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 تــفهرس

 
 القائمة الصفحة 

 - 2 ير فحص محدودقر ت

 أ 3 م )غير مراجعة(2017مارس  31الموجزة كما في ائمة المركز المالي األولية ق

ثة أشهر المنتهية في لفترة الثالالموجزة األولية  الشامل اآلخر الدخلاألرباح أو الخسائر و ائمة ق
 م )غير مراجعة(2017مارس  31

 ب 4

مارس  31 المنتهية في الثالثة أشهر لفترة الموجزة  ةائمة التغيرات في حقوق المساهمين األوليق
 م )غير مراجعة(2017

 ج 5

م )غير 2017 مارس 31المنتهية في الثالثة أشهر  لفترةالموجزة األولية  ةالنقدي اتائمة التدفقق
 مراجعة(

 د 6

 - 29 - 7 اجعة(م )غير مر 2017مارس  31في للفترة المنتهية إيضاحات القوائم المالية األولية الموجزة 
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 ()غير مراجعة الموجزة ضاحـات حول القوائم المالية األوليةإي
 م7201 مارس 13حتى م 7201يناير  1لل ترة من 

 التأسيس وطبيعة النشاط   -1
شركة مساهمة سعودية )يشار إليها فيما يلي "الشركة"( مركازها الرئيساي   -الستثمارتأسست شركة القصيم القابضة ل 

 االساتثمارهاا لممارساة نشااطها فاي 10/1/1406بتااريخ  1131006443مدينة بريدا بماوجاب السجال التجااري رقام 
 ذور . الب واستيرادفي المجال الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتصنيع المنتجات الزراعية 

 بتاااااااااااااااااريخ  1131010287كمااااااااااااااااا حصاااااااااااااااالت الشااااااااااااااااركة علاااااااااااااااام السااااااااااااااااجل التجاااااااااااااااااري الفرعااااااااااااااااي  رقااااااااااااااااام  -
هااا باسااام مصاانع تماااور السااعودية الصاااادر ماان مديناااة برياادا لممارساااة نشاااطه فاااي تعبئااة التماااور 22/11/1412

 ها .25/2/1405تاريخ  78بموجب الترخيص الصناعي رقم 
 بتاااااااااااااااااريخ  1131012206ام كمااااااااااااااااا حصاااااااااااااااالت الشااااااااااااااااركة علاااااااااااااااام السجااااااااااااااااال التجااااااااااااااااااري الفرعااااااااااااااااي رقاااااااااااااااا -

هااا باساام مصاانع ألبااان القصاايم الصااادر ماان مدينااة برياادا لممارسااة نشاااط إنتاااج األلبااان ومشااتقاتها 16/7/1414
 ها .29/2/1405/ص بتاريخ 174بموجب الترخيص الصناعي رقم 

 أعالا فقط .تمثل القاوائم المالية األولية أصول وخصوم ونتائج أعمال السجاالت التجارية المشار إليها   

 تطبيل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة -2
والتي تصدر وفقًا  م2017مارس  31  أشهر المنتهية في إن هذا القوائم المالية هي أول قوائم مالية لفترة الثال

الحسابات مدرجة تفصياًل مت علم ت التيتعديالت الللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. إن األثر المالي للتحول و 
 ( .10باإليضاح رقم )

 (IFRSsتطبيل المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ) -3

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي على البيانات  3-1
 . المالية الموجزة

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تم
م في البيانات المالية الموجزة. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها 2016يناير  1

المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تيثر علم المعالجات المحاسبية  تأثير جوهري علم
 للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

 الحسابات التنعيمية الميجلة  - 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 رض البيانات المالية بشأن مبادرة اإلفصاح.ع 1التعديالت علم المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الترتيبات المشتركة والمتعلقة بالمحاسبة المتعلقة باالستحواذ  11التعديالت علم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 علم الحصص في العمليات المشتركة.
الزراعة حول  41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  الممتلكات، اآلالت والمعدات 16التعديالت علم المعيار المحاسبي رقم 

 النباتات المعمرة المثمرة.
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البيانات المالية المنفصلة والتي تسمح بتسجيل االستثمارات في الشركات التابعة  27التعديالت علم المعيار المحاسبي رقم 
)غير ملكية في البيانات المالية المنفصلةوالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة بشكل اختياري باستخدام طريقة حقوق ال

 للمنشاة. الموحدة(
البيانات المالية الموحدة، والمعيار الدولي إلعداد التقارير  10التعديالت علم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

االستثمار في الشركات  28اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخر  والمعيار المحاسبي الدولي رقم  12المالية رقم 
 الزميلة والمشاريع المشتركة والتي توضح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق استثناء التوحيد للمنشآت االستثمارية.

والتي تتضمن التعديالت علم المعيار  2014ا  2012دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 .34ورقم  19والمعيار المحاسبي الدولي رقم  7ورقم  5ر المالية ر قم الدولي إلعداد التقاري

 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولم يحن موعد تطبيقها بعد. 3-2

تم إصدارها ولم يحن موعد  لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي
 تطبيقها بعد.

تطبل لل ترات 
السنوية التي تبدأ 

 من أو بعد

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

2018يناير  1  
 
 
 

 

ر في نسخته األخيرة )المعيار الدولي إلعداد التقاري 9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ويتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصني  والقياس  2014( في يوليو 2014األدوات المالية ) 9المالية رقم 

لغاء االعترا  لهذا األدوات. يقدم المعيار منهج  وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العام واالعترا  وا 
خسائر انخفاض القيمة متكامل لمتطلبات قياس وتصني  الموجودات المالية، كما يقدم نمط جديد ل

 .المتوقعة
سيتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  
علم أدوات الدين المحتفع بها ضمن نمط أعمال تم تحقيق الهد  المرجو من ورائه عن طريق تحصيل 

 .التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية
وسيتم تطبيق نعام جديد النخفاض القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  علم أدوات الدين 
المقاسة بالتكلفة الخاضعة لإلطفاء أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  والذمم االيجارية 

 .الضمان المالي المدينة وموجودات العقود وكذلك علم بعض تعهدات القروض المبرمة وعقود
اا اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء في مايو  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

والذي يقدم نموذج واحد شامل  15، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014
د المبرمة مع العمالء. عندما يدخل المعيار الستخدامه في محاسبة االعترا  باإليرادات الناتجة عن العقو 

اا  11اا اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  18حيز التطبيق سو  يحل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .عقود المقاوالت والتفسيرات المتعلقة بها وبعض التفسيرات المرتبطة بهما
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2018يناير  1  

 

هو أن المنشاة ينبغي أن تعتر   15داد التقارير المالية رقم الهد  األساسي للمعيار الدولي إلع
باإليرادات مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي 

اطار  15تتوقعه المنشاة مقابل تلك السلع أو الخدمات. علم وجه التحديد، يقدم المعيار نموذج من 
 حددة لالعترا  باإليرادات: متكامل وخطوات م

 الخطوة األولم: تحديد العقد أو العقود مع العمالء. 
 الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء )الواجبات( في العقد. 
 الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة وفقا لبنود العقد. 
 عقد.الخطوة الرابعة: تحميل )توزيع( سعر الصفقة علم التزامات األداء في ال 
 الخطوة الخامسة: االعترا  باإليرادات عندما تقوم المنشاة بتنفيذ متطلبات األداء. 

يتم االعترا  باإليرادات من قبل المنشاة عند أداء  15وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
معين إلم العميل. تمت  االلتزام أي عندما تتنقل السيطرة علم السلع أو الخدمات المنوطة بأداء التزام
للتعامل مع سيناريوهات  15إضافة توجيهات أكثر تقييدا في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 إفصاحات واسعة. 15محددة، وعالوة علم ذلك يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

تطبق للفترات 

 تبدأالسنوية التي 

بعد أومن   

 "تابع" يير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعا

2019/ يناير  1  عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
كيفية االعترا ، القياس، العرض واإلفصاح عن  16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

موذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين االعترا  بموجودات عقود اإليجار. يقدم المعيار ن
شهرا أو اقل أو أن األصل موضوع العقد  12ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار 

ذو قيمة منخفضة. يستمر الميجرين بتصني  عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم 
المتعلق بالمحاسبة للميجر دون تغيير جوهري عن  16قارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد الت

 .17المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم 
2017يناير  1 ضرائب الدخل لتوضيح متطلبات االعترا  بموجودات  12التعديالت علم المعيار المحاسبي الدولي رقم  

بأدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة لمعالجة الضريبة الميجلة عن الخسائر غير المحققة المتعلقة 
 االختال  في التطبيق العلمي.

2017يناير  1 بيان التدفقات النقدية التي تهد  إلم توضيح المعيار  7التعديالت علم المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 للمنشاة. لتحسين المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية لألنشطة التمويلية

 
تم تأجيل تاريخ 
التطبيق إلم اجل 

 غير مسمم

البيانات المالية الموحدة والمعيار  10التعديالت علم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بشأن معالجة بيع  2011االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  28المحاسبي الدولي رقم 
 صول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.أو المساهمة في األ
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 1تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذا المعاايير والتفسايرات والتعاديالت الجديادة فاي البياناات المالياة للشاركة فاي الفتارة التاي تبادأ مان 
التعاااديالت، فيماااا عااادا المعياااار أو عناااد دخولهاااا حياااز التطبياااق. أن تطبياااق هاااذا المعاااايير الجديااادة، التفسااايرات و  2017يناااير 

 ، قد ال يكون له تأثير هام علم البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولم.9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ال تاأثير جاوهري علام المباالغ المدرجاة وا 9قد يكون لتطبيق النسخة النهائية من المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام 
فصااحات الااواردة فااي البياناات الماليااة للشااركة والمتعلقاة بااالموجودات الماليااة والمطلوباات الماليااة للشااركة. وماع ذلااك فانااه ماان 

 غير الممكن الوصول إلم تقييم معقول لتأثير هذا التطبيق إلم حين إتمام مراجعة مفصلة لذلك من قبل الشركة.

 السياسات المحاسبية الهامة ملخص  -4

 : أسس اإلعداد -/أ4
"التقاارير المالياة المرحلياة " وكاذلك  34( رقام IASتم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء علام المعياار المحاسابي الادولي )

 طبقًا لمتطلبات نعام الشركات السعودي المعمول به في المملكة العربية السعودية. 

وعلياه تام التطبياق وفقااا  2017ماان مطلاع  إعتباارالياة للتقاارير المالياة قاررت ادارة الشاركة التحاول الام تطبياق المعااايير الدو 
 وما يليها.  2016( الذي ينص علم أن تغطي فترة التحول من بداية 1رقم ) الدولي للتقارير المالية للمعيار

 ة مععم نشاطاتها.يتم عرض البيانات المالية الموجزة باللاير السعودي )لاير سعودي( وهي العملة التي تمارس بها الشرك

التقاارير المالياة الساارية فاي وقات اعاداد القاوائم  دلإلعاداالمحاسابية الدولياة  رللمعااييتم إعداد البياناات المالياة الماوجزة وفقاا 
 ليها أعالا.إ اإلشارةالمالية والتي تم 

مااااوجزة متوافقااااة مااااع تلااااك أن السياسااااات المحاساااابية والعاااارض واألساااااليب المسااااتخدمة فااااي تجهيااااز هااااذا البيانااااات الماليااااة ال
 .2016يناير  1المستخدمة في البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

ال تتضاامن البيانااات الماليااة المااوجزة المرفقااة جميااع المعلومااات المطلااوب إدراجهااا ضاامن البيانااات الماليااة الساانوية للشااركة 
. 2016ينااير  1دلة وفقاا للمعاايير الدولياة كماا فاي وللسانة المنتهياة فاي ويجب عند قراءة هذا البيانات المالية السنوية المع

تعطاي  م2017ماارس  31ثاة أشاهر المنتهياة فاي باإلضافة إلم انه ليس من الضروري أن نتائج أعماال الشاركة لفتارة الثال
 .م 2016ديسمبر  31ميشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي تنتهي في 

 

 استخدام التقديرات  -/ب4
يتطلااب إعااداد القااوائم الماليااة وفقااًا للمبااادي المحاساابية المتعااار  عليهااا اسااتعمال أحكااام وتقااديرات وافتراضااات تاايثر فااي قاايم 
اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوباات واإليضااحات المرفقاة بجاناب اإلفصااح عان المطلوباات الطارئاة. إن عادم 

فتراضاااات والتقاااديرات قاااد يااايدي لنتاااائج تتطلاااب تعااادياًل جوهرياااًا علااام القااايم الدفترياااة للموجاااودات التااايقن بخصاااوص هاااذا اال
 .والمطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية

فيمااا يلااي االفتراضااات األساسااية المتعلقااة بالمسااتقبل والمصااادر الرئيسااية األخاار  لعاادم التأكااد كمااا فااي تاااريخ قائمااة المركااز 
ل مخااطر عالياة قاد تايدي إلام تعاديالت جوهرياة فاي القايم الدفترياة للموجاودات والمطلوباات خاالل السانة المالي والتي تشاك

المالياااة التالياااة. هاااذا وتعتماااد الشاااركة فاااي افتراضااااتها وتقاااديراتها علااام معاااايير متاحاااة لهاااا عناااد إعاااداد القاااوائم المالياااة وهاااذا 
ر نتيجااة تغياارات السااوق والعاارو  الخارجااة عاان ساايطر الشااركة االفتراضااات والتقااديرات حااول التطااورات المسااتقبلية قااد تتغياا

 .عند حدوثها إيضاحهاومثل هذا التغيرات علم االفتراضات يتم 
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 مبدأ االستمرارية -/ج4
ليس لد  إدارة الشركة أي شك ياذكر حاول قادرة الشاركة علام االساتمرار. وعلياه، فقاد تام إعاداد القاوائم المالياة علام أسااس 

 .مبدأ االستمرارية
 

 باإليرادات االعتراف -/د4
: اإليارادات، 18لقد درست اإلدارة البنود التفصيلية لتحقيق اإليراد من بيع السلع والمبينة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

إلم موافقة العميل علم تحمل مسيولية البضائع  استناداوبشكل خاص إذا حولت الشركة مخاطر ومنافع الملكية للبضائع. 
 .اعة، إن اإلدارة مقتنعة بأنه تم تحويل المخاطر والمنافع الهامة وأن االعترا  باإليرادات مناسبالمب

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها -/هـ4
يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها باالرجوع إلام مجموعاة مان العوامال للتأكاد أن الاذمم المديناة غيار مباالغ 

لها، بماا فاي ذلاك إجماالي جاودة وأعماار الاذمم المديناة والتقيايم االئتمااني المساتمر ألوضااع فيها نتيجاة احتماال عادم تحصاي
العمااالء الماليااة والضاامانات المطلوبااة ماان العمااالء فااي عاارو  معينااة. أيضااا، يااتم تسااجيل مخصصااات محااددة للحسااابات 

 .الفردية عندما تدرك الشركة عدم قدرة العميل علم الوفاء بالتزاماته المالية

 مخصص بضاعة تال ة وبطيئة الحركة -/و4
صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تاتم التعاديالت لتخفايض تكلفاة البضااعة إلام صاافي  أوتدرج البضاعة بسعر التكلفة 

التقاااادم أو األرصااادة المنخفضاااة. تتضااامن  أوعلااام مساااتوي المناااتج للزياااادة المقااادرة،  -إذا لااازم ذلاااك  -القيماااة القابلاااة للتحقاااق 
العواماال المااايثرة علااام هااذا التعاااديالت التغيااارات فااي الطلاااب علااام البضاااعة، والتغيااارات التكنولوجياااة وتاادهور النوعياااة وأماااور 

الحركااة. يااتم  وبطاايءمخصااص مخاازون تااال   الحتسااابالجااودة، وبناااًء علاام هااذا العواماال تقااوم الشااركة بتحديااد نساابة مئويااة 
 .في العناصر أعالا دوريًا مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختال 

  التقديرات غير المؤكدة -/ز4
التقااديرات الرئيسااية المتعلقااة بالمسااتقبل والمصااادر الرئيسااية للتقاادير غياار الميكااد كمااا فااي نهايااة فتاارة التقرياار والتااي تحماال  إن

 :هي كما يليمخاطر مهمة قد تتسبب في تعديالت جوهرية علم قيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة 

 

 انخ اض قيمة الذمم التجارية المدينة -1
بعدم تحصايلها بشاكل كامال. ياتم تحدياد  احتمالتقوم إدارة الشركة بتقييم التحصيالت من الذمم التجارية المدينة عند وجود 

عمالئهااا وكااذلك بتقياايم دائاام فااي قيمااة الااذمم التجاريااة المدينااة بااأن تقااوم إدارة الشااركة بتقياايم المااالءة الماليااة ل انخفاااضوجااود 
التسديدات خالل الفترة السابقة وبالرجوع إلم شروط التسهيالت المتفاق عليهاا ماع بعاض العماالء. ياتم إدراج الفارق ماا باين 

تلاك المباالغ ف ناه ياتم  اساتردادالقيمة المتوقع تحصيلها والرصيد الدفتري لتلك الذمم كمصارو  فاي قائماة الادخل وفاي حاال 
 .ين القيمة المحصلة فعليًا والقيمة التي تم التوقع تحصيلها سابقًا في األرباح أو الخسائرإدراج الفرق ما ب
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 الممتلكات، اآلالت والمعدات -2
المتوقاع  االساتخدامتكلفة الممتلكات، اآلالت والمعدات علم مدة الخدمة المتوقعاة التاي ياتم تقاديرها بنااًء علام  استهالكيتم 

القيمااة المسااتردة لألصاال. إن إدارة  واعتباااراتباإلضااافة إلاام التقااادم التقنااي  والتصااليحصاايانة والتقااادم لألصاال، وبرنااامج ال
 أنها غير هامة. اعتبارالشركة لم تدرج أية قيمة متبقية لألصول علم 

 المخزون  -/ح4
جاات تشامل التكلفاة للمنهماا اقال وتأي قابلاة للتحصايلصاافي القيماة ال أوتعهر قيمة المخزون في القوائم المالية بسعر التكلفاة 

واالجور والتكالي  غير المباشرة التي تساهم في تحويل مادخالت االنتااج  األوليةالمصنعة وتحت التصنيع علم تكلفة المواد 
الم منتج نهائي ويتم خصم القيمة البيعية ألي منتج فرعي من تكالي  انتاج المنتج الرئيساي وياتم احتسااب التكلفاة باساتخدام 

 المرجح.وسط طريقة المت
 أوالتكلفااة  الماليااة بسااعرتعهاار قيمااة المخاازون ماان المااواد االوليااة ومااواد التعبئااة والمااواد المسااتهلكة وقطااع الغيااار فااي القااوائم 

 بتكلفة االستبدال أيهما أقل.
لبيعاة ساعر تمثل صافي القيماة اتعهر المحاصيل الزراعية والثمار التي تم جنيها بصافي القيمة البيعية في تاريخ حصادها و 

 المنتج.بيع  إتمامالبيع المقدر ناقصًا اية تكالي  اضافية متوقعة حتم 
 ويتم تقييم المخزون وفقًا لما يلي:

 قيمة البيعية الصافية في تاريخ الحصاد.وفقا للتكلفة أو ال النخيليتم قياس تكلفة اإلنتاج التام من ثمار  -

 .ة، وتحدد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجحيتم تقييم المواد والمهمات وقطع الغيار بالتكلف -

 يتم قياس تكلفة المنتجات المصنعة وتحت التصنيع بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل. -

 يتم قياس تكلفة المحاصيل القائمة والتي لم تبلغ مرحلة الحصاد بالتكلفة. -

 منح حكومية مقيدة  -/ط4
قاد تحققات مععام شاروط االعتارا  بهاا قيادة علام أسااس القيماة العادلاة للموجاودات الممنوحاة، و يتم تقييم المانح الحكومياة الم

 شروط تحويلها إلم األرباح المدورة. تكتملإلم أن  عرضها ضمن بنود حقوق المساهمين وتم

 البيولوجية )الحيوية(  صولاأل -/ي4
( بالتكلفاة التاي تتضامن الماواد والعمالاة المباشارة والتكاالي  يتم قياس الموجودات الزراعية الحيوية )األشجار في مرحلاة النماو

)األشجار المثمرة( عندئذ يعاد تصنيفها ويتم  اإلثمارمرحلة  إلماألخر  غير المباشرة لحين وصول هذا الموجودات الزراعية 
 البدء في استهالكها.  

م تخفيضاها بالخساائر الناتجاة عان العارو  الطبيعياة فاي مرحلاة النماو بالتكلفاة ويات واألشجارالمثمرة  األشجارتعهر قيمة  -
 والتي يتم تحميلها لقائمة الدخل في الفترة الجارية.

 الثابت.يجري استهالك األشجار المثمرة علم مدار العمر اإلنتاجي لها وفقًا لطريقة القسط السنوي  -
 ترية في حالة تلفها.ال يتم استهالك األشجار في مرحلة النمو ويتم استبعادها بالقيمة الدف -
 

  صولالتدني في قيمة األ -/ك4
الملموساة للتأكاد  الملموساة وغيارتقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي ب جراء مراجعة دورية للقيم الدفترية للموجاودات 

الميشر، ياتم  من وجود أي ميشر علم وقوع أي خسارة ناتجة عن تدني في قيمة هذا الموجودات. وفي حالة وجود مثل هذا



 شركة القصيم القابضة لالستثمار
 " ة سعوديةمساهمشركة  "

 المملكة العربية السعودية *بريدة 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

A.Serag:1438-973-17 -13- 

تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هاذا الخساارة. وفاي الحااالت التاي ال يمكان فيهاا تقادير القيماة القابلاة 
 لالسترداد لذلك األصل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقد التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

 عندئااذ يااتمالتااي يقاادر فيهااا المبلااغ القاباال لالسااترداد لألصاال أو الوحاادة الماادرة للنقااد بأقاال ماان قيمتااااه الدفتريااة،  وفااي الحاااالت
تخفيض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المادرة للنقاد إلام القيماة القابلاة لالساترداد لهاا، وياتم إثباات خساائر االنخفااض 

 ائر. كمصرو  فورًا في قائمة االرباح والخس
ذا ما تم الحقًا زوال أسباب مبلغ خسارة التدني في القيمة فان الشاركة عندئاذ تقاوم بزياادة القيماة الدفترياة لألصال أو الوحادة  وا 
المدرة للنقد إلم القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له وبما ال يزيد عن القيمة الدفترية التي كان عليها األصل قبل اثبات خسارة 

الوحدة المدرة للنقاد فاي السانوات الساابقة وياتم إثباات عكاس قياد خساارة التادني فاي القيماة فاي  قيمة ذلك األصل أوالتدني في 
 قائمة االرباح والخسائر. 

 :صافي االستثمار عن عقود اإليجار التمويلي -/ل4
تاااريخ تفعيلهااا، ويااتم تقياايم االتفاقيااة إن تحديااد مااا إذا كاناات االتفاقيااة تتضاامن إيجااارًا تمويليااًا يعتمااد علاام جااوهر االتفاقيااة عنااد 

لتعديل إذا ما كان االتفاق يعتمد علم استخدام أصل محدد أو أصول أخر  أو إذا كانت االتفاقية تعطي الحق في استعمال 
ن كان هذا الحق غير وارد بشكل صريح في االتفاقية.  أصل أو أصول حتم وا 

 
لي إجمااالي مبااالغ اإليجااارات المسااتحقة للشااركة. ويمثاال صااافي االسااتثمار يمثاال إجمااالي االسااتثمار فااي عقااود اإليجااار التمااوي

القيمااة الحالياااة لمبااالغ اإليجاااار المخصاااومة بسااعر الفائااادة المضااامن فااي عقاااد اإليجااار. يااادرج الفااارق بااين إجماااالي االساااتثمار 
 ومخصص خسائر عقود اإليجار وصافي االستثمار ك يرادات مالية غير مكتسبة.

 اولة محت ظ بها للبيعغير متد أصول -/م4
يتم تصني  الموجودات غير المتداولة المتعلقة بالمجموعات المستبعدة كمحتفع بها للبيع في حال كان سيتم تحصايل قيمتهاا 
المدرجة بشكل رئيسي من خالل معاملة بياع باداًل مان خاالل االساتخدام المساتمر لهاا ياتم تلبياة هاذا الشارط فقاط عنادما يكاون 

جااة عاليااة ويكااون االصاال غياار المتااداول )أو المجموعااة المسااتبعدة( متااوفرا للبيااع فااورا فااي وضااعه الحااالي البيااع محااتمال بدر 
ينبغاي  الحادو .)أو المجموعة المستبعدة( واحتمال بيع االصل عاالي  أصلخاضعا فقط للشروط الطبيعية واالعتيادية هكذا 

تم االعتارا  بعملياة البياع كاملاة خاالل سانة واحادة مان تااريخ أن تكون االدارة ملتزماة بعملياة البياع ويكاون مان المحتمال أن يا
 التصني .

عنادما تكاون الشااركة ملتزماة بخطااة بياع تتضاامن خساارة للساايطرة علام شااركة تابعاة يااتم تصاني  جميااع موجاودات ومطلوبااات 
نات الشاركة ساو  تحاتفع كا إذاتلك الشركة التابعة كمحتفع بها للبيع عند تلبية الشروط الواردة اعالا بغض النعر عن فيماا 

 بحقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة التابعة السابقة بعد البيع.
حصة في استثمار فاي شاركة زميلاه أو مشاروع مشاترك فاناه ياتم  عندما تلتزم الشركة بخطة بيع تتضمن استبعاد الستثمار أو

لبيع عند تلبية الشروط الواردة اعالا وتتوق  تصني  االستثمار أو جزء من االستثمار الذي سو  يتم استبعادا كمحتفع به ل
الشااركة عنااد اسااتخدام طريقااة حقااوق الملكيااة فيمااا يتعلااق بااالجزء المصاان  كمحااتفع بااه للبيااع .يااتم االسااتمرار بتسااجيل أي جااز 

  محتفع به الستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك لم يتم تصنيفه كمحاتفع للبياع باساتخدام طريقاة حقاوق الملكياة تتوقا
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الشاركة عان اساتخدام طريقاة حقاوق الملكياة عناد االساتبعاد عناادما يناتج فقادان الشاركة للتاأثير الفعاال علام الشاركة الزميلااة او 
 المشروع المشترك. 

بعااد االسااتبعاد تقااوم الشااركة بتسااجيل أيااة حصااة مسااتبقاا فااي الشااركة الزميلااة أو المشااروع المشااترك وفقااا للمعيااار المحاساابي 
كانت الحصة المستبقاة تمثل شركة زميلة او مشروع مشاترك وفاي هاذا الحالاة تساتخدم الشاركة طريقاة  إذا اال 29الدولي رقم 

 أعالا(حقوق الملكية )انعر السياسة المحاسبية المتعلقة باالستثمارات في الشركة الزميلة او المشاريع المشتركة الواردة 
بعدة( والمصااانفة كموجاااودات محاااتفع بيهاااا للبياااع بالقيماااة الدفترياااة )والمجموعاااات المساااتالمتداولاااة ياااتم قيااااس الموجاااودات غيااار 

 السابقة أو القيمة العادلة ناقصا تكالي  البيع ايهما أقل. 

  المالية  صولاأل -/ن4
حياا  يااتم شااراء او بيااع االصاال المااالي بموجااب عقااد  التعاماال،الماليااة فااي تاااريخ  صااولالغاااء االعتاارا  باأل وأيااتم االعتاارا  
ياتم قيااس الموجاودات  العالقاة.التنازل عن االصل المالي خالل جدول زمني محادد مان قبال الساوق ذو  ل اويتطلب الحصو 

 كااأداةباسااتثناء الموجااودات الماليااة المصاانفة  البيااع،/ او  الشااراء والماليااة بشااكل مباادئي بالقيمااة العادلااة اضااافة الاام تكااالي  
 العادلة.يتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة  والتيمالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر 

اساتثمارات بالقيماة العادلاة مان خاالل بناود  البناوك،لاد   وأرصادةنقاد  التالية:الفئات  إلمالمالية للشركة  صوليتم تصني  األ
عاة وهاد  تصاني  الموجاودات المالياة بالشاكل الماذكور ياتم بنااء علام طبي إن مديناة.وقاروض وذمام  األخار الدخل الشاامل 

 المبدئي. إثباتهااقتناء تلك الموجودات المالية ويتم تصنيفها في وقت 
الفوائاد علام الفتارات  إياراداتللموجاودات المالياة وتوزياع  لإلطفااءتستخدم طريقة معدل الفائدة الفعلي الحتساب التكلفة القابلة 

فعات النقدية التي يتوقع استالمها خالل العمر المتوقع معدل الفائدة الفعلي هو معدل الخصم الذي يستخدم الد بها.المرتبطة 
 المبدئي.عندما يكون ذلك مناسبا لصافي القيمة الدفترية عند القياس  أقصرخالل فترة  أوللموجودات المالية 

 يعادله وما  النقد -1
ة اساتثمارات قصايرة االجاال يتمثال النقاد وماا يعادلاه فاي النقااد فاي الصاندوق وارصادة الودائاع تحات الطلااب لاد  البناوك وايا

يمكاان تحويلهااا الاام مبااالغ معلومااة ماان النقااد والتااي ليساات عرضااة لحاادو  تغيياار بقيمتهااا بشااكل  والتاايذات ساايولة عاليااة 
 مادي.

 المدينة القروض والذمم  -2
فها القااروض والااذمم المدينااة التااي لااديها دفعااات ثابتااة او يمكاان تحدياادها وغياار المدرجااة فااي سااوق مااالي نشااط يااتم تصااني

يتم قياس القروض والذمم المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة مضا  اليها تكاالي  المعاملاة وياتم قياساها  مدينة.كقروض وذمم 
بعد طرح خساائر االنخفااض فاي القيماة ياتم تساجيل ايارادات  الفعلي،باستخدام معدل الفائدة  لإلطفاءالحقا بالتكلفة القابلة 

الفائاادة الفعلااي باسااتثناء الااذمم المدينااة قصاايرة االجاال وذلااك عناادما يكااون االعتاارا  بالفوائااد الفوائااد باسااتخدام طريقااة معاادل 
 مادي.غير 

 المالية  صولانخ اض قيمة األ -3
ياتم تخفايض قيماة الموجاودات المالياة عناد  المالياة.يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي مراجعاة القيماة الحالياة للموجاودات 

يشاير الاام  الماليااة،جاة لحااد  او احادا  حصاالت الحقاا لالعتاارا  المبادئي بتلااك الموجاودات كنتي موضااوعي،وجاود دليال 
 المالية.تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقباًل لتلك الموجودات 
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ال ياااتم خفاااض قيمتهاااا بشاااكل افااارادي بااال ياااتم فحصاااها  المديناااة،مثااال الاااذمم التجارياااة  المالياااة،ان بعاااض فئاااات الموجاااودات 
يستند الدليل الموضوعي النخفاض قيمة محفعة الذمم المدينة علم الخبرة السابقة للشاركة  جماعي.بشكل النخفاض القيمة 

في عدد التدفقات المستحقة المتأخرة السداد اضافة الم التغيرات الملحوعة في عرو  االقتصااد  الذمم والزيادةفي تحصيل 
 .لها عالقة طردية مع تعسر سداد المديونية والتي

  المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى صولاأل -/ص4
عنااد االعتاارا  المباادئي، يمكاان للشااركة أن تختااار بمااا ال يقباال التغيياار )علاام أساااس كاال أداة علاام حاادة( أن تصاان  أدوات 

أدوات حقااوق الملكيااة الملكيااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل بنااود الاادخل الشااامل األخاار . وال يساامح بتصااني  االسااتثمارات فااي 
 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  إذا كان االستثمار بأداة الملكية محتفع به لغرض المتاجرة.

 تعتبر الموجودات المالية محت ظ به لغرض المتاجرة إذا  
  تم شراؤها أساسا لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو 

 ثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومةة تةديرها الكةركة وتكةتمل علةى نمةط فعلةي  دا  كانت عند االعتراف المبدئي تم

 مالية تحقق أرباح على المدى القصير، أو.

 .كانت تمثل مكتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأدا  تحوط أو ضمان مالي 

الشااامل األخاار  بشااكل مباادئي بالقيمااة العادلااة  يااتم قياااس االسااتثمارات بااأدوات الملكيااة بالقيمااة العادلااة ماان خااالل بنااود الاادخل
باإلضاااافة إلااام تكاااالي  المعاااامالت، وياااتم قياساااها الحقاااا بقيمتهاااا العادلاااة وياااتم االعتااارا  باألربااااح أو الخساااائر الناتجاااة مااان 

ال يااتم التغياارات فااي القيمااة العادلااة ضاامن بنااود الاادخل الشااامل األخاار  وتضااا  إلاام التغياارات المتراكمااة فااي القيمااة العادلااة. 
 إعادة تصني  األرباح أو الخسائر المتراكمة عند استبعاد االستثمارات في األرباح أو الخسائر.

يتم االعترا  با يرادات التوزيعاات عان االساتثمارات باأدوات الملكياة ضامن األربااح أو الخساائر عنادما تحصال الشاركة علام  
 تمثل استرداد لجزء من تكلفة االستثمارات.ما لم تكن توزيعات األرباح  األرباح،حق استالم توزيعات 

 االعتراف باإليراد -/ع4
 وتعهاار المبيعاااتيااتم قياااس اإلياارادات بالقيمااة العادلااة للمقاباال المسااتلم أو الااذي ستحصاال عليااه الشااركة عاان هااذا المبيعااات 

 بالصافي بعد طرح مردودات المبيعات والخصومات وما شابه ذلك.

 مبيعات بضائع  1
 بمبيعات البضائع ك يراد عند استيفائها للشروط التالية: يتم االعترا 

 .أن يتم تحويل المخاطر والمزايا المتعلقة بالبضائع إلى المكتري 

  أن ال تحتفظ الكركة بالتحكم الفعال على البضائع المباعةة أو االسةتمرار فةي التةدإلل ايداري فيمةا يتعلةق بالبضةائع

 بضائع المملوكة لها.المباعة بنفس درجة تدإللها في إدار  ال

 .إمكانية قياس مبلغ اييراد بككل يعتمد عليه 

 .أن يكون من المتوقع أن تستفيد الكركة بككل مباشر من المنافع االقتصادية المتعلقة بعملية البيع 

 .أن يوجد إمكانية لقياس التكاليف المتكبد  أو التي سيتم تكبدها مقابل عملية البيع بككل موثوق 

 لمرابحات إيرادات ا 2
الفعلةي  المرابحةةعلى أساس الفترات الزمنية المسةتحقة والمبةالغ ا صةلية ومعةدل  مرابحاتيتم احتساب إيرادات ال

المستخدم في إلصم التدفقات النقدية المستقبلية المستلمة إلالل العمةر المتوقةع  مرابحةوالذي يتمثل في معدل سعر ال

 .يمة الدفترية لذلك ا صل الماليللموجود المالي بهدف الوصول إلى صافي الق
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 اإليجار -/ف4
يااتم تصاااني  عقاااود اإليجاااار ك يجاااارات تمويلياااة عنااادما تتحاااول بموجاااب شاااروط عقاااود اإليجاااار المخااااطر ومناااافع التملاااك إلااام 

 المستأجر بشكل جوهري. كل عقود اإليجار األخر  يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية.

 كمؤجر الشركة 
يجااار ماان اإليجااارات التشااغيلية وفقااا لطريقااة القسااط الثاباات بناااء علاام فتاارة عقااد اإليجااار المتعلااق بهااا. يااتم يااتم تحقيااق إيااراد اإل

عداد عقد اإليجار التشغيلي إلم القيمة الدفترية لألصال المايجر بحيا   إضافة التكالي  األولية المباشرة المتعلقة بالتفاوض وا 
 علم أساس فترة اإليجار.يتم االعترا  بها وفقا لقاعدة القسط الثابت و 

 كمستأجر الشركة 
إن الموجودات بموجب عقد إيجار تمويلي يتم تسجيلها مبدئيا كموجودات للمجموعة بالقيمة العادلة بتاريخ بداية عقد اإليجاار 

ي بياان المركاز بالقيمة الحالية للحد األدنم لدفعات اإليجاار. ياتم إدراج قيماة المطلوباات المقابلاة للمايجر فا أقل،أو إذا كانت 
 المالي الموحد كالتزامات عقود إيجار تمويلية.

يتم توزيع مدفوعات اإليجار ماا باين التكاالي  المالياة وتنزيال لاللتازام المساتحق بموجاب عقاد اإليجاار التماويلي بهاد  تحقياق 
بح أو الخساارة إال إذا كاناات ساعر فائادة ثاباات علام الرصايد المتبقااي مان االلتازام. يااتم تحميال تكاالي  التموياال مباشارة إلام الاار 

 متعلقة بصورة مباشرة بموجودات ميهلة وفي هذا الحالة يتم رسملتها بموجب السياسة العامة للمجموعة بتكلفة االقتراض.
يتم االعترا  بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصرو  ضامن األربااح أو الخساائر وفقاا لقاعادة القساط الثابات وبنااء علام فتارة 

وزع المنافع االقتصاادية الممنوحاة أو المتوقعاة كمحفاز للادخول فاي عقاد إيجاار تشاغيلي علام أسااس القساط الثابات التأجير. ت
 علم فترة التأجير.

 تكل ة االقتراض -/ص4 
تكااالي  االقتااراض التااي تاارتبط مباشاارة باقتناااء، بناااء أو إنتاااج أصاال ميهاال للرسااملة، ماان المتوقااع أن يسااتغرق إنجااازا للغاارض 

 أجله أو حتم بيعه فترة من الزمن، يتم تحميلها كجزء من تكلفة ذلك األصل حتم استكمال اإلنجاز أو البيع. المقام من
يااتم خصاام اإلياارادات الناتجااة عاان االسااتثمار الميقاات لهااذا األمااوال المقترضااة ماان تكلفااة االقتااراض، وذلااك فااي حاادود مااا تاام 

 اقتراضه خصيصًا من أجل الحصول علم األصل الميهل.
 ميع تكالي  االقتراض األخر  تعهر ضمن األرباح أو الخسائر في السنة التي تم تحميلها بها.إن ج

 كتواري اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظ ينالتقييم اإل  -/ل4
ال يااتم تحديااد تكلفااة مكافااأة نهايااة الخدمااة للعاااملين بموجااب برنااامج المكافااآت المحااددة غياار الممولااة التااي يااتم قياسااها باسااتعم

التقييم اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختل  عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشامل 
سالوك العااملين، ومعاادل دوران العااملين. ونعاارًا و هاذا االفتراضاات تحديااد معادل الخصام، والزيااادات المساتقبلية فاي الرواتااب، 

لة األجل ف ن التزام المكافأة المحددة غير الممولة شديد الحساسية للتغيارات فاي هاذا االفتراضاات. لتعقيد التقييم وطبيعته طوي
 .لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة
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 اإلجازات السنوية -1
لسنوية بناء علم الخدمات المقدمة من قبال يتم عمل استحقاق لاللتزامات المقدرة الستحقاقات الموعفين المتعلقة باإلجازات ا

 الموعفين الميهلين حتم نهاية السنة.

 مخصصات تعويض نهاية الخدمة -2
يتم االستدراك لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بالشركة عن خدمتهم لديها وفقآ لنعام العمل والعماال الساعودي. وياتم 

 نوات الخدمة المتراكمة لموعفي الشركة حتم تاريخ بيان المركز المالي.احتسابها بناًء علم األجور الحالية وعدد س

 المخصصات  -/ر4
تجنب المخصصات عند وجود التزامات قانونية أو متوقعة علم الشركة ناجمة عن أحدا  سابقة ومان المحتمال بشاكل كبيار 

المتعلقااة بااأي مخصااص فااي قائمااة الاادخل بعااد  أن تتطلااب اسااتخدام المااوارد الماليااة لسااداد هااذا االلتاازام. يااتم ادراج المصاااري 
 خصم المبالغ المستردة ان وجدت.

 مصروفات بيع وتوزيع  -/ ش4
هي تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات المنشأة التي تكبدتها في بيع وتوزيع منتجات / خدمات الشركة. وتصن  جمياع 

 المصروفات األخر  كمصروفات إدارية وعمومية.

  اإلدارية والعمومية المصروفات  -/ت4
هااي تلااك المصااروفات المتعلقااة باااإلدارة، والتااي ال تتعلااق بوعيفااة اإلنتاااج أو وعيفااة البيااع والتوزيااع وفقااًا للمباااد  المحاساابية 
الصااااادرة عاااان الهيئااااة السااااعودية للمحاساااابين القااااانونيين. تااااوزع هااااذا التكااااالي  بااااين تكلفااااة اإلياااارادات، والمصااااروفات اإلداريااااة 

 لزم األمر، بطريقة منتعمة. والعمومية، إن

 مخصص الزكاة  -/ث4
تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والادخل فاي المملكاة العربياة الساعودية. ياتم االساتدراك للزكااة وفقاا لمبادأ االساتحقاق. 

ت بااين يااتم احتساااب مخصااص الزكاااة وفقااا للوعاااء الزكااوي أو الااربح الصااافي المعاادل، أيهمااا أكباار، يجااري تسااجيل أيااة فروقااا
 المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حي  يتم حينئذ إقفال المخصص.

 المعلومات القطاعية -/خ4
يعاار  القطاااع علااي أنااه ذلااك الجاازء ماان نشاااط المنشااأة الااذي يمكاان إعااداد بيانااات وتقااارير ماليااة خاصااة بااه لتقياايم أدائااه  -

 التشغيلي بشكل معقول .
 ( فيما لو تحقق اآلتي :8عنه في القوائم المالية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ) إلفصاحليعتبر القطاع ميهاًل  -
 % من إيرادات أو أرباح المنشأة شاماًل المبيعات الداخلية بين قطاعات المنشأة .10إذا بلغت مجموع إيراداته  -أ

 و صافي أصولها .% من اصول المنشاة أ10إذا بلغت مجموع أصوله أو االستثمار فيه  -ب
 القطاع ممكن أن يكون قسم او خط انتاج أو مركز ربح أو مركز استثمار أو علي أساس جغرافي . -
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 ترجمة العمالت االجنبية  -/ذ4
تعهر البيانات المالية بالعملة المستخدمة في البيئة االقتصادية التي تمارس الشركة فيها نشاطها )العملة الوعيفية( ألغراض 

الماليااة فانااه تاام عاارض نتااائج اعمااال الشااركة ومركزهااا المااالي باااللاير السااعودي والااذي يعتباار العملااة الوعيفيااة للشااركة  البيانااات
 وعملة عرض البيانات المالية.

عنااد اعااداد البيانااات الماليااة للشااركة يااتم تسااجيل المعااامالت المنفااذة بعمااالت خااال  العملااة الوعيفيااة )العملااة األجنبيااة( علاام 
الصر  السائدة بتاريخ تلاك المعاامالت، بتااريخ كال بياان مركاز ماالي ياتم اعاادة تحويال البناود المالياة المدرجاة  اساس اسعار

بااالعمالت االجنبيااة علاام اساااس اسااعار الصاار  السااائدة بتاااريخ بيااان المركااز المااالي. يااتم اعااادة تحوياال البنااود غياار الماليااة 
لاام اساااس اسااعار الصاار  السااائدة عنااد تحديااد القيمااة العادلااة لهااا. ال يااتم بااالعمالت االجنبيااة والتااي تعهاار بقيمتهااا العادلااة ع

 اعادة تحويل البنود غير المالية المحددة بالعمالت االجنبية والتي يتم قياسها طبقا للتكلفة التاريخية.

 ممتلكات، آالت ومعدات -5
مارس  31ثة أشهر المنتهية في لاير فترة الثال 2.338لكات، اآلالت والمعدات مبلغ خالل الفترة، بلغت اإلضافات علم الممت

 .م 2017
إن مصنع ومباني الشركة مقامة علام أراضاي مملوكاة للشاركة  وجمياع الممتلكاات، اآلالت والمعادات موجاودة داخال المملكاة 

 العربية السعودية.
ربيااة السااعودية وجميااع أمااا مشااروع الاادواجن ومشااروع شااري الزراعااي  مقامااة علاام أراضااي ممنوحااة ماان حكومااة المملكااة الع

 الممتلكات، اآلالت والمعدات موجودة داخل المملكة العربية السعودية.
نسب  باستخدام المقدرة االقتصاديةعلم األصول الثابتة وفقًا لطريقة القسط الثابت علم مد  أعمارها  االستهالكيحتسب 

 :السنوية التالية  االستهالك
نشاءات  %25-7.5  داتآالت ومع     %10-3  مباني وا 

 %20-2.5   شبكة ري            %25   سيارات
 %10-7.5  آليات زراعية          %25-10   أثا  ومفروشات

 %20  عدد وأدوات          %20-2.5    ثروة نباتية
 

 حيوية (البيولوجية ) ال األصول -6
ماارس  31لاير فتارة الثالثاة أشاهر المنتهياة فاي  البيولوجياة )حيوياة( مبلاغ صافر صاولاألخالل الفترة، بلغت اإلضاافات علام 

 .م2017
مشروع الدواجن ومشروع شري الزراعي مقامة علم أراضي ممنوحة من حكومة المملكة العربية السعودية وجميع الممتلكات، 

 اآلالت والمعدات موجودة داخل المملكة العربية السعودية.

 رأس المال -7
هااا الموافااق  16/05/1438غياار العاديااة لمساااهمي الشااركة والتااي عقاادت بتاااريخ  اجتماااع الجمعيااة العامااة مبناااًء علاا

م بفناادق جولاادن توليااب بمدينااة برياادة ، برئاسااة المكاارم رئاايس مجلااس اإلدارة األسااتاذ / عباادالعزيز باان  13/02/2017
 التالي : معبداهلل الحميد ، وقد تمت الموافقة عل
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لاير )خمساامائة مليااون لاير( إلاام  500،000،000يض رأس المااال ماان الموافقااة علاام توصااية مجلااس اإلدارة بتخفاا - أ
ساااهم  50،000،000لاير )ثالثمائاااة ملياااون لاير( ، وبالتاااالي تخفااايض عااادد أساااهم الشاااركة مااان  300،000،000

سااااهم  20،000،000سااااهم )ثالثااااين مليااااون سااااهم( وذلااااك ب لغاااااء  30،000،000)خمسااااين مليااااون سااااهم( إلاااام 
( اثنااين 2.5( سااهم واحااد عاان كاال )1% وبمعاادل تخفاايض )40تخفاايض مقاادارها  )عشاارين مليااون سااهم( ، بنساابة

ونص  السهم. ويعود السابب الرئيساي للتوصاية بتخفايض رأس الماال إلام إطفااء مععام الخساائر المتراكماة علام 
م وذلااك بقيمااة األسااهم الملغاااة، وال يوجااد أي تااأثير ماان تخفاايض رأس مااال الشااركة 30/9/2016الشااركة كمااا فااي 

لتزاماتهااا الماليااة . علماًا أن قاارار نفاااذ التخفاايض للمسااهمين المسااجلين بسااجالت الشاركة لااد  شااركة مركااز علام ا
 إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية .

 لتكاون للشاركةأس الماال ( مان النعاام األساساي للشاركة بماا يتناساب ماع تخفايض ر 6الموافقة علم تعديل الماادة ) -ب
 : اآلتي بالنص

 مليااون ثالثااين( 30،000،000) إلاام مقساام سااعودي لاير مليااون ثالثمائااة( 300،000،000) الشااركة مااال رأس"
 نقديااة األسااهم وكافااة.  سااعودية رياااالت عشاارة( 10) الواحااد للسااهم االساامية القيمااة تبلااغ ، القيمااة متساااوية سااهم

 ." وعادية

 احتياطي نظامي -8
% 10ًء علم النعام األساسي للشركة ومتطلباات قاانون الشاركات التجااري الساعودي تقاوم الشاركة بتحويال ماا ال يقال عان بنا

من الربح للسنة إلم حساب االحتياطي القانوني غيار القابال للتوزياع وياتم التوقا  عان هاذا التحويال عنادما يصال رصايد هاذا 
 دفوع. % من راس المال الم 30االحتياطي إلم ما نسبته 

 ربحية السهم -9
 م2016 مارس 31  م2017مارس  31  البيان

 95.308.935  206.183  الفترة ربحصافي 
 54.580.771  206.183  إجمالي الدخل الشامل

 50.000.000  30.000.000  المتوسط المرجح لعدد األسهم
 1.91  0.007  ربحية السهم األساسية لصافي ربح الفترة

 1.09  0.007  األساسية إلجمالي الدخل الشاملربحية السهم 
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 األثر المالي لتطبيل المعايير الدولية للتقرير المالي -10

 م )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية( 2016يناير  1التسويات على قائمة المركز المالي كما في  -/أ10

  البيان
 معايير 

  المحاسبة المحلية

 قياس/إعادة ال
 تصحيح األخطاء/
 إعادة التصنيف 

 معايير التقارير المالية  

يالدولية كما ف  
  م2016 يناير 1

       صولاأل
       غير المتداولة  صولاأل

 5.507.430  -  5.507.430  صافي  –استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 
 50.000.000  50.000.000  -  دفعات استثمارية عقارية
 14.093.944  14.093.944  -  مديني عقود بيع بالتقسيط

 222،598،931  -  222.598.931   ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 14.965.058  -  14.965.058  مشاريع تحت التنفيذ 

 307.165.363  64.093.944  243.071.419  غير المتداولة صولمجموع األ
       المتداولة  صولاأل
 1.248.724  -  1.248.724  نقد والنقد المماثل ال

 386.059  -  386.059  استثمار في أوراق مالية للمتاجرة 
 4.690.401  -  4.690.401  صافي  –ذمم مدينة 

 7.847.281  -  7.847.281  تكالي  محاصيل قائمة 
 73.458.732  (74.467.322)  147.926.054  ذمم وارصدة مدينة أخر  

 12.204.577  -  12.204.577  صافي  –ستودع مواد مساعدة وقطع غيار م
 3.406.244  -  3.406.244  مخزون، بالصافي

 103.242.018  (74.467.322)  177.709.340  المتداولة صولمجموع األ
 410.407.381  (10.373.378)  420.780.759  صولمجموع األ

       خصوموال المساهمينحقول 
        مساهمينل الحقو

 500.000.000  -  500.000.000   رأس المال المدفوع
 58.000.000  -  58.000.000  منح حكومية مقيدة
 (237.379.322)  (10.373.378)  (227.005.944)  خسائر متراكمة 

 320.620.678  (10.373.378)  330.994.056  مجموع حقوق المساهمين
   -     خصومال
   -    غير المتداولة  ومخصال

 3.487.440  -  3.487.440  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 3.487.440  -  3.487.440  غير المتداولة خصوممجموع ال

   -    المتداولة خصومال
 21.159.345  -  21.159.345  ذمم دائنة 

 4.897.963  -  4.897.963  ذمم وارصدة دائنة أخر  
 45.575.253  -  45.575.253  اعة دائنو أسهم مب

 5.970.651  -  5.970.651  توزيعات مستحقة للمساهمين
 8.696.051  -  8.696.051  مخصص الزكاة

 86.299.263  -  86.299.263  المتداولة خصوممجموع ال

 89.786.703  -  89.786.703  خصوممجموع ال
 410.407.381  -  420.780.759  خصوموال حقول المساهمينمجموع 
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 وفيما يلي ملخص لطبيعة التسويات التي تمت على قائمة المركز المالي كالتالي  -/ب10
 التسويات على بنود الموجودات غير المتداولة   -1

 المبلغ باللاير  البيان
 50،000،000  تصني  دفعات استثمارية عقارية 
 14،093،944  تصني  مديني عقود بيع بالتقسيط 

 64،093،944  م2016يناير 1ي قيمة التسويات علم بنود الموجودات غير المتداولة صاف

 التسويات على بنود الموجودات المتداولة  -2
 المبلغ باللاير  البيان

 (50،000،000)  إعادة تصني  ذمم وأرصدة مدينة أخر  لدفعات استثمارية عقارية 
 (14،093،944)  د بيع بالتقسيط  إعادة تصني  ذمم وأرصدة مدينة أخر  لمديني عقو 

 (10،373،378)  معالجة عقود بيع بالتقسيط نتج عنة مصروفات سنوات سابقة 
 (74،467،322)  م2016يناير 1صافي قيمة التسويات علم بنود الموجودات المتداولة 

 التسويات على بنود حقول المساهمين   -3
 المبلغ باللاير  البيان

كمة بمصروفات سنوات سابقة الناتجة عن معالجة عقود بيع تعديل الخسائر المترا
 بالتقسيط

 
10،373،378 

 10،373،378  معايير المحاسبة الدولية(لإجمالي التسويات علم حقوق المساهمين )وفقا 

 م2016يناير 1مطابقة رصيد الخسائر المتراكمة  -4

 

 

 لاير -المبلغ  البيان
في المملكة العربية  حليةمعايير المحاسبة الملم )وفق 2016يناير  1رصيد الخسائر المتراكمة في 

 السعودية(
 (227،005،944) 

   بيان التسويات وفق معايير المحاسبة الدولية: 
   تسويات سالبة علم رصيد الخسائر المتراكمة  )النقص في حقوق المساهمين(:

 (10،373،378)  الخسائر المتعلقة بمعالجة عقود بيع بالتقسيط 
 (10،373،378)  معايير المحاسبة الدولية(لجمالي التسويات علم رصيد الخسائر المتراكمة  )وفقا إ

 (237،379،322)  م )وفقا لمعايير المحاسبة الدولية(2016يناير 1رصيد الخسائر المتراكمة  
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 دائنو االكتتاب وفائض بيع أسهم وأرباح أسهم لم تصرف   -5
و االكتتاب وفائض بيع أسهم وأرباح أسهم لم تصر  من الخصوم المتداولة إلي تم إعادة تصني  لحسابات دائن

 وألهميتها النسبية كالتالي :الخصوم غير المتداولة وذلك بناء علي ريية الشركة لطول مدة هذا الحسابات 
 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017مارس  31  المدة البيان 

 45.575.253  45.504.761  45.551.691  م2005،  م2004منذ عام  فائض بيع أسهم
 5.970.651  5.963.783  5.968.716  م وما قبلها1991منذ عام  أرباح أسهم لم تصر  

 1.366.435  1.365.5.35  1.365.535  م1985منذ تأسيس الشركة  دائنو اكتتاب

   م  2016مارس  31في التسويات على قائمة الدخل األولية للثالثة أشهر المنتهية  -/ج10

  البيان
وفل معايير المحاسبة  

 السعودية
 /األثر المالي للتحول 

 تصحيح األخطاء
 

 وفل المعايير الدولية
 8،082،263  (71.030)  8.153.293   اإليرادات 

 (7.512.057)  603.545  (8.115.602)   تكلفة المبيعات
 570.206  532.515  37.691   إجمالي الربح

 (412.142)  (412.142)  -   صافي -إيرادات/)مصروفات( أخر  
 (150.476)  -  (150.476)   مصروفات بيع وتوزيع

 (2.374.144)  10.942  (2.385.086)   مصاري  إدارية وعمومية
 (2.366.556)  131.315  (2،497.871)   عملياتالخسارة من ال
 -  (103.145)  103.145   إيرادات أخر 

 -  515.287  (515.287)   مصروفات أخر 
 103.671.858  68.040.635  35.631.223   أرباح رأسمالية

 (126.907)  -  (126.907)   خسائر استثمارات
(5.119.460)   تصفية مشاريع  خسائر   -  (5.119.460) 

 96.058.935  68.584.092  27.474.843   صافي دخل الفترة  قبل الزكاة
 (750.000)  -  (750.000)   اة التقديريةالزك

 95.308.935  68.584.092  26.724.843    صافي ربح الفترة
        الدخل الشامل اآلخر

       و الخسارة أتصنيفها للربح  يمكن إعادة البنود التي
 (40،728.164)  (38.790.007)  (1.938.157)  مخصصات )الديون والهبوط في مخزون(

 54.580.771  29.794.085  24.786.686   الي الدخل الشامل لل ترةإجم
 1.91    0.53  من صافي ربح ال ترةاألساسي السهم ربح 
 1.09    0.49  إجمالي الدخل الشاملمن األساسي السهم ربح 
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مارس  31المنتهية في األولية للثالثة أشهر وفيما يلي ملخص لطبيعة التسويات التي تمت على قائمة الدخل  -/د10
 كالتالي م   2016

 
  يراداتبند اإلالتسويات على  -1

 المبلغ باللاير  البيان
 (71.030)  إعادة تبويب ايرادات عقود اإليجار  

 (71.030)   اإليراداتبند صافي قيمة التسويات علم 
 التسويات على بند تكل ة المبيعات  -2

 المبلغ باللاير  البيان
 603.545  كات األصول الميجرة بنعام عقود التمويلفرق اهال

 603.545  صافي قيمة التسويات علم بند تكلفة المبيعات 

 3- التسويات علي بند مصروفات إدارية وعمومية  
 المبلغ باللاير  البيان

 10.942  إعادة توزيع لمصرو  خاص بمعالجة عقود اإليجار
 10.942  ت إدارية وعموميةصافي قيمة التسويات علم بند مصروفا

 

 4- التسويات على بند أرباح رأسمالية  
 المبلغ باللاير  البيان

 68.040.635  أرباح استبعاد أصول ميجرة 
 68.040.635  صافي قيمة التسويات علم بند أرباح رأسمالية

 5- التسويات على بند مخصصات مكونة  
 المبلغ باللاير  البيان

 (38.790.007)  ون مشكوك فيها وتقادم مخزونتكوين مخصصات دي
 (38.790.007)  المخصصات المكونةصافي قيمة التسويات علم بند 
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   م  2016ديسمبر  31على قائمة الدخل األولية للسنة المنتهية في التي تمت التسويات األثر المالي و  -/هـ10

 البيان
  

معايير ل وفقا  
 محليةالمحاسبة ال

 
 الي للتحولاألثر الم

 
 معايير الدوليةلل ا  وفق

 22،135،684  -  22.135.684   اإليرادات 
 )12،463،932(  (109.782)  (12.354.150)   تكلفة المبيعات
 9،671،752  (109.782)  9.781.534   إجمالي الربح
 1.249.861  -  1.249.861   إيرادات أخر 

 (528.516)  -  (528.516)   مصروفات بيع وتوزيع
 (8.741.089)  (900.000)  (7.841.089)   مصاري  إدارية وعمومية

 1.652.008  (1.009.782)  2.661.790   عملياتالدخل من ال
 106،178،689  10.373.378  95.805.311   أرباح رأسمالية

 235،013  -  235.013   أرباح استثمارات
تصفية مشاريع  خسائر    (5.737.958)  -  (5.737.958) 
قبل الزكاة الربحصافي     92،964،156  9.363.596  102.327.752 

 (2.331.655)  -  (2.331.655)   الزكاة الشرعية
 99.996.097  9.363.596  90.632.501   صافي ربح العام

        الدخل الشامل اآلخر
       و الخسارة أتصنيفها للربح  يمكن إعادة البنود التي

 (41.202.164)  -  (41.202.164)  خصصات )الديون والهبوط في مخزون(م
 58.793.933  9.363.596  49.430.337   إجمالي الدخل الشامل لل ترة

 2    1.81  صافي ربح العاماألساسي من السهم ربح 
 1،18    0.99  الدخل الشاملاألساسي من السهم ربح 

 
 تسويات التي تمت على قائمة الدخل كالتالي وفيما يلي ملخص لطبيعة ال -/و10

 التسويات على بند تكل ة المبيعات   -1
 
 المبلغ باللاير  البيان

 (109.782)  اقفال تكالي  المحاصيل القائمة )النخيل المثمر (
 (109.782)  صافي قيمة التسويات علم بند تكلفة المبيعات 
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 ية  التسويات علي بند مصروفات إدارية وعموم -2
 المبلغ باللاير  البيان

 (900.000)  إثبات اتعاب استشارات )التزام ميكد (
 (900.000)  صافي قيمة التسويات علم بند مصروفات إدارية وعمومية

 3- التسويات على بند أرباح رأسمالية  
 المبلغ باللاير  البيان

 10.373.378  تعديل األرباح الرأسمالية نتيجة تصحيح عقد البيع بالتقسيط 
 10.373.378  صافي قيمة التسويات علم بند أرباح رأسمالية

 

   مدينو عقود البيع بالتقسيط -11

تضاااامن عقااااد تااااأجير مشااااروع الشااااركة بشااااري لشااااركة دواجاااان الوطنيااااة بيااااع بعااااض األصااااول الثابتااااة بمبلااااغ  -/أ11
 لاير . 1.000.000لاير تدفع علي أقساط سنوية مع قيمة اإليجار السنوي بواقع  25.000.000

 يتمثل في اآلتي :عقود البيع بالتقسيط  رصيد مدينو -/ب11
 م1/1/2016 م31/12/2016 م31/3/2017 البيااااااااااااان

 - 310.068 313.944 الجزء المتداول خالل السنة المستحق في السنة التالية )قصيرة األجل(
 14.093.944 13.488.573 12.657.181 العقد )طويلة األجل( الجزء غير المتداول من المديونية ويستحق حتم نهاية

 14.093.944 13.798.641 12.971.125 ـــاليـاإلجمـــــــ

   مدينو عقود اإليجار التمويلي -12

أبرمت الشركة عقد إيجار بينها وبين شركة دواجن الوطنية ، وذلك بتأجير مشروعيها بمنطقة شري )المشروع  -/أ12
 م .1/3/2016سنة تبدأ من  25روع الدواجن( ولمدة الزراعي ومش

تقسيم عقد اإليجاار ماا باين عقاد إيجاار تشاغيلي لألراضاي وأشاجار النخيال وعقاد إيجاار تماويلي للمبااني تم  -/ب12
 .والمعدات 

 رصيد مدينو عقود اإليجار التمويلي يتمثل في اآلتي : -/ج12
 م1/1/2016 م31/12/2016 م31/12/2016 البيااااااااااااان

 - 3.410.747 3.453.381 الجزء المتداول خالل السنة المستحق في السنة التالية )قصيرة األجل(
 - 148.374.313 139.228.992 الجزء غير المتداول من المديونية ويستحق حتم نهاية العقد )طويلة األجل(

 - 151.785.060 142.682.373 ـــاليـاإلجمـــــــ
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 ة نهاية الخدمة  مخصص مكافأ -13

 م31/12/2015  م31/12/2016  م31/3/2017 البيااااااااااااان
 3.487.914  3.487.440  2.260.708 الرصيد في بداية الفترة

 556.665  302.045  60.962 المحمل علي المصاري  يضا  :
 (557.139)  (1.528.777)  (120.039) المسدد خالل الفترة يخصم :

 3.487.440  2.260.708  2.201.631 اية ال ترةرصيد في نهال
 257  90  77 عدد الموظ ين

 9.790.206  6.667.817  2.418.190 إجمالي الرواتب واألجور

  مخصص الزكاة التقديري   -14
 لاير سعودي . 750.000م مبلغ 2017مارس  31بلغت الزكاة المقدرة للفترة المنتهية في  -
 ام ، حي  تقاوم الشاركة بتساديد التزامها31/12/2006الشركة للسنة المنتهية في آخر ربط زكوي حصلت عليه  -

 . اً لاير سنوي 1.500.000مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق جدول تسديد بمعدل 
الهيئاة العاماة مان مقيادة وحصالت علاي شاهادة  م31/12/2013إقرارها الزكوي عن الفتارة المنتهياة فاي  شركةقدمت ال -

صااار  عااادا ة مااان إنهااااء جمياااع معامالتهاااا ماااا شاااركهاااا لتمكاااين ال1/11/1435وتااااريخ  9171والااادخل بااارقم لزكااااة ل
 مستحقاتها النهائية عن العقود .

 م .2015م وعام 2014لم تقدم الشركة إقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام  -

  نتائج األعمال عن ال ترة األولية  -15
ال عن الفتارة المالياة األولياة ال تمثال ميشارًا دقيقاًا عان النتاائج الفعلياة ألعماال السانة كاملاة. يجاب أن إن نتائج األعم 

 تقرأ هذا القوائم المالية األولية مقرونة بأحد  قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة .

 عــام   -16
 الحالية . ةالفتر تم إعادة تصني  بعض األرقام المقارنة لتتمشي مع تصني  أرقام  -أ 
 إلم أقرب لاير سعودي .األولية تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية  -ب 

   ةالالحقاألحداث  -17
 ال توجد أي أحدا  الحقة بعد تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة قد تيثر علي القوائم المالية الحالية .
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  معلومات قطاعية  -18
 من قطاعات األعمال الرئيسية التالية : تتكون الشركة -/أ18

     القطاع الزراعي      

     مشروع شري  مشروع الدواجن  مصنع التمور  مصنع األلبان  اإلجمالي

   سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير  سعودي لاير

 المتداولة األصول  24.418.979  3.139.438  5.896.269  2.261  33.456.947           

 غير المتداولة األصول  282.837.448  126.571.811  6.040.629  1.231.797  416.681.685

 األصول إجمالي  307.256.427  129.711.249  11.936.898  1.234.058  450.138.632

 المتداولة الخصوم  14.657.319  4.520  756.343  48.563  15.466.745

 غير المتداولة الخصوم  54.364.987  -  682.796  3.310  55.051.093

 الخصوم إجمالي  69.022.306  4.520  1.439.139  51.873  70.517.838

 القطاع إيرادات  1.294.967  1.724.830  1.812.804  -  4.832.601           

 طاع  إيرادات القتكالي  (413.713)  -  (1.955.654)  -  (2.369.367)

 )الخسارة(مجمل الربح/  881.254  1.724.830  (142.850)  -  2.463.234

( سانة بعقاد تاأجير ماير  فاي 25م فقاد قامات الشاركة بتاأجير مشاروع شاري ومشاروع الادواجن لمادة )22/8/2011هاا الموافاق 22/9/1432إلحاقًا للعقاد المبارم باين الشاركة وشاركة دواجان الوطنياة والماير  فاي  -/ب18
 م .1/3/2016، علي أن يكون سريان العقد بداية من لاير  14.000.000م مقابل إيجار سنوي لكامل المشروع )شري ، الدواجن( مقدارا 8/12/2015ها الموافق 26/2/1437

لاير يااتم تسااليمه  10.000.000لاير ، وباااقي المبلااغ  40.000.000اسااتلمت مبلااغ لاير و  50.000.000قاماات الشااركة ببيااع مشااروع الجااو  )منطقااة بساايطا بااوادي الساارحان( لشااركة ماازارع فقيااه للاادواجن بمبلااغ  -/ج18
 للشركة حال االنتهاء من استكمال اإلجراءات النعامية لبعض صكوك األراضي .

 لشركة عدة بدائل لالستفادة من المصنع .م ، وتري إدارة الشركة أنه ال يوجد انخفاض في قيمة موجوداته ، وتدرس ا2009نشير إلي أن مصنع األلبان متوق  منذ سنة  -/د18
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   إدارة المخاطر المالية -19

تتكون االلتزامات المالية الرئيسية للشركة من قروض وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخر . يعتبر الغرض الرئيسي لهاذا 
ذمام مديناة تجارياة و ذمام مديناة االلتزامات المالية هو تمويل عملياات الشاركة. تشامل األصاول المالياة الرئيساية للشاركة 

أخر ، النقد والنقد المماثل الناجمة مباشرة مان عملياات الشاركة. تحاتفع الشاركة كاذلك بأصاول مالياة ألغاراض المتااجرة 
 والبيع .

تتعرض الشركة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخااطر التغيارات البيئياة والمناخياة. تراقاب اإلدارة 
العليااا فااي  للشااركة كيفيااة إدارة هااذا المخاااطر و ال يوجااد لجنااة مخاااطر ماليااة معينااة ماان قباال الشااركة لاادعم اإلدارة العليااا

 إدارة المخاطر. يراجع مجلس إدارة الشركة ويوافق علم سياسات إدارة هذا المخاطر والتي تتلخص علم النحو التالي:

 مخاطر السول - أ

ادلاة للتادفقات النقدياة المساتقبلية لاألدوات المالياة بسابب التغيار فاي أساعار مخاطر السوق هي مخاطر تذباذب القيماة الع
الفائادة، مخااطر العملاة ومخااطر ساعرية  السوق. تتكون أسعار الساوق مان ثاال  أناواع مان المخااطر: مخااطر  أساعار

اإلقتراضااات  ثرة بمخاااطر السااوق:أخاار  مثاال مخاااطر سااعر السااهم ومخاااطر سااعر الساالعة. تشاامل األدوات الماليااة المتااأ
 في األسهم. االستثماراتالودائع المصرفية و و 

 مخاطر أسعار ال ائدة  - ب

مخاطر أسعار الفائدة هاي مخااطر تذباذب القيماة العادلاة للتادفقات النقدياة المساتقبلية لاألدوات المالياة بسابب التغيار فاي 
السوق خاصة  باالودائع المصارفية و معدل الفائدة في السوق. الشركة معرضة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة في 

 الديون طويلة األجل ذات معدالت الفائدة المعومة.

 مخاطر العملة األجنبية -ج

مخاطر العملة األجنبية هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المساتقبلية لاألدوات المالياة بسابب التغيار فاي 
تغيار فااي ساعر الصاار  األجنباي المتعلقاة بشااكل رئيساي باألنشااطة ساعر الصار  األجنبااي. الشاركة معرضااة لمخااطر ال

 التشغيلية.

 مخاطر أسعار األسهم -د

تتعرض األوراق المالية المدرجة والغير مدرجة للشركة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد من القيم المساتقبلية 
 .االستثماراتمن خالل تنويع لالستثمار في األوراق المالية. تدير الشركة مخاطر سعر األسهم 
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 ئتمانمخاطر اال  -هـ

الماليااة وفقًااا لااألدوات الماليااة أو عقااود  بالتزاماتااهمااان هااي المخاااطر الناشاائة ماان عاادم وفاااء الطاار  المقاباال ئتمخاااطر اال
م العماالء و التاي تايدي إلام خساائر مالياة. الشاركة معرضاة لمخااطر ائتمانياة مان األنشاطة التشاغيلية )خاصاة مان الاذم

 المدينة التجارية( ومن األنشطة التمويلية بما في ذلك اإليداعات لد  البنوك و المنشآت المالية.

 الذمم المدينة التجارية -و

ياااتم إدارة مخااااطر ائتماااان العماااالء عااان طرياااق كااال وحااادة أعماااال خاضاااعة للسياساااات الموضاااوعة واإلجاااراءات العاماااة 
جراءات الضبط المتعلقة ب دارة بمخاطر ائتم  ان العمالء. يتم تقييم جودة االئتمان للعمالء.وا 

 اإليداعات البنكية -ز

 يتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لد  المصار  المنشآت المالية من قبل إدارة الخزينة وفًقا لسياسة الشركة.

 مخاطر السيولة -ح

مروناااة مااان خاااالل اساااتخدام الساااحب علااام تهاااد  الشاااركة إلااام الحفااااع علااام التاااوازن القاااائم باااين اساااتمرارية التمويااال وال
المكشاااو  والقاااروض. إن الطبيعاااة الموسااامية  لنشااااط مااازارع الجمباااري تتطلاااب مساااتو  عاااالي مااان التااادفق النقااادي فاااي 
منتصااا  العاااام. تااادير الشاااركة بشاااكل نشااايط متطلباااات رأس الماااال العامااال وقامااات بتاااأمين التساااهيالت االئتمانياااة لتلبياااة 

 ي متطلبات التدفق النقد

 ارة مخاطر رأس المالإد -ط

يشمل رأس مال الشركة أسهم عادية يمتلكها حاملي األسهم العادية، وتهد  الشركة بشكل رئيساي مان خاالل إدارة رأس 
المال إلم الحفاع علم نسب رأسمالية قوية من أجل دعم المشاريع وتععيم قيمة حقوق المساهمين. تدير الشاركة هيكال 

لعارو  االقتصاادية ومتطلباات االتفاقياات المالياة. مان أجال الحفااع علام هيكال رأس رأسمالها في ضاوء التغيارات فاي ا
مال الشركة وتعديله، قد تقوم لشركة بتعديل توزيعات األربااح علام األساهم للمسااهمين أو إعاادة رأس الماال للمسااهمين 

 أو إصدار أسهم جديدة.

 


