












  

  

 

 

  شركة الجوف للتنمية الزراعية    
  شركة مساھمة سعودية 

  

 قائمة التغيرات فى حقوق المساھمين األولية (غير مراجعة)
 للفترة المنتھية في 31 مارس

 
  رأس المال   البيــــــــان

  
  لایر سعودي

منح حكومية 
  مشروطة

  لایر سعودي 

  إحتياطي نظامى
  
  لایر سعودي 

  إحتياطي عام
  

  لایر سعودي

  أرباح مبقاة
  

  لایر سعودي

أرباح مقترح 
  توزيعھا

  لایر سعودي

  مجموع حقوق
  المساھمين 
  لایر سعودي 

       558.131.575  40.000.000        102.786.719         50.000.000       106.625.856        58.719.000        200.000.000  م01/01/2011الرصيد فى 

  )1.393.878(  -   )1.393.878(  -  -  -  -  تسويات سنوات سابقة

  -  -  )50.000.000(        50.000.000  زيادة راس المال 

  )40.000.000(  )40.000.000(  -   -  -  -  -  م2010توزيعات أرباح للمساھمين عن عام 

  )1.800.000(  -   )1.800.000(  -  -  -  -  م2010توزيعات مكافآت ألعضاء مجلس االدارة عام 

  6.048.888  -  6.048.888  -  -  -  -  صافى دخل الفترة
  ____________ ___________ ________________________ ____________ _______________________ 

  520.986.585  -  55.641.729  50.000.000  106.625.856  58.719.000  250.000.000  م2011مارس  31الرصيد فى 
  ===========  =========== ===========  ===========  ===========  ==========  ============ 
                

       599.552.366  50.000.000  75.746.043         50.000.000  115.087.323        58.719.000        250.000.000                                م01/01/2012الرصيد فى 

  7.092.592  -  7.092.592  -  -  -  -  رةصافى دخل الفت
  ____________  ___________  ________________________  ____________ _______________________ 

  606.644.958  50.000.000  82.838.635  50.000.000  115.087.323  58.719.000  250.000.000  م2012مارس  31الرصيد فى 
  ===========  =========== ======================  =========== ========== ============

  
  
  

  ) تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية5) إلى رقم (1إن اإليضاحات المرفقة من رقم (
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  )غير مراجعة(
  الجوف للتنمية الزراعيةشركة 

  شركة مساھمة سعودية
  

  م2012مارس  31ترة المنتھية في للفإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  
  
  نبذة عن الشركة  .  1
  

  . الجوف للتنمية الزراعيةشركة   :  ركةـاســـم الشـ  

  
بتاريخ  63قرار معالى وزير التجارة رقم تأسست الشركة بموجب   :  ركةـتأسيس الشــ  

م تحت اسم شركة الجوف للتنمية 03/122/1988ھـ الموافق 24/04/1409
  . الزراعية

  
  ـركـز الرئيسـيالم  
ويجوز لمجلس اإلدارة أن  الجوف منطقةيقع المركز الرئيسي للشركة في   :  ركـــةــلـلشـ  

ينشئ لھا فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة  العربية السعودية أو 
  خارجھا .

  
 تبدأ من تاريخ صدور قرار وزارة ميالديامدة الشركة تسع وتسعون سنة   :  مــدة الـشـركـة  

) ويجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار م1988التجارة بإعالن تأسيسھا (
  تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتھاء أجلھا بسنة على األقل .

  
  ال ـرأس الــمــ  
، مقسمة  لایر سعودي مليون مائتان وخمسون هبلغ رأس المال المصرح ب:   هرح بـــــالمص  

  . سعودي لایر 10ن سھم القيمة االسمية للسھم ومليخمسة وعشرون  الى

  
 بمدينة سكاكابالسجل التجاري  ھـ09/05/1409تم تسجيل الشركة بتاريخ  :  :  جل التجـاريــالس  

  ھـ .08/05/1433وينتھي بتاريخ  3400004730تحت رقم 
  

  شركة مساھمة سعودية .  :  يـونـانـالكيـان الق  

  
  
ة الحيوانى وتصنيع وتسويق المنتجات النباتى و باالنتاج الزراعى بشقيهام القي :    ةـركـراض الشــأغ      النباتي

  . والحيوانية

  
من كل سنة ميالدية وتنتھي يناير بداية شھر  منتبدأ السنة المالية للشركة  :   ةــنة الماليــالسـ     

  ديسمبر من نفس السنة .بنھاية شھر 

  
  من نفس السنة . مارسإلى نھاية شھر  بداية شھر يناير: تبدأ من   الفترة المالية الحاليـة  
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  غير مراجعة)(
  الجوف للتنمية الزراعيةشركة 

  شركة مساھمة سعودية
  

  م2012مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتھية في 
  
  

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة  . 2
تثمارات في األوراق  للشركةألولية ا تم إعداد القوائم الماليةي دا اإلس ا ع ة (فيم وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخي

ارف  ادئ المحاسبة المتع المالية حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة) ، على أساس مبدأ اإلستحقاق وطبقاً لمب
بية المتبع ذه عليھا في المملكة العربية السعودية وفيما يلي ملخصاً ألھم السياسات المحاس ة في إعداد ھ

  القوائم المالية :
  
  التقديرات المحاسبية  -أ 

ديرات  ا يتطلب إستخدام التق ارف عليھ إن إعداد القوائم المالية األولية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتع
ن  اح ع ى اإلفص دة وعل ات المقي ودات والمطلوب ة الموج ى قيم ؤثر عل د ت ي ق ات الت واإلفتراض

ى الموجودات والمطلوبات ال ة عل ديرات مبني محتملة في تاريخ القوائم المالية . وبالرغم من أن التق
ائج  ة إال أن النت وائم المالي اريخ إصدار الق دى اإلدارة في ت وفرة ل أفضل المعلومات واألحداث المت

  الفعلية النھائية قد تختلف إختالفاً غير جوھري عن ھذه التقديرات .
  

  نقد وما فى حكمه  - ب
وما فى حكمه على النقد بالصندوق والحسابات الجارية وحسابات الودائع قصيرة  يشتمل النقد  

ثالثة األجل لدى البنوك واالستثمارات ذات السيولة العالية التى اليزيد أجل استحقاقھا األصلى عن 
  شھور ويتم تسجيل إيراداتھا وفقاً لمبدأ االستحقاق .

  
  ذمم مدينة  -  ج  

المدينة بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد تكوين مخصص للمبالغ التي ترى اإلدارة عدم تظھر الذمم               
  إمكانية تحصيلھا . يتم شطب الديون المعدومة عند تحديدھا .

  
  مصروفات زراعية مؤجلة  -د        
      مدة للزراعات القائمة والتى تشمل المواد من بذور وأس قصيرة االجل تتضمن تكاليف اإلنتاج        

لمباشرة وتكاليف اإلنتاج األخرى غير المباشرة المتعلقة بھا والتى لم تصل بعد والعمالة اومبيدات 
  ذلك لحين اكتمال نموھا وحصادھا .الحصاد ولمرحلة 

  
  مخـــزون  - ھـ  

  تم تقييم المخزون وفقاً لما يلى : ي  
 فاكھة وغراس النخل والمنحل وفقا يتم تقييم االنتاج التام من القمح واالعالف والخضروات وال

للتكلفة او السوق ايھما أقل وتحدد التكلفة وفقا لتكلفة المواد والعمالة المباشرة باالضافة 
  للمصاريف غير المباشرة المتعلقة بھا على أساس قوائم التكاليف االجمالية التى يتم اعدادھا .

 على أساس طريقة المتوسط  تحدد التكلفةالمواد والمھمات وقطع الغيار يتم تقييمھا بالتكلفة و
 المرجح ويتم تكوين مخصص لقطع الغيار الراكدة وبطيئة الحركة . 

  
  ستثماراتاإل  -  و  

وط  ٪20تقل نسبة المساھمة فيھا عن  التييتم قيد االستثمارات  وين مخصص للھب تم تك ة وي بالتكلف
تم تسجيل  –ن الھبوط غير مؤقت ويتم تخفيض قيمتھا اذا كا –المؤقت في قيمة اإلستثمارات  كما ي

 . إعالن قرار التوزيع واإلستالم الفعلي إيراداتھا عند
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  غير مراجعة)(
  الجوف للتنمية الزراعيةشركة 

  شركة مساھمة سعودية
  

  م2012مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتھية في 
  
  

  
   تحت التنفيذ مشروعات  - ز

التكاليف الفعلية التى تؤھل االصل لالستخدام وتظھر  - تتضمن تكاليف المشروعات تحت التنفيذ                       
كمشروعات تحت التنفيذ لحين استالمھا بشكل نھائى حيث يتم عند ذلك اظھارھا فى قائمة المركز 

  المالى ضمن الموجودات الثابتة ويتم البدء باحتساب استھالك لھا.
  

  موجودات ثابتة  -  ح  

يتم إثبات الموجودات الثابتة بالتكلفة ويجرى استھالكھا على مدار العمر اإلنتاجي لھا وفقا لطريقة 
ة -القسط السنوي الثابت  تم  تكلف راكم ي تبعدة واستھالكھا المت ة المباعة أو المس الموجودات الثابت

   . حذفھا من الحسابات بتاريخ بيعھا أو إستبعادھا 
 

    وجودات حيويةم  - ط
فى  ) والتى تتمثل في مرحلة النموتتضمن كافة التكاليف الخاصة بالموجودات الزراعية (االشجار              

والعمالة المباشرة والتكاليف االخرى غير المباشرة لحين دخول  جودات والموادتكلفة ھذه المو
 ة) عندئذ يتم البدء في إستھالكھا .الموجودات الزراعية مرحلة االنتاج المثمر(االشجار المثمر

  .وتتضمن ھذه الموجودات الحيوية تكلفة المنحل 
  ائر  في مرحلة النمويتم قيد األشجار المثمرة واألشجار والمنحل بالتكلفة ويتم تخفيضھا بالخس

 الناتجة عن الظروف الطبيعية والتي يتم تحميلھا لقائمة الدخل في الفترة الجارية .
 ة القسط األشجار المثمرة والمنحل ك يجرى استھال ا لطريق ا وفق على مدار العمر اإلنتاجي لھ

المستبعدة واستھالكھا  الحيوية (األشجار المثمرة والمنحل)الموجودات  تكلفة -السنوي الثابت 
 . ذفھا من الحسابات بتاريخ إستبعادھاالمتراكم يتم ح

 دھا بالقيمة الدفترية .يتم استھالك األشجار في مرحلة النمو ويتم استبعا ال   
  

  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة  -  ي  
ة     ر المتداول ة للموجودات غي ة الدفتري تم دراسة القيم وائم  ي داد الق اريخ إع ي ت ة للشركة ف   المملوك

ى انخفاض المالية دل عل وافر مؤشرات ت ذه الموجودات ل ، وفي حالة ت ة لالسترداد لھ ة القابل لقيم
ا  لمتداولة عن قيمتھا الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة ھذه الموجودات غير المتداولةغير ا ى قيمتھ إل

دخل ة ال ى قائم يض عل ذا التخف ل ھ ترداد ويحم ة لالس اب  القابل تم حس تھالك، وي ذه  اإلس لھ
 ، وتقوم إدارة الشركة في عن السنوات التالية على أساس القيمة المعدلة الموجودات غير المتداولة

ائر  ي الخس اض ف دوث انخف ى ح دل عل رات ت ود أي مؤش يم وج ة بتقي وائم المالي داد الق اريخ إع ت
الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود 

رات مثل ھذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة االنخفاض ويتم رد قيمة التخفيض السابق تسجيله في الفت
ذه الموجودات ة لھ ة الدفتري ر السابقة بحيث ال تزيد القيم ة غي ة المتداول ا الدفتري  عن صافي قيمتھ

ل تسجيل ائر األصلية قب ة خس يض القيم ر  تخف ذه الموجودات غي تھالك لھ ة اإلس ديل تكلف تم تع وي
ى مدى المتداولة خالل الفترات المالية التالية لتحميل القيمة الدفترية المعدلة على أساس  تظم عل من

  . العمر اإلنتاجي المتبقي لتلك الموجودات
  

  مؤجلة اتفومصر  -  ك  
  .يتم إطفاء المصروفات المؤجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بھا بحد أقصي سبع سنوات     
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  غير مراجعة)(
  الجوف للتنمية الزراعيةشركة 

  شركة مساھمة سعودية
  

  م2012مارس  31لمالية األولية للفترة المنتھية في إيضاحات حول القوائم ا
  
  

  المنح الحكومية المشروطة      - ل  
. ويتم إثباتھا  يتم قياس المنح الحكومية المشروطة على أساس القيمة العادلة لألصول الممنوحة

  .عند إستصالحھا  ضمن حقوق الملكية
    

  مخصص الزكاة الشرعية  - م   
ه يتم تكوين مخصص الزكاة ا تم تحميل ة ، وي اة بالمملك ام وقواعد فريضة الزك اً ألحك لشرعية وفق

اة  ائي للزك ربط النھ د ال ي تطرأ عن ديالت الت د التع إن  -لقائمة الدخل وفقاً لمبدأ اإلستحقاق ويتم قي
  في الفترات التي يتم الربط فيھا . -وجدت 

  
  مخصص مكافأة نھاية الخدمة  -  ن

  ية الخدمة وفقا لنظام العمل والعمال السعودي .يتم احتساب مخصص مكافأة نھا    
  

  حتياطي نظاميإ   -ع    

     ً تم اقتطاع إالشركات ونظام الشركة األساسي ف مع نظام تمشيا ه ي وين المن صافي  ٪10ن دخل لتك
ذا اإل اطي النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن ھ غ اإلاالحتي دما يبل اطي قتطاع عن من  ٪50حتي

  رأس المال .
  

  تحقيق االيرادات  -  غ  
د الخصم    ى العمالء وتظھر بالصافي بع تتحقق االيرادات من المبيعات عند بيع وتسليم البضاعة إل

  . التجاري أو خصم الكميات
  

  تكلفة المبيعات  -  ف     
ر المباشرة تتمثل فى تكاليف العمالة المباشرة وكافة المصاريف المباشرة األ   خرى والمصاريف غي

  .ستھالك الموجودات الثابتة إلى نصيبھا من إنتاج إضافة المتعلقة باال
  

  البيع والتوزيعمصاريف   -  ق     
يارات توصيل البضاعة باالضافة      ع وس ق بنشاط البي ا يتعل ى كل م ل ف اقى المصاريف إتتمث ى ب ل

  . داريةخرى التى التتعلق بتكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلاأل
  

  عمومية واإلداريةالمصاريف ال  -  ص  
ة المصاريف إدارة ونصيبھا من تتمثل فى الرواتب المتعلقة باإل         ة وكاف ستھالك الموجودات الثابت

  . االخرى المتعلقة باالدارة والتى التتعلق بتكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع
  

   العمالت األجنبية  -ض    
العمالت ا     تم ب ي ت امالت الت ة المع ول قيم ً تح ا عودي وفق ى اللایر الس ة إل عار الصرف  ألجنبي ألس

ة  ة النقدي ات ذات الطبيع امالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوب السائدة حين إجراء تلك المع
ائدة فتروالمسجلة بالعمالت األجنبية في نھاية ال ة المالية إلى اللایر السعودي بأسعار الصرف الس

روق أسعار الصرف أو الخسائ مكاسبفي ذلك التاريخ ، ال ر المحققة وغير المحققة الناتجة من ف
  يتم إدراجھا في قائمة الدخل .
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  غير مراجعة)(
  الجوف للتنمية الزراعيةشركة 

  شركة مساھمة سعودية
  

  م2012مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتھية في 
  
  
 

    منح الحكومية المشروطةال  - 3 

ا  600لغ إجمالي مساحة األراضي الممنوحة من وزارة الزراعة للشركة يب ع منھ ر مرب و مت كيل
ذه  450 اريخ ھ ى ت ا حت ة الشركة لھ تم إصدار صك بملكي م ي م إستصالحھا ول ع ت ر مرب كيلو مت

  القوائم المالية علماً بأن باقي األرض لم يتم إستصالحھا حتى تاريخه .
 

 
    ترةالتسويات المتعلقة بالف  - 4 

دل المركز  ة بع ة األولي وائم المالي ا لكي تظھر الق جميع التسويات التي رأت إدارة الشركة أھميتھ
ا  ل مؤشرا دقيق المالي ونتائج األعمال تم إعدادھا ، وأن نتائج األعمال عن الفترة األولية قد ال تمث

  عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة .
  
  

  اإللتزامات المحتملة  - 5 

الغ  ة الب مان المفتوح ات الض ن خطاب ى م ر مغط زء الغي ي الج ة ف ات المحتمل ل اإللتزام تتمث
  لایر سعودي) . 8.505.620م : 2011 مارس 31لایر سعودي ( 17.199.992
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