
 

  
  

  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  للسنة المنتهية الموحدة  القوائم المالية 
  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  المستقلالحسابات مراجع وتقرير 

  
  

  



 

  
  شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة 

  (شركة مساهمة سعودية)

  دة  القوائم المالية الموح
  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  نة المنتهيةللس

  المستقل الحسابات مراجع وتقرير 

  
  
  

  فهرس 
  
  
  

  صفحة    
     
  -  المستقلالحساباتمراجعتقرير  - 
      
  ١ الموحدةقائمة المركز المالي - 
      
  ٢ الموحدةالدخل الشامل اآلخرقائمة األرباح أوالخسائر و - 
      
  ٣ الموحدةاهمينقائمة التغيرات في حقوق المس - 
      
  ٤ قائمة التدفقات النقدية الموحدة - 
      
  ٢٨- ٥الموحدة القوائم الماليةإيضاحات حول - 
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  جموعة أنعام الدولية القابضة شركة م
  (شركة مساهمة سعودية)

  ة الموحدالي قائمة المركز الم
  ودي) (باللایر السع

  
  
 

  ديسمبر ٣١كما في   
  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  إيضاح  

        الموجودات  
        الموجودات غيرالمتداولة 

  ١٢٥٫٦٧٢٫٠٤٢  ١٢١٫٤٤٩٫٧٠٨  ١٢ ومعدات، صافي  ممتلكات وآالت
 ٨٦٢٫٦٦٤ ٦٦٧٫٢٩٤  ١١  افي ، صموجودات غير ملموسة

  ٩٤٦٫٠٠٠ ٩٤٦٫٠٠٠  ١٠  عقارات استثمارية
      

 ١٢٧٫٤٨٠٫٧٠٦ ١٢٣٫٠٦٣٫٠٠٢  داولة مجموع الموجودات غير المت
        
     المتداولةموجودات لا

 ٢٫٦٤٥٫٥١٦  ١٫٨٧٨٫٤٠٦  ٩  مخزون، صافي 
 ١٫٩٥٧٫٨٣٧١٫٧٣٦٫٦٢١ ٧  افيرية ، صانة تجذمم مدي

 ٦٦٨٫٢١٩ ٢٫٠٦٥٫١٦٣  ٨  أرصدة مدينة أخرىمصروفات مدفوعة مقدماً و
 ١٫٠٩٢٫٨١٢  ٨٠٫٤٥٦٫٣٦٠  ٦  نقد وما في حكمه

  ٦٫١٤٣٫١٦٨  ٨٦٫٣٥٧٫٧٦٦ 
      

 ١٧٫٤٤٧٫٢٥٢ ١٦٫٦١٢٫١٦٤  ٥  عالبينفة كمحتفظ بها بغرض صم غير متداولةدات جومو

  ٢٣٫٥٩٠٫٤٢٠  ١٠٢٫٩٦٩٫٩٣٠    مجموع الموجودات المتداولة 
      

  ١٥١٫٠٧١٫١٢٦  ٢٢٦٫٠٣٢٫٩٣٢   مجموع الموجودات
        

        لوبات ن والمطيمساهمحقوق ال
      حقوق المساهمين

 ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٦ س المال أر
  ٧٨٩٫٢٦١  ) ١٦٫٠٥٤٫٧٤٧(    ارباح مبقاة  ) ةخسائر متراكم(

      

 ١٥٫٧٨٩٫٢٦١ ٨٨٫٩٤٥٫٢٥٣    مجموع حقوق المساهمين 
        

       المطلوبات غير المتداولة 
  ٣٫٠٦٣٫٨٩١  ٤٫٨٥٧٫٢٠٥ ١٧  ة الخدمة للموظفين التزامات مكافأة نهاي

      

  ٣٫٠٦٣٫٨٩١  ٤٫٨٥٧٫٢٠٥    ر المتداولة مجموع المطلوبات غي
      

        داولة:متالالمطلوبات 
 ٣٫٧٩٢٫٧٥٧٤٫٦٩٨٫٥٥٠ ١٣ أرصدة دائنة أخرىمستحقة ومصروفات

 ٨٫٨٦٤٫٤٤٦ ٨٫٥١٣٫٩٦٦    ية  نة تجارذمم دائ
 ١١٫٧٢٧٫٧٠٠ ١٢٫٩٩٦٫٤٧٣ ١٤ توزيعات ومستحقات المساهمين 

 ١٠٦٫٩٢٧٫٢٧٨ ١٠٦٫٩٢٧٫٢٧٨ ١٨  ةالزكا مخصص
      

 ١٣٢٫٢١٧٫٩٧٤ ١٣٢٫٢٣٠٫٤٧٤    ولةمجموع المطلوبات المتدا
      

  ١٣٥٫٢٨١٫٨٦٥  ١٣٧٫٠٨٧٫٦٧٩   باتمجموع المطلو
      

   والمطلوباتمجموع حقوق المساهمين 
١٥١٫٠٧١٫١٢٦  ٢٢٦٫٠٣٢٫٩٣٢  

  
  

    

  
  
  

    ) ٢٧( ) إلى١رفقة من ( ملتعتبر اإليضاحات ا
   حدة الموالقوائم المالية جزأ من هذه يت   الاً جزء
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  ة القابض الدوليةشركة مجموعة أنعام 
  دية)سعو  مة اه(شركة مس

  ائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة باح أوالخسقائمة األر
  دي) (باللایر السعو

  
  

 

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في     

  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  إيضاح  
        

  العمليات المستمرة
 ٨٫٤١٠٫٧٩٢   ٨٫١٩٢٫٧٨٣   ت، صافييعامبال

 ) ١٦٫٠٥٦٫٣٧٢( ) ٦٫٩٥٨٫٥٥٦(    مبيعاتتكلفة ال
       

 ) ٧٫٦٤٥٫٥٨٠( ١٫٢٣٤٫٢٢٧    )الخسارة( الربح مجمل
        

 (٤٣٦٫٢٤٥) ) ٣٠٥٫٥٥٩(  ١٩  مصروفات بيعية وتسويقية
 ) ١١٫٢٤٢٫٦٥٦( ) ٩٫٦٤٣٫٥٤٢(  ٢٠  إدارية  ومصروفات عمومية 

      

 ) ١٩٫٣٢٤٫٤٨١( ) ٨٫٧١٤٫٨٧٤(    خسارة التشغيل
        

 ٨٫٤٥٦٫٤٢٠ ٩٫٣٠٠    صافي  - ) أخرىإيرادات (مصروفات
      

  ) ١٠٫٨٦٨٫٠٦١(  ) ٨٫٧٠٥٫٥٧٤(    الزكاة  بلق رة التشغيلخسا
      

  ) ٨٨٫٥٥٢٫٩٠٦(  -   ١٨   مخصص الزكاة
  ) ٩٩٫٤٢٠٫٩٦٧(  ) ٨٫٧٠٥٫٥٧٤(    المستمرة تاد الزكاة من العمليلسنة بعخسارة ا

      
        العمليات غير المستمرة 

  ١٫٦٦٥٫١٦٥  ٢٫٧١٥٫٥٧١  ٢١  نتائج عمليات غير مستمرة
      

  ) ٩٧٫٧٥٥٫٨٠٢(  ) ٥٫٩٩٠٫٠٠٣(    السنة ارةصافي خس
        
        

        لدخل الشامل اآلخرد ابنو
        خسائر: لاا الحقا ضمن األرباح أو البنود التي لن يتم إعادة تصنيفه

  ) ٢٠٠٫٢٠٧( ) ١٫٣٥٤٫٠٠٥(  ١٧  ة قياس منافع الموظفين ة من إعاداإلكتواريباح األر (الخسائر)
      

  ) ٩٧٫٩٥٦٫٠٠٩(  ) ٧٫٣٤٤٫٠٠٨(    سنة لة للة الشامالخسار الىإجم
       

        
  ) ٦٥٫٢(  )١٫٠٠(  ٢٢ ية والمخفضة من صافي خسارة السنةهم األساسخسارة الس

 
  
  
  
  
 
 
  
 
  
  

  )  ٢٧لى () إ١فقة من ( المرات حاضتعتبر اإلي
  الموحدة  القوائم المالية هذه يتجزأ من   جزءاً ال
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 ة ة القابضشركة مجموعة أنعام الدولي 
 ودية( سع مةهامس ركة)ش

 وحدةهمين المالمسا حقوق ي ات ف يرتغقائمة ال
 )باللاير السعودي(

 
 
 
 
 

 
 الصافي  خسائر متراكمة   رأس المال  

    
 113.745.270  (82.254.730) 196.000.000  م2019 يناير 1الرصيد في 

 (97.755.802) (97.755.802) -  صافي خسارة السنة 
 ( 200.207) ( 200.207) -  ة لسن ر لاآلخالشامل  بنود الدخل 

 - 181.000.000 (181.000.000)   ر متراكمة خسائ   إطفاء
    

 (97.956.009) 83.043.991 (181.000.000) ملة للسنة اإجمالي الخسارة الش 
    

 15.789.261 789.261 15.000.000 م 2019ديسمبر  31في    صيدالر

    
 15.789.261 789.261 15.000.000 م2020يناير  1الرصيد في 

 90.000.000 - 90.000.000 مال الس رأزيادة 
 ( 9.500.000) ( 9.500.000) -                                ( 16إيضاح )  روفات زيادة رأس المال صم  الإقف

 ( 5.990.003) ( 5.990.003) - السنة  خسارةصافي  

 ( 1.354.005) ( 1.354.005) - لشامل اآلخر للسنة لدخل اود ان ب 
    

 (16.844.008) (16.844.008) - للسنة  ة لمسارة الشالي الخ ماإج
    

 88.945.253 ( 16.054.747) 105.000.000 م  2020ديسمبر  31الرصيد في  
    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 (  27ى )( إل1ة من )احات المرفقتعتبر اإليض
 الموحدة القوائم المالية جزءاً ي يتجزأ من هذه 
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  قابضة لا يةعام الدولأنجموعة شركة م
  مساهمة سعودية)ة (شرك

 دية الموحدة نقات الالتدفققائمة 
  (باللایر السعودي)  
 

  ديسمبر ٣١ية في تهمنة النللس  
  م٢٠١٩   م٢٠٢٠  

     مليات التشغيليةالتدفقات النقدية من الع

  )١٠٫٨٦٨٫٠٦١(   ) ٨٫٧٠٥٫٥٧٤( قبل الزكاة رة السنةساي خصاف
     صافي  إلىكاه الزقبل ة سنخسارة الوية صافي تعديالت لتس
     التشغيلية:ة ي من األنشطالتدفق النقد

  ١١٫٣٩٩٫٧٣٨   ٤٫٠٩٣٫٣٩٩ تومعدا تإستهالكات ممتلكات وآال
  ٢٥٥٫١٣٧   ١٩٥٫٣٧٠ إطفاء موجودات غير ملموسة

  ) ٢٫٣٠٣٫١٣٧(  ) ٢٫٧١٤٫٤٥٠( آالت ومعدات كات وأرباح بيع ممتل
  ١٫٦٦٥٫١٦٥  ٢٫٧١٥٫٥٧١ رةات غير المستم سنة من العمليربح ال

 ٤٨٦٫٣٦٢   ٤٧٠٫٣٠٩ نهاية الخدمة للموظفين مكافأة التزامات 
 -   ) ٩٫٥٠٠٫٠٠٠(   مصروفات زيادة رأس المال

     

 )٦٣٥٫٢٠٤  )١٣٫٤٤٥٫٣٧٥ 
      :والمطلوبات التشغيلية   التغيرات في بنود الموجودات

  ٣٫٠٢١٫٢١٨   ٧٦٧٫١١٠ زون خم
  ٨٧٦٫٧٠٣   ) ٢٢١٫٢١٦(  ذمم مدينة تجارية 

  ٣٢٠٫٤٤٣   ) ١٫٣٩٦٫٩٤٤( مدينة أخرىوأرصدة مقدماً  فوعةت مدوفامصر
  ) ٣٦١٫٦٠٩(  ) ٩٠٥٫٧٩٣(روفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرىصم

  ) ١٫٤٣٩٫٢٦٥(  ) ٣٥٠٫٤٨٠( ذمم دائنة تجارية  
     

  ٣٫٠٥٢٫٦٩٤  )١٥٫٥٥٢٫٦٩٨( لتشغيل من ا النقد
      

  ) ٥٢٦٫٥٤٤(  ) ٣١٫٠٠٠( المسددة للموظفين  التزامات مكافأة نهاية الخدمة
      

  ٢٫٥٢٦٫١٥٠   )١٥٫٥٨٣٫٦٩٨( ةنشطة التشغيلياألالناتجة من  (المستخدمة في) نقديةفقات ال صافي التد
     

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ) ٨٫٦٧٣٫٥١٣(  ) ١١١٫١٦٨(الت ومعدات شراء ممتلكات وآ 

  -   ٨٣٥٫٠٨٨  عالبيبغرض ة كمحتفظ بها نفمصالمتداولة الر  يغموجودات صافي الحركة في ال
  ١٫٥٠٠٫٠٠٠   -  ممتلكات وآالت ومعداتمخصص هبوط 
  ٤٫٧٢٤٫١٨١   ٢٫٩٥٤٫٥٥٣ داتت ومعع ممتلكات وآالمتحصالت من بي

     

  ) ٢٫٤٤٩٫٣٣٢(  ٣٫٦٧٨٫٤٧٣ تثماريةة االساألنشط )المستخدمة فيالناتجة من (ات النقدية فقصافي التد
     

     ويلية األنشطة التم منالتدفقات النقدية  
  -   ٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المال رأسزيادة

  ) ٣٣٫٤١٣(  ١٫٢٦٨٫٧٧٣ مساهمين مدفوعة توزيعات ومستحقات
     

  ) ٣٣٫٤١٣(  ٩١٫٢٦٨٫٧٧٣ األنشطة التمويلية  )يف المستخدمة(  الناتجة منات النقدية التدفق صافي
     

  ٤٣٫٤٠٥   ٧٩٫٣٦٣٫٥٤٨ الزيادة فى النقد وما في حكمه 
  ١٫٠٤٩٫٤٠٧   ١٫٠٩٢٫٨١٢ سنة ال  بداية كمه فيما في حو النقد

     

  ١٫٠٩٢٫٨١٢   ٨٠٫٤٥٦٫٣٦٠ ه في نهاية السنة النقد وما في حكم 
      

      نقدية:  غيرالت معام
  ٢٠٠٫٢٠٧   ١٫٣٥٤٫٠٠٥ فع الموظفيننامالتزامات  إعادة قياس

 
 
 
 
  

  )  ٢٧) إلى (١اإليضاحات المرفقة من (  برتعت
    الموحدة ماليةم القوائلا ذه ال يتجزأ من هءاً جز



  القابضة مجموعة أنعام الدولية  شركة
  ة)يد همة سعومسا(شركة 

   م٢٠٢٠مبر سدي  ٣١في منتهية الموحدة للسنة ال وائم المالية لقول اإيضاحات ح
  ودي) للایر السع(با

  

  

٥ 
 

  والشركات التابعة لها المجموعة ذة عن بن - ١

تجـاري الالسـجل  لة بموجـب  عودية مسـجمسـاهمة سـ") هـي شـركة    المجموعةالقابضة ("مجموعة أنعام الدولية    ركةن شإ
  م.٢٩/٦/١٩٨٢هـ الموافق ٧/٩/١٤٠٢ وتاريخ ٤٠٣٠٠٣٥٠٧٣برقم الصادر من مدينة جدة 

 المملكـةكات تـم تأسيسـها فـي ، إن جميع هـذه الشـرالقوائم المالية الموحدة  ي هذهجة فلمدرعة االتابركات  لشبافيما يلي بيان  
  مباشرة. يرشرة وغبصورة مبا٪ ١٠٠سبة بنعة جموالموتمتلكها العربية السعودية  

  ي ار تجسجل   النشاط الرئيسي  البيان   م
        
  ٤٠٣٠٠٠٧٩٧١  زينالتخجير و والتأةئيارة المواد الغذاجت السعودية للتبريد الشركة  ١
  ٤٠٣٠١٦٦٨٠٩ تجارة المواد الغذائية  شركة أنعام الدولية الغذائية المحدودة  ٢
  ٤٠٣٠٠٣٥٢٨١ راعية منتجات ز الزراعية وليةعام الدشركة أن  ٣
  ٤٠٣٠١٦٥٧٣٥ ماتدوختعقارا شركة أنعام الدولية لإلستثمار  ٤
  ٤٠٣٠١٦٥٧٣٣ ةملتجارة ج ة المالية شركة أنعام الدولي  ٥

قل ع عمليات النة") في القيام بجمياليها مجتمعة بـ "المجموع والشركات التابعة لها (يشار األساسية للشركةاطات ل النشمثتت
زمة للمجموعة وتجـارة المعـدات ري الاللبوابحري نقل الرجها وامتالك جميع وسائل الخاملكة وداخل الم  ي للمواشيالبحر

ارة وتشـغيل المسـالخ عالف وكل ما يتعلق بإنتاج اللحـوم ونقلهـا وإد واأل  واشيالم  جارةعة وتلمجموا  فنلبحرية الالزمة لسا
 ئـة فـيوالتجزيع الصـناعية وتجـارة الجملـة  ارل المشـارة وتشغيإقامة وإد لمراكز وارة وتشغيل االلحوم وإقامة وإد   وتصنيع

ل الخـدمات العامـة فـي مجـال بأعمـايـام والقغيـر ير للالتـأجو يقد والتصـدير والتسـوذائية والقيام بأعمال اإلستيراواد الغلما
  ووكاالت التوزيع. الوكاالت التجارية

 تخـزينمات الزئة في المواد الغذائية وخد تجلة والجارة الجمألعالف وتوتجارة اسي في زراعة مجموعة الرئيشاط التمثل ني
م فيهـا المجموعـة وتـوفير تسـاه  التـيخرى  األ  شركاترة الداإ  عة أو المشاركة فيباإلضافة إلدارة الشركات التاب  تأجير.الو

باشـرة لمالزمـة  نقـوالت الارات والمالك العقالمالية وإمتألوراق  وغيرها من استثمار أموالها في األسهم  الدعم الالزم لها وإ
   شركات التابعة لها.مويل لللتوااالت والكف نشاطها وتقديم القروض

ة بالبسـيطاء بمنطقـة الجـوف شـمال المملكـة العربيـ  ٢متـرمليـون    ٨٤٬٨  احتهالـغ مسـتبة  ٍض زراعيـجموعـة أراتمتلك الم
،  م المجموعـةإسـمسـجلة ب ليسـت ٢رمليـون متـ ١٥٬٢ احةبمسـزراعيـة  يأراض) قطع ٧(منطقة بنفس الولديها   السعودية

 حتهاغ مسـاة تبلـجـد ة قـة الخمـرة بمدينـنطبمأرض  لـدى المجموعـةكـذلك  عة األعالف.رابزراضي تستغل معظم هذه األو
ة جـدة صـحي بمدينـالمحجـر المنطقـة  أرض بو  كيـةليس لهـا صـك ملحيث  مسجلة بإسم المجموعة    غير  ٢متر  ١٩٧٬٥٥٥

  .)١٢(م اح رقفي االيضكما هو موضح  التمويلاد د س مقابلملكيتها ل نق ة برهنمضمون ٢رمت ٩٬٩٨٧احة بمس

األعـالف الخضـراء  زراعةعن  توقفبال يقضي والذي) ٦٦جلس الوزراء رقم (هـ  صدر قرار م١٤٣٧صفر    ٢٥بتاريخ  
عـالف راعـة األعـن ز  لمجموعـةتوقفـت اى ذلـك  اء علـ، وبنـم٢٠١٨نـوفمبر    ٣موافـق  هــ ال١٤٤٠صـفر    ٢٥قبل حلـول  

تين يرادات المجموعـة فـى السـنإمن    ٪٨٠حوالي    ثلاء تمعلماً بان مبيعات األعالف الخضر  م٢٠١٨عام  راء خالل  الخض
ديسـمبر  ٣١تهيـة فـي حتى نهايـة السـنة المنالمشروع    تشغيلة ليعمل  ةبديل  خطة    د جوالتوم)  ٢٠١٨و  م  ٢٠١٧(  رتيناألخي

 مـن خـالل شـركاتها التابعـة  للمجموعـة  ةالمقترح  خطةل التتمث.موعةريف المجمتداولة ومصاطية المطلوبات التغل  م٢٠٢٠
  :ما يلي يف زراعة األعالف الخضراء "المشروع" فقتوص بخصو

كتتـاب ت اإلحصـاليـق إصـدار أسـهم حقـوق أولويـة، وإسـتخدام متعـن طرخفـيض  التعد  بشركة  ال الم  أسزيادة ر ‐
 .لة للشركةستمر وسيودر دخل ملك لتوفير مصرية مدرة للدخل، وذ لشراء أصول عقا

 المجموعـةمقدمة مـن وجستية الاءته لرفع كفاءة الخدمات اللكفة  وزياد النقل في المجموعة وتطويره  أسطول  ن  تحسي ‐
  .الئهاعمل

ذات تقنيـة عاليـة دة  ة (القديمـة) بـأجهزة جديـض أجهزة التبريـد الحاليـزية وذلك بإستبدال بعالمرك  لثالجاتصيانة ا ‐
 ديثة.وح

ً شي محلمين الموادود في تسمحمار الاإلستث ‐  .ويرهفي الجوف وتط المجموعة في مشروع يا
يل مـديونيات لتحصـ  بـذولالم  لجهـد ادة اا وزيـتهوييـة علـى الشـركة وتسـعمل على إعادة جدولة المـديونيات المتبقلا ‐

 المجموعة لدى الغير.
  .أقسامها في جميع داء المجموعةوالعمل على تحسين أبشرية المتميزة ى القوى الالتركيز عل ‐

  نفس السنة. هاية شهر ديسمبر منميالدية وتنتهي بن نةس من كلبداية شهر يناير  لية للمجموعة منماتبدأ السنة ال
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   عدادإلا أسس -٢

  مطبقةية الالمحاسب المعايير ١- ٢

بيـة ملكـة العرة فـي الممد مالي المعتللتقرير ال الدوليةمعايير لوفقا ل")  المجموعة("    الموحدة  تم اعداد القوائم المالية
  ين. ة السعودية للمحاسبين القانونييئلهمن ا ر واالصدارات األخرى المعتمدةعاييلموادية  السعو

للتقريـر لدولية  " في هذه اإليضاحات فهي تشير إلى "المعايير الماليا  تقريرية للالدولايير  علمعبارة "اا وردت  نمأي
 لمعتمـدة مـن الهيئـة السـعوديةا خـرىصـدارات األمعـايير واإلودية والالعربيـة السـععتمدة فـي المملكـة  المالي الم

اإلضافة ولي بلد جلس ان المدرت مكما ص  يةهى المعايير الدول. إن المعاييرالدولية المعتمدة  نيين"انوالقسبين  للمحا
يير اد المعـاي وثيقـة إعتمـير وفقـا لمـا ورد فـها الهيئة لبعض تلـك المعـايالى المتطلبات واإلفصاحات التي أضافت

الهيئــة الســعودية للمحاســبين  عتمــدها تو مــخــرى هــات األ، ويقصــد بالمعــايير واإلصــدارليالمــاة للتقريــر الدوليــ
  المعايير الدولية.طيها تغع ال مواضينية لراء فآو انونيين من معاييرالق

 ذجنمـو تطبيـق المجموعة على ينبغي م٢٠١٦ أكتوبر ١٦ يخبتار قرارها خالل من ليةماال السوق هيئة لتعميم وفقا
 ةرتفل المالية تقاريرلل الدولية المعايير تطبيق عند  تثماريةساال اتقارالعو والمعدات الممتلكات واآلالت اسلقي التكلفة

  .يللتقرير المال الدولية المعايير تطبيق تاريخ من دأتب التيسنوات  الثالث

  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.

  أساس القياس ٢- ٢

ظفين الخدمـة للمـو نهايـة مكافـأةلتزامـات ا ما عـداريخية تاال التكلفة أساس ىلع موحدةية الالمال القوائم هذه إعداد  تم
  .يةلقبستلإللتزامات الم القيمة الحالية أساس تم احتسابها علىتي وال

 لنشاط تمرارية اسإ ٣- ٢
  

لایر  مليـون ٢٩٫٣اولة بمبلغ د تالمة للمجموعة موجوداتها م تجاوزت المطلوبات المتداول٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١كما في  
عة على دعـم ل المجمووعدم حصواريفها  وعة لتغطية مصفية لدى المجمم توفر سيولة كاباإلضافة إلى عد ي  ود عس

م بلغت الخسائر ٢٠١٩نوفمبر    ١٠بتاريخ  المجموعة.دعم إستمرارية  ل  رىجهات التمويل األخن  من المساهمين أو م
وتكـوين ر المـالي تقريـة للايير الدوليـمعـال وذلـك نتيجـة تطبيـق سـعودي لایرن مليـو ١٨١للمجموعة مبلغ    المتراكمة

بر سـمدي  ٣١في  ة المنتهية  سنوخسارة ال  م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ة في  المنتهي  ئر السنةباالضافة الى خسااة  مخصص للزك
 ،  اطنشـالتكـاليف    المبيعـات وزيـادةأدت إلـى إنخفـاض  التـي  وجود العديد مـن الصـعوبات التشـغيلية    م بسبب٢٠١٨

سب قرار م ح٠٣/١١/٢٠١٨موافق  هـ ال٢٥/٢/١٤٤٠تاريخ  نهائياً بالخضراء    األعالف  ةعالتوقف عن زركنتيجة لو
  ).٦٦زراء رقم (مجلس الو

المجموعـة قـادرة علـى اإلسـتمرار فـي ممارسـة نشـاطها   نه الصعوبات فـإهذ ن  م  موعة أنه بالرغممجعتقد إدارة الت
 فـي أنـه  ءات تصـحيحية تتمثـل على ذلـك، وكـإجراءً ان، بلية في الفترات القادمةماالمكنها من تحسين نتائجها  لتي توا

 ٣١لى الموافـق  واألجمادي    ٥د بتاريخ  عقلعامة غير العادية المنجمعية اجتماع الًء على إم، وبنا٢٠١٩مبر  ديس  خالل
لایر سـعودي  ١٨١ة لغـبام وال٢٠١٩نوفمبر  ١٠في  م قرر المساهمون إطفاء الخسائر المتراكمة كما٢٠١٩ديسمبر  

 لك. تبعاً لذ سجل التجاري للشركة تم تعديل النظام األساسي وال  .المال بذلك المبلغ سأوتخفيض ر
  

وعلـى ربحيـة العمليـات مـد علـى التمويـل الكـافي  تعت  يةاراإلسـتمر  أد قـاً لمبـوفسـتمرار  إن قدرة المجموعة على اإل
لس إدارة المجموعة للعـرض علـى المسـاهمين والجمعيـة العامـة غيـر د إقترح مجالمستقبلية وكإجراء تصحيحي فق

 رعامة غيالالجمعية  لایر سعودي وقرر المساهمون في إجتماع    مليون  ٩٠موعة بمبلغ  يادة رأس مال المجالعادية بز
 س المـال مـنبالموافقـة علـى زيـادة رأم  ٢٧/١٠/٢٠٢٠هـ الموافـق  ١٠/٣/١٤٤٢المنعقد بتاريخ    موعةمجللالعادية  

مـن للمجموعة لية الماة المالءلرفع وذلك كتوجه إستراتيجي   ون لایر سعوديملي  ١٠٥مليون لایر سعودي إلى    ١٥
ظـام األساسـي والسـجل التجـاري لنا  يلتم تعد   .يةالرئيس  هاى أنشطتوتطبيق خطة عمل تركز علخالل إعادة الهيكلة  

  .لكتبعاً لذ للشركة 
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  ) تابع( عدادأسس اإل -٢

 ) تابع( لنشاطتمرارية اسإ ٣- ٢
النظـام ديل  اميـة وتعـجراءات النظج فترة الطرح وتم إستكمال اإلتم إستكمال زيادة رأس المال وتم اإلعالن عن نتائ

 ح رقـميضـا(إ  م٢/١٢/٢٠٢٠هــ الموافـق  ١٧/٤/١٤٤٢خ  لمال الجديد بتاريا  لسجل التجاري بقيمة رأسااألساسي و
لـذلك  من رأس المـال. ٪١٢ح نسبة الخسائر المتراكمة في اإلعتبار زيادة رأس المال، بذلك تصب  األخذ   ، وعند )١٦
وافقـت   م٢٠٢٠أكتـوبر    ٢٧بتـاريخ    .أن المجموعة مستمرة في نشاطها  الموحدة بفرضذه القوائم المالية  إعداد ه  تم

ح أسـهم طـرق  مليون لایر عن طريـ  ٩٠لغ  مبة راس مال الشركة بغير العادية للمساهمين على زياد   مةعاالجمعية ال
ت هـذه أعـد   فقـد   ليـه،عاًء  نـب  ري للشركة تبعـاً لـذلك.ساسي و السجل التجاتم تعديل النظام األ  .حقوق أولويةإكتتاب  

  ية.راالموحدة على أساس مبدأ اإلستمالقوائم المالية 
٣   

 وعملة العرض  ةفي ظيالعملة الو ٤- ٢

   العرض. عملة وكذلك عةللمجمو الوظيفية العملة وهي السعودي، للایربا ةموحد لا المالية مالقوائ هذه عرض تم
  امة سبية الهراضات المحا تف ات واإلالتقدير -٣

وافتراضـات ت  راكـام وتقـديتخدام أحاسـطبقـة،  ت المحاسـبية المسياسامعايير والة الموحدة وفقاً للليماال  ئموايتطلب إعداد الق
طلوبـات فصـاح عـن المت المرفقـة بجانـب اإلوالمطلوبـات واإليضـاحاودات الموجـفات ومصرووال اداتاإليرقيم  تؤثر في

م الدفتريـة القـي  اً علىئج تتطلب تعديالً جوهريتالني  د يؤد  تراضات والتقديرات قهذه االفلتيقن بخصوص  إن عدم االمحتملة.  
در والمصـالقـة بالمسـتقبل  متعلااسـية  األس  فتراضـاتيلـي اإل  مافية.الفتـرات المسـتقبليي  فـ  تـأثرةلمطلوبات المواللموجودات  

هرية في جوت الديتع ر عالية قد تؤدي إلىشكل مخاطوحدة والتي تمالي المخ قائمة المركز الكما في تاري  ئيسية األخرىالر
علـى  هاديراتا وتقـاضـاتهافتر عتمـد المجموعـة فـيوتا . هـذ مالية التاليةالخالل السنة  والمطلوبات  ودات  للموج  القيم الدفترية

تتغير نتيجة بلية قد طورات المستقحول الت تراضات والتقديراتدة وهذه االفوائم المالية الموححة لها عند إعداد القمتا  رمعايي
  حها اضات يتم ايضاترات على اإلفهذه التغير ومثل  مجموعةوف الخارجة عن سيطرة الظرالو وقالستغيرات 

   :د حدوثهانع

  ركةالحء طيبو راكدال زونمخالخصص م  - أ

الحاليـة  المخـزون المجموعـة السـابقة فـي حالـةخبـرة علـى  اً المخصـص بنـاءامل المؤثرة في تقدير العوضمن  تت
ي فـ  وأخـذها  العوامـلسـة هـذه  بدرا   علـى ذلـك تقـوم المجموعـةاً بنـاءو  ت.عـايمبلللحالية والمسـتقبلية  توقعات اوال

بصورة جوهرية من مخصص ات التقديرد تتغير ركة ، وقحليء اوبط  راكد صص مخزون  مخب  ر إلحتسااالعتبا
  .العوامل ختالف في هذهج عن االديالت قد تنتياً مراجعة أية تعلى أخرى . يتم دوراسنة 

  والمعدات تالاآلو تكاتلالعمر المقدر للمم  -ب

الك إسـتهويـتم  ك .  حتساب االسـتهالرض ابغت  والمعدا  اآلالتوت  كالعمر االفتراضي للممتلدير اتقوم اإلدارة بتق
ادم لمتوقع والتقستخدام اتي تم تقديرها بناًء على اإلالة ة الخدمة المتوقعوالمعدات على مد   اآلالتت ومتلكاة المتكلف

رة . تقوم اإلداصلمستردة لألت القيمة التباراني وإعضافة إلى التقادم التقاإلب  حالصاإلل وبرنامج الصيانة ولالص
ــتم تعــديل والمعــدات علــى أســاس ســنو التاآلو تلكــاتللمماضــي فترمــر االوالع ة القيمــة المتبقيــةجعــرابم ي، ي

  ر اإلدارة.ديتقل ةبقساتلف عن التقديرات اللألصل تخمة الدفترية انت القيفي السنوات التالية اذا ك هالكاالست

  مة للموظفين خدت مكافأة نهاية الزامااللت التقييم اإلكتواري  - ج

يـتم  ة غيـر الممولـة التـيرنامج المكافآت المحدد جب ببمو نموظفيلل لخدمةاية اة نهمكافأالتزامات  د تكلفة  ديتحيتم  
 ي قد تختلف عن التطـوراتلتا اتضرافتتواري العديد من االييم اإلكي. يشمل التقاإلكتواربإستخدام التقييم    قياسها

 وسـلوكتـب، لروافـي ابلية لمسـتقلخصم، والزيـادات اا دليد معفتراضات تحد االوتشمل هذه المستقبل.    ية فيالفعل
ر محـددة غيـالمكافـأة ال ن التـزامته طويلـة األجـل فـإلتقييم وطبيعن. ونظراً لتعقيد اومعدل دوران العاملي  ملين،العا

 السـنةأو أكثر في    رةفتراضات مجعة جميع االم مرالذا تتات في هذه االفتراضات.  يرتغلل  يةاسالممولة شديد الحس
  احدة عند الضرورة.لوا
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  ) (تابع الهامةبية محاسات الفتراضواإل التقديرات -٣

  قياس القيمة العادلة    -د

مـن المطلوبـات ضـمن  أيل ويـا لتحالموجـودات، أو دفعهـ لبيـع احـد تم استالمها التي سي قيمة العادلة هي القيمةلا
 - عر الحاضـرل السـة (مثق السائد سواللقياس في ظل ظروف  ا  لين بالسوق في تاريخبين المتعامتظمة  الت منمعام

يم آخـر. سلوب تقيو مقدر باستخدام أاشرة أك السعر ملحوظاً بصورة مبظر إن كان ذلالن  بغض  مثال)يل السب  ىلع
  :إما سيتم لتزامبيع األصل أو تحويل اال أنب اضإلفترلقيمة العادلة إلى اد قياس ايستن

 وصل أو االلتزام، أألمن خالل السوق الرئيسية ل - 
  .رئيسيةسوق  غيابظل  ام فياللتزأو ا منفعة لألصل ألكثرسوق امن خالل ال - 

  .اصول إليهالمجموعة للوحة أمام سية أو األكثر منفعة متايجب أن تكون السوق الرئي

فـي السـوق عنـد ن ها بين المتعامليت المتعارف عليتراضاخدام االفصل أو االلتزام بإستألل  لةالعاد يتم قياس القيمة  
  .أفضل مصالح اقتصادية لهم لون بما يحققيعم لسوقفي ا املينمتعلاى افتراض أن ام علاللتزصل أو ااألر تسعي

ة لى تـوفير منـافع اقتصـاديع وقلسفي ا  بان قدرة المتعاملينفي الحس  ل غير الماليدلة لألصيأخذ قياس القيمة العا
ه. نـمأفضـل منفعـة    يحقـق  فيمـا  ستخدامهال  خرو ببيعه إلى طرف آأ  يحقق أفضل منفعة منهاألصل فيما  خدام  باست

دلـة القيمـة العا  يـة لقيـاسفر لهـا بيانـات كافوتتـوا  تناسب مع الظروف واألحوالاليب تقييم تة أسجموعم المتستخد 
  .وظة إلى أكبر حد ت غير الملحمعطيادام الات العالقة وتقليص استخذ   ظةحوالمل يم استخدام المعطياتوتعظ

القـوائم الماليـة   ا العادلة فـييمتهعن قفصاح  م االيت  وأيمة العادلة  بالق  تقاس  بات التيلومطالموجودات والميع  ج  إن
يـات المسـتوى األدنـى عطم لـىادا إة المبين أدنـاه إسـتنم العادلالهرمي للقي ق الهيكليتم تصنيفها وفقاً لنطا  الموحدة

  :القيمة العادلة ككلرياً لقياس ر جوهي يعتبالذ 

لتزامـات ألصـول أو االطة لالنشـسـواق  ي األة فـلـودلـة) والمتداالمع  (غيـر  المعلنة  ارسعمستوى االول: األلا - 
  يتم قياسها.تي المطابقة لتلك ال

و غيـر اإللتزام بشـكل مباشـر أ  أول  صها لألمكن مالحظتها أو رصد ي من المالمدخالت التالثاني:  المستوى   - 
 من المستوى األول.ض عار المعلنه المدرجةبخالف األس مباشر

 .لتزاملألصل أو اإلتها الحظأو م رصدهاكن ميت التي ال الالمدخالث: مستوى الثلا - 

  دات غير ماليةهبوط في قيمة موجو  -ه

 والتـي اد،ترد سـلال القابلـة قيمتهـا للنقد  رةمد ال ةحد الو وأ لألصل الدفترية مةالقي زاوتج عند  قيمةلا في بوطاله يتحقق
ً ناالعادلة  قيمتها تمثل ً  عادلةلا القيمة تحتسب. وىلأع أيهما تخدام،ساال د يق قيمتها وأ البيع تكاليف قصا  يفالتكـ ناقصا

 فـي لـةاممعلل ريفـوال السـعر أسـاس على متت التي الملزمة، عبيال امالتمن مع المتاحة البيانات على بناءً  اإلستبعاد 
ا للمالحظـة لـةالسوق القاب أو أسعار مماثلة ولألص ،المباشرة السوق تعامالت  السـتبعاد  يةضـافاإل اليفتكـال ناقصـً
   .األصل

 ازنـةالمو مـن ةقديـالن فقاتالتد  وتتحقق .المخصومة ةالنقدي التدفقات نموذج ىلع بناء االستخدام قيد  مةقيال سبوتحت
 أو االسـتثمارات بعـد  مجموعـةال اهـب متـزتل لـم التـي الهيكلـة إعـادة ةشـطأن نضـمتت الو الالحقـة، سـنوات مـسللخ

 .القيمـة فـي الهبـوط الختبـار الخاضـعة للنقـد  رةالمد  وحدةلل األصل أداء زيزعت انهشأ من التي ةالجوهري لمستقبليةا
 وكـذلك صـومةمخال ةنقديـلا التـدفقات طريقـة فـي مسـتخدملا الخصـم عـدلمل حساسـة القابلة لالسـترداد  قيمةلا وتعد 

  .قعاتوتلا في المستخدم ونمال المتوقعة ومعدل المستقبلية ليةالداخ النقدية التدفقات
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٩ 
 

  لمحاسبية ملخص بأهم السياسات ا -٤

  (" القوائم").  لموحدةا ماليةم الالقوائفي إعداد لمجموعة ستخدمتها اإ محاسبية التيياسات الأهم الس فيما يلي

 ة م الماليلقوائأسس توحيد ا ١- ٤
 

 الشركات التابعة 

.   لمملوكـة لهـا بالكامـل (المجموعـة)اة  بعـالتا  ركاتوالشـوعـة  جمالمت  باساى حعل  القوائم المالية الموحدةتشتمل  
 مجموعـة لا  تكـون  نـدماأ هذه السـيطرة عشة ، وتنالقابض    كةشرالعة لسيطرة  شآت خاضلتابعة منالشركات اتعتبر  

يها ون لـد طهـا بالشـركات المسـتثمر فيهـا ، ويكـقلبة مـن ارتباد متائعوحقوق في  ديها  القابضة معرضة أو يكون ل
القابضـة ة  الشركة  حديد سيطر. ويتم ت  ك الشركاتالعوائد من خالل سيطرتها على تل  لكت  على  تأثيرى الة علدرلقا

  ت التابعة جميع ما يلي: كاالشر لدى للشركة القابضة دما يكونعنى الشركات عل
 فيها . رثمستركات المى الشسيطرة عل -
 .ا يهمر فلمستثات الشركباا تباطهمن ارتعرض لـ أو لديها حقوق في ، عوائد متقلبة  -
 ها .ستثمر فيالشركات الم ى مبلغ عوائد أثير علفيها للت المستثمر ى الشركاتالقدرة على استخدام سيطرتها عل -

ذا االفتراض، وعنـدما يكـون  لهداً ييطرة. وتأيت سيحقوق التصو  ض بأنه ينتج عن أغلبيةراك افتهنا  وبشكل عام،
عـة إن المجموالمستثمر فيهـا، فـالشركة  اثلة في  ممق  حقو  يت أولتصووق احقي  بية فاألغللدى المجموعة أقل من  

المسـتثمر فيهـا الشركة    لىطرة عس سيا إذا كانت تمارتأكد فيملظروف عند الة الحقائق وابار كافعين االعتتأخذ ب
  ويشمل ذلك:

  فيها.ر المستثمكة شرالات) التعاقدية مع صاحبي حقوق التصويت اآلخرين في يبرت(التتيب التر -
  لصلة.ألنشطة ذات اى توجيه اقدرة علاألم الة الشركمنح عن ترتيبات تعاقدية أخرى والتي ت ةتجالناوق  حقال -
  صويت محتملة.ت حقوق وأي لخاصة بالمجموعةا لتصويتحقوق ا -

 مـالـك إذا سيطرة على الشركات المستثمر فيهـا مـن عدمـه وذ ت تمارس  كان  ذاإ  أكد فيماة التتقوم المجموعة بإعاد 
  لثالثة.االسيطرة  من عناصر ر أو أكثرف إلى وجود تغير في عنصرولظحقائق واأشارت ال

دان ند فقيتم التوقف عن ذلك ععة ومجموبعة إلى التاالة  الشركلسيطرة على  نتقال اتابعة عند االالشركة  حيد  يبدأ تو
  .المجموعةالتابعة من قبل   الشركةعلى ة  طرالسي

ليـة ائم الماوقنة في اليها خالل السعلالتابعة المستحوذ  ة  ركالشادات ومصروفات  ريتدرج موجودات ومطلوبات وإ
  وقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.الت رة إلى المجموعة ولحينيطلسخ انتقال ارياراً من تاحدة اعتبالمو

م للمجموعـة ألاالشـركة  ن بنود الدخل الشامل اآلخر إلى مسـاهمي  الخسارة وكل بند مو  أ  يتم احتساب نسبة الربح
  .ملكية غير المسيطرة عجزاً حقوق ال كون رصيد إلى أن ي كا أدى ذليطرة حتى إذا موق الملكية غير المسحقوإلى 

السياسـات المحاسـبية ع  مـ  تسويات على القوائم المالية للشركات التابعـة كـي تتماشـىء العند الضرورة، يتم إجرا
  للمجموعة. 

المتعلقة   لمتداخلةفقات النقدية اوالتد   والمصروفاتخل  لد وحقوق الملكية وا  تايتم حذف كافة الموجودات والمطلوب
  ة.ماليعند توحيد القوائم ال مللشركات في المجموعة بالكات بين ابالمعامال

ن السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. في حالـة فقـدان فقدا  ونبد التابعة،  الشركة  يتم المحاسبة عن أي تغير في ملكية  
  بعة، فإنها:تاالالشركة طرة على يسالمجموعة ال

  

  التابعة .الشركة وبات رة) ومطلذلك الشه(بما في  تت موجوداالتوقف عن إثباتقوم ب -
  الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة .يمة بالتوقف عن إثبات الق ومتق -
  التحويل المتراكمة، المقيدة ضمن حقوق الملكية .ات فروقات ثبإ قوم بالتوقف عنت -
  للعوض المستلم . لةثبات القيمة العاد إبتقوم  -
  فظ به .ثمار محتألي است ةلمة العاد وم بإثبات القيتق -
  .جز في الربح أو الخسارة تقوم بإثبات أي فائض أو ع -
اآلخـر إلـى قائمـة   في قائمة الدخل الشـاملا  بقاألم من البنود المثبتة ساالشركة  وم بإعادة تصنيف حصة  تق -

شـرة ابمجموعـة موب إذا قامـت الالقتضـاء، كمـا هـو مطلـا  رباح المبقاة، حسبألاالرباح او الخسائر أو ا
 .المطلوبات ذات العالقةوجودات وبعاد المباست
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١٠ 
 

    )تابع( سبيةخص بأهم السياسات المحا لم -٤

 المتداولة  تبويب البنود المتداولة وغير ٢- ٤

تكـون .  اولـة وغيـر متداولـةتد الموجودات والمطلوبـات بقائمـة المركـز المـالي الموحـدة مبوبـة إلـى مض  عريتم  
  عندما: ةداولتم  الموجودات

 .امه خالل دورة تشغيل عاديةه أو استخد أو تنوي بيع لق األصعة تحقالمجموقع تتو -
 ل بشكل أساسي لغرض المتاجرة.تحتفظ المجموعة باألص -
 إثنى عشر شهراً بعد السنة المالية. صل خالل مدةاألق وقع المجموعة تحقتت -
تـزام سـوية الاسـتخدامه لت  يـود علـى اسـتبداله أوقا كانت خاضعة لإذ   الأو ما في حكمه إ  اً يكون األصل نقد  -

 ة.ة الماليسنعشر شهراً بعد ال يد عن إثنىلمدة تز

  ر متداولة.وتبوب جميع الموجودات األخرى على أنها موجودات غي

  عندما: ةمتداول  وباتلالمطتكون 
 يتوقع أن تسوية اإللتزام خالل دورة تشغيل عادية. -
 المتاجرة. ضسي لغريحتفظ باإللتزام بشكل أسا -
 ة المالية.سنبعد ال خالل إثنى عشر شهراً منلتسوية لتزام واجب ايكون اإل -
ى عشـر شـهراً بعـد مدة تزيد علـى إثنـللمجموعة حق غير مشروط في أن تؤجل تسوية اإللتزام ل  ال يكون -

 الية.ة المسنال

  متداولة.األخرى على أنها غير  المطلوباتوتبوب جميع 

  تلكات وآالت ومعداتمم ٣- ٤

قيمـة لهبوط فـي المتراكم والخسائر المتراكمة لة بعد طرح اإلستهالك البالتكلفوالمعدات  تظهر الممتلكات واآلالت
ل أي مـن مكونـات األصـل كبنـد بالنفقات المتكبدة إلستبدا(ما عدا األراضي حيث أنها ال تستهلك). يتم اإلعتراف  

يـادة ط عنـد زات أخـرى فقـفقـلمسـتبدل وترسـمل أي ناالغ الدفترية للجـزء  بل شطب المبملته مقاسل ويتم رمنفص
ف اإلصـالح والصـيانة الدوريـة للممتلكـات والمعـدات ل أمـا تكـالية المسـتقبلية المتعلقـة باألصـالمنافع االقتصادي

  دها.عند تكب روالدخل الشامل اآلخ ح أوالخسائر الموحدةيعترف بها في قائمة األرباوالمصانع  

لعمـر اإلنتـاجي سنة وفـي حالـة إخـتالف ا  هاية كلمعدات في نالو  واآلالت  للممتلكات  اجعة العمر اإلنتاجييتم مر
التقـدير نتاجي المتبقي بعد إعادة  ابقاً يتم إستهالك القيمة المتبقية الدفترية على العمر اإلبق تقديره سالمتوقع عما س

  تقدير.إعادة ال إعتباراً من السنة التي تم فيها

لـة االصـل) تـتم إضـافة ت المماثلـة (تفكيـك وإزالتزامـاسـتعادة واإلإلالحالية لإلزالـة وا  تيتعلق في اإللتزاما  فيما
 حاليـة بحيـث ال يزيـد المبلـغام الـى تكلفـة األصـل ذو العالقـة أو خصـمها منـه فـي الفتـرة الت فـي االلتـزالتغيرا

جل لألصـل فإنـه يجـب سـلتزام عـن المبلـغ المل زيادة اال، وفي حالالمخصوم من تكلفة األصل عن مبلغه المسج
إذا نتج عن التعديل إضـافة   الموحدة.خر  والدخل الشامل اآلو الخسائر  راً في قائمة األرباح ايادة فوعتراف بالزالا

ن د ال يكـوقـلة على ان المبلغ الجديد المسجل لألصل تنظر فيما إذا كان ذلك دال  الى تكلفة األصل، فإن المجموعة
القيمـة وذلـك األصـل ألجـل الهبـوط فـي    باختبـارالمجموعـة    ومكان األمر كذلك، تقـ  استرداد بكامله، وإذ قابالً لال

والـدخل الشـامل  أو الخسـائراالرباح  في قائمة رداد ومعالجة أية خسارة في هبوط القيمةقابلة لالستبتقدير قيمته ال
ة ترالموجودات خالل الف  ءمباشرة لتمويل إنشا  لتي استخدمتللقروض ا  الموحدة.يتم رسملة تكاليف التمويل  اآلخر

نـدما يكـون األصـل مؤهـل لهـا وذلـك ع  ت وإعـدادها لإلسـتخدام المحـدد الستكمال تلك الموجـودا  الالزمةالزمنية  
  لتحمل تكلفة اإلقتراض.

قسـط ة بطريقـة الالموحـد ر خوالدخل الشامل اآلة األرباح أو الخسائر بمصروف االستهالك في قائم  يتم االعتراف
دات. يتم استهالك الموجـودات لممتلكات واآلالت والمعبنود ا  لكل بند منر  لعمر اإلنتاجي المقد االثابت على مدى  

نتاجيـة اإليجـار أو علـى االعمـار اإلأراضي مستأجرة (تحسينات المباني المستأجرة) على مدة عقـد    المقامة على
نـود عنها كب  بةاسالمحت والمعدات يتم  نود الممتلكات واآلالاإلنتاجي لبف العمر  لعندما يختللموجودات أيهما أقل.  

معـدات وذلـك لتخفـيض قيمتهـا الدفتريـة وال اآلالتوك على جميـع بنـود الممتلكـات يتم احتساب اإلستهالصلة.منف
  :مقدر كما يليحسب العمر االنتاجي ال
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    )تابع( السياسات المحاسبيةملخص بأهم  -٤

  ) تابع( تلكات وآالت ومعداتمم ٣- ٤

  ر االنتاجية / سنةعمااأل               النوع

   ١٠- ٣٬٣٣  بانيم
      ٤- ٣٬٣٣  مباني مستأجرةات علي تحسين

  ٢٥- ٣٬٣٣  دات رية وآبار ومعيآالت ومعدات زراع
  ٢٠- ١٠  سيارات وشاحنات

  ٢٥- ٢  حاسب آليت مكتبية وأثاث ومفروشات ومعدا
  ٣- ٢  باتات مثمرةن

مالية، كل سنة  هاية  نات في  والمعد   اآلالتلكات والنتاجية والقيمة المتبقية للممتتقوم المجموعة بمراجعة االعمار ا
ود فـرق يـتم التعامـل معـه كتغيـرات فـي التقـديرات وفي حال وجـ  ،المنفعة المتحصل عليها  تعكسللتأكد من أنها  

  لالحقة).غيير والسنوات افي سنة التالمحاسبية (

  التكاليف الالحقة 

إذا كـان البنـد    جة لذلكالمدر  القيمةوالمعدات ضمن    آلالتاستبدل لبند من بنود الممتلكات وتسجل تكلفة الجزء الم
وعة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانيـة قيـاس تكلفـة ذلـك قبلية للمجمتتدفق منافع اقتصادية مستمل  من المح

  .غاء اعتراف القيمة المدرجة للجزء القديم المستبدلموثوق، ويتم إل الجزء بشكل

عـدات والم  اآلالتمتلكـات وغيل المانة وتشـلى صيعجموعة  ية التي تتحملها المتسجل التكاليف والمصاريف اليوم
زيد بصورة نات التي تالموحدة عند تكبدها. يتم رسملة التحسي  الدخل الشامل اآلخرو  و الخسائرأفي قائمة االرباح  

  ة من قيمة األصل أو عمر االصل المعني.جوهري

  لمثمرة النباتات ا ٤- ٤

  رة بأنها: اتات المثميث عّرف النب" ح داتلمعوااآلالت لممتلكات و" ا ١٦قم ر ة الدوليبالمحاسمعيار 
 تجات زراعية.أو توريد منتستخدم في إنتاج  -
 ة.مر ألكثر من مرة خالل الفترمن المتوقع أن تث -
  عها كمنتجات زراعية بخالف مبيعات الخردة العرضية.هناك إحتمال بعيد من بي -

كمـة للهبـوط فـي ائر المترامتـراكم والخسـهالك السـتعد طـرح اإلبالتكلفة بالمثمرة    بالنباتات  ييتم اإلعتراف األول
شمل تكاليف المواد الخام مجموعة للحصول على األصل وتتكلفة المبالغ التي تكبدتها ال. تشمل الدت، إن وجالقيمة

 حقيـق الغـرضكنها مـن تلة التي تمابوضع الموجودات بالح  العمالة وجميع التكاليف المباشرة األخرى المرتبطةو
  اجله .  ؤها من شراالذي تم 

الفـرق بـين صـافي   نباتات المثمرة (تحسـب علـى أسـاساستبعاد ال  بأي أرباح أو خسائر ناجمة عناالعتراف    يتم
والـدخل الشـامل   خسـائراتات) في بند إيرادات أخرى في قائمـة األربـاح أوالبيع والقيمة الدفترية للنبمتحصالت ال

  تبعاد.الستم فيها اترة التي يدة في الفالموح آلخرا

  ر الملموسةالموجودات غي ٥- ٤

في القيمـة ، إن والخسائر المتراكمة للهبوط  المتراكم    طفاءكلفة ناقصاً اإلملموسة بالتيتم قياس الموجودات غير ال 
بـات ، ويـتم إثتم رسـملتهايـتكـاليف التطـوير، ال   لموجودات غير الملموسة المنتجـة داخليـاً، بإسـتثناءإن ا  .توجد 

الموجودات غير   اءإطفيتم    ها.عند تكبد الموحدة    اآلخرشامل  والدخل ال  ح أو الخسائراألربا  ئمةفات في قاالمصرو
ى مدى العمـر االقتصـادي لهـا والبـالغ مـن على أساس القسط الثابت عل  األعمار اإلنتاجية المحددة  ذات  الملموسة

مسـتقبلية فع إقتصـادية دفق منال تمن المحتمندما يكون حقة فقط عنفقات الالليتم رسملة ا ر سنوات.خمس إلى عش
  اس النفقات بشكل موثوق.، ويمكن قي رتبطة بالنفقات إلى المجموعةم

االنتاجية ومؤشرات الهبـوط فـي القيمـة فـي نهايـة   دات غير الملموسة وأعمارهااجعة القيم المتبقية للموجويتم مر
  ة.ند الضرورمستقبلي ع رسنة مالية وتعدل بأث كل
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١٢ 
 

    )تابع( سبيةت المحا بأهم السياساملخص  -٤

  ة الحيوي الموجودات ٦- ٤

لحيويـة يـتم ة الموجـودات القيمة العادلة ناقصاً التكاليف البيعية ، التغيرات في قيملحيوية باا  يتم قياس الموجودات
  الموحدة. شامل اآلخر والدخل الإلعترف بها في قائمة األرباح أوالخسائر ا

  ثمارية   عقارات إست ٧- ٤

نمـاء أو بغـرض إة  ض كسـب إيـرادات إيجاريـوعة بغرفظ بها المجمأراضي تحت  ارية فيثمتارات اإلستتمثل العق
والمبـاني المسـتخدمة فـي علـى األراضـي  ن، وال تشـتمل  رأس المال من خالل الزيادة في القيمة أو لكال الغرضي

ستثمارية رات االعقالتظهر اي.غراض البيع اإلعتياد الخدمات أو ألغراض إدارية أو أل إنتاج أو توريد البضائع أو
ت) وخسـائر الهبـوط (التـدني) فـي القيمـة المتراكمـة (إن مة (إن وجد كها اإلستهالكات المتراماً منبالتكلفة مخصو

جميـع التكـاليف المرتبطـة   األراضي. وتتضمن التكلفة سعر الشراء مضـافاً إليـه  اليتم استهالكعلماً بأنه    وجدت)
 لإلســتخدام فــي الغــرض ن معــداً الالزمــة ليكــو وبالحالــة ســتثمارياإل ى العقــاربإنشــاء أو الحصــول علــمباشــرة 

يـتم زاء األخـرى، ونفصـل عـن األجـويتم إستهالك األجزاء الهامة من العقار اإلستثماري بشكل ملمخصص له.  ا
ء والتـي العقـارات تحـت اإلنشـاات االسـتثمارية.يتم إدراج تكلفـة اإلفصاح باإليضاحات عن القيمة العادلـة للعقـار

أس المال من خالل الزيـادة رض إنماء رغإيرادات إيجارية أو ل  جل كسبء عقارات من أمنها إنشاالغرض    كوني
 دأ استهالكها عندما يكـون العقـار جـاهزاً لإلسـتخدامستثمارية. ويبالعقارات اإلفي القيمة أو لكال الغرضين ضمن  

  في الغرض المخصص له. 

عقـد   يع أو مـن خـالل الـدخول فـق البيبعاده (عن طريي عند استستثماراال  رري للعقاإثبات المبلغ الدفت  يتم إلغاء
فع اقتصـادية وال يتوقـع منـام بشـكل دائـم  تمويلي) أو عنـدما يـتم سـحب العقـار االسـتثماري مـن االسـتخدا  تأجير

لغـه مب )ماري و(بتبعاد العقار االسـتثرق بين (أ) صافي المتحصالت من اسمستقبلية من استبعاده. يتم تسجيل الف
إذا تغيـر التي يتم فيها االستبعاد أو الشـطب.  في السنةر  خوالدخل الشامل اآلائر  أوالخسائمة األرباح  فتري في قالد 

 اآلالتتلكــات و تشــغله المجموعــة فيــتم إعــادة تبويبــه إلــى بنــد الممري فأصــبح عقــاراً ار االســتثمااســتخدام العقــ
  والمعدات.

  البيع    بها لغرض ات المحتفظالموجود ٨- ٤

إلدارة باعتمـاد واإللتـزام بخطـة عند قيـام ا  ت محتفظ بها لغرض البيع وذلكت كموجوداموعة الممتلكابر المجعتت
 عها ، واحتمال اإلنتهاء من عمليـة البيـع خـالل إثنـيجموعة من العقارات لغرض بيرسمية لتسويق عقار ما أو م

المجموعـة و ، تقـوم  على هذا النح  موجوداتالعند تصنيف  لموحدة .  ز المالي ائمة المركاعشر شهراً من تاريخ ق
المقدرة لها ناقصا تكاليف دفترية أو القيمة العادلة  ار أو مجموعة عقارات بالقيمة الترية لكل عقبتسجيل القيمة الدف

ال يـتم   البيـع فإنـهبهـا لغـرض    وجـودات كموجـودات محـتفظالبيع المقدرة ، أيهمـا أقـل . عنـدما يـتم تصـنيف الم
  . إطفاءهاو ستهالكها أإ

  المخزون   ٩- ٤

ألي مخزون بطيء الحركة،   يهما أقل بعد أخذ المخصص الالزملة للتحقق أون بالتكلفة أو القيمة القابظهر المخزي
ف يكـاليف التحويـل والتكـالتوسـط المـرجح. تشـمل التكلفـة مجمـوع تكلفـة الشـراء وتتحدد التكلفـة باسـتخدام المو

المتوقـع  ابلة للتحقق فتمثـل سـعر البيـعلقيمة القالحالي. أما اوموقعه  ه  ون في حالتوضع المخزالمرتبطة باألخرى  
ً   في راعيـة مـن النباتـات يـتم قيـاس المنتجـات الز  عـة. منه تكـاليف البيـع المتوقالنشاط العادي للمجموعة مطروحا

  . عيةاليف البيكمة العادلة ناقصاً التالمثمرة في تاريخ الحصاد بالقي

  حكمه قد وما في الن ١٠- ٤

رها مـن اإلسـتثمارات قصـيرة البنوك وغي ندوق والودائع تحت الطلب لدىنقد في الصحكمه يشمل الوما في قد  الن
  ل ثالثة أشهر أو أقل. يكون تواريخ إستحقاقها خال ل ذات السيولة العالية التياألج

     الذمم التجارية المدينة ١١- ٤

االعتيـادي. يـتم ياق العمـل  المبيعة فـي سـمنتجات  ال  مالء نظيرحقة من العالغ المستهي المب  نةيالتجارية المد الذمم  
دة الفعليـة، طفـأة باسـتخدام طريقـة الفائـوتقاس الحقاً بالتكلفة الم  مبدئياً بالقيمة العادلة  مدينةالتجارية الإثبات الذمم  

 ائرلخسـربـاح أو اقائمـة األ اف بهـا فـييـتم االعتـر والتى وقعة في القيمةخسائر االئتمانية المتالناقصاً مخصص 
  .آلخردخل الشامل اوال
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١٣ 
 

    )ابعت( بأهم السياسات المحاسبية ملخص -٤

  الزكاة مخصص  ١٢- ٤

الهيئـة العامـة للزكـاة والـدخل فـي فقـاً لتعليمـات  والموحـدة  ة  القوائم الماليحتساب مخصص الزكاة سنوياً في  إيتم  
األربـاح أو ن قائمـة يلها ضـمتسـج مزكـاة يـتند الـربط النهـائي للالسعودية. أية تعديالت قد تنتج عالمملكة العربية  

  الربط النهائي فيها، حيث يتم حينئذ تسوية المخصص.يتم إستالم الموحدة في السنة التي سائر الخ

 فة لقيمة المضاضريبة ا ١٣- ٤

م السـلعة أو ضريبة فور صدور الفاتورة أو تسليلنظام ضريبة القيمة المضافة  ويتم إحتساب ال  وعة  المجمتخضع  
 ىلقابضـة وعلـللشـركة اي   ة المضافة على أساس شـهرالقيمم إقرار ضريبة  يتم تقديمنه، و  جزء  والثمن أإستالم  

  اساس ربعي للشركات التابعة.

  القروض    ١٤- ٤

د الفوائـد علـى القـروض مستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة ويـتم قيـصافي القيمة اليل القروض بيتم تسج
، أمـا السـنة التـي اسـتحقت بهـا خـالل وض طويلـة األجـلعلى القرلفوائد يد اقيتم ة. يريقة الفائدة الفعلباستخدام ط

فقـا لمعيـار تكلفـة األصـل و  تها كجـزء مـنئد على القروض طويلة األجل لتمويل األصل المؤهل فيـتم رسـملالفوا
  .٢٣رقم   سبة الدولياالمح

 الموظفين مخصصات منافع ١٥- ٤

  عمل السعودي.فقاً لنظام النسوبيها وماعي لماإلجت لتأمينصص التقاعد وامة بمخجموعة بالمساهمتقوم ال

 يةالسنو اإلجازات  - أ

ل ســنوية بنــاًء علــى نظــام العمــللعــاملين الخاصــة باإلجــازات ال اســتحقاق لاللتزامــات المقــدرةيــتم عمــل 
  السعودي.

 ننهاية الخدمة للموظفي مكافأةالتزامات   -ب

ً وظفين العــامليفــة المــيــة الخدمــة لكااتســتحق مكافــأة نه  عمــل المتبــع فــيم نظــام الط وأحكــا لشــرون وفقــا
  خدماتهم.، عند انتهاء عقود مجموعةال

المستقبلية التي تستحق  ن طريق تقدير قيمة المنافعلمتعلق بخطط المنافع المحددة عا  مجموعةم احتساب التزام اليت
  الية.لى القيمة الحوصول إخصم القيمة للتلية والمستقبلية وللموظفين في الفترات الحا

 غرض الوفاء بهـذه االلتزامـاتللتكاليف ب عند تحديد العناصر الرئيسية  ت التي تستخدماإلفتراضا  مجموعةتضع ال
االكتـواري وتشـمل تلـك اإلفتراضـات التـي تسـتخدم   تراضات بعد استشـارة الخبيـرالمستقبلية. يتم وضع هذه اإلف

المؤهـل يـر االكتـواري  يقـوم الخبلوبـات.  بالمط  متعلقـةصـر التمويـل اللك عناالعتيادية وكـذ اديد تكلفة الخدمة  لتح
 .إلئتمان المخططةوحدة اوذلك باستخدام طريقة فع المحددة باحتساب التزام المنا

 يكتواريـة مباشـرة فـمنافع المحددة التي تتكـون مـن األربـاح والخسـائر االبإعادة تقييم التزامات ال  يتم االعتراف
التزامـات المنـافع المحـددة   دة الصـافي علـىروف الفائـمصـ  موعةمجد ال، تحد ةالموحد   اآلخر  الشاملقائمة الدخل  

وصـافي المحددة عند بدايـة السـنة    تخدم في قياس التزامات المنافعق تطبيق معدل الخصم الذي يسلسنة عن طريل
لسـنة خـالل انـافع المحـددة ات المى صـافي التزامـلـار أي تغير يطرأ عااللتزامات المحددة فيها بعد األخذ باالعتب

فع األخـرى المتعلقـة بخطـط المنـاوالمصاريف  عتراف بمصروف الفائدة الصافيامات. يتم االات لاللتزالمدفوعو
  .الموحدة و الخسائرالمحددة في قائمة األرباح أ
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١٤ 
 

    )تابع( لخص بأهم السياسات المحاسبيةم -٤

  المخصصات  ١٦- ٤

ون سـابق وأن يكـ نتيجة لحدثضمني)  أو  م (قانونيإلتزام قائ  مجموعةالجب إثبات المخصص عندما يكون لدى  ي
مكـن إجـراء جة لموارد لها منافع إقتصادية لتسوية هـذا اإللتـزام وأنـه يدفقات خارت لمحتمل أنه سوف يتطلبمن ا

  لتزام بطريقة يمكن اإلعتماد عليها.ير لمبلغ اإلتقد 

وية لمطلـوب لتسـنفـاق ااإل  أو لجميـع  بل طرف أخر) لـبعض مـنالمتوقع أن يتم اإلسترداد (من ق  عندما يكون من
يـتم إثبـات المبلـغ المسـترد فقـط عنـدما يكـون فـي حكـم   ال)، فإنهمثقد تأمين على سبيل الخالل ع  مخصص (من

بـات هـذا المبلـغ المسـترد كأصـل مسترد إذا قامت المنشأة بتسوية اإللتزام، ويتم إثم المبلغ الأنه سيتم إستالالمؤكد  
ك وذلـدخل الشـامل اآلخـر  والـائر  رباح أو الخسقائمة األ  مخصص فيالبالمتعلق    صل. يتم عرض المصروفمنف

  عد طرح المبلغ المسترد.بالصافي ب

  المعامالت بالعمالت األجنبية  ١٧- ٤

قتصادية الرئيسية التـي تمـارس م بها المجموعة بعمالت مختلفة عن عملة البيئة االالت التي تقوتسجيل المعام  يتم
اريخ بتـأسـعار الصـرف السـائدة سـتخدام السـعودي) بإ الـلایر - ة  الوظيفيـا  هـلهـا (عملتجموعة نشاطها من خالالم

رف السـائدة بتـاريخ ام أسـعار الصـلنقدية باستخد تلك المعامالت. يتم إعادة تقييم الموجودات واإللتزامات ا  حدوث
و أربـاح  ائمة األق  يشرة فمبا  وقات العملة الناجمةويتم االعتراف بأرباح وخسائر فر  الموحدةالقوائم المالية  إعداد  

جــودات والمطلوبــات غيـر النقديــة بالتكلفــة التاريخيــة ثبـات الموإ الموحــدة. يــتمل اآلخـر ل الشــاموالــدخ لخسـائرا
نقدية المثبتة بالقيمـة العادلـة دوث تلك المعامالت بينما يتم تحويل البنود غير الد في تاريخ حم السعر السائباستخدا

قيمـة مـن تلـك الء ح وخسائر التقييم كجزف بأرباويتم االعتراالموجودات يم تلك قيتد بتاريخ استخدام السعر السائب
  العادلة.

  يرادات اإل ١٨- ٤

نقـدي الـذي تـم تحصـيله أو القابـل للتحصـيل مـن بيـع القيمـة العادلـة للمقابـل الإليرادات من بيع البضائع بتقاس ا
علـى السـيطرة    عنـدما يـتم نقـليـرادات  إلبإثبـات ا  ةمجموعـم العاديـة. تقـوال  مجموعةلبضائع في سياق أنشطة اال

هذه البضائع، وأال الحرية في استخدام أو بيع ع للعميل، ويتمتع العميل بمطلق  سليم البضائالبضائع، أو عندما يتم ت
ع إلـى شـحن البضـائنـدما يـتم علبضائع. ويتم التسليم اك إلتزام غير مستوفى بما يؤثر على قبول العميل ايكون هن

ع وفقاً لعقـد البيـع أو مـع عميل البضائإلى العميل، وإما أن يقبل الوالخسائر  خاطر التقادم  تحويل مو  وقع المحدد الم
  على استيفاء جميع معايير القبول.  دليل موضوعي مجموعةلدى ال ء أحكام القبول أو أن يكونانقضا

 فيهـا هـذا  نيـة التـي يكـونطة الزمنقهذه هي ال  ع، حيث أنليم البضائما يتم تسد عن  التجارية المدينةم  يتم إثبات الذم
  ور الوقت قبل أن تُستحق الدفعة.يلزم سوى مرالمبلغ غير مشروط، ألنه ال 

  يجاراإل ١٩- ٤

بدايـة اإليجـار.   (أو يحتوي على إيجار) يعتمد على جوهر الترتيب فـي  الترتيب التعاقدي إيجاراً   تحديد ما إذا كان
علـى اسـتخدام أصـل أو أصـول   به يتوقـف  ذا كان الوفاءيجار) إإ  يحتوي على  جاراً (أولتعاقدي إيالترتيب ا  يعتبر

علـى ذلـك الحـق فـي الترتيـب. صول حتى لو لم ينص صراحة الترتيب حق استخدام األصل أو األددة، وينقل  مح
ذي إليجـار الـيصنف عقد اتشغيلي. و  ر تمويلي أو عقد إيجاريصنف عقد اإليجار عند تاريخ نشأة العقد كعقد إيجا

  لي.إيجار تموي كعقد  مجموعةى الملكية إلى الجوهرية علر والمنافع الالمخاط فةينقل كا

  كمستأجر   مجموعةال

علـى   والدخل الشامل اآلخـر  ألرباح أو الخسائرتشغيلي كمصاريف في قائمة اعتراف بمدفوعات اإليجار اليتم اال
يبات لعقد راء الترتد التفاوض وإجكبدة عنمتمباشرة  التكاليف الجار. إن الفترة اإلي  القسط الثابت على مدارأساس  

أسـاس القسـط الثابـت  ؤجر ويتم اإلعتراف بها علـىعلى القيمة الدفترية لألصل الم  يتم إضافتهااإليجار التشغيلي  
  ار فترة عقد اإليجار.على مد 
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      )تابع( اسبيةملخص بأهم السياسات المح -٤

  ربحية السهم    ٢٠- ٤

اب إحتسـالعادية، حيث يـتم    لك لألسهمن وجدت) وذ م المخفضة (إية السهحاألساسي وربتم عرض ربحية السهم  ي
لمتوسـط المـرجح علـى اة  شـركللسـهم العاديـة  ة السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملـة األربحي
ويـتم   .سنةال  لالمصدرة خالة المعاد شراؤها أو  ة، معدلة بعدد األسهم العاديالسنألسهم العادية القائمة خالل  لعدد ا

والمتوسـط  للشـركةاصـة بحملـة األسـهم العاديـة ارة الخالخسـة بتعـديل الـربح أو هم المخفضـربحية السـ  احتساب
  . سنةا خالل الآثار جميع األسهم العادية المخفضة المحتمل إصدارهب سنةل السهم القائمة خالالمرجح لعدد األ

   يةالقطاعات التشغيل ٢١- ٤

   موعة:ات المجو أحد مكونه القطاع التشغيلي

لـك اإليـرادات نهـا مصـروفات ( بمـا فـي ذ ات ويتحمـل عة أعمال قد يكتسب منهـا إيـراد الذي يقوم بأنشط  - أ
 عة نفسها ). بمعامالت مع مكونات المجمووالمصروفات المتعلقة 

أة إلتخـاذ نشـات التشـغيلية بالمارل رئيس صانعي القربمنتظم ـ من ق  بشكل  - الذي تراجع نتائجه التشغيلية    -ب
 ائه.تخصيصها للقطاع ، ولتقويم أد لموارد التي سيتم حول اقرارات 

 منفصلة.  توفر عنه معلومات ماليةالذي ت  -ج

 تعلقة بالقطـاعالقرارات التشغيلية تتضمن البنود المباشرة الم  ذيلمتختم التقرير عنها  يلتي  نتائج القطاع التشغيلي ا
ثة قطاعات تشغيلية كما هـو لدى المجموعة ثال  قولة.درجة معالتشغيلي بع  تي توزع على القطاالالتشغيلي والبنود  

  ).٢٤اح رقم (ضح في اإليضمو

      المصروفات ٢٢- ٤

 المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبـر  المصروفات  واإلداريةالعمومية  وويقية  تتضمن المصروفات البيعية والتس
ت توصـيل نشـاط البيـع وسـياراعلـق بل مـا يتفى ك  يةويقتسوال  ةالبيع  صروفاتلمالمبيعات. تتمثل ا  من تكلفة  جزء

ضـمن التسـويق. كـل المصـاريف األخـرى تصـنف اريف األخـرى المتعلقـة بى بـاقي المصـالبضاعة باإلضافة إل
روفات البيعيـة صـالمبيعـات، المكة بـين تكلفـة  . يـتم توزيـع المصـاريف المشـترإلداريـةاوالعمومية  المصروفات  

  اجة الى ذلك. ساس منتظم عند الحعلى أدارية  اإلوعمومية ال ويقية، المصروفاتتسوال
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 لبيع بغرض امحتفظ بها  ك نفةمصغير متداولة موجودات  -٥

  م ٢٠٢٠  
  -  بداية السنة  الرصيد في

  ٢١٫٩٤٧٫٢٥٢  )تراآالت ومعدات وسيا، صافي (ممتلكات وآالت ومعدات المحول من

  (٨٣٥٫٠٨٨)  إستبعادات 
  ٢١٫١١٢٫١٦٤  

  (٤٫٥٠٠٫٠٠٠)   لقيمةإنخفاض في ا
   

                                                           ١٦٫٦١٢٫١٦٤  

قرار١٤٣٧صفر    ٢٥بتاريخ   صدر  (  هـ   رقم  الوزراء  عن  وا)  ٦٦مجلس  بالتوقف  يقضي  األعالف   زراعةلذي 
حالخضر قبل  الموا١٤٤٠صفر    ٢٥لول  اء  وبنم٢٠١٨نوفمبر    ٣فق  هـ  ذلك  اء  ،  ز  وعةلمجما  وقفتتعلى  راعة عن 

يرادات المجموعة إمن    ٪٨٠حوالي  تمثل  ألعالف الخضراء  بان مبيعات اعلماً    م٢٠١٩خضراء خالل عام  عالف الاأل
ي  ة ف حتى نهاية السنة المنتهيالمشروع    تشغيلة ليعمل  ةبديل  خطة    وجد التوم)  ٢٠١٩و  م  ٢٠١٨(  رتينسنتين األخيفى ال
  .موعةلمجريف اولة ومصامتدا البات ية المطلوتغطل م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

لمواجهة   يلایر سعود   ليون م  ٤٫٥الت والمعدات بمبلغ  فى قيمة اآل   هبوط  خصصمالموحدة    ائم الماليةكة بالقودي الشرل
     عالف.األ الت والمعدات الخاصة بزراعة يمة اآلفى ق نخفاض متوقعإي آ

ونتيجة    )ليات غير المستمرةلبيع والعملمحتفظ بها لداولة المتالصول غير ا(ا  ٥المالي رقم    للتقرير   وفقا  للمعيار الدولي
ً الزراعة نها  قافإيقرر مجلس ادارة الشركة  فقد  م  ٢٠١٨ف بنهاية عام  العالايقاف زراعة ا  لعالقة ت االت ذااآلبيع   وئيا

 لتمويليولة الالزمة  الس، وذلك لتوفير  بالدفاتر  صولفترية لأليقل عن صافي القيمة الد   ما الفي  ة االعالفاعبزر  مباشرةال
 . م١/١/٢٠٢٠ركة التشغيلية إعتباًر من الشأنشطة 

المزادات  ق بيعها من  كمحتفظ بها بغرض البيع عن طري  الموجودات المصنفة إستبعاد    يتم   من   ر.ش لمباايع  لباأو  خالل 
اإل  المتوقع يتم  مننتهاأن  مجموعة  ء  ا   بيع  فيلإللمتاحة  الموجودات  تاري  ستبعاد  من  سنة  إن الماليالتقريرخ  خالل   .

االمموجودات   لإلتالمجموعة  بشكل رئيسي من معدات  ستبعاد حة  ي في  التي كانت تستخدم بشكل رئيسزراعية    تتكون 
بعاد لمتاحة للإلستلموجودات ا عة امجموإلنخفاض في قيمة  م تحميل خسارة ا. يت اعيةالزر  عالمشاريونة  ل والصياالتشغي

   ة.د ربح أو الخسارة الموحالعلى قائمة 

 نقد وما في حكمه -٦

  ديسمبر ٣١كما في   
  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
      

  ٤٨٫٣٦١  ٧٠٫٣٠٠ نقد بالصندوق 
  ١٫٠٤٤٫٤٥١  ٨٠٫٣٨٦٫٠٦٠ نقد لدى البنوك  

    

  ١٫٠٩٢٫٨١٢  ٨٠٫٤٥٦٫٣٦٠  
     

  

 صافي  -ية رتجا مدينة ذمم  -٧

  ١٫٩٤١٫٨٤٩  ١٫٩٨٢٫٩٢٢  رية *دينة تجاذمم م
  ) ٢٠٥٫٢٢٨(  ) ٢٥٫٠٨٥( ئتمانية متوقعةإصص خسائر خيخصم : م

    

 ١٫٧٣٦٫٦٢١  ١٫٩٥٧٫٨٣٧  
    

  : ئتمانية متوقعةإمخصص خسائر فيما يلي الحركة في 
  

  ١١٫٢٤٧٫١٥٠  ٢٠٥٫٢٢٨ ر يناي ١الرصيد في 
  ٧٥٠٫٠٠٠  -   ةلسنالمكون ل
  ) ١١٫٧٩١٫٩٢٢( ) ١٨٠٫١٤٣(   صصختسوية الم

     

  ٢٠٥٫٢٢٨ ٢٥٫٠٨٥ ) ٢٣( رية موضحة في االيضاح رقماالمدينة التجتفاصيل الذمم * 
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 وأرصدة مدينة أخرى وفات مدفوعة مقدماً صرم -٨

  ديسمبر ٣١كما في   
  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
      

 ً  ٤٢٩٫٤٦٤ ٥٥٤٫٨٤٤ مصروفات مدفوعة مقدما
 ٣٣٫١٥٠- دمة للموردينمقدفعات 

 ٢٠٥٫٦٠٥ ٣١٨٫٩٥٧ نموظفي سلف وعهد
 -  ١٫١٩١٫٣٦٢  ضافة مستحقةبة قيمة مضري

     

  ٦٦٨٫٢١٩  ٢٫٠٦٥٫١٦٣  
     

 صافي -مخزون  -٩

  ديسمبر ٣١كما في   
  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
     

 ٢٫٣٦٤٫١٤٩ ٤٤٦٫٥٥٥ ف أعال
 ٣٫٣٦٥٫٤٤٨ ٣٫٢٢٣٫٢٣٢ قطع غيار  

  ٣٠٢٫٣١٠  -   ة ومبيدات بذور وأسمد -خالت االنتاج مد
     

  ٦٫٠٣١٫٩٠٧  ٣٫٦٦٩٫٧٨٧  
  ) ١٫٧٩١٫٣٨١(  ) ١٫٧٩١٫٣٨١( ركةن بطيء الحمخزومخصص 

  ) ١٫٥٩٥٫٠١٠(  -   ف) مخصص هبوط في قيمة المخزون (أعال
     

 ٢٫٦٤٥٫٥١٦  ١٫٨٧٨٫٤٠٦  
    

  ستثمارية رات إاقع -١٠

  برديسم  ٣١كما في   
  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
     

  ١٥٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  بع *ضي في مدينة ينثمار في أراإست
  ٧٩٦٫٠٠٠  ٧٩٦٫٠٠٠  **بيل الج في مدينةأراضي ثمار في إست

      

                                                          ٩٤٦٫٠٠٠  ٩٤٦٫٠٠٠  
     

   ةتقدير القيمة العادل

بـرقم تـرخيص  تثمـين معتمـد"  "خبير  العقاري  يكه للتقييمرة وشربعاد المتطوأبشركة    ستعانةقامت المجموعة باإل*   
ــديرلت ١٢١٠٠٠٠٣٩٢و  ١٢١٠٠٠٠٢١٩ ــة ق ــةعال القيم ــتثللع ادل ــارات اإلس ــت أل ماريةق ــي بلغ ــع والت رض ينب

  سعودي. لایر ٢٧٢٬٠٠٠

 القيمـة لتقـدير"خبيـر تثمـين معتمـد"  وشريكه للتقييم العقـاري  تطورةمبعاد الأبشركة  ستعانة  باإل  قامت المجموعة**   
  .عودي سلایر ١٫٣٠٤٫٨٠٠ت التي بلغرض الجبيل وأل اإلستثماريةللعقارات ادلة  الع

  ناه : اس لتقدير القيمة العادلة كما هو مبين أد السوقية كأس قيمةم الاستخد إتم 
  

   م٢٠١٩ديسمبر   ٣١   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
      
  ٩٤٦٬٠٠٠  ٩٤٦٫٠٠٠  لفة كالت

     

  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٫٥٧٦٫٨٠٠  يمة العادلةالق
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١٨ 
 

  ملموسة ، صافيموجودات غير  -١١

  ج تراخيص برام 
  الدفترية قيمةلافي صا  لمتراكما اءطفاإل  كلفةالت  بيان ال

        
  ١٫١١٧٫٨٠١  ) ٢٫٢٦٣٫٠٥٣( ٣٬٣٨٠٬٨٥٤  م٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ) ٢٥٥٫١٣٧(  ) ٢٥٥٫١٣٧(  -   فاتإضا
      

  ٨٦٢٫٦٦٤  ) ٢٫٥١٨٫١٩٠( ٣٬٣٨٠٬٨٥٤  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١صيد في الر
        
  ٨٦٢٫٦٦٤  ) ٢٫٥١٨٫١٩٠( ٣٫٣٨٠٫٨٥٤ م٢٠٢٠ايرين ١لرصيد في ا

  ) ١٩٥٫٣٧٠(  ) ١٩٥٫٣٧٠(  -     إضافات
      

  ٦٦٧٫٢٩٤  ) ٢٫٧١٣٫٥٦٠( ٣٫٣٨٠٫٨٥٤  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ام الدولية القابضة جموعة أنعمركة ش
  مة سعودية)مساه(شركة 

   م٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١ نة المنتهية فيئم المالية الموحدة للسإيضاحات حول القوا
  عودي)  الس(باللایر

  

  

١٩ 
 

   وآالت ومعدات، صافيممتلكات  -١٢

 ديسمبر ٣١  إعادة تصنيف  إستبعادات  إضافات ر يناي ١
     :التكلفة

 ٩٦٫٦٨٨٫٤٤٢- - - ٨٨٫٤٤٢٦٫٦٩  *  أراضي
 ٤٣٫١٢٩٫٣٦٨- --٨٫١٢٩٫٣٦٤٣مباني **

 ٩٦٫٨٣٥٫٢٥٣٥١٫٥١٥٫٣٨٩- ٠٤٢٫٣١٧٫١٤٨٦٠٠٫٣٣  ي ومعدات ر اراعية وآبت ومعدات زر آال
٠٠٠٫٣٠٤٫١٦٧٫٩٩٥٥٩٤٫١٨٨٫١٢-١٦٫٣٨٦٫٥٨٩ سيارات وشاحنات  
 ٩٫٩٠٥٫١٢٦- ٩٫٨٦٤٫٩٧٨٨٧٧٫٥٦٣٧٫٤٢٠  يوحاسب آلدات مكتبية ومع  أثاث ومفروشات

 - - ٢٤٠٫١٠٣-٢٤٠٫١٠٣يذحت التنفمشاريع رأسمالية ت
 - -   - - )١٠١٫٠٠٣٫٢٤٨(  إعادة تصنيف

  

 ٢٧٤٫٦٢٣٫٢١٣١١١٫١٦٨٫٥٢٣٣٠٧١٠١٫٠٠٣٫٢٤٨٢١٣٫٤٢٦٫٩١٩ موع التكلفةمج
  

  :مع اإلستهالكمج
 ٢٨٫٣١٨٫٦٦٥-  - ٧٣٤٫٦٫٩٤٧٢٧٠٫٩٣١١٫٣ مباني

٧٧٥٫٦٥٦٫٠٣٧٢٣٤٣٫٥٤٤٫-٨٫١٨٢١٧١١٧٫٠٢٢٫٥٧٨٢٫وآبار ومعدات رييةت ومعدات زراعآال  
١٣٫٣٣٥٫٩٧٠٥١١٫٠١٠٠٠٠٫٣٠٣٫٣٩٩٫٩٥٩٤١٧٫٠٢١١٠٫ وشاحنات سيارات  

٨٠٢٩٫٦٩٦٫- ٢٩٫٥٤٥٫٣٤١٨٨٫٨٨٠٠٣٧٫٤٢آليكتبية وحاسبات ومعدات مأثاث ومفروش  
 - - - - ) ٩٩٦٫٠٥٥٫٧٩(  إعادة تصنيف

  

 ٢٣٢٫٩٥١٫٨٧٣٩٩٩٣٫٤٫٠٧٫٤٢٠٦٧٩٫٠٥٥٫٩٩٦٩١٫٩٧٧٫٢١١ مجموع مجمع االستهالك
      

   والمعدات الهبوط في قيمة الممتلكات واآلالت 

   ٤٫٥٠٠٫٠٠م٢٠٢٠يناير١
  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠   -  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 ١٢١٫٤٤٩٫٧٠٨     م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ -  صافي القيمة الدفتربة

      ) ٤٫٥٠٠٫٠٠٠(  يفإعادة تصن

     ١٢٥٫٦٧٢٫٠٤٢ م٢٠١٩يسمبر د ٣١ -  ةفتربيمة الدقصافي ال
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  مساهمة سعودية)كة (شر

   م٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١ نة المنتهية فيلسلموحدة لائم المالية قواإيضاحات حول ال
  عودي)  الس(باللایر

  

  

٢٠ 
 

  )تابع( وآالت ومعدات، صافيممتلكات  -١٢

 ٤٬١بقيمـة  ٢متر مليون ١٥٬٢ها تتبلغ مساح منطقة الجوفقطع أراضي زراعية ب)  ٧دى المجموعة عدد (ل      *   
 ٢٣  قيمـةب  ٢رمتـ  ١٩٧٬٥٥٥تها  تبلـغ مسـاحة جـدة  مدينـب  بحـي الخمـرة، وكـذلك أرض  وديمليون لایر سع

ضـمن مـن    هـىمجموعـة وباسـم المسـجلة  ليسـت  ، هـذه القطـع  ملكيـةصـك    اهـلـيس ل  ون لایر سـعوديملي
لـى المعـدات عالت وت واآلالممتلكا  يشتمل بند   كما  .م١٩٩٥  موعة وقت الدمج عاماألراضي التى آلت للمج

ار تثمنـاف لإلسـة كرالتمويـل مـع شـركوفقـاً إلتفاقيـة    مانكضـ  مليون لایر سعودي  ٢٠مبلغ  ب  ومبنىأرض  
بحيـث يـتم اعـادة ر والتقسـيط  لإلسـتثماالـرئيس التنفيـذي لشـركة كرنـاف  ل الصك باسم  يم تسجوت  والتقسيط

الفوائـد بلـغ م المتبقية مـع ة االقساطاد كافة بسد المجموع  تقامقساط ،  اد جميع االية للمجموعة حال سد الملك
  .مجموعةنقل الملكية لل ء منهاولم يتم اإلنت

 لسـعوديينوف مـن قبـل مقـيم معتمـد لـدي هيئـة المقيـيمن اجي بـالالمشروع الزراعـييم  موعة بتقالمجقامت  
لقيمة وقد كانت البيع  الة احقق فى حتالقابلة للية العادلة وفقا للقيمة السوق )(شركة ري ماكس للتقييم العقاري

ت بمبلــغ معــداالت واآلو اربــة لتشــغيل اآللتجهيــزات الالزمــت وااءانشــرض وماعليهــا مــن اإلة لــألالعادلــ
ــعودي. لایر ٦٧٫٢١٧٫٥٠٠ ــة  سـ ــة الدفتريـ ــافي القيمـ ــوداتلموبلغـــت صـ ــاريخ مز جـ ــوف بتـ ــة الجـ رعـ

   .سعودي لایر ٦٩٫٤٢٥٫٥٨٧لغ مب م٣١/١٢/٢٠٢٠

  عودي).س لایر ٥٬٥ :م٢٠١٩لایر سعودي ( ٥٬٥ني تحسينات على مباني مستأجرة بقيمة مباتتضمن ال   **
  

و الخسـائر أي قائمـة األربـاح فـديسـمبر  ٣١ة فـي نتهيـت للسـنة الموالمعـداواآلالت ت اكـستهالك الممتلإتم تحميل 
  :والدخل الشامل اآلخر كما يلي

  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 م ٢٠١٩     م٢٠٢٠     

      

  ١٠٫٢١٤٫٢٧٠   ٢٫٨١٧٫٥١٦ عاتتكلفة المبي
  ١٫٦٢٢   ٩٢٨ )١٩يضاحإية (وتسويقية بيعمصروفات 

  ١٫١٨٣٫٨٤٦   ١٫٢٧٤٫٩٥٠ ) ٢٠(إيضاح  ةة وإداريميوممصروفات ع 
      

  ١١٫٣٩٩٫٧٣٨   ٤٫٠٩٣٫٣٩٤  جمالياإل
       

 وأرصدة دائنة أخرى  مصروفات مستحقة  -١٣

  ديسمبر ٣١كما في   
  م ٢٠١٩   م٢٠٢٠  

      

  ٧٦٨٫٢٤٠    ٦٧٥٫٤٩٦ قة مصروفات مستح
  ٢٫٥٦٠٫٠٠٠    ٢٫٩٣٠٫٣٣٣  رك للجما غرامات مستحقة

  ٩٨٫٠٠٠    ١٨٦٫٩٢٨ اعمالء دفعات مقدم
  ١٨٫٥٧١    -   مضافة مستحقةة يبة قيمضر

  ١٫٢٥٣٫٧٣٩    -   أرصدة دائنة أخرى 
      

  ٤٫٦٩٨٫٥٥٠  ٣٫٧٩٢٫٧٥٧ 
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٢١ 
 

  توزيعات ومستحقات المساهمين -١٤

  مبرديس ٣١ما فيك  
  م ٢٠١٩ م٢٠٢٠  

      

  ٢٬١٢٧٬٦١٧    ٢٫١٢٧٫٦١٧  ألسهماخصيص فائض ت
 ٩٤٠٫٢٩٢  ٩٤٠٫٠٢٧ توزيعات أرباح لم تصرف 

  ٥٫١٣٩٫١٦٦    ٥٫١٣٧٫٤١٨ دة بالمزا م مباعأسه
  ٣٧٤٬١٨٧    ٣٧٤٫١٨٧ مساهمين لم تصرف  شيكات

  ٢٬٩١٣٬٣١٥    ٢٫٩١٣٫٠٧٩  لمالرد فائض زيادة رأس ا
  -     ١٫٠٩١٫٨٤٥ م٢٠٢٠اب رد فائض إكتت

  -     ١٧٩٫١٧٧  م ٢٠١٩إكتتاب رد فائض 
  ٢٣٣٬١٢٣    ٢٣٣٫١٢٣ خفيض رأس المالتجة عن فروقات نات

      

  ١١٫٧٢٧٫٧٠٠    ١٢٫٩٩٦٫٤٧٣  

  تياطي النظامياإلح -١٥

 ٪ مـن١٠من نظام الشركات السعودي أنه يجب علـى الشـركات المسـاهمة تخصـيص  ١٣٠و ١٢٩دتان  تنص الما
تحويـل أي ب  جموعـةالمل. لـم تقـم  المـا  س٪ مـن رأ٣٠حتيـاطي  حتى يبلغ اال  نظامي  يصافي الربح للسنة كاحتياط

 ٣١(  م٢٠٢٠بر  مديسـ  ٣١ا للسـنة المنتهيـة فـي  المفصـح عنهـ  لخسارةافي اصب  بسب  مبلغ إلى االحتياطي النظامي
 م: ال شيء لایر سعودي).٢٠١٩ديسمبر 

 ل رأس الما -١٦

وع م مـدفسه مليون ١٩٫٦من  مليون لایر سعودي مكون ١٩٦ مبلغ  م٢٠١٨ديسمبر    ٣١بلغ رأس مال الشركة في  
  لایر سعودي لكل سهم. ١٠مل بقيمة بالكا

جمـادي األولـى الموافـق   ٥د بتـاريخ  قـلمنعر العادية امة غيية العاى إجتماع الجمععل  ، وبناءً م٢٠١٩خالل ديسمبر  
يـون مل  ١٨١م والبالغـة  ٢٠١٩  فمبرنـو  ١٠ون إطفاء الخسائر المتراكمة كما في  م قرر المساهم٢٠١٩ديسمبر    ٣١

 سعودي بـدالً لایرمليون  ١٥لغ لغ ليصبح رأس المال بعد التخفيض بمببل بذلك المرأس الماخفيض وت  لایر سعودي
مليـون  ١٫٥ويصبح بذلك عدد األسهم بعد التخفيض  ٪٩٢٫٣٥ة إنخفاض قدرها ببنس لایر سعودي  مليون  ١٩٦عن  

ري االسجل التجوألساسي ظام النا ، وتم تعديلهممليون س  ١٩٫٦بدالً عن    واحد لایر سعودي للسهم ال  ١٠سهم بواقع  
  للشركة تبعاً لذلك.

 ٩٠دة رأس مـال الشـركة بمبلـغ  مجلـس إدارة الشـركة بزيـا  أوصـى  م٩/٢/٢٠٢٠  فقهـ الموا١٥/٦/١٤٤١  بتاريخ
م وافقـت ٢٢/٩/٢٠٢٠وافـق هـ الم٥/٢/١٤٤٢، وبتاريخ مليون لایر سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

ريخ بتـامسـاهمين  لة لوإجتمعت الجمعية العامة غير العاديـ  للماة رأس اكة بزياد لب الشرطق المالية على  هيئة السو
مليون لایر سـعودي ويصـبح   ١٠٥مال الشركة إلى  بزيادة رأس  أقرت  م و٢٧/١٠/٢٠٢٠ـ الموافق  ه١٠/٣/١٤٤٢

م، ن سـهمليـو  ١٫٥واحـد بـدالً عـن  لایر سعودي للسهم ال  ١٠مليون سهم بواقع    ١٠٫٥بذلك عدد األسهم بعد الزيادة  
ً بة تلتجاري للشركانظام األساسي و السجل لتم تعديل او  . لذلكعا
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  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لتزامات إ -١٧

  مبرديس ٣١كما في   

  م ٢٠١٩   م٢٠٢٠  
        

  ٢٫٩٠٣٫٨٦٦    ٣٫٠٦٣٫٨٩١  فتتاحيالرصيد اإل
      خسائرقائمة األرباح اوالالمدرج ضمن 

  ٤٨٦٫٣٦٢    ٤٧٠٫٣٠٩  ةة الفائدوتكلفالحالية  ةتكلفة الخدم
        آلخرمل االمدرج ضمن قائمة الدخل الشا

  ٢٠٠٫٢٠٧      ١٫٣٥٤٫٠٠٥   اإلكتوارية  )حاألربا( الخسائر 
        في النقد لحركةا
 )٥٢٦٫٥٤٤(   )٣١٫٠٠٠ (  مكافأة المدفوعةلا
       

  ٣٫٠٦٣٫٨٩١   ٤٫٨٥٧٫٢٠٥  الرصيد الختامي
       

  :ةية األساسيكتواراإل ضاتاإلفترافيما يلي 

  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
      

  ٪ ٣٫٠٨  ٪ ٢٫٢  معدل الخصم
  ٪ ٣  ٪ ٣ الرواتب ةدادل زيمع

  سنة  ٦٠  سنة  ٦٠  سن التقاعد 

 يسية المرجحة هي كما يلي : تغيرات في اإلفتراضات الرئ لكافأة المحددة لم المحساسية التزا إن

  قص) / (ن زيادة - التأثير على التزام المنافع المحددة    في التغير   
 م٢٠١٩ديسمبر   ٣١ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    تراضاتاالف  

          
  ٤٫٨٩٥٫٩٧١ ٦٫٧٣٢٫٠٢٩  الفتراضاتة في االزياد  ٪ ١ مصخدل المع

  )٥٫٦٢٣٫٤٤٦( ٧٫٦٤٢٫٥٩٨  اضاتالنقص في االفتر  ٪ ١  
  ٥٫٦٥٣٫٥٦٨ ٧٫٦٨٠٫٦١٧  الزيادة في االفتراضات  ٪ ١  الرواتب  دل زيادةمع

  )٤٫٨٦٢٫٦٤٥( ٦٫٦٨٨٫٦٥٣  فتراضاتلنقص في االا  ٪ ١  
  ٥٫٢١٩٫٦٢٢ ٧٫١١٠٫١٠٢  اضاتفترالزيادة في اال  ٪ ١  الموظفين  ورانعدل دم

  )٥٫٢٤٨٫١٦٣( ٧٫١٩٨٫٩١٨  النقص في االفتراضات  ٪ ١  
  
    :لموظفينفتراض دراسة إحصائية لإ

  ديسمبر ٣١ـي كـما ف  
  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  ية بيانات العضو

     

  ٧٦ ٧٦  ين د الموظفعد
  ٤٩ ٤٩  بالسنوات)لموظفين (توسط أعمار ام

  ١٣ ١٤  ات)لسنوالسابقة (با نوات الخبرةمتوسط عدد س
فروق  تحميل  بمخ  اتيتم  الخاصة  الفائدة  وتكلفة  الحالية  الخدمة  مكافاةتكلفة  الخدم  صص   ى عل للموظفين  ة  نهاية 

 االدارية.وية العمومصروفات الم
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  الشرعية الزكاةخصص م -١٨

 : يليالزكاة هي كما لوعاء  الرئيسيةصر إن العنا   - أ

  اء الزكويعوال عناصر

   ر مـبـديـسـ ٣١ـمـا فــي كـ
  م٢٠٢٠  م ٢٠١٩

     
 موجودات غير متداولة ١٢٣٫٠٦٣٫٠٠٢  ١٤٤٫٩٢٧٫٩٥٨

 غير متداولةمطلوبات   ٤٫٨٥٧٫٢٠٢  ٢٫٨٧٤٫٨٤٢
 مدةاهمين اول الحقوق المس ٨٨٫٩٤٥٫٢٥٣  ١٥٫٩٧٨٫٣١٠

 الخسارة قبل الزكاةي صاف ) ٨٫٧٠٥٫٥٧٤(  ) ١٠٫٨٦٨٫٠٦١(
       

  للسنة. كاةالز لى وعاءلغ للوصول إعض هذه المباب تم تعديل

  كة المخصصحر  -ب

 ١٨٫٣٧٤٫٣٧٢    ١٠٦٫٩٢٧٫٢٧٨ بداية السنة يد رص
  ٨٨٫٥٥٢٫٩٠٦    -  ت خالل السنةاضافا

 -    -  تسديدات خالل السنة
        

  ١٠٦٫٩٢٧٫٢٧٨    ١٠٦٫٩٢٧٫٢٧٨  
  

      

  يلزكوضع الوا  - ج

مـن  عـن السـنوات ة)لهيئـ(اة للزكـاة والـدخل للهيئـة العامـ  ةا الزكويـقراراتهإتقديم  القابضة ب    كةالشرقامت  
  مقيدة.  لحصول على شهادةوتم االموحدة  القوائم المالية  على أساس م٢٠١٨ى م إل١٩٩٥

 زكـاة والـدخلة لللعامـم للهيئـة ا٢٠١٩ديسـمبر    ٣١لمنتهيـة فـي  قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن السنة ا
  م.٢٠٢١ل أبري ٣٠حتى  ةحقيدة صاللت على شهادة مالهيئة) وحص(

 م٢٠١٨فبرايـر    ٢٥بتـاريخ    (الهيئـة)  دخللعامـة للزكـاة والـمـن الهيئـة ا  قابضـة خطـابلا  شـركةالستلمت  إ
إلـى   م١٩٩٥وام مـن  عودي لألعـ سـلایر  ١٠٦٬٩٢٧٬٢٧٨طالبـة بسـداد فروقـات زكويـة بمبلـغ  يتضمن الم

خـالل عـام سعودي  لایر ٨٨٬٥٥٢٬٩٠٦ بمبلغ الموحدةلمالية القوائم اه هذ ين مخصص في تكو  تم  .م٢٠١١
ديســمبر  ٣١ي ماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــجل فــي القــوائم الالمخصــص المســ افةً لمبلــغضــإ ،م٢٠١٩
يـة لمالالقوائم ا هذه لمسجل فيمبلغ المخصص الایر سعودي ليصبح إجمالي   ١٨٫٣٧٤٫٣٧٢م البالغ  ٢٠١٨

ــغا ــدة مبل ــعودي.  ١٠٦٫٩٢٧٫٢٧٨  لموح ــت المجقلایر س ــاريخ ومام ــة بت ــوفمبر ١٧ ع ــ م٢٠١٩ ن ديم بتق
جعـة مـن عتراض قيد المراالسنوات المذكورة وال يزال اإل  لزكوي النهائي عنعلى الربط ا  راض للهيئةتإع

فروقـات ة بتج عنـه مطالبـنمما    م،٢٠١٨ى  م إل٢٠١٢لألعوام من    ينهائ  تم إصدار ربط زكوي  قبل الهيئة.
األمانـة زكويـة لـدى ال ربـوطهـذه ال إعتراض على وقد تم تقديم ي سعود مليون لایر ٧بمبلغ  إضافيةية زكو
ــاريخ العا ــوبر  ١٥مــة للجــان الضــريبية بت ــديها٢٠٢٠أكت ــرى الشــركة أن ل ــول  م. ت ــي قب ــة ف فرصــة عالي

  اض.اإلعتر

 مصروفات بيعية وتسويقية  -١٩

  ديسمبر ٣١ي للسنة المنتهية ف   
 م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
    

٥٣١٫٤٣١ ٧٦٥٢٩٩٫ رواتب وما فى حكمها   
 ١٫٦٢٢ ٩٢٨ )١٢احإيضات (لكات وآالت ومعدممتستهالك إ

٤٧٠٣٫ ٨٦٦٫٤ ى أخر  
    

 ٤٥٤٣٦٫٢ ٥٥٩٫٣٠٥  
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    دارية وإعمومية  فاترومص -٢٠

  ديسمبر ٣١تهية في للسنة المن  
 م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
    

 ٤٫٥٧٠٫١٢٨ ٥٤٤٫٥٧٢٫٦ ى حكمها رواتب وما ف
 ١٫١٨٣٫٨٤٦ ٫٩٥٠٧٤١٫٢)١٢حات (إيضات ومعدستهالك ممتلكات وآالا

٧٥٫١٣٢٥ ٢١٫٨٢٣  ) ١١ة (إيضاح ات غير ملموسدموجوإطفاء   
٠١٠١٫٥٩٥٫ - خزونالهبوط في قيمة الم  

 ٧٨١٫٥٧٧ ٫٢١٣٥٧٧ خيص   ستشارات وترامهنية وإأتعاب 
٢٣٫٧٩٣١ ١٤٩٫٧٣٨ كهرباء ومياه وبريد وهاتف  

٠٠٠٫١٥٣ ٧٫٠٠٠١١  رةسات ولجان مجلس اإلدابدل حضور جل  
٨٠٩٧٫٠ ٣٨٠٫٩٥٠ ية مرسوم حكو  

 ٤٫٤٨٩ ٣٠٫١٥٣  ت  صروفات سيارا م
 -  ٢٧١٫٥٦١ فع العاملينمنا مخصص

 ١٫٥٠٠٫٠٠٠ -   اتآلالت والمعدتلكات وايمة الممي قمخصص هبوط ف 
٫٠٠٠٧٥٠ -تحصيلهافيمشكوك مخصص ديون  

وإنتقال سفر   ٣٤٫٩٥٠  - 
٦٢٢٨٫٥٩ ٦٦٠٫٢١٢ أخرى   

   

  ٦٥١١٫٢٤٢٫٦ ٤٢٥٫٦٤٣٫٩  
    

   ير مستمرةغيات  نتائج عمل -٢١

  ريسمبد ٣١ية في للسنة المنته  
 م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
        

  ٢٫٣٠٣٫١٣٧    ٢٫٤٣٠٫٩٥٨ *ومعداتتلكات وآالتممبيع  أرباح
  ) ٦٦٣٫٩٧٢(   ٢٨٤٫٦١٣    أخرى

       

 ١٫٦٦٥٫١٦٥    ٢٫٧١٥٫٥٧١ 
        

  ٤٫٩لغ األعالف بالجوف بمب خاصة بزراعة تاالت ومعدم ببيع آال٢٠٢٠كة خالل عام قامت الشر *
بيع بمبلغ   د حققت أرباحقيقاف نشاط زراعة األعالف وإليها بعد إجة عدم الحا  سعودي نتيجةمليون لایر

  مليون لایر سعودي.  ٢٫٤

 صافي خسارة السنة لمخفضة منألساسية واخسارة السهم ا -٢٢

 م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
        

  ) ٩٧٫٧٥٥٫٨٠٢(    (٥٫٩٩٠٫٠٠٣) خسارة السنة يصاف
  ١٫٥٠٠٫٠٠٠    ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ همساأل المتوسط المرجح لعدد

       

  ) ٦٥٫٢(    )١٫٠٠(  ارة السنة صافي خس اسية والمخفضة للسهم منالخسارة األس
        

األخذ   سنة بعدائمة في نهاية الساس عدد األسهم القسهم على أالمخفضة لل تم إحتساب الخسارة األساسية و
عرفة عدد مل  ١٦. أنظر إيضاح رقم  اً لذلكعة تبوتم تعديل رقم المقارني  الت بأثر رجعيدالتع  في اإلعتبار

    ال.ت على رأس الملتي طرأاهم القائمة والتعديالت األس
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 إدارة المخاطر المالية  -٢٣

 ذلـك مخـاطر العملـة(بما فـي  ة: مخاطر السوقمن المخاطر المالي  عة متنوعةعرضة لمجموم  مجموعةإن أنشطة ال
السـيولة. ئتمـان ومخـاطر اطر االطر األسـعار)، مخـائـدة ومخـافر الق النقـدي و مخـاطر سـعدفالعادلة والتـ  ةوالقيم

مـن   التقليـل  ةمجموعـرة العلى تقلبات األسواق الماليـة وتحـاول إدا  مجموعةللمخاطر الكلية  دارة الإويركز برنامج  
  .مجموعةالمالي لل لى األداءبية المحتملة عالتأثيرات السل

  ماليةالارة المخاطر دإإطار 

ارة. تقـوم لـس اإلد جاسـات المعتمـدة مـن قبـل ميـا بموجـب السيلرة العطر مـن قبـل اإلداارة المخاد سة إيتم تنفيذ سيا
 واعأهم أن. إن  مجموعةلل  ق مع وحدات التشغيلاون الوثيالية بالتعدارة العليا بتحديد و تقييم والتحوط للمخاطر الماإل

  دية.ة للتدفقات النقار الفائد عوأس ة او القيمة العادلةملمخاطر العن وامر االئتالمخاطر هي مخاط

. ان فريـق  مجموعـةى إطـار إدارة المخـاطر للء واإلشـراف علـعن إنشـا ية الشاملةمسئوليرين الولى مجلس المد تي
أو أمـور   تي تغيـرا. إن أمجموعـةر للرة المخـاطقبـة سياسـات إداة عـن تطـوير ومرائولمسة هي الة التنفيذياإلدار

  مراجعة.للجنة الس بها من خالل بالغ المجإيتم باالمتثال للسياسات ق تتعل

السـوق   فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظـروف  منتظم من قبل  طر بشكلاراجعة أنظمة إدارة المخيتم م
ة مسـئولة بيوير بيئة رقاطتراءات لير اإلدارة واإلجريب ومعاية من خالل التد وعة. وتهدف المجموعشطة المجموأن

  هم.رهم والتزاماتاة بأدوموظفين على دراين جميع الوث يكوبناءة بحي

مـدى م بمراجعـة  وإجراءاتهـا، وتقـو  مجموعـةسياسات إدارة المخاطر للثال اإلدارة لعلى امت  تشرف لجنة المراجعة
  .جموعةمالتي تواجهها البالمخاطر طر فيما يتعلق ة إطار إدارة المخامالئم

صاريف المدفوعة مقـدماً المدينة والم ةلتجارياي تتضمن الذمم ركز المالمة الية المدرجة ضمن قائمالاألدوات الم  نإ
خـرى. إن طـرق لدائنـة األرصـدة اواألالمصـروفات المسـتحقة  الدائنـة    التجاريـة  رى والذممالمدينة االخ  األرصدةو

 .علقة بكل بند تماسات النها فى بيان السياإلفصاح عات المتبعة تم اإلثب

ئم القـواو صـافي المبـالغ المقـرر عنهـا ضـمن    اللتزاماتات المالية واودجالمو  تتم المقاصة ما بين
ما دنـالمبـالغ المدرجـة وكـذلك عملزم بـإجراء مقاصـة لتلـك عند وجود حق نظامي  الموحدة    المالية

ت فى آن سديد المطلوبا تدات لفي أو بيع الموجوأساس الصا نية لتسويتها على    مجموعةاليكون لدى  
  واحد.

  األجنبيف رالص رمخاطر سع

فـي أسـعار  ماليـة نتيجـة للتغيـرألدوات الفـي قيمـة ا الصرف األجنبي مـن التغيـرات والتذبـذبات مخاطر سعرتنتج  
  ألجنبية.صرف العمالت ا

سـعر   ريكي. وحيـث أنمر األالسعودي، الدوال  دا اللایرت أهمية نسبية بالعمالت عذابأية عمليات    ةلم تقم المجموع
وعـة دارة المجملذا ال تمثل مخـاطر عمـالت هامـة. تراقـب إ  األمريكيقابل الدوالر  م  تمثب  يصرف اللایر السعود 

  غير جوهرية. جنبيصرف األالسعر د أن مخاطر صرف العمالت وتعتق أسعار

  تسعار العموالأ مخاطر

لي قبتالمسـ ت التي تؤثر علـى الـربحمعدالت العموال  لة فيالتذبذبات المحتملتغيرات وتظهر مخاطر العموالت من ا
أســعار قــد أن تــأثير مخــاطر والت وتعتأســعار العمــدوات الماليــة وتراقــب المجموعــة تقلبــات لعادلــة لــألأو القــيم ا

  ياً.العموالت ليس جوهر
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  إدارة المخاطر المالية (تابع)  -٢٣

  ئتمانمخاطر اإل

بد المجموعة خسارة في تك بلتسبوا ية في الوفاء بالتزامهألطراف في أداة مالفي إخفاق أحد ا انر االئتممخاط  لتمث
 ي مـنساسـمن بشـكل أئتمان تتضـالمجموعة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلالخاصة ب  دوات المالية. إن األةمالي
ة وقيـة وقـدرة إئتمانيـفـي بنـوك ذات موثا  ع أموالهإيداب  . تقوم المجموعةالمدينة  التجاريةوالذمم    في حكمهوما    النقد 

ة وجـود قـع اإلدارتتو مصـرف وال  ة فـي كـلعـلمود خصوص حجم األمـوال اياسة بسوعة  جممعالية كما أن لدى ال
العمـالء إئتمـان هامـة مـن حسـابات    رة أن تتعـرض لمخـاطروقـع اإلداكما ال تت  مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك.

ة الـذمم بمراقب  تقوما  هومواقع متعددة كما أن  مل في أنشطة مختلفةالعمالء التي تعن  عريضة م  اعدةق  نظراً ألن لديها
  مة دورياً.ة القائنلمديالتجارية ا

  هي كما يلي:و رما في تاريخ التقريالئتمان كض لمخاطر االحد األقصى للتعر الدفترية للموجودات ثل القيمةتم

  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
      الموجودات المالية

  ١٫٠٩٢٫٨١٢  ٨٠٫٤٥٦٫٣٦٠ كمهح د وما فىنق
  ١٫٧٣٦٫٦٢١  ١٫٩٥٧٫٨٣٧  صافي - رية مدينة ذمم تجا

  ٦٦٨٫٢١٩  ٢٫٠٦٥٫١٦٣  ىأرصدة مدينة أخر
     

  ٣٫٤٩٧٫٦٥٢  ٨٤٫٤٧٩٫٣٦٠  
    

  يلي:ريخ التقريرهي كما كما في تاالتجارية  المدينة  الذممإن أعمار 

 ١٫٩٤١٫٨٤٩ ١٫٩٨٢٫٩٢٢ أقل من ثالثة أشهر
 - -  ة أشهر وأقل من ست هرمن ثالثة أش  رثأك

 -- هرشأة أشهر وأقل من تسعة أكثر من ست
 - -   ةنأقل من سمن تسعة أشهر وأكثر 

 - -   أكثر من سنة 
     

  ١٫٩٤١٫٨٤٩  ١٫٩٨٢٫٩٢٢  الجمالي قبل خصم المخصص ا
     

      الـ: خصم مخصص بعد
 (٢٠٥٫٢٢٨) )٢٥٫٠٨٥(  ر إئتمانية متوقعة  مخصص خسائ 

    

  ١٫٧٣٦٫٦٢١  ١٫٩٥٧٫٨٣٧  الصافيب - ة دينة التجاريمللذمم اا
     

  كزترمخاطر ال

نطقـة فـي نفـس الممقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشـطة ألطراف الترك عدد من اشعندما ي  شأ مخاطر التركزنت
الوفـاء بااللتزامـات لـى  ع  ر على قدرتهمثؤة، األمر الذي يمكن أن يا نفس المزايا االقتصاديرافية  أو أنشطة لهالجغ
ت إلـى تشـير التركـزا  ف أخـرى.وياسـية  أو أي ظـرساو    يةتغيرات اقتصـاد   شكل مماثل عند حدوث أيدية بالتعاق

  صناعات معينة.  تؤثر على طورات التيتجاه الت  مجموعةساسية النسبية ألداء الالح

  اطر السيولةمخ

لتزامات مرتبطـة اء بال على التمويل الالزم للوفحصواللصعوبات في    ةعالمتمثلة في تعرض المجموهي المخاطر  
بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. مالي ما   على بيع أصل  ةم القدرد ر السيولة عند عطمخا  تجمالية، وقد تن بأدوات

مــات الماليــة ازالمتــوفرة للوفــاء بااللت تظمــة لمــدى كفايــة الســيولةخــالل المراقبــة المنســيولة مــن ر مخــاطر التــدا
ة لـالمتداو جموعة موجوداتهامة للولطلوبات المتدام، فقد تجاوزت ال م٢٠٢٠سمبر دي ٣١إال انه كما في   .وعةمجملل

  .دي)لایر سعومليون  ١٢٦٫١ :م٢٠١٩( سعودي مليون لایر ٢٩٫٣ بمبلغ
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 ابع) ت( ارة المخاطر الماليةإد -٢٣

  س المالإدارة رأ مخاطر

تى تتمكن من االسـتمرار فـي ح  ارلى االستمرع  مجموعةقدرة الإلى ضمان    عند إدارة رأس المال  وعةمجمتهدف ال
  ا.هل أساسي قوي لدعم أعمالااظ على رأس مفاهمين، وللحسللم عوائد توفير ال

ء التعـديالت عليهـا قوم بإجراموجودات وتال من خالل مراقبة العوائد على صافي الل رأس المهيك  مجموعةال  تدير
 عةمجمويل هيكل رأس المال، قد تقوم العد ت  فاظ على أوحلدية . ولغرض اوف االقتصافي ضوء التغيرات في الظر

أيضـاً   مجموعـةال  كمـا تقـوم  دة رأس المـال.وم بزيـاقـفوعـة للمسـاهمين أو قـد تد األربـاح الم  تمبلغ توزيعا  عديلبت
التجاريـة   ائـد والـذممن (القـروض المحملـة بالفو، وهو إجمـالي الـديواالقتراض  تخدام معدلبمراقبة رأس المال بإس

ن فـي قائمـة يين كمـا هـو مبـمحقـوق المسـاه إلـى المـالألرصدة الدائنة األخرى). يشير رأس  اوت  مستحقانة وئاالد 
  ي:هو كالتال ديسمبر ٣١إن معدل اإلقتراض كما في  ،ينجمالي الد باإلضافة إل  د الموح يلالمركز الما

  م ٢٠١٩  م٢٠٢٠  
      

  ١٣٢٫٢١٧٫٩٧٤  ١٣٢٫٢٣٠٫٤٧٤  ائنة أخرى ت وأرصدة دمم تجارية دائنة ومستحقاقروض ذ
     

  ١٣٢٫٢١٧٫٩٧٤  ١٣٢٫٢٣٠٫٤٧٤  إجمالي الدين 
     

  ١٫٠٩٢٫٨١٢  ٨٠٫٤٥٦٫٣٦٠  وما في حكمه دنق
     

  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠  المال رأس 
  ٧٨٩٫٢٦١ )١٦٫٠٥٤٫٧٤٧(  ) ارباح مبقاةخسائر متراكمة(
      

  ١٥٫٧٨٩٫٢٦١  ٨٨٫٩٤٥٫٢٥٣  المساهمينإجمالي حقوق 
      

 ١٤٨٫٠٠٧٫٢٣٥ ٢٢١٫١٧٦٫٧٢٧  + إجمالي الدين) ينهمحقوق المسا ( رأس المال
 ٪ ٨٩٫٣٣ ٪ ٥٩٫٧٨  المال) الدين/ رأس  لي(إجما  =٪ عدل اإلقتراضم

 القيمة العادلة

ن المطلوبـات ضـم  نل أي مـالمها لبيع احد الموجودات، أو دفعهـا لتحويـي سيتم استقيمة التالإن القيمة العادلة هي  
بـين القـيم   تفروقـانشـأ التأن    مكـنعلى هـذا النحـو، يسوق في تاريخ القياس. ولن المتعاملين بامنتظمة بي  معامالت

فتراضـات التـي السـوق واإل  سـتند إلـىلمالقيـاس ا  على  لعادلة. يقوم تعريف القيمة العادلةالقيمة ايرات  لدفترية وتقد ا
  ق.يستخدمها المشاركون في السو

  فأةطجة بالتكلفة المالية المدردوات المة العادلة لألميالق

ي القـوائم الماليـة لمطفـأة فـلفـة المدرجـة بالتكات الماليـة ابـلمطلودات واولموجـة لن القيمة الدفتريإن اإلدارة تعتبر أ
  .لةالموحدة مقاربة لقيمتها العاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أنعام الدولية القابضة ركة مجموعة ش
  مساهمة سعودية)كة (شر

   م٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١ نة المنتهية فيلسلموحدة لائم المالية قواإيضاحات حول ال
  عودي)  الس(باللایر

  

  

٢٨ 
 

  ية   مات القطاعالمعلو -٢٤

أنشـطة د الغذائيـة ولمـوااط الزراعـي وتجـارة انشـتمل علـى الشـتطاعـات  يتكون النشاط الرئيسي للمجموعـة مـن ق
  ديسمبر لكل قطاع:  ٣١ يفتارة القطاعية المخ ماتولمعلياناً باأخرى. فيما يلي ب

  

 م٢٠٢٠سمبر دي ٣١
  القطاع الغذائي

  *أنشطة زراعيةوالتخزين
 -  الرئيسى كزالمر

  اإلجمالي  التأجير 
       

 ٨٫١٩٢٫٧٨٣ ٨٠٨٫٣٢٣ ١٫٢٤٩٫٤٢٠ ٦٫١٣٥٫٠٤٠  المبيعات
 ١٢٣٫٠٦٣٫٠٠٢ ٧٠٫٤٣٧٫٣٦٨ ٤٥٫٦١٨٫٢٦٥ ٧٫٠٠٧٫٣٦٩ ة ير متداولموجودات غ

 (٨٫٧١٤٫٨٧٤) (٥٫٩٢٨٫٣٩٩) (٢٫٨٣٥٫٤١٨) ٤٨٫٩٤٣ خسارة التشغيل 
 (٥٫٩٩٠٫٠٠٣) (٥٫٩٢٨٫٣٩٩) (١١٩٫٨٤٧) ٥٨٫٢٤٣ السنة   خسارة يصاف

  

م٢٠١٩مبر ديس ٣١
القطاع الغذائي  

  *راعيةانشطة زلتخزينوا
 - يسى رئالمركز ال

  اإلجمالي  ير التأج
       

 ٨٫٤١٠٫٧٩٢ ٥١٧٫٤٣٦ ٦٩٣٫٠٥٩ ٧٫٢٠٠٫٢٩٧  عاتالمبي
 ١٢٧٫٤٨٠٫٧٠٦ ٦٨٫٤٠٢٫١٣٣ ٥١٫٣١٣٫٤٢٧ ٧٫٧٦٥٫١٤٦ ة لودات غير متداموجو

 ) ١٩٫٣٢٤٫٤٨١( ) ٥٫٣٦٨٫٢٧٥( ) ١١٫٩٥٥٫٦٨٦( ) ٢٫٠٠٠٫٥٢٠( خسارة التشغيل 
 ) ٩٧٫٧٥٥٫٨٠٢( ) ٨٥٫٤٥٣٫٦٠٣( ) ١٠٫٣٩٦٫٤٠٩( ) ١٫٩٠٥٫٧٩٠(   صافي خسارة السنة

  العالقة ألطراف ذويعامالت مع ا مال -٢٥

ر مـوظفي اإلدارة، تبـات كبـاكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة ومرم العالقـة  ذوي  مـع األطـراف  مالتمن المعـاتتض
 لایر٢٫١٦٦٫٠٠٠: م٢٠١٩لایر سعودي (  ٢٫٦٢٣٫٤٧٥  بمبلغ  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ية في  المنته  سنةستشارات للإو

 ي).د وسع

 حقة ال أحداث  -٢٦

 حركة عـن طريـق طـس مـال الشـرأدة رارة بزيـاركة عن توصية مجلـس اإلد م أعلنت الش٢٠٢١فبراير    ٩بتاريخ  
   سعودي.مليون لایر ٢١٠أسهم حقوق أولوية بمبلغ 

 هـذه  والظاهرة في  عةؤثر على المركز المالي للمجموان تلتي من الممكن  الحقة وادارة بعدم وجود أحداث  تعتقد اإل
  ية الموحدة.اللقوائم الما

  الموحدةم المالية ائالقوعتماد إ -٢٧

  . م٢٠٢١ مارس ٣٠ الموافقهـ ١٤٤٢شعبان  ١٧ ارة فى د قبل مجلس اإلمن لموحدة  ا اليةوائم المالقعتمدت هذه أ




