاماتهجاأداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متب
 .الصادرة عن الشركة بالمقابل المستلم، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة

 
 المطلوبات المالية

. القيمة العادلة من خجالل الجربح أو الخسجارةيتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو ب
 .ليس لدى الشركة أي مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
مصجنفة ( 8)محتفظ بها للمتجاجرة ، أو ( 2)عوض محتمل للمستحوذ في تجميع االعمال ، ( 0)يتم قياس المطلوبات المالية التي ليست 

 .ن خالل الربح أو الخسارة ، بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعليةمدلة بالقيمة العا
 

إن . طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفجأة لاللتجزام المجالي وتوزيجع مصجاريف الفوائجد علجى مجدى الفتجرة ذات الصجلة
بمجا فجي ذلجك جميجع الرسجوم والنقجاط المدفوعجة أو )لنقدية المستقبلية المقدرة معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بخصم التدفقات ا

علجى مجدى العمجر ( المستلمة والتي تشكل جزًء ال يتجزأ من معدل الفائجدة الفعلجي وتكجاليف المعاملجة واألقسجاط األخجرى أو الخصجومات
ً )المتوقع للمطلوبات المالية، أو   .فة المطفأة لاللتزام المالي، فترة أقصر، إلى التكل(إذا كان مالئما

 
 المالية للمطلوبات اإلثبات إلغاء

 القنما  بان  الفاق  إثبات  يجتم. الشجركة التزامجات انتهجاء أو إلغجاء أو الوفجاء يتم عندما فقط المالية للمطلوبات اإلثبات بإلغاء الشركة تقوم

 .الخسترة أو حالقب في والمستحق المدفوع والعوض الملغته المتلن  للمطلوبت  الدفتقي 
 

   القروض

يتم تسجيل القروض بصافي القيمة المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة ويتم قيد الفوائد على القروض باستخدام طريقة الفائجدة 
ل لتمويجل يتم قيد الفوائد على القروض طويلجة األججل خجالل السجنة التجي اسجتحقت بهجا، أمجا الفوائجد علجى القجروض طويلجة األجج. الفعلية

 .28األصل المؤهل فيتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل وفقا لمعيار المحسبة الدولي رقم 
 

 اإليرادات

يتم اثبات اإليراد عند وفاء الشركة بالتزاماتها في العقود مع العمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الجذي تتوقعجه الشجركة مقابجل 
 : ديد، يقدم المعيار نموذ  من خمس خطوات لالعتراف باإليراداتعلى وجه التح. السلع أو الخدمات

 
 .تحديد العقد أو العقود مع العمالء: الخطوة األولى
 .تحديد التزامات األداء في العقد: الخطوة الثانية
 .تحديد سعر الصفقة: الخطوة الثالثة
 .تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد: الخطوة الرابعة

 .االعتراف باإليرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بمتطلبات األداء: خطوة الخامسةال
 

إلى العميل يتم االعتراف باإليرادات عند أداء االلتزامات التعاقدية، أي عندما تتنقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء التزام معين  -
 .جله وبدون قيود أو بانتفاعه بالخدمات المقدمة له بموجب العقدبما يمكنه من استخدامها للغرض المشتراة من أ

يتم معاملة اإليراد من بيع أي منتجات فرعية ناجمة عن المخلفات الزراعية أو الصناعية كإيرادات أخرى في قائمة األرباح أو  -
 .الخسائر

لمنتج تسليم موقع العميل فان الفرق الناجم عن ذلك إذا فرقت الشركة بين سعر بيع المنتج في موقع التسليم بمقرها وسعر بيع نفس ا -
 .سيتم معاملته كإيراد نقل ويتم إدرا  التكلفة المقابلة له في تكاليف اإليرادات
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 (تتمة) اإليرادات
 

 الخصومات
غالباً يتم منح خصومات إضافية للعمالء وفق األوضاع التنافسية وحالة السوق، لذا يتم إثبات اإليرادات من المبيعات على أساس 

الخبرة المتراكمة لتقدير  السعر المحدد في العقد أو المتفق عليه مع العميل بعد حسم الخصومات المحددة لكل عميل، ويتم استخدام
الخصومات وتوفيرها، باستخدام طريقة القيمة المتوقعة، ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل جًدا أال 

يتعلق  يحدث انعكاس كبير، يتم االعتراف بااللتزام التعاقدي للخصومات المتوقعة في حجم المبالغ المستحقة الدفع للعمالء فيما
 .بالمبيعات التي تتم حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير

 

 التمويل عنصر

ال تتوقع الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بين تسليم المنتجات المتفق على بيعها للعميل والدفع من قبل العميل سنة واحدة، 
 .ية للنقودلذلك ال تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت بالقيمة الزمن

 
 تكلفة المبيعات

ف المتعلقة يراتشمل تكلفة المبيعات جميع التكاليف المباشرة لإلنتا ، بما في ذلك العمالة المباشرة والمواد المباشرة والمص
 .باإلنتا 

 
 فيراالمص

تصنيف جميع يتم . الشركةف البيع والتوزيع بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة في توزيع وبيع منتجات يراتتكون مص
 .وعمومية ف إداريةيراف األخرى كمصيراالمص

 
 تكاليف االقتراض

إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتا  الموجودات المؤهلة والتي هي أصول تتطلب فترة زمنية جوهرية 
موجودات حتى تصبح جاهزة بشكل جوهري لالستخدام لتكون جاهزة لالستخدام المتوقع لها أو بيعها يتم إضافتها إلى تكلفة تلك ال

 .أو البيع
 

يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف 
 .في الفترة التي يتم تكبدها فيهار ئأو الخسا األرباحيتم إثبات كافة تكاليف االقتراض األخرى في  .االقتراض المؤهلة للرسملة

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية 

نشجاطها مجن  الشجركةبعمالت مختلفة عن عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس  الشركةيتم تسجيل المعامالت التي تقوم بها 
يججتم إعججادة تقيججيم .   حججدوث تلججك المعججامالتبإسججتخدام أسججعار الصججرف السججائدة بتججاري( الججلاير السججعودي -عملتهججا الوظيفيججة )خاللهججا 

الموججودات واإللتزامججات النقديجة باسججتخدام أسجعار الصججرف السجائدة بتججاري  إعجداد القججوائم الماليجة ويججتم االعتجراف بأربججاح وخسججائر 
طلوبات غير النقدية يتم إثبات الموجودات والم. فروقات العملة الناجمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

لجة بالتكلفة التاريخية باستخدام السعر السائد في تاري  حدوث تلك المعامالت بينما يتم تحويل البنود غير النقدية المثبتة بالقيمجة العاد
 .لةباستخدام السعر السائد بتاري  تقييم تلك الموجودات ويتم االعتراف بأرباح وخسائر التقييم كجزء من تلك القيمة العاد

 

 ربحية السهم  

وذلجك ل سجهم العاديجة، حيجث يجتم إحتسجاب ربحيجة السجهم ( إن وججدت)يتم عرض ربحية السهم األساسجي وربحيجة السجهم المخفضجة 
الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  األرباح أو الخسائراألساسية بقسمة 

األربجاح أو ويتم احتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل . دلة بعدد األسهم العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خالل السنةالسنة، مع
الخاصة بحملجة األسجهم العاديجة للشجركة والمتوسجط المجرجح لعجدد األسجهم القائمجة خجالل السجنة بألثجار جميجع األسجهم العاديجة  الخسائر

 . السنةالمخفضة المحتمل إصدارها خالل 
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 " تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 (باللاير السعودي)

 

 
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة -1

 معايير صادرة لكنها غير مطبقة بعد 1-3

تقم الشركة بعد بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول لم 

 :بعد

 

 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة

ساري المفعول للفترات 

 السنوية

 بدًء من أو بعد

  

القوائم المالية والمعيار  :(01)رقم للتقرير المالي المعيار الدولي التعديالت على 

االستثمارات في المنشألت الزميلة والمشاريع  :(28)المحاسبي الدولي رقم 

المتعلقة بمعالجة بيع أصل أو المساهمة به من قبل المستثمر ( 2100)المشتركة 

 .لشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

 
 تاري  التطبيق لم يحدد بعد

  :عقود التأمين( 07)ار الدولي للتقرير المالي المعي

مطلوبات التأمين أن يتم قياسها ( 07)يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ً لجميع عقود  بالقيمة الحالية للوفاء، ويوفر نهج قياس وعرض أكثر إنتظاما

على  وتهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة. التأمين

محل المعيار  07يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم . المبادئ لعقود التأمين

 م2120يناير  0عقود التأمين اعتبارا من ( 2)الدولي للتقرير المالي 

 م2120يناير  0

 

 اإليجار( 32)أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1-1

ساري المفعول ( 2106كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولي في يناير )اإليجار ( 06)قم إن المعيار الدولي للتقرير المالي ر

 .2109يناير  0، وبناًء على ذلك، اختارت الشركة اعتماد هذا المعيار اعتباراً من 2109يناير  0في أو بعد 

 

يقدم تغييرات جوهرية . تعلق بالمحاسبة عن اإليجارمتطلبات جديدة أو معدلة فيما ي( 06)يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

في محاسبة المستأجر عن طريق إزالة التمييز بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية والتي يتطلب إثبات حق استخدام الموجودات 

. الموجودات منخفضة القيمة ومطلوبات إيجار عند بدء اإليجار لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وإيجار

 . وعلى النقيض من محاسبة المستأجر، ظلت متطلبات محاسبة المؤجر دون تغيير إلى حد كبير

 

استفادت الشركة من االعفاءات االختيارية نظراً ألن عقود االيجار قصيرة االجل تجدد سنوياً، وأن عقود االيجار للموجودات ذات 

 ً لم يكن له تأثير على القوائم المالية " عقود اإليجار( "06)ان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم وعليه ، ف. قيمة منخفضة نسبيا

 .للسياسات المحاسبية الهامة( 2)للشركة، راجع ايضاح رقم 
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 " تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13ية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنته

 (باللاير السعودي)

  
 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد -2

فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير والتي 

 :إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التاليةقد يكون لها مخاطر هامة تؤدي 

 
 والمعدات والموجودات غير الملموسة اآلالتاألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات و

الملموسة ألغراض احتساب االستهالك والمعدات والموجودات غير  اآلالتيتم تقدير األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات و

يتم تحديد القيمة المتبقية بناًء على . يتم إعداد هذه التقديرات بناء على االستخدام المتوقع ل عمار اإلنتاجية. واإلطفاء على التوالي

 ً  .الخبرة والبيانات القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك متاحا

 

ة للموجودات بالشركة من قبل اإلدارة استناداً إلى التقييم الفني وقت شراء األصل ويتم تم تحديد العمر االنتاجي والقيم المتبقي

ً للتأكد من مالئمته ويستند العمر اإلنتاجي على الخبرة التاريخية مع موجودات مماثلة وكذلك توقع األحداث . مراجعته سنويا

 .لوجياالمستقبلية التي قد تؤثر على عمر االصل مثل التغيرات في التكنو

 
 التزامات منافع الموظفين المحددة

 . تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة باستخدام تقييم اكتواري يستلزم إجراء تقديرات لمختلف المدخالت

 
 في قيمة الذمم المدينة التجارية هبوطال

تقدر الخسائر . ة المتوقعة على مدى العمرتقيس الشركة مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية كمبلغ مساِو للخسائر االئتماني

لماضية للتعثر في السداد المدين ااالئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى الخبرة 

اعة التي يعمل بها وتحليل المركز المالي الحالي للمدين، وتعديل العناصر الخاصة للمدينيين، والظروف االقتصادية العامة للصن

إن الذمم المدينة التجارية التي تقيم عادة بشكل جماعي ما لم . المدين وتقييم االتجاه الحالي والمستقبلي للظروف في تاري  التقرير

 .يكن هناك حاجة لتقييم مدين محدد على أساس فردي

 
 مخصص المخزون الراكد وبطيء الحركة

يتم إجراء التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى صافي . القيمة القابلة للتحقق أيهما أقليتم إدرا  المخزون بالتكلفة أو صافي 

 .القيمة القابلة لالسترداد

تتضمن العوامل المسئولة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على المخزون، والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور 

. كة بدراسة هذه العوامل وأخذها في االعتبار إلحتساب مخصص مخزون راكد وبط  الحركةالجودة، وبناًء على ذلك تقوم الشر

 .يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في هذه العوامل
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 1039ديسمبر  13منتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة ال
 (باللاير السعودي)

 
  

 ، صافيآالت ومعداتممتلكات و -5

 

 
 

 يناير 3

 
 

 إضافات

 
 

 إستبعادات

تحويالت من 
 تحت التنفيذ مشاريع

 
 

 ديسمبر 13

    :التكلفة
 

 
 62,621,611 - - - 62,621,611 * أراضي

(21,222) 2,622,271 282,916,695 ** تاءامبانى وإنش  8,700,969 296,222,701 

(8,998,982) 606,622 029,258,712  آالت ومعدات   -026,180,206 

(728,089) 5,522,522 288,610,005 وأنظمة ري  آبار  - 288,895,298 

(912,602) 226,187 22,220,825 وسائل نقل وإنتقال   - 28,565,298 

(01,852,675) - 88,057,816 نباتات وأشجار مثمرة  678,880 72,981,962 

(88,258) 082,668 01,275,997 أثاث ومفروشات  - 01,827,202 

(32,521,017) 9,322,393 210,121,121 مجموع التكلفة  9,190,100 211,131,292 
 

     

      :االستهالك المتراكم

 092,520,185 --   7,986,571 082,552,505 تاءامبانى وإنش

(8,895,076) 9,112,892 97,988,091  آالت ومعدات  - 018,125,216 

 219,772,822 --   6,165,210 218,717,028 و أنظمة ري  آبار

(772,692) 0,069,887 21,821,292 وسائل نقل وإنتقال   - 20,207,289 

(01,822,967) 8,509,288 52,727,806 نباتات وأشجار مثمرة  - 27,222,082 

(88,217) 209,202 9,562,922 أثاث و مفروشات  - 9,711,929 

(35,572,121) 17,921,727 573,111,220 مجموع االستهالك المتراكم  - 521,713,125 
 

     

 122,291,133     م1039ديسمبر  13القيمة الدفترية الصافية 

 152,909,121 م1032ديسمبر  13القيمة الدفترية الصافية 
  

 
 

 
هكتججار مججن األراضججي بشججرط إستصججالحها  85,111تججم مججنح الشججركة ( هججا0215)م 0985نة لسجج 020بموجججب قججرار رئججيس الججوزارء رقججم * 

بنجاءاً علجى خطجاب الوكالجة المسجاعدة لشجئون األراضجي فقجد تجم تخفجيض تلجك و. واستخدامها في النشاط الزراعي، وهو النشاط الرئيسجي للشجركة

 .هكتار ولم يتم تملك األرض حتى تاريخه 82,075المساحة إلى 
 

م، بإجججازة تمليججك الشججركات المسججاهمة األراضججي الزراعيججة 2109فبرايججر  5هججا الموافججق 0221جمججادى االول 81جلججس الججوزراء بتججاري  قججرر م 

جراءات الممنوحة لها بناء على المساحة المحياة من األرض وذلك بعد الوفاء باالجراءات النظامية المتبعة، وعليه فإن الشركة بصدد القيجام بجاال

 .الخصوصالالزمة بهذا 

 

مليجون لاير سجعودي والمرهونجة لصجالح  22تتضمن المباني واإلنشاءات أصول مستودعات التبريجد والتجي تبلجغ صجافي قيمتهجا الدفتريجة حجوالي ** 

 .التنمية الزراعية كضمان للقرض الممنوح للشركةصندوق 

 

الهبجوط ( "86)النتا  حسب متطلبات معيار المحاسجبة الجدولي رقجم هبوط في قيمة الموجودات المتعلقة مباشرة بالتشغيل وايتم اعداد دراسة لللم 

 "في القيمة
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 " تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 1039ديسمبر  13المنتهية في  المالية للسنةالقوائم إيضاحات حول 
 (باللاير السعودي)

 
 

 
 موجودات حيوية، صافي -2

 
 إجمالي  محاصيل  قطيع أغنام

 11,010,220 32,221,215 5,127,005 م 1039يناير  3الرصيد في 

 022,272,960 021,675,219 0,597,752 إضافات

 (002,201,526) (002,129,108) (060,588) تحويل الى المخزون / إستبعادات 

 10,091,055 11,129,213 2,211,112 م1039ديسمبر  13الرصيد في 

    

    الهبوط في القيمة و المتراكم تهالكاإلس

 212,550-  212,550 م 1039يناير  3الرصيد في 

 127,597-  227,597 ستهالك خالل السنةإ

 2,122,203-  2,886,810 الهبوط في قيمة الموجودات الحيوية

 5,152,922-  5,152,922 م1039ديسمبر  13الرصيد في 

    :صافي القيمة الدفترية كما في

 22,882,017 11,129,213 0,562,276 م1039ديسمبر  13الرصيد في 

 13,202,090 32,221,215 2,721,255 م1032ديسمبر  13الرصيد في 

    

 
 م1039ديسمبر  13تصنيف الموجودات الحيوية كما فى 

 االجمالي محاصيل قطيع أغنام

 0,562,276 - 0,562,276 موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير متداولة

 28,269,880 28,269,880-  موجودات حيوية مصنفة كموجودات متداولة

 0,562,276 11,129,213 12,212,307 
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (عوديباللاير الس)

 
 

 ، صافيتحت التنفيذ  مشاريع -7

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 م1032  م1039 

 51,527,857 -   (0- 7ايضاح )رأسمالية ، بالصافي   مشاريع

 6,527,590  2,178,821 إنشاءات مدنية 

 08,882,978  26,202,788 بساتين غير ناضجة مشاريع

 2,289,678  2,868,818 أخرى 

 72,177,599  11,152,912  اإلجمالي
 

 
 :فيما يلي  بالصافي الرأسمالية مشاريعتتمثل ال( 7-0)

 05,829,288 -  *مشروع األعالف 

 22,879,922 -  **مشروع السودان

 8,965,922 -  ***مشروع البطاطس

 0,880,980 -  ****أخرى  وسياحية إستثمارية مشاريع

 50,517,157 -  اإلجمالي 

 
م وتجم 2109يونيجو  21بتجاري   80لاير سعودي بموجب قرار الجمعيجة العامجة العاديجة رقجم مليون  8,5 مبلغ مخصصتكوين  السنة خالل تم *

والمعدات  اآلالتلصالح المشروع الى الممتلكات والتى كانت مجهزة  عالفمشروع األ آالت ومعداتتحويل المبلغ المتبقى والمتمثل فى قيمة 

 .السنةل وتم بدء استهالكها خال
 
 .حسب نتائج الدراسة المعدة من قبل خبير استشاريلاير سعودي مليون  22,2بقيمة تسجيل هبوط في قيمة مشروع السودان  خالل السنة تم**  

 
 21  بتجاري   80سعودي بموجب قرار الجمعية العامة العادية رقم  مليونلاير  8,9 مشروع البطاطس بمبلغ مخصصتكوين  خالل السنة تم***  

 .م2109يونيو 

 
شجامل اإلضجافات علجى  م2109ديسجمبر  80كمجا فجى لاير سعودي مليون  2,5والبالغة بالكامل  مشاريعتلك ال مخصص تكوين خالل السنةتم  ****

 .المشاريع خالل السنة
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 1039ديسمبر  13المالية للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم
 (باللاير السعودي)

 

 
 إستثمارات في شركات زميلة وتابعة -2

نسبة  
 المشاركة

 
 

 طبيعة 
 المشاركة

 13كــمــا فـي  
 م1039 ديسمبر

 13كــمــا فـي  
 م1032ديسمبر 

 07,718,185  07,718,185  شركة زميلة  ٪28,57 شركة شرق آسيا لإلستثمار الزراعي

 (08,111,111)  (07,718,185)     هبوط و التزاماتمخصص  :يخصم

 2,718,185  -     *االستثمار فى شركة شرق آسيا لإلستثمار الزراعي قيمة صافى 

 05,522,721  00,516,988  شركة زميلة  ٪51   شركة آفاق الغذاء المحدودة

 511,111  511,111  شركة تابعة  ٪011 ** شركة تبوك للتسويق الزراعي

 511,111  511,111  شركة تابعة  ٪011 ** شركة تبوك للمشاتل

 251,111 -   شركة زميلة  ٪51  (تحت التصفية) شركة الخليج لتكنولوجيا الطاقة المستدامة

 751,111  -  شركة تابعة  ٪61   ***شركة مطاحن الدقيق الفاخر 

-   280,792  بعةشركة تا  ٪61 ***شركة مصادر األعالف 

-  -   شركة زميلة  ٪27,8 (****تحت التصفية )شركة جنات لالستثمار الزراعي 

     31,712,777  11,151,215 

 

م وهجي شجركة مسجاهمة سجعودية مقفلجة مسججلة فجي المملكجة العربيجة 2108مجايو  7تم تأسيس شركة شرق آسيا لإلستثمار الزراعي فجي *  
لاير سجعودي، وقجد تجم تأسيسجها لغجرض االسجتثمار الزراعجي واقامجة المشجاريع الزراعيجة إلنتجا   71,111,111السعودية بجرأس مجال 

المحاصججيل والحبججوب واألرز والشججعير والفواكججه والزيتججون واألعججالف وكافججة المنتجججات الزراعيججة والحاصججالت الحقليججة وانشججاء وادارة 
الحيواني ويشجمل تربيجة الماشجية والجدواجن وإنشجاء وإدارة مصجانع منتججات وصيانة مصانع للصناعات الغذائية واقامة مشاريع االنتا  

تجم تسججيل . م2109م و2108م و2107لم يتم تزويدنا بجالقوائم الماليجة المدققجة للشجركة عجن العجام المجالي . االلبان واللحوم واالعالف 
، كما قامت ادارة (مليون لاير سعودي 08: م 2108) يسعود لايرمليون  2,7خالل السنة والبالغة  قيمة االستثمار بالمتبقي منهبوط 

 .الشركة باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة حفاظا على حقوق مساهمي الشركة
 

  المنتهيججة حتججى واتالسججنلججم يججتم تزويججدنا بججالقوائم الماليججة المدققججة لكججل مججن شججركة تبججوك للتسججويق الزراعججي وشججركة تبججوك للمشججاتل عججن ** 
 . م2109ديسمبر  80

 

حصة الى طرف ذو عالقة بما لها من  751والبالغة " شركة تابعة" تنازلت الشركة عن جميع حصصها بشركة مطاحن الدقيق الفاخر *** 
شجركة )حقوق وما عليها من التزامات ، ولم يتم اإلنتهاء من االجراءات النظامية الخاصجة بالتنجازل وذلجك مقابجل تأسجيس شجركة جديجدة 

 751,111٪ مجن رأس المجال بقيمجة 61علجى ان تمتلجك الشجركة نسجبة  سعوديلاير  0,251,111أس مال قدره بر (مصادر األعالف
ولم يتم تزويدنا بالقوائم المالية المدققة عن عجام  م2109فبراير  22بتاري   التابعة لاير سعودي وقد تم اصدار السجل التجاري للشركة

 .م2109
 

مجة تخطجت قيمجة ذلجك االسجتثمار فقجد قامجت الشجركة بجإالعتراف بخسجائر بإجمجالي قيمجة االسجتثمار فجي نظراً لتكبد الشركة خسائر متراك**** 
لاير سعودي كمجا لجدى الشجركة  07,511,111تحت التصفية البالغ  -شركة ذات مسئولية محدودة  -شركة جنات لالستثمار الزراعي 

 -تنمية الزراعية أحد شركاء شركة جنات لالستثمار الزراعجي التزامات ضمان تتمثل في ضمان قروض للغير حيث ان شركة تبوك لل
( شركة مسجاهمة مصجرية)٪ في شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية 67شركة سعودية ذات مسئولية محدودة والتي تساهم بنسبة 

لصججالح  الزراعججىلالسججتثمار  ٪ مججن قججرض يخججص شججركة رخججاء08,85وقججد ضججمنت الشججركة مججا يعججادل حصججتها فججي اإلسججتثمار بنسججبة 
أكتجوبر  22، بتاري  لاير سعودي 08,851,111تبوك مبلغ مليون لاير سعودي نصيب شركة  011السعودي بمبلغ التنمية الصندوق 
م قام الصندوق السعودي للتنمية بإخطار شركة جنات لإلستثمار الزراعي بأنه إعتباراً من ذلك التاري  يعتبر القجرض المسجتحق 2106

قد انتقل ضمنياً إلى الكفالء الضامنون للقرض بكفالة غرم وأداء ومطالبة الشركاء الضامنون بسرعة سداد اإللتزامات من شركة رخاء 
وعليجه، تجم تكجوين مخصجص بقيمجة المطالبجة خجالل  .المترتبة على الشركاء وقد تم تكوين مخصص بكامل القيمة لمواجهة ذلك االلتجزام

أي مخصص إضافي نتيجة التعثر في سداد قيمة الضمان البنكي كما لجم يجتم ولم يتم تكوين دي لاير سعو 08,851,111البالغة والسنة 
سجهم مجن اسجهم شجركة  07,288بتاري  الحق لتاري  القوائم المالية تم نقجل ملكيجة عجدد  .الزميلة تزويدنا بالقوائم المالية المدققة للشركة

 .رخاء لالستثمار الزراعي الى ملكية الشركة 
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 9103ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)

 

 
  أدوات حقوق الملكيةاستثمارات في  -9

غيجر مدرججة يجتم تقييمهجا بنجاء علجى  حقوق الملكيجة فجي اسجتثمارات الشجركة فجي حقجوق ملكيجة شجركات أدواتتتمثل اإلستثمارات في 
يمة العادلة لهجذه المتوفر من المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في اإلفتراضات والسياسات ويكون لها تأثير على تحديد الق

  :تتمثل في ما يليو. اإلستثمارات

 ديسمبر 13كما في  

 م1032 م1039 

 587,872 587,872 الشركة الوطنية النتا  وتجارة البذور 

 211,111 211,111 جمعية البطاطس التعاونية

 21,111 21,111 جمعية القمح التعاونية

 - (757,872) مخصص الهبوط في القيمة: يخصم 

 757,271 -  اإلجمالي 

 
 مخزون ، صافي -30

 ديسمبر 13كما في  

 م1032 م1039 

 28,271,582 22,259,281 أعالف

 9,572,278 5,500,126 حبوب

 698,585 908,785 بذور

 9,166,262 22,982 خضرات و فواكة

 881,926 709,852 مواد غذائية

 8,151,222 7,852,858 أشجار

 5,270,597 911,821 أسمدة ومواد كيميائية

 06,870,621 08,790,628 مواد مستهلكة أخرىو راقطع غي

 91,322,223 51,372,222 اإلجمالي

 (052,925) (2,196,021) ء الحركةبطيراكد و مخصص مخزون

 22,020,522 91,013,732 
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 9103ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 (باللاير السعودي)

 
 

 صافى ،مقدماً وأرصدة مدينة أخرى اتمدفوع -33

 
 ديسمبر 13في  كما

 
 م1032 م1039

ً  مصاريف  2,616,867 0,988,227 مدفوعة مقدما

 ً  7,088,261 8,522,852 للموردين دفعات مقدما

 0,818,212 0,818,212 مدفوعات من شركات مستثمر فيها 

 821,026 265,026 ضمانات لدى الغير

 0,868,672 628,285 إيرادات مستحقة

 8,107,298 2,588,286 سلف وعهد موظفين

 281,551 892,528 أخرى

-  (2,718,718) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة : يخصم 

 2,222,221 12,029,999 

 
 إستثمارات مرابحات قصيرة األجل  -31

لاير سجعودي كمجا  8,620,862 ةلغجابوال بنجوك تجاريجة محليجةفي صناديق مرابحات إسالمية لجدى مرابحات قصيرة األجل تتمثل 
لاير سجعودي عجن  752,669حققت الشجركة أربجاح بمبلجغ  وقد (سعوديلاير  52,791,008: م2108) م2109 يسمبرد 80فى 
 .(سعوديلاير  0,126,802: م2108) م2109عام 

 
 

 الخسائرأواستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  -31

بيجت التمويجل الخليججى حيجث  سجتثمار الشجركة فجىإلخسائر فى قيمة ا أورباح تتمثل االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ
يم الوحدات المملوكة للشركة فى تاري  القوائم المالية ويتم تسجيل الرصجيد ضجمن الموججودات المتداولجة كمجا يجتم االعتجراف قييتم ت

 .وتم بيع االستثمار خالل السنة الخسائرأوبالربح والخسارة على قائمة االرباح 

 
 ديسمبر 13ي كما ف 

 م1032    م1039    

 0,187,251-  بيت التمويل الخليجى 

  -3,017,250 
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 (باللاير السعودي)

 
 

 صافي  -تجارية مدينة ذمم  -32

 ديسمبر 13كما في  

 م1032 م1039 

 22,101,022 00,511,852 تجارية مدينة ذمم 

 (9,992,211) (5,657,108) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة : يخصم 

 5,221,112 32,037,922 

 

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة فيما يلي الحركة في 
 

 8,711,692 9,992,211 اإلفتتاحي الرصيد

 6,290,518-  لسنةخالل ان المكو

 - (2,885,082) المستخدم خالل السنة 

 9,991,100 5,257,032 رصيد نهاية السنة 

 
 

 نقد وما في حكمه -35
 ديسمبر 13كما في  

 م1032 م1039 

 27,905 58,718 نقد بالصندوق 

 8,088,865 0,250,278 نقد لدى البنوك 

 3,130,323 1,132,120 

 
 

 
 ىإحتياطيات أخر -32

 ديسمبر 13كما في  

 م1032 م1039 

 0,828,118 0,828,118 احتياطى اتفاقى

 85,780 85,780 احتياطى طوارئ

 3,252,712 3,252,712 
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
  م1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)

 
 

 القروض  -37
 ديسمبر 13كما في  

 م1032  م1039 ةقرض صندوق التنمية الزراعي

 0,211,708  5,582,088 الجزء المتداول 

 2,080,275 -  الجزء غير المتداول 

 -  0,265,289 (08إيضاح )إيرادات مؤجلة 

 5,511,322  2,797,217 االجمالي 

    القروض التجارية 

 26,571,225  5,602,122 جزء المتداول ال

-  -  الجزء غير المتداول 

 12,570,225  5,231,021 مالياالج

    

 27,970,058  02,219,669 الجزء المتداول 

 2,080,275  - الجزء غير المتداول 

 11,301,211  31,209,229 مالياالج

 

بعجض المتطلبجات األخجرى بموججب و معينجةت الماليجة بالحفجاظ علجى شجروط الشجركة بالتعهجدا قيجدتت، لجم م2109ديسمبر  80كما في 

  حججوالى وبنججاًء عليججه، تججم تصججنيف الجججزء الغيججر متججداول مججن القججرض والبججالغ. "الصججندوق" ةصججندوق التنميججة الزراعيججإتفاقيتهججا مججع 

ن المطلوبات المتداولة في هذه القجوائم ضممليون لاير سعودي  0.8وااليرادات المؤجلة المتعلقة بها والبالغة لاير سعودي  مليون 2

 .(08إيضاح ) المالية
 

 

 (منح حكومية)إيرادات مؤجلة  -32

 ةثبات إيرادات مؤجلة منح حكومية بالفرق بين القيمة الحالية للقجرض وقيمتهجا االسجمية الممنوحجة مجن صجندوق التنميجة الزراعيجايتم 

مجع سجداد أقسجاط القجرض و تجم إظهجار  إطفائهجادات بجنفس القيمجة يجتم إيجرا قجرض مقابجلالرصجيد يتم إحتسجاب فوائجد إعتباريجة علجى و

 :الرصيد كإيرادات مؤجلة بقائمة المركز المالي وفقا لما يلي 

 
 ديسمبر 13كما في  

 م1032  م1039 

 0,522,062  0,265,289 في بداية السنةرصيد ال

 -  (0,265,289) (07إيضاح )المحول إلى القروض   

 (258,728) -  سنةإطفاء خالل ال

 3,125,219 -  الرصيد في نهاية السنة

 

" الصجندوق"تم إعادة تصنيف اإليجرادات المؤجلجة كالتزامجات علجى الشجركة نتيججة عجدم اإللتجزام بشجروط صجندوق التنميجة الزراعيجة 

 (.07إيضاح )
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 1039ديسمبر  13حول القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاحات 
 (باللاير السعودي)

 

 إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -39

 : فيما يلي الحركة على القيمة الحالية لإللتزامات مكافألت نهاية الخدمة للموظفين

 ديسمبر 13كما في  

 م1032  م1039 

 06,680,050  06,615,281 الرصيد االفتتاحي

    المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر

 2,617,690  2,785,975 تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

-    (2,581,878) اإلكتوارية ( األرباح)

    الحركة في النقد

 (2,688,202)  (7,815,269) المكافأة المدفوعة

 32,205,210  9,555,121 الختاميالرصيد 

  

 :فيما يلي اإلفتراضات اإلكتوارية األساسية في حساب القيمة الحالية إللتزامات مكافألت نهاية الخدمة للموظفين
 م1032  م1039 

  ٪ 2   ٪ 2.85 معدل الخصم

  ٪ 2   ٪ 2,85 معدل زيادة الرواتب

 سنة 61  سنة 61 سن التقاعد
 

 تزام المنافع المحددة التأثير على ال  

 م1039ديسمبر  13  التغير في االفتراضات 

 9,188,527 الزيادة في االفتراضات  ٪ 0  معدل الخصم

 01,188,808 النقص في االفتراضات  ٪ 0 

 01,027,299 الزيادة في االفتراضات  ٪ 0 معدل زيادة الرواتب 

 9,182,912 النقص في االفتراضات  ٪ 0 

 9,295,865 الزيادة في االفتراضات  ٪ 01 ن الموظفينمعدل دورا

 9,609,855 النقص في االفتراضات  ٪ 01 

 9,552,827 الزيادة في االفتراضات سنة معدل الوفيات

 9,556,082 النقص في االفتراضات سنة 
 

 إفتراض دراسة إحصائية للموظفين
 م1032 م1039 بيانات العضوية
 0,008 767 عدد الموظفين

 87,82 88,68 (بالسنوات)متوسط أعمار الموظفين 

 2,92 5,88 (بالسنوات)متوسط عدد سنوات الخبرة 

 
 ذمم دائنة تجارية -10

الذمم الدائنة في أرصدة موردين معدات زراعية و قطع غيار كجذلك أرصجدة التوريجدات ألرصجدة الشجركة و تسجتحق السجداد  تتضمن
 :في األجل القصير وبيانتها كما يلي 

 ديسمبر 13ما في ك 

 م1032  م1039 

 27,277,878  20,282,675 موردين محليين 

 0,851,558  0,812,801 موردين خارجيين 

 21,112,925  19,117,913 
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039 ديسمبر 13المنتهية في  المالية للسنةالقوائم إيضاحات حول 

 (باللاير السعودي)

 

 
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى  -13

 ديسمبر 13كما في 

 م1032  م1039 

 2,227,278  2,285,551  دفعات مقدماً عمالء 

 7,620,827  8,872,880 مصاريف مستحقة 

 9,106,078  9,106,078 دائنو إكتتاب وأمانات مساهمين 

 2,551,111  2,257,111 * مجلس االدارةمكافأة أعضاء 

 221,272  288,196 دائنون متنوعون 

 13,215,525  17,332,700 اإلجمالي  

 
 هى كما يلىمجلس االدارة مكافأة أعضاء إن حركة * 

 

 2,111,111  2,551,111 رصيد بداية السنة 

 2,551,111  2,065,511 اضافات خالل السنة

 (2,111,111)  (0,158,511) تسديدات خالل السنة

 -  (0,211,111) عكس خالل السنة 

 1,550,000  2,157,000  رصيد نهاية السنة 

 
 المستحقةالزكاة  -11

 :إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي   -أ 
 

 عناصر الوعاء الزكوي
  ديـسـمـبـر 13كــمـا فــي 

  م1039  م1032

 موجودات غير متداولة 296,051,811  865,161,008

 مطلوبات غير متداولة 9,555,268  22,112,822

 حقوق المساهمين اول المدة 258,071,621  521,269,828

 صافي الخسارة قبل الزكاة (078,551,710)  (59,881,692)
  

 .تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى وعاء الزكاة للسنة
 

 حركة المخصص -ب 

 2,295,576  2,708,506 رصيد بداية السنة 

 2,708,506  6,282,825 الل السنةاضافات خ

 (2,295,576)  - تسديدات خالل السنة

  2,951,223  1,732,532 
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 " تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 (تتمة) ستحقةالمالزكاة   -11

 الوضع الزكوي -ج 
م وتجم الجربط النهجائي حتجى 2107م وحصلت على شهادة زكاة مقيدة حتجى عجام 2107قدمت الشركة اقراراتها الزكوية حتى عام 

الشركة خطة تقسيط لمبلغ الزكجاة  ىويوجد لد م ولم تقم بسداد المستحق2108عام لالزكوي  هاقدمت الشركة اقرارا. م2112عام 
م وتضجمن فروقجات 2102م الجى 2115صدر للشركة ربط نهائي عن األعجوام مجن .  ولم يتم البت فيه حتى تاريخهم 2108لعام 

لاير وقامججت الشججركة بججاالعتراض علججى الججربط امججام اللجنججة االسججتئنافية وصججدر قججرار لجنججة  6,202,882زكويججة وضججريبة بمبلججغ 
 سجعوديلاير  0,298,026بقبجول تصجحيح ربجط زكجوى بمبلجغ  االعتراض بالموافقة الجزئية على االعتراض المقدم من الشجركة

 .مليون لاير سعودي 2,9ولم يتم البت فى باقي المبلغ وقامت الشركة بتكوين مخصص لباقي الفروقات الزكوية والبالغة 
 

 بالصافى - اإليرادات -11

 ديسمبر 13للسنة المنتهية فى  

 م1032    م1039   

 00,185,952  21,661,926 حبوب إيرادات

 87,616,201  25,780,290 أعالف إيرادات

 22,707,909  88,726,089 خضروات وفواكه  إيرادات

 5,567,809  8,952,985 أخرى  إيرادات

 22,313,233  92,977,201 
 

 
  مصاريف بيع وتوزيع -12

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 م1032     م1039    

 02,885,281  05,101,021 رواتب وأجور ومافي حكمها

 5,578,151  2,850,126 نقل و شحن  مصاريف

 6,810,228  5,990,876 تعبئة و تغليف  مصاريف

 7,759,975  6,689,969 استهالك 

 018,816  - عمولة مبيعات 

 8,988,822  8,279,098 وقود وطاقة

 897,862  617,608 مواد مستهلكة

 601,822  515,821 صيانة وإصالح وقطع غيار 

 218,027  052,868 مصاريف تأمين

 010,519  - ودعاية وإعالن  معارض

 085,817  77,286 بريد وهاتف 

 071,999  876,886 إيجارات 

 098,651  201,759 سفر وانتقاالت 

 087,887  850,225 أخرى 

  12,201,172  20,531,392 
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 " تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 (باللاير السعودي)

 

 مصاريف إدارية وعمومية -15
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 م1032  م1039 

 8,729,672  01,220,687 مافي حكمهاأجور رواتب و

 2,551,111  5,292,827 اللجان مكافأة أعضاء المجلس و

 0,186,278  0,190,560 استهالك 

 656,186  081,205 صيانة و إصالح و قطع غيار 

 6,290,518  2,718,718  خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

 679,716  820,529 عالقات عامة و معارض 

 0,212,811  505,111 تبرعات 

 270,802  289,220 تراخيص 

 252,281  222,550 وقود و طاقة 

 086,072  020,518 مواد مستهلكة 

 068,152  69,827 بريد وهاتف 

 829,860  652,727 أتعاب مهنية إستشارات 

بنكية  مصاريف  008,175  288,757 

 096,976  225,180 ايجارات 

 56,701  28,569 تأمين 

 0,815,925  0,875,782 أخرى 

(2,905,878)  - تحت التنفيذ مشاريعالمحول الى   

 11,792,595  10,392,222 

 

 
 بالصافي -تقييم وهبوط في قيمة مخزون ومحاصيل عند نقطة الحصاد   -12

 ديسمبر 13كما في  
 م1032  م1039 

 01,255,881  (85,295,285) بالصافي - محاصيل عند نقطة الحصادو مخزون  وهبوط في قيمة تقييم

 (15,295,225)  30,255,210 

 
السجوقية للمحاصجيل عنجد نقطجة الحصجاد  ةتقييم مخزون محاصيل عند نقطة الحصاد في الفرق بين التكلفة الفعلية والقيمجيتمثل فرق 

 .المصاريف التسويقية و التخزينية و أي مصاريف أخرى متوقعة حتى تاري  البيع خصمبعد 

 
 

 تكاليف تمويلية -17
 

ي وتتمثجل فجي لاير سجعود 2,891,557م مبلجغ 2109ديسجمبر  80فجي  للسجنة المنتهيجة الخاصة بالقروضبلغت التكاليف التمويلية 
 ( .لاير سعودي 0,107,862: م2108)تجديد واعادة جدولة القروض 
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13المنتهية في  المالية للسنةالقوائم إيضاحات حول 

 (سعوديباللاير ال)

 
 االساسية والمخفضة السهم خسارة -12

 خسارة السهم كما يلى يتم احتساب

 ديسمبر 13 للسنة المنتهية في 
 م1032  م1039 

 (62,199,218)  (079,785,126) صافى خسارة السنة

 25,111,111  25,111,111 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 (3,12)  (1,99) ي الخسارةمن صافخسارة السهم األساسية والمخفضة 

 
 

 مستحق من أطراف ذوي عالقة  -19
 

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة
 

تمثل المعامالت مع أطراف ذوي عالقة بصفة أساسية على خدمات التمويل والتي تتم بشروط متفق عليها ويجتم إعتمادهجا بواسجطة  - أ

 :اإلدارة وهي كما يلي

 العالقة                                                            اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــم

 شركة تابعة  شركة مطاحن الدقيق الفاخر

 شركة زميلة شركة افاق الغذاء المحدودة

 
 :ديسمبر مما يلي 80تتلخص األرصدة الناتجة عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة كما في  - ب
 

 مستحق  من أطراف ذات عالقة

 لطرف ذو العالقةا

 طبيعة

 المعاملة

الرصيد 

 رصيد االقفال فى المعامالت خالل السنة االفتتاحى فى

يناير  3

 دائن مدين م1039

ديسمبر  13

 م1039

 02,955,261- -  02,955,261 تمويل *شركة افاق الغذاء المحدودة 

 08,156,218-  08,156,218-  تمويل **شركة مطاحن الدقيق الفاخر 

  02,955,261 08,156,218  -80,100,668 

 
 .يتمثل هذا المبلغ فى قيمة التمويل الممنوح لشركة أفاق الغذاء المحدودة وذلك طبقا التفاقية تمويل بين الطرفين*  
 

الخجاص يتمثل هذا المبلغ في قيمة المحول لشركة مطاحن الدقيق الفاخرعلى ان يقوم الشريك اآلخر بالتنازل عن أصجول مصجنعة  ** 

شجركة )تم تنجازل شجركة تبجوك عجن حصجتها فجى شجركة مطجاحن الجدقيق الفجاخر لصجالح هجذا الشجريك وتجم تأسجيس شجركة جديجدة  -

 . على أن يتم تحويل تلك األصول اليها ولم يتم اإلنتهاء من ذلك( مصادر االعالف
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13حات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضا

 (باللاير السعودي)
 

 
 

 األدوات المالية وإدارة المخاطر -10

بما في ذلك مخاطر العمالت والقيمة العادلة )مخاطر السوق : إن أنشطة الشركة معرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية

ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشركة . ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة( لكيةألسعار الفائدة ومخاطر سعر حقوق الم

 .على تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة

 
 إطار عمل إدارة المخاطر

ً لسياسات معتمدة تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم والتحوط ضد . من قبل مجلس اإلدارة تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقا

إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان، مخاطر . المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة

 .العمالت، مخاطر أسعار حقوق الملكية ومخاطر أسعار الفائدة
 

ة عن مسئولإن اإلدارة التنفيذية . ية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشركة واإلشراف عليهامسئولل اليتحمل مجلس اإلدارة كام
يجتمع الفريق بانتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات ومشكالت االلتزام . تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة

 .بالمعايير إلى مجلس اإلدارة من خالل اإلدارة
 

. عة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركةتتم مراج
تهدف الشركة، من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين 

 .أدوارهم والتزاماتهم
 

كفاية إطار إدارة  ىدارة من خالل اإلدارة االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة في إدارة المخاطر، وتراجع مديراقب مجلس اإل
 .المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة

 
الذمم المدينة ، وواستثمارات مرابحات قصيرة األجلتشمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي النقد وما في حكمه 

ً وأرصدة مدينة أخرى والمستحق من أطراف ذوي عالقة، والذمم الدائنة التجارية والمستحقات  التجارية والمدفوعات مقدما
 .تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات المتبعة في بيان السياسات المنفصل المتعلق بكل بند. واالرصدة الدائنة األخرى والقروض

 

لغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدر  صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق يتم إجراء مقاصة بين مبا
نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع 

 .الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد

 

 السوق مخاطر

مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل دوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في أسعار تتمثل 

 .مخاطر سعر الفائدة، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى: تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر. السوق
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 "تادكو"اعية شركة تبوك للتنمية الزر
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)
 

 (تتمة)األدوات المالية وإدارة المخاطر  -10  

 
 الفائدة  سعرمخاطر 

 . مرتبطة بها نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدةالفائدة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية ال سعرمخاطر 

 .فيما يلي القروض التي حصلت عليها الشركة وتحمل بفائدة متغيرة حسب معدالت الفائدة السائدة في السوق

 

القيمة الدفترية كما  

ديسمبر  13في 

 م1039

القيمة الدفترية كما  

 ديسمبر 13في 

 م1032

    أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة

 11,301,211  31,209,229 قروض

 

 

معدالت الفائدة في تاري  المركز المالي على  علىنقطة أساس  011يعكس الجدول أدناه التأثير المحتمل المعقول للتغير في 

 .مع إفتراض ثبات جميع المتغيرات األخرى األرباح أو الخسائر

 

 م1032 )الخسارة(/ الربح  م1039 )الخسارة(/ الربح  

النقص في نقاط األساس  

 المتعلقة بأسعار الفائدة

 نقطة أساس 300

الزيادة في نقاط األساس 

 المتعلقة بأسعار الفائدة

 نقطة أساس 300

النقص في نقاط األساس 

 المتعلقة بأسعار الفائدة

 نقطة أساس 300

الزيادة في نقاط األساس 

 المتعلقة بأسعار الفائدة

 نقطة أساس 300

 (113,012) 113,012 (312,092) 312,092 قروض

 

 

 مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمة األداة المالية المقومة بعمالت أجنبية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

ث أن سعر صرف وحي. األجنبية، لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي، الدوالر األمريكي

تراقب إدارة الشركة أسعار صرف العمالت . اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي لذا ال تمثل مخاطر عمالت هامة

 .وتعتقد أن مخاطر سعر الصرف األجنبي غير جوهرية

 

 مخاطر االئتمان

. يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةمخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد االطراف على الوفاء بالتزاماته مما 

قامت الشركة بوضع إجراءات إلدارة التعرض لمخاطر اإلئتمان بما في ذلك تقييم المالءة اإلئتمانية للعمالء والموافقات اإلئتمانية 

 .وتخصيص حدود االئتمان ومراقبة أعمار الذمم المدينة ومتابعتها بشكل دائم

 

ن الضمانات وعادة ما تكو. ة التحمل فائدة وغالبا ما يكون لها فترة ائتمان بما يتماشى مع معايير الصناعةإن الذمم المدينة التجاري

اق عتمادات المستندية ولكن يمكن استخدامها في ظل ظروف معينة في بعض األسواق، وخاصة في األسوغير مطلوبة، وكذلك اإل

والجغرافي   ان حيث أن قاعدة العمالء موزعة على المستويين االقتصاديتركيز لمخاطر االئتمللشركة ال يوجد . األقل تطوراً 

 .على حد سواء
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)المخاطر األدوات المالية وإدارة  -10

 (تتمة)مخاطر االئتمان 

نهايجة فتجرة التقريجر للتأكجد مجن وججود   تقوم الشجركة بمراجعجة المبجالغ الممكجن اسجتردادها لكجل ديجن تججاري علجى أسجاس فجردي فجي

اسجتناداً باالضافة إلى ذلك، يتم أيضا إجراء تحليل هبوط القيمجة فجي تجاري  كجل تقريجر . مخصص كاف للمبالغ غيرالقابلة لالسترداد

وألغجراض . إلى الحقائق والظروف القائمة في ذلك التاري  لتحديد الخسائر المتوقعة بسبب القيمة الزمنية للنقود ومخجاطر االئتمجان

يجتم تقيجيم كجل محفظجة بعجد ذلجك لتحديجد هبجوط القيمجة . هذا التحليل، تصنف الذمم المدينة في محجافظ تسجتند إلجى مسجتحقات متجانسجة

وتسجتند عمليجة الحسجاب إلجى (. 9)ذ  خسائر اإلئتمان المتوقعاااة وفقا ألحكام المعياااار الدولي للتقريااار المالي رقجم بإستخدام نمااو

يجتم اسجتبعاد . مصفوفة المخصصات التي تعتبجر البيانجات التاريخيجة الفعليجة معدلجة بشجكل مناسجب للتوقعجات واإلحتمجاالت المسجتقبلية

تستند معدالت الخسجارة علجى الخبجرة الفعليجة . هذا التحليل نظراً لعدم وجود مخاطر ائتمان عليها الذمم المدينة المضمونة ألغراض

يجتم بعجد ذلجك تعجديل معجدالت الخسجارة بشجكل مالئجم لجتعكس الفجروق بجين الظجروف . لخسائر اإلئتمان على مجدى السجنوات الماضجية

 .للذمم المدينة  على مدى العمر المتوقع  يةاالقتصادية الحالية والتاريخية ورؤية الشركة للظروف االقتصاد
 

 :الشركة في تاري  القوائم المالية يمكن أن يؤثر علىلمخاطر االئتمان  تعرضفيما يلي بيان ألقصى 

 

 ديسمبر 13كما في  

 م1032  م1039 

    الموجودات المالية

 8,206,281  0,801,080 نقد وما في حكمه

 02,107,922  5,828,882 ذمم مدينة تجارية، صافي 

 02,955,261  80,100,668 عالقة ذويمستحق من أطراف 

 52,791,008  8,620,862 إستثمارات مرابحات قصيرة األجل

 22,727,021  22,979,597 

 
 :كما في تاري  التقرير هي كما يلي المدينة التجاريةإن أعمار الذمم 

 

 8,968,825  2,661,256 أقل من ثالثة أشهر

 552,871  0,218,200 ثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهرأك

 2,826,996  80,218 أكثر من ستة أشهر وأقل من سنة

 01,066,958  5,215,282 أكثر من سنة

 12,030,322  33,500,151 االجمالي قبل خصم المخصص

    :يخصم

 (9,992,211)  (5,657,108) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

 32,037,922  5,221,112 نة تجارية، بالصافيذمم مدي
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)األدوات المالية وإدارة المخاطر  -10  

 

 خرى موجودات مالية أ

تتكون بشجكل رئيسجي مجن الودائجع لجدى البنجوك واالسجتثمارات فجي أسجهم غيجر مسجعرة والجذمم المدينجة مجن الشجركات المسجتثمر فيهجا 

إن المخاطر الناتجة عن هجذه الموججودات الماليجة محجدودة وال يوججد ضجمانات محجتفظ . بطريقة حقوق الملكية والمشاريع المشتركة

وتتمتع البنوك والمؤسسجات الماليجة . ألطراف المقابلة هي شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةبها لهذه االطراف نظراً ألن ا

 .المعترف بها بتصنيف ائتماني مرتفع تحدده وكاالت التصنيف االئتمانية الدولية

 
 إدارة رأس المال

ل تحسججين التججوازن بججين الججدين وحقججوق تجدير الشججركة رأس مالهججا لضججمان اسججتمراريتها وتعظججيم العائججد ألصججحاب المصججالح مججن خججال

 :تهدف الشركة عند إدارة رأس المال الى ما يلى. المساهمين

همين والمنافع الصحاب حماية قدرة المنشأة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة بحيث يمكنها اإلستمرار فى توفير العوائد للمسا -0

  .خرينالمصالح اآل

 . توفير عائد كاف للمساهمين -2
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 ديسمبر 13كما في  

 م1032  م1039 

    موجودات مالية

 بالتكلفة المطفأة
 

  

 22,129,999  8,226,622 مدفوعات مقدماً وأرصدة مدينة أخرى ، صافي

 52,791,008  8,620,862 استثمارات مرابحات قصيرة األجل

 02,955,261  80,100,668 عالقة ذويمستحق من أطراف 

 02,107,922  5,828,882 ذمم مدينة تجارية، صافي 

 8,206,281  0,801,080 نقد وما في حكمه

    بالقيمة العادلة

 0,187,251  - استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

    

    مطلوبات مالية

    بالتكلفة المطفأة

 82,012,688  02,219,669 قروض طويلة األجل 

 29,827,980  28,288,985 ذمم دائنة تجارية

 20,885,565  27,006,711 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 28,052,856  28,180,692   توزيعات ارباح مستحقة للمساهمين



 

 

 

 

 

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

 

 م 0391ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 (باللاير السعودي)

 

 (تتمة)األدوات المالية وإدارة المخاطر  -10

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
للقيمة العادلة المصنفة في المستوى األول والثانى والثالث  يألغراض إعداد التقارير المالية، استخدمت الشركة التسلسل الهرم

لقيمة العادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة في مجملها كما هي بناًء على درجة مالحظة المدخالت في قياس ا
 :موضحة أدناه

 

 3 المستوى  
 (.بدون تعديل)مماثلة التي يمكن للشركة تقييمها في تاري  القياس  مطلوباتاألسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو 

 

  1المستوى  
، إمجا بصجورة مباشجرة المطلوبجاتوالتجي يمكجن اعتبارهجا كقيمجة للموججودات أو  0توى مدخالت غير األسعار المدرجة في المس

 (.مشتقة من األسعار، مثل)أو بصورة غير مباشرة ( مثل األسعار)
 

  1المستوى  
 (.مدخالت غير قابلة للمالحظة)ال تستند الى معلومات السوق القابلاااة للمالحظة  والمطلوباتمدخالت للموجودات 

ييم كل استثمار يتم تداوله علناً إلى سعر إغالق السوق لهذا السهم اعتباراً من تاري  التقييم، ناقصاً الخصم إذا كان يستند تق
 .الضمان مقيداً 

 
 المعلومات القطاعية -13

ع السلع إن المعلومات المقدمة إلى متخذ القرار المسئول عن العمليات بهدف توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات تركز على أنوا
إن القطاعات التشغيلية  .ختالفات في هيكل التقرير المالي الداخليتنظيم الشركة وفقاً لإلالشركة  إدارة تقرر. أو الخدمات المقدمة
 :للشركة هي كما يلي

 البيان واألنشطة القطاع التشغيلي

 صناعة االعالف  أعالف

 زراعة الخضروات  خضار

 زراعة الفاكهة الموسمية فاكهة

 تجارة الحبوب  حبوب

 صناعة زيت الزيتون والعسل والمنتجات االخرى منتجات اخرى
 

 االجمالي منتجات اخرى حبوب فاكهة خضار أعالف م1039ديسمبر  13

 5,72127,22 79817952, 12722279,2 127,1,7,92  2,7,217,99  187,527192 اإليرادات

 ,,,1571227 ,7121725,  7,227,12,   ,2728,,57   272227892   ,87228729  اإلهالكات واإلطفاءات

 الربح( الخسارة)صافي 
 للسنة الشامل

(8,7,1,7,,9) (1571,27821) (,1781272,2) (,,78,87281) (572,,7,,,) (2,,718,728,) 

 1,721272,9, ,,12728279  22,72257299   27,12,,2227   2,78,17282   219795,7,92  مجموع الموجودات

 71287281,,2  279,87285   ,872,17,1,   7,817529,,   ,,,1175287   75597225,,  مجموع المطلوبات

 

 االجمالي منتجات اخرى حبوب فاكهة خضار أعالف م1032ديسمبر  13

 98,977,212 5,567,809 00,185,952 27,050,829  07,566,171  87,616,201 اإليرادات

  81,967,899   2,960,208   7,121,860   9,829,705   7,926,825   8,689,261  اإلهالكات واإلطفاءات

 الربح( الخسارة)صافي 
 للسنة الشامل

(28,612,861) (00,182,662) (02,590,162) (6,699,097) (6,070,227) (62,199,218) 

 585,080,101 58,055,859 68,028,719 087,296,808 018,962,859 222,286,265 مجموع الموجودات

 027,101,871 02,622,816 08,710,725  29,822,880   22,562,910   28,278,587  مجموع المطلوبات
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 "تادكو"شركة تبوك للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م 1039ديسمبر  13إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 (باللاير السعودي)

 
 

 داث الحقة لتاريخ القوائم الماليةأح -11

 
سهم من اسجهم شجركة رخجاء  07,288تم الموافقة على نقل عدد  م2121فبراير  09ها الموافق 0220جمادى اآلخر  25 بتاري  

 .لالستثمار الزراعي والتنمية والمملوكة سابقا من قبل شركة جنات لالستثمار الزراعي لملكية الشركة
 

 .م أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية2121فبراير  26بتاري  
 

 لاير سعودي 218,288,111بمبلغ  تخفيض رأسمال الشركة علىالجمعية العامة غير العادية  وافقتم 2121 مارس 08بتاري  
 .وذلك لتغطية الخسائر المتراكمة 

 

 

 اإللتزامات المحتملة  -11
 ديسمبر 13ي كما ف 

 م1032  م1039 

 5,601,017  8,912,611 الجزء غير مغطى -خطابات ضمان صادرة للغير 

 08,851,111 -  للغير  ضضمان قرو

 1,902,200  12,220,307 

 

 

 أرقام المقارنة -12

 .السنة الحالية رقامأ توافق مع عرضترنة لتم إعادة عرض بعض أرقام سنة المقا

 

 
 ئم الماليةالموافقة على القوا -15

 .م26/18/2121تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في 
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