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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية 
 )لاير سعودي(

 
 

 بيانات عامة -1

ان شركة الجول لنتنمية الزراةية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجنة بموجب السجل التجاري لنشركة الصادر من مدينة 
م. تمارس الشركة نشاط ا 1988ديسمبر  18هـ الموافق 1409جمادى األولق  9والصادر بتاريخ  3400004730سكاكا برقم 

ـ الموافق 1409ربيع األخر  24وزارم التجارم واإلستثمار بتاريخ  ( الصادر ةن63بموجب القرار الوزاري رقم )  م. 1988ديسمبر  3ه

 
يتمثل نشاط الشركة في زراةة البطاطس والبطاطا الحنوم وزراةة النخيل وانتاج التمور وزراةة الزيتون وتربية النحل وانتاج العسل 

ـرر صادر من وزارم البيئة والمياه والزراةة، تركيب البيوت ه7/11/1437بتاريخ  3130298379)المناحل( بموجب الترخيص رقم 
 الزراةية والقيام وتقديم الخدمات الزراةية، والزيتون الطازج وزيت الزيتون ومخنالت الزيتون وصابون التجميل والفحم.

 
 السجالت الفرةية: 

 3400018986سررررجل رقررررم بسرررريطاء،  -سرررركاكا  -مصررررنع الجررررول إلنترررراج زيررررت الزيتررررون والمخنررررالت بمنطقررررة الجررررول  -1
 م.2014ديسمبر  2هـ الموافق 1436صفر  10بتاريخ 

 البيرررع بالتجزئرررة لمنتجرررات األلبررران والبررريض والزيترررون والمخننرررالت ومخرررازن المرررواد الغذائيرررة المبرررردمسرررجل فرةررري لنشررراط  -2
 م.2018 ديسمبر 24 الموافق هـ1440 ربيع الثاني 17بتاريخ  1010500161برقم 

  هـ الموافق1440جماد اول  9خ ـاريـتـب 3400117276ة برقم ـيـزراةـال الـمـةات واالـدمـتقديم الخسجل فرةي لنشاط  -3
 م.2019يناير  15

البيع بالجمنة لنزيوت النباتية والتخزين في مستودةات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية والمنتجات سجل فرةي لنشاط  -4
 م.2019 فبراير 19 الموافق هـ1440 ثانيجماد  14بتاريخ  2050122474برقم  الزراةية

البيع بالتجزئة لمنتجات األلبان والبيض والزيتون والمخنالت والتخزين في مستودةات صوامع الغالل والدقيق سجل فرةي لنشاط  -5
 م.2019 يوليو 21 الموافقهـ 1440 ذو القعدم 18بتاريخ  4030361809برقم  ومخازن األغذية والمنتجات الزراةية

 بتاريخ  3400119924برقم  صرررناةة المنتجات الغذائية المصرررنعة من البطاطس يشرررمل )رقائق البطاطس(سرررجل فرةي لنشررراط  -6
 م.2020 سبتمبر 2 الموافقهـ 1442 محرم 14

  
 تبدأ السنة المالية لنشركة من بداية ش ر يناير من كل سنة ميالدية وتنت ي بن اية ش ر ديسمبر من نفس السنة.

 
سكاكا الجول ويجوز لمجنس اإلدارم أن ينشئ ل ا فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل  -يقع المركز الرئيسي لنشركة في منطقة بسيطا 

 وخارج الممنكة العربية السعودية. 

 
 

 أسس اإلعداد  -2

 بيان االلتزام 2-1

وفقاً لنمعايير الدولية لنتقرير المالي المعتمدم في الممنكة العربية السررررعودية واالصرررردارات األخرى المعتمدم من تم اةداد القوائم المالية 
 ال يئة السعودية لنمحاسبين القانونيين في الممنكة العربية السعودية. 

 
 أسس القياس 2-2

المنافع المحددم لنموظفين )مخصررص مكافأم ن اية الخدمة( بالقيمة  تم إةداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكنفة التاريخية فيما ةدا التزامات
 الحالية لاللتزامات المستقبنية بإستخدام طريقة وحدم االئتمان المتوقعة وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومبدأ اإلستمرارية. 

 
 العملة الوظيفية 2-3

 الوظيفية لنشركة وكذلك ةمنة العرض. الذي يمثل العمنة )لاير سعودي(تم ةرض هذه القوائم المالية 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية 2-4
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد   .أ

ر والتعديالت ةنق المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجنس معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية المفعول يهناك ةدد من المعاي
 هم ا كما يني:، وأةدم تطبيق ا في وقت مبكرفي الفترات المحاسبية المستقبنية التي قررت الشركة 

 
 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

التحسينات السنوية ةنق 

المعايير الدولية إلةداد 

التقارير المالية: دورم 

 م2020-م2018

تعديالت  IASB)م، أصررررردر مجنس معايير المحاسررررربة الدولية )2020في مايو 

ألول مرم لنمعايير ، التطبيق 1طفيفة ةنق المعيار الدولي إلةداد التقارير المالية 

لدولي لنتقارير المالية  لدولية إلةداد التقارير المالية، والمعيار ا ، واألدوات 9ا

الزراةة واألمثنة التوضررريحية المصررراحبة  41المالية، ومعيار المحاسررربة الدولي 

 .ةقود اإليجار 16لنمعيار الدولي إلةداد التقارير المالية 

 م2022يناير  1

 

لنتقارير اإلطار المفاهيمي 

المالية )التعديالت ةنق 

المعيار الدولي إلةداد 

 (3التقارير المالية 

( تعديالت ةنق IASBم، أصدر مجنس معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 

، لتحديث نموذج اإلطار المفاهيمي 3المعيار الدولي إلةداد التقارير المالية 

المحاسبية لتجميع األةمال ةنق أن تسري لنتقارير المالية دون تغيير المتطنبات 

م مع السماح  2022يناير  1التعديالت لنفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 بالتطبيق المبكر.

 

 م2022يناير  1

معيار المحاسبة الدولي 

المتحصل  –)التعديل  16

 قبل حق االستخدام(

 

( تعديالت IASBم، أصررررردر مجنس معايير المحاسررررربة الدولية )2020في مايو 

، والتي تحظر ةنق الشررررررركة خصررررررم المبالغ 16ةنق معيار المحاسرررررربة الدولي 

شركة بإةداد األصل لالستخدام  ستنمة من بيع األصنال المنتجة بينما تقوم ال الم

المقصرررود من تكنفة الممتنكات واآلالت والمعدات. بدالً من ذلك، سرررول تعترل 

 ل ذات صنة في الربح أو الخسارم. الشركة بمتحصالت المبيعات هذه وأي تكالي

 

 م2022يناير  1

معيار المحاسبة الدولي 

العقود  -)التعديل  37

 -المحمنة بااللتزامات 

 تكنفة إتمام العقد(

 

( تعديالت IASBم، أصررررردر مجنس معايير المحاسررررربة الدولية )2020في مايو 

تتضرررمن ا الشرررركة ، والتي تحدد التكاليل التي 37ةنق معيار المحاسررربة الدولي 

ةند تقييم ما إذا كان العقد سرريتسرربب في خسررارم أم ال، وبالتالي يتم االةترال به 

كعقد محمل بااللتزام. من المتوقع أن تؤدي هذه التعديالت إلق احتسرررررراب المزيد 

من العقود كعقود محمنة بااللتزامات ألن ا تزيد من نطاق التكاليل المدرجة في 

 بااللتزامات.تقييم العقود المحمنة 

 

 م2022يناير  1
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية )تتمة( 2-4

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد )تتمة(   .أ
 

 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

 1 معيار المحاسبة الدولي

تصنيل  -)التعديل 

المطنوبات لمتداولة أو 

 غير متداولة(

 

( تعديالت IASBم، أصررررردر مجنس معايير المحاسررررربة الدولية )2020في يناير 

، والتي توضح كيفية تصنيل الشركة لنمطنوبات 1معيار المحاسبة الدولي ةنق 

ينراير  1ةنق أن را مترداولرة أو غير مترداولرة. كران تراريخ التعرديالت مبردئيراً هو 

ينرراير  1م، تم تررأجيررل ذلررك لتطبيقرره في 2020م، ومع ذلررك، في يوليو 2022

 (.19 -م نتيجة لجائحة كورونا )كوفيد 2023

 

تفسررررررريرات المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية في شررررررر ر  في اجتماع لجنة

ديسرررمبر، ناقشرررت النجنة التعديالت بسررربب ردود الفعل من أصرررحاب المصرررنحة 

 والتي أشارت إلق أن متطنبات التعديالت قد تكون غير واضحة.

  

من المتوقع أن يكون ل ذه التعديالت تأثير هام ةنق العديد من الشررررررركات، حيث 

نيل المزيد من المطنوبات ةنق أن ا متداولة، ال سرررررريما تنك التي لدي ا يتم تصرررررر

 تع دات تتعنق بالقروض.

 

 م2023يناير  1

لمعيار الدولي لنتقارير ا

 4 المالية

 

 م2023يناير  1 تعديالت بخصوص تاريخ انت اء صالحية ن ج التأجيل. -ةقود التأمين 

المعيار الدولي لنتقارير 

 9المالية 

 . 9معيار و 4المتعنقة بالترابط بين معيار تعديالت بخصوص التعديالت 

 

 م2023يناير  1

المعيار الدولي لنتقارير 

 17 المالية

 

ن جاً متسقاً دولياً لمحاسبة ةقود التأمين.  17يقدم المعيار الدولي لنتقارير المالية 

، كان هناك تنوع كبير في جميع 17قبل المعيار الدولي إلةداد التقارير المالية 

أنحاء العالم فيما يتعنق بالمحاسبة واإلفصاح ةن ةقود التأمين، حيث يسمح 

بمواصنة اتباع العديد من مناهج المحاسبة السابقة  4 المعيار الدولي لنتقارير المالية

)غير المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية(. سينتج ةن المعيار الدولي إلةداد 

تغييرات كبيرم لنعديد من شركات التأمين، مما يتطنب  17التقارير المالية 

 تعديالت ةنق األنظمة والعمنيات الحالية. 

 

 م2023يناير  1
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 أسس اإلعداد )تتمة(  -2
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية )تتمة( 2-4

 والتعديالت الجديدة سارية المفعول في السنة الحاليةالمعايير والتفسيرات   .ب

 

فيما يني المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدم ةنق المعايير السارية في السنة الحالية والتي لم تؤدي إلق تغييرات في 

 السياسات المحاسبية لنشركة وليس ل ا أي تأثير ةنق قوائم ا المالية:
 

 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

معياري المحاسبة الدولي 

مبادرم  -)التعديل  8و  1

تعريل  -اإلفصاح 

 المواد(

 

تعتبر قرارات األهمية النسررررررربية شرررررررائعة في تحديد مسرررررررتوى الدقة في تطبيق 

السياسات المحاسبية في الممارسة العمنية. هذه التعديالت هي جزء من مشروع 

(، والذي ي دل إلق IASBاسبة الدولية )"مبادرم اإلفصاح" لمجنس معايير المح

 تبسيط القوائم المالية وزيادم قابنيت ا لالستخدام. 

 م2020يناير  1

المعيار الدولي لنتقارير 

 -)التعديل  3المالية 

 تعريل األةمال(

 

، فررإن هررذه 3كنتيجررة لمراجعررة مررا بعررد تنفيررذ المعيررار الرردولي لنتقررارير المرراليررة 

التعررديالت تعرردل تعريل األةمررال. سرررررررتؤدي هررذه التغييرات إلق ةرردد أقررل من 

ةمنيات االسررررررتحواذ التي يتم احتسرررررراب ا ةنق أن ا تجميع أةمال ضررررررمن نطاق 

تعديالت "اختبار تركيز" . كما تقدم ال3المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية 

اختياري يسرررمح بإجراء تقييم مبسرررط لما إذا كانت مجموةة األنشرررطة واألصرررول 

 المكتسبة هي األةمال التجارية. 

 

 م2020يناير  1

اإلطار المفاهيمي 

 لنتقارير المالية )معدلة(

 

يحتوي اإلطار المفاهيمي ةنق التعريفات المحسرررررررنة التي تدةم جميع متطنبات 

الدولية إلةداد التقارير المالية )ةنق سررررررربيل المثال، تعريل األصرررررررل،  المعايير

المطنوبات، الدخل، المصاريل وأهدال التقارير المالية لألغراض العامة، إلخ(. 

 اإلطار المفاهيمي المنقح يحسن تنك التعريفات.

 

 م2020يناير  1

تأثير تعديالت األسعار 

المعروضة بين البنوك 

التقارير ةنق إةداد 

 1المرحنة  -المالية 

 

تمثررل التعررديالت المتطنبررات المتعنقررة بمحرراسررررررربررة التحوط من أجرل التخفيل من 

العواقب المحتمنة ةنق تعديالت األسررررعار المعروضررررة بين البنوك، خالل الفترم 

التي تسبق حدوث التغييرات ذات الصنة ةنق المعدالت المعيارية. باإلضافة إلق 

عايير لتتطنب إفصررراحات إضرررافية توضرررح كيل تتأثر ةالقات ذلك، تم تعديل الم

التحوط الخاصررة بالشررركة بأوجه ةدم اليقين التي تنطوي ةنق تعديالت األسررعار 

 المعروضة بين البنوك. 

 

 م2020يناير  1

المعيار الدولي لنتقارير 

)التعديل  16المالية 

امتيازات اإليجار ذات  -

الصنة بجائحة كورونا 

 ( 19 -كوفيد  ""

 

(، أصرردر مجنس معايير المحاسرربة الدولية 19 -)كوفيد  اسررتجابةً لجائحة كورونا

(IASB في مايو )م تعديالت ةنق المعيار الدولي إلةداد التقارير المالية 2020

، والتي تسررمح لنمسررتأجرين بعدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المسررتنم يفي 16

اسرررررررتيفاء معايير معينة. بدالً من ذلك، يطبق  بتعريل تعديل ةقد اإليجار، إذا تم

المسررررررتأجرون المعايير الدولية لنتقارير المالية أخرى قابنة لنتطبيق، والتي غالباً 

 ما تؤدي إلق تسجيل امتياز اإليجار كدفعة متغيرم سنبية. 

 

 م2020يونيو  1
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

  األدوات المالية 3-1

 الموجودات المالية

 التصنيف (أ

 تقوم الشركة بتصنيل الموجودات المالية وفقاً لنفئات التالية:

 تنك التي يتم قياس ا الحقاً بالقيمة العادلة )سواء من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو األرباح أو الخسائر(، و  -

 تنك التي يتم قياس ا بالتكنفة المطفأم. -
 

 يعتمد التصنيل ةنق طريقة أةمال الشركة إلدارم موجودات ا المالية و الشروط التعاقدية لنتدفقات النقدية.
 

لموجودات المالية المقاسررة بالقيمة العادلة، يتم تسررجيل األرباح والخسررائر ضررمن قائمة األرباح أو الخسررائر أو الدخل فيما يتعنق با
 الشامل اآلخر. 

 
 القياس (ب

ةند التسرررجيل المبدئي، تقوم الشرررركة بقياس األصرررل المالي بقيمته العادلة، في حالة األصرررل المالي غير المقاس بالقيمة العادلة من 
األرباح أو الخسررائر فيتم قياسرره من خالل تكاليل المعامالت العائدم مباشرررم من اإلسررتحواذ ةنق األصررل المالي. إن  تكاليل خالل 

المعامالت لنموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسررررائر يتم تحمين ا كمصرررراريل ضررررمن األرباح أو 
 الخسائر.

 

ضمنة لنمشتقات المالية تؤخذ في االةتبار في مجمن ا ةند تحديد ما إذا كانت تدفقات ا النقدية هي الدفعة الوحيدم األدوات المالية المت
 لنمبنغ الرئيسي والفائدم.

 
 أدوات الدين

ثالث الحقاً لقياس أدام الدين والذي يعتمد ةنق طريقة أةمال الشركة إلدارم األصل وخصائص التدفقات النقدية لألصل، فإن هناك 
 فئات لنقياس والتي تقوم الشركة بتصنيل أدوات الدين وفقاً ل ا:

 
إن الموجودات المحتفظ ب ا بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية حيث تتمثل هذه التدفقات النقدية في سرررررداد التكلفة المطفأة: 

دام الدين و التي يتم إةادم قياسررررر ا بالتكنفة المطفأم الموجودات المقاسرررررة بالتكنفة المطفأم والفوائد. إن األرباح أو الخسرررررائر من أ
والتي ال تعتبر جزء من ةالقة التحوط يتم إثبات ا ضررمن األرباح والخسررائر ةند الغاء اثبات األصررل أو حدوث هبوط في قيمته. 

 ل الفائدم الفعني.إن ايرادات الفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراج ا ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معد

 
إن الموجودات المالية المحتفظ ب ا بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشااامل اآلخر: 

ولغرض بيع األصررل المالي، بحيث تتمثل هذه التدفقات النقدية لالصررل في سررداد أصررل الدين والفوائد المقاسررة بالقيمة العادلة من 
الل قائمة الدخل الشامل اآلخر. تتم معالجة الحركة في القيمة الدفترية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ، بإستثناء األرباح خ

أو الخسررائر الناتجة ةن ال بوط في القيمة و إيرادات الفوائد وأرباح وخسررائر صرررل العمالت األجنبية المدرجة ضررمن األرباح 
األصرررل المالي، يتم إةادم تصرررنيل األرباح أو الخسرررائر المتراكمة المدرجة مسررربقاً في قائمة الدخل  والخسرررائر. ةند الغاء اثبات

الشرررامل اآلخر من حقوق المسررراهمين الق االرباح أو الخسرررائر ويتم إدراج ا ضرررمن بند أرباح / )خسرررائر( أخرى. إن ايرادات 
 مويل بإستخدام طريقة معدل الفائدم الفعني.الفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراج ا ضمن إيرادات الت

 
يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكنفة المطفأم أو القيمة العادلة من القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخساااااااائر: 

تثمار أدام الدين و الذي إن األرباح أو الخسررائر من اسرر خالل الدخل الشررامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسررائر.
يتم إةادم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي ال تعتبر جزء من ةالقة التحوط يتم إثبات ا ضمن األرباح أو 
د الخسرائر وةرضر ا في قائمة األرباح أو الخسرائر ضرمن األرباح/ )الخسرائر( األخرى في الفترم ةند نشرؤها. إن ايرادات الفوائ

 من هذه القوائم المالية يتم إدراج ا ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائدم الفعني.
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 الهامة )تتمة(السياسات المحاسبية  -3
 

 األدوات المالية )تتمة( 3-1
 

 هبوط قيمة الموجودات المالية 
تقوم الشركة بإثبات مخصص خسارم لخسائر االئتمان المتوقعة في الموجودات المالية. يتم تحديث مبالغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في 

 المبدئي لألدام المالية.تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات 
 

تقوم الشرررررررركة دائماً بإثبات ةمر خسرررررررائر االئتمان المتوقعة لنموجودات المالية. يتم تقدير الخسرررررررائر االئتمانية المتوقعة ةنق هذه 
تعدين ا تقدير الخسررارم االئتمانية، مع   الموجودات المالية باسررتخدام مصررفوفة المخصررص والتي تسررتند إلق خبرم الشررركة التاريخية في

بالعوامل الخاصة بالمدينين، والظرول االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التنبؤ بالظرول في تاريخ التقرير، بما 
 في ذلك القيمة الزمنية لننقود ةند مالءمت ا.

 

ناشئة ةن التعثر في السداد )بمعنق حجم الخسارم ةنق احتمال التعثر في السداد، أو الخسارم ال دليليعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
سداد إذا كان هناك تعثر في السداد( والتعرض لنتعثر في السداد. يستند تقييم احتمالية التعثر في السداد والخسارم الناشئة في التعثر في ال

عرض لنتعثر في السداد، بالنسبة تنسبة لنةنق البيانات التاريخية المعدلة بواسطة معنومات مستقبنية كما هو موضح أةاله. أما بال
 لنموجودات المالية، فإن ذلك يتم تسجينه بالقيمة الدفترية االجمالية لنموجودات في تاريخ التقرير. 

 

شركة بالنسبة لنموجودات المالية، يتم تقدير خسارم االئتمان المتوقعة ةنق أن ا الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة لن
 وفقاً لنعقد وبين جميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تنقي ا، والتي يتم خصم ا بسعر الفائدم الفعني.

 

إذا قامت الشركة بقياس مخصص الخسارم ألدام مالية بمبنغ مساو، لمبنغ الخسارم االئتمانية المتوقعة ةنق مدى العمر في تاريخ التقارير 
تاريخ التقرير الحالي، أنه لم يفي بشروط الخسائر االئتمانية المتوقعة ةنق مدى العمر. تقوم الشركة بقياس  السابقة، ولكن ا تحدد في

مخصص الخسارم وفقاً لعمر الدين لنخسائر اإلئتمانية المتوقعة في تاريخ التقرير الحالي، باستثناء الموجودات التي تم استخدام المن ج 
 المبسط في ا.

 

 دوات المالية.ألات ربح أو خسارم هبوط القيمة في الربح أو الخسارم لجميع اتقوم الشركة بإثب
 

 المطلوبات المالية
ً بالتكنفة المطفأم باستخدام طريقة معدل الفائدم الفعني أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أ و يتم قياس جميع المطنوبات المالية الحقا

 يتم قياس ا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارم. الخسارم. ليس لدى الشركة أي مطنوبات مالية
 

طريقة الفائدم الفعنية هي طريقة لحساب التكنفة المطفأم لاللتزام المالي وتوزيع مصاريل الفوائد ةنق مدى الفترم ذات الصنة. إن معدل 
)بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوةة أو المستنمة الفائدم الفعني هو المعدل الذي يقوم بخصم التدفقات النقدية المستقبنية المقدرم 

والتي تشكل جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدم الفعني وتكاليل المعامنة واألقساط األخرى أو الخصومات( ةنق مدى العمر المتوقع 
 .لنمطنوبات المالية، أو )إذا كان مالئماً(، فترم أقصر، إلق التكنفة المطفأم لاللتزام المالي

 
 إلغاء إثبات المطلوبات المالية

حالي  يتم إلغاء االةترال بااللتزامات المالية ةندما يتم اإلةفاء من اإللتزام المحدد أو إلغاؤه أو انت اء مدته. ةند استبدال التزام مالي
منة هذا التبديل أو التعديل بآخر من نفس المقرض بشروط مختنفة جوهرياً أو بتعديل شروط المطنوبات الحالية بشكل جوهري، يتم معا

 كعدم تحقق لاللتزام األصني وتحقق التزام جديد، ويتم االةترال بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصنة في قائمة األرباح أو الخسائر .
 

 تسوية األدوات المالية
المالي ةندما يكون هناك حق قانوني منزم لتسوية يتم تسوية الموجودات والمطنوبات المالية ويتم إدراج صافي المبنغ في قائمة المركز 

المبالغ المعترل ب ا وهناك نية لتسوية صافي قيمة الموجودات / وتسوية االلتزامات في آن واحد. يجب أال يكون الحق القانوني القابل 
وفي حالة التخنل ةن السداد أو إةسار  لنتنفيذ مرهونا باألحداث المستقبنية، ويجب أن يكون قابل لنتنفيذ في سياق األةمال االةتيادية

 أو إفالس الشركة أو الطرل المقابل.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 حق االستخدام والتزامات عقود االيجارموجودات  3-2
 

يجار تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد ايجاراً أو يحتوي ةنق ايجار، في بداية العقد تقوم الشركة بإثبات حق استخدام االصل والتزام اال
ر قصيرم االجل وإيجارات الموجودات منخفضة المقابل فيما يتعنق بجميع اتفاقيات اإليجار التي يكون في ا المستأجر ، بإستثناء ةقود االيجا

 القيمة.
 

 موجودات حق االستخدام أ(
يتم االةترال بعقد اإليجار كموجودات حق االسررررتخدام مع التزاماته المقابنة في التاريخ الذي تصرررربح فيه الموجودات المؤجرم جاهزم 

بين االلتزام وتكنفة التمويل. يتم االةترال بتكنفة التمويل لالسررتخدام من قبل الشررركة. يتم تخصرريص كل دفعة من دفعات ةقد اإليجار 
في قائمة األرباح أو الخسررائر ةنق مدى مدم اإليجار. يتم اسررت الك موجودات حق االسررتخدام ةنق مدى العمر اإلنتاجي لألصررل ومدم 

 ةقد اإليجار، أي ما أقصر ، وةنق أساس القسط الثابت.
 

بالتكنفة وتتكون مما يني:تقاس موجودات حق االستخدام بداية   
 

مبنغ القياس األولي اللتزام ةقد اإليجار، -  
أي دفعات ةقد إيجار تمت في أو قبل تاريخ بدء ةقد االيجار ناقص حوافز ايجار مستنمة، -  
أي تكاليل مباشرم أولية، -  
تكاليل اإلسترداد، حيثما تنطبق. -  

 

 ب( التزامات عقود االيجار 
االيجار، تقوم الشررركة بتسررجيل التزامات االيجار المقاسررة بالقيمة الحالية لمدفوةات االيجار التي تتم ةنق مدى مدم في تاريخ بدء ةقد 

ةقد االيجار. تتضررررمن مدفوةات االيجار مدفوةات ثابتة )بما في ا دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصرررراً اي حوافز إيجار قابنة لالسررررتالم 
تعتمد ةنق مؤشرررررررر أو معدل والمبالغ المتوقع دفع ا بموجب ضرررررررمانات القيمة المتبقية. تتضرررررررمن  ومدفوةات االيجار المتغيرم التي

مدفوةات االيجار ثمن ممارسرررة خيار الشرررراء ةندما يكون هناك تيقن معقول بأن الشرررركة سرررتمارس هذا الحق إضرررافة إلق مدفوةات 
سرررررة الشرررررركة لخيار اإللغاء. بالنسررررربة لمدفوةات االيجار غرامات إلغاء ةقد االيجار في حال كانت شرررررروط االيجار تنص ةنق ممار

المتغيرم التي ال تعتمد ةنق مؤشرررر أو معدل ، فإن ا تسرررجل كمصررررول في الفترم التي يتم الدفع خالل ا. يتم خصرررم مدفوةات اإليجار 
 باستخدام معدل الفائدم المتضمن في ةقد االيجار أو معدل االقتراض المتزايد بالشركة.

 

 اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات موجودات منخفضة القيمة جـ( عقود
ش ر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسمنة  12ةقود اإليجار قصيرم األجل هي ةقود بمدم إيجار 

ترال بمدفوةات ةقود اإليجار قصررريرم األجل الخاصرررة بالشرررركة و تعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالشرررركة ككل. يتم االة
 وةقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة ةنق أساس القسط الثابت في قائمة االرباح أو الخسائر.

 

 ممتلكات وآالت ومعدات 3-3
 

 االعتراف و القياس (أ
يتم قياس بنود الممتنكات واآلالت والمعدات باإلضرافة إلق األشرجار والنباتات المثمرم بالتكنفة بعد خصرم االسرت الك المتراكم وخسرائر 

 إن وجد.  -ال بوط المتراكمة 
 

ل المواد والعمالة تتضمن التكنفة المصاريل العائدم مباشرم لالستحواذ ةنق األصل. إن تكنفة الموجودات المكونة ذاتياً تتضمن تكالي
المباشرررم وأي تكاليل أخرى ةائدم مباشرررم إلةداد األصررل لإلسررتخدام المخصررص له وتكاليل تفكيك وإزالة وإةادم تركيب ا في موقع 

 العمل.
 

ةندما تكون األةمار اإلنتاجية لبعض ةناصرررر الممتنكات واآلالت والمعدات مختنفة تتم المحاسررربة ةن ا كعناصرررر منفصرررنة )ةناصرررر 
 اسية( لنممتنكات واآلالت والمعدات.أس

 

يتم تحديد األرباح أو الخسرررائر ةند اسرررتبعاد أي بند من بنود الممتنكات واآلالت والمعدات بمقارنة المبنغ المحصرررل من االسرررتبعاد مع 
 القيمة الدفترية لألصل ويتم إثباته بالصافي ضمن اإليرادات االخرى في قائمة األرباح او الخسائر.

 

 التكاليف الالحقة والعمرات (ب
إن تكنفة استبدال أي بند من بنود الممتنكات واآلالت والمعدات والعمرات يتم إثبات ا ضمن القيمة الدفترية لألصل إذا كان من المحتمل 

ية لنجزء المستبدل. تدفق منافع اقتصادية من ذلك األصل لنشركة، ويمكن قياس تنك المنافع بشكل موثوق ويتم الغاء اثبات القيمة الدفتر
 إن التكنفة اليومية لخدمة الممتنكات واآلالت والمعدات والعمرات يتم اثبات ا ضمن األرباح والخسائر ةند تكبدها.
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 اإلستهالكج( 
يتم احتسرراب اإلسررت الك ةنق مدى المبنغ القابل لالسررت الك وهو تكنفة األصررل أو مبنغ آخر بديل لقيمة التكنفة مخصرروماً منه القيمة 

 المتبقية.
 

أوالخسرررائر باسرررتخدام طريقة القسرررط الثابت ةنق مدى األةمار اإلنتاجية المقدرم لكل بند من يتم إثبات اإلسرررت الك في قائمة األرباح 
بنود الممتنكات واآلالت والمعدات، حيث أن هذه هي الطريقة األقرب التي تعكس نمط االست الك المتوقع لنمنافع االقتصادية الكامنة 

 في األصل.
 

 الحالية وسنة المقارنة:فيما يني األةمار اإلنتاجية المقدرم لنسنة 
 ٪   ٪ 

 20-10 ةدد وأدوات  10-3 مباني وصوامع

 25-2,5 أثاث وتج يزات  25-5 آبار ومنحقات ا

 3 طرق المشروع  20-10 آليات ومعدات زراةية

 33 قطع رأسمالية وةمرات  25-15 وسائل نقل

 10-2 مثمرم اتأشجار ونبات  20-6 آالت وتج يزات

    7,5  الثروم الحيوانية
 

 ع قيد التنفيذ واألشجار والنباتات الغير مثمرم ال تست نك.يرااألراضي الزراةية ومش

ع قيد التنفيذ في ن اية السنة بعض الموجودات التي تم اقتنائ ا ولكن ا غير جاهزم لإلستخدام المعدم ألجنه، ويتم تحويل يراتشمل المش
 هذه الموجودات الق فئات الموجودات ذات الصنة ويتم إست الك ا ةندما تصبح جاهزم لإلستخدام. 

 

والقيم المتبقية لنممتنكات واآلالت والمعدات في ن اية كل سررررنة مالية، تقوم الشررررركة بمراجعة طرق اإلسررررت الك واالةمار االنتاجية 

لنتأكد من أن ا تعكس المنفعة المتحصرررل ةني ا، وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسررربية )في سرررنة 

 التغيير والسنوات الالحقة(.

 
  النباتات المثمرة 3-4

 "الممتنكات واآلالت والمعدات" ةرل النباتات المثمرم بأن ا :  16 معيار المحاسبة الدولي رقم

 تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراةية .

 من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرم خالل الفترم .

 هناك إحتمال بعيد من بيع ا كمنتجات زراةية بخالل مبيعات الخردم . 

كنفة بعد طرح اإلسرت الك المتراكم وخسرائر ال بوط المتراكمة وتشرمل التكنفة التي تكبدت ا يتم اإلةترال األولي بالنباتات المثمرم بالت
الشررررركة بالحصررررول ةنق االصررررل وتكاليل المواد الخام والعمالة وجميع التكاليل المباشرررررم األخرى المرتبطة بوضررررع الموجودات 

 بالحالة التي تمكن ا من تحقيق الغرض الذي تم شراؤها من اجنه .  

تم االةترال بأي ارباح او خسررائر ناجمة ةن اسررتبعاد النباتات المثمرم  )تحسررب ةنق أسرراس الفرق بين صررافي متحصررالت البيع ي
 والقيمة الدفترية لننباتات( في بند إيرادات أخرى في قائمة األرباح أوالخسائر في السنة التي يتم في ا االستبعاد.

 
 الموجودات الحيوية 3-5

 يالموجودات الحيوية بالقيمة العادلة مخصرروماً من ا تكنفة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة اليمكن قياسرر ا بشرركل موثوق، ففيتم قياس 
 تنك الحالة يتم قياس الموجودات الحيوية بالتكنفة. 

 
ل تكاليل التمويل. تكاليل الزراةة تكاليل البيع تتضررمن تكاليل البيع اإلضررافية والتكاليل التقديرية لنقن ا إلق السرروق ولكن ال تشررم

 كمصاريل المياه وتكاليل العمالة وتكاليل األسمدم يتم تحمين ا كمصاريل متكبدم ةند قياس الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة.
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 الموجودات الحيوية )تتمة( 3-5
 

سبة ةن ا كممتنكات وآالت ومعدات. ومع  شجار الفواكه والزيتون و النخيل تعتبر نباتات حامنة لنبذور وبالتالي يتم ةرض ا والمحا أ
ذلك، فإن الثمار التي تنمو ةنق تنك األشررررجار تتم المحاسرررربة ةن ا كموجودات حيوية حتق تاريخ حصررررادها. يتم نقل حصرررراد الثمار 

مخصرروماً من ا تكاليل البيع ةند الحصرراد. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لنثمار قبل الحصرراد ضررمن لنمخزون بالقيمة العادلة 
 قائمة األرباح والخسائر. 

 

إن القيمة العادلة لنثمار غير الناضررجة يتم تحديدها بإسررتخدام نموذج التدفقات النقدية المخصررومة ةنق أسرراس ةائد الثمار المتوقع من 
 ات المزروةة، وسعر السوق لنثمار الناضجة بعد األخذ في اإلةتبار التالي: طريق المساح

 

تكاليل الحصرراد، مسرراهمة تكنفة األصررل لألرض ومنكية األشررجار لنشررركة وتكاليل أخرى لم يتم تكبدها بعد لنحصررول ةنق الثمار 
القيمة العادلة بشكل واضح يمكن االةتماد ةنيه وحتق مرحنة النضج. أما إذا لم توجد اسعار من سوق نشطة لنثمار وال يمكن تحديد 

 فإنه في مثل هذه الحالة يجب أن يقاس الموجود الحيوي بالتكنفة.
 

س ا  تقوم اإلدارم بقياس الموجودات الحيوية بالتكنفة مطروحاً من ا خسائر ال بوط في القيمة حيث أن تحديد القيمة العادلة ال يمكن قيا
 اإلدارم ما يني:بشكل موثوق، حيث استنتجت 

 

 .ممكن غير 1 المستوى تقييم فإن وبالتالي السعودية العربية الممنكة في نشطة سوق توجد ال - 1 المستوى
 

 ب ا المرتبطة والتكاليل والبيئة الموقع في ال امة لنفروق ونظراً  لنمالحظة، قابنة متوفرم سرررروق بيانات توجد ال - 2 المسررررتوى
 . غير ممكن 2 المستوى تقييم أن يعني ف ذا النشطة، األسواق إلق والمسافة العائد لكل ومتوسط

 

مالئمة  سوق وجود ةدم - السوق( أو الدخل ن ج) (المخصومة النقدية )التدفقات "المخصومة النقدية التدفقات أساليب - 3 المستوى
اإليرادات  تستخدم ان الممكن من التي المخصومة النقدية لنتدفقات تقييم اسنوب أي يتطنب آخر وسيط منتج أي لمنتجات الشركة أو

 وذلك والتوزيع والمبيعات والتعبئة بالزراةة و/أوالتصرررنيع المرتبط الربح وهامش التكاليل إلغاء ثم تقييم ألي كأسررراس اإلجمالية
 القبيل هذا من مسررتمدم ةادلة قيمة أي أن اإلدارم ترى. من كل منتج زراةي الناتجة المباشرررم غير النقدية صررافي التدفقات لتحديد
 كبير ةدد ةنق مفرط بشكل تعتمد قد هذا التقييم ن ج من مستمدم نقدية محسوبة تدفقات أي حيث واضح بشكل غير موثوقة ستكون

 .لنمالحظة القابنة البيانات أو السوق مقارنته، بافتراضات أو اشتقاقه، يمكن ال من ا الكثير االفتراضات، من
 

 الموجودات غير الملموسة  3-6
يتم قياس الموجودات غير المنموسرررررررة بالتكنفة ناقصررررررراً اإلطفاء المتراكم والخسرررررررائر المتراكمة لن بوط في القيمة ، إن وجدت. إن 

أو  الموجودات غير المنموسرررة المنتجة داخنياً، بإسرررتثناء تكاليل التطوير، ال يتم رسرررمنت ا، ويتم إثبات المصررراريل في قائمة األرباح
الخسائر ةند تكبدها. يتم إطفاء الموجودات غير المنموسة ذات األةمار اإلنتاجية المحددم ةنق أساس القسط الثابت ةنق مدى العمر 

 االقتصادي المقدر ل ا.
 

ويمكن قياس يتم رسمنة النفقات الالحقة فقط ةندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبنية مرتبطة بالنفقات إلق الشركة ، 
 النفقات بشكل موثوق.

 

سنة مالية وتعدل  يتم مراجعة القيم المتبقية لنموجودات غير المنموسة وأةمارها االنتاجية ومؤشرات ال بوط في القيمة في ن اية كل 
 بأثر مستقبني ةند الضرورم.

 
 المخزون  3-7

ذ المخصررررررص الالزم ألي مخزون متقادم أو بطيء الحركة، وتحدد يظ ر المخزون بالتكنفة أو القيمة القابنة لنتحقق أي ما أقل بعد أخ
التكنفة باسررررتخدام المتوسررررط المرجح. تشررررمل التكنفة مجموع تكنفة الشررررراء وتكاليل التحويل والتكاليل األخرى المرتبطة بوضررررع 

شررررراط العادي لنشرررررركة مطروحاً منه المخزون في حالته وموقعه الحالي.  أما القيمة القابنة لنتحقق فتمثل سرررررعر البيع المتوقع في الن
 تكاليل البيع المتوقعة. 

 
  نقد وما في حكمه 3-8

يشررررمل النقد في البنوك والودائع تحت الطنب لدى البنوك وغيرها من اإلسررررتثمارات قصرررريرم األجل ذات السرررريولة العالية التي يكون 
 تواريخ إستحقاق ا خالل ثالثة أش ر أو أقل. 
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 ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى 3-9
يتم تسجيل الذمم المدينة التجارية والمصاريل المدفوةة مقدما واالرصدم المدينة االخرى مبدئياً بسعر المعامنة ناقصاً خسائر ال بوط 
في القيمة بمبنغ يعادل خسارم االئتمان المقدرم ةنق مدار العمر. ةندما تكون تنك المبالغ غير قابنة لنتحصيل يتم شطب ا مقابل خسائر 

 ي القيمة. تقيد أي مبالغ مستردم الحقة لنمبالغ المشطوبة سابقاً مقابل خسائر ال بوط في القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر. ال بوط ف
 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 3-10
 

وذلك لتحديد ما إذا كان هنالك ما تقوم الشررركة في ن اية كل فترم تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجودات ا المنموسررة وغير المنموسررة 
يشررير إلق أن هذه الموجودات قد تعرضررت إلق خسررائر هبوط في القيمة. إذا وجد ما يشررير إلق ذلك يتم تقدير القيمة القابنة لإلسررترداد 

صررل محدد، تقوم لألصررل وذلك لتحديد خسررائر هبوط في القيمة )إن وجدت(. في حال ةدم التمكن من تقدير القيمة القابنة لإلسررترداد أل
الشررررركة بتقدير القيمة القابنة لإلسررررترداد لنوحدم المنتجة لننقد التي يعود إلي ا األصررررل نفسرررره. ةندما يمكن تحديد أسررررس توزيع معقولة 
د وثابتة، يتم توزيع الموجودات المشتركة أيضاً إلق وحدات منتجة لننقد، أو يتم توزيع ا إلق أصغر مجموةة من الوحدات المنتجة لننق

التي يمكن تحديد أسررررررس توزيع معقولة وثابتة ل ا. يتم اختبار وحدم إنتاج النقد التي تم توزيع الشرررررر رم ةني ا لتحديد ال بوط في القيمة 
سنوياً، وكنما كان هناك مؤشر ةنق هبوط قيمة الوحدم ةن طريق مقارنة القيمة الدفترية لنوحدم، بما في ذلك الش رم، مع المبنغ القابل 

داد لنوحدم. ال يتم إطفاء الموجودات غير المنموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد وةوضاً ةن ذلك يتم اختبار األصل لتحديد لإلستر
 ال بوط في القيمة سنوياً، وكنما كان هناك مؤشر ةنق هبوط قيمة األصل.

 

اد أو قيمة االستخدام، أي ما أكبر. ةند تقييم قيمة االستخدام، إن القيمة القابنة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليل االستبع

يتم خصرررم التدفقات النقدية المسرررتقبنية المقدرم إلق قيم ا الحالية باسرررتخدام معدل خصرررم ما قبل الضرررريبة الذي يعكس تقييمات السررروق 

 .التدفقات النقدية المستقبنية ل ا الحالية لنقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة باألصل التي لم يتم تعديل تقييم
 

صل في حال تم تقدير القيمة القابنة لإلسترداد ألصل )أو الوحدم المنتجة لننقد( بأقل من القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لأل

 .ربح أو الخسارم)أو الوحدم المنتجة لننقد( إلق القيمة القابنة لإلسترداد. يتم إثبات خسائر ال بوط مباشرمً في ال
 

ها ةندما يتم ةكس خسررررارم ال بوط في القيمة الحقاً تتم زيادم القيمة الدفترية لألصررررل )أو الوحدم المنتجة لننقد( إلق القيمة المعاد تقدير
احتساب خسارم هبوط القابنة لإلسترداد، بحيث ال تزيد القيمة الدفترية المعدلة ةن قيمة األصل )أو الوحدم المنتجة لننقد( فيما لو لم يتم 

القيمة له في السنوات السابقة. يتم تسجيل رد خسارم هبوط القيمة مباشرمً في الربح أو الخسارم. ال يتم ةكس خسارم هبوط القيمة التي 
 تم إثبات ا في الفترات الماضية لنش رم في الفترم الالحقة.

 
 مخصص الزكاة  3-11

م المالية وفقاً لتعنيمات ال يئة العامة لنزكام والدخل في الممنكة العربية السرررعودية. تتم يتم احتسررراب مخصرررص الزكام سرررنوياً في القوائ
تسررروية مخصرررص الزكام في السرررنة المالية التي يتم خالل ا اةتماد التقييم ويتم اثبات اي فروقات بين مخصرررص الزكام وفقاً لمتطنبات 

 تغيرات في التقديرات المحاسبية، واالخطاء "." السياسات المحاسبية وال 8معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 ضريبة القيمة المضافة  3-12

ستالم الثمن أو جزء  سنعة أو إ سنيم ال تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة  ويتم إحتساب الضريبة فور صدور الفاتورم أو ت

 منه، ويتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ةنق أساس ش ري.

 
 القروض 3-13

 ي.تثبت القروض مبدئياً بالقيمة العادلة صافية من تكاليل المعامنة، وتقاس الحقاً بالتكنفة المطفأم باستخدام طريقة معدل الفائدم الفعن
 

ت تنغق القروض من قائمة المركز المالي ةند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو الغائه أو إنت اء مدته، يتم تصررررررنيل القروض كمطنوبا

 ش ر. 12متداولة ةندما تستحق في أقل من 
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين 3-14

 تقوم الشركة بالمساهمة بمخصص التقاةد والتأمين اإلجتماةي لمنسوبي ا وفقاً لنظام العمل السعودي.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  (أ
 تستحق مكافأم ن اية الخدمة لكافة الموظفين العامنين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل المتبع في الشركة، ةند انت اء ةقود خدمات م.

التزام الشرررررركة المتعنق بخطط المنافع المحددم ةن طريق تقدير قيمة المنافع المسرررررتقبنية التي تسرررررتحق لنموظفين في  يتم احتسررررراب
 الفترات الحالية والمستقبنية وتخصم القيمة لنوصول إلق القيمة الحالية.

 

ب ذه االلتزامات المستقبنية. يتم وضع تضع الشركة اإلفتراضات التي تستخدم ةند تحديد العناصر الرئيسية لنتكاليل بغرض الوفاء 
هذه اإلفتراضرررات بواسرررطة خبير اكتواري وتشرررمل تنك اإلفتراضرررات التي تسرررتخدم لتحديد تكنفة الخدمة االةتيادية وكذلك ةناصرررر 

م طريقة وحدم التمويل المتعنقة بالمطنوبات، إن وجد. يقوم الخبير االكتواري المؤهل باحتسرراب التزام المنافع المحددم وذلك باسررتخدا
 اإلئتمان المخططة.

 

يتم االةترال بإةادم تقييم التزامات المنافع المحددم التي تتكون من األرباح والخسرررائر االكتوارية مباشررررم في قائمة الدخل الشرررامل 

ذي يسرتخدم اآلخر، تحدد الشرركة مصررول الفائدم الصرافي ةنق التزامات المنافع المحددم لنسرنة ةن طريق تطبيق معدل الخصرم ال

سنة وصافي االلتزامات المحددم في ا بعد األخذ باالةتبار أي تغير يطرأ ةنق صافي  في قياس التزامات المنافع المحددم ةند بداية ال

التزامات المنافع المحددم خالل السررررررنة نتيجة المسرررررراهمات والمدفوةات لاللتزامات. يتم االةترال بمصرررررررول الفائدم الصررررررافي 

 ى المتعنقة بخطط المنافع المحددم في قائمة األرباح أو الخسائر.والمصاريل األخر
 

 ب( منافع الموظفين قصيرة األجل
 يتم قياس التزامات منافع الموظفين قصيرم األجل ةنق أساس غير مخفض ويتم تحمين ا كمصاريل ةند تقديم الخدمة المتعنقة ب ا.

 

دفع المكافآت النقدية قصرررريرم األجل أو خطة حصررررص الربح إذا كان لنشررررركة  يتم إثبات االلتزام لنمبنغ المتوقع دفعه بموجب خطة
التزام قانوني أو تعاقدي لدفع ذلك المبنغ نتيجة لخدمة مسرررررربقة تم تقديم ا من قبل الموظل، وإذا كان من الممكن تقدير قيمة االلتزام 

 بشكل موثوق.

 
 منح حكومية مقيدة 3-15

تحقق شرررررررروط ثم إلق األرباح والخسرررررررارم حينما ت العادلة ةالحكومية المقيدم ضرررررررمن المطنوبات االخرى بالقيميتم االثبات االولي لنمنح 
 .الحصول ةنق المنحة

 
 المخصصات 3-16

شكل موثوق، مع  سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديره ب شركة نتيجة ألحداث  يتم اإلةترال بالمخصص ما إذا ترتب ةنق ال
د ضرورم إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام. يتم تحديد المخصصات ةن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبنية المتوقعة لتسوية إحتمال وجو

 االلتزام الحالي والذي يعكس تقييمات السررررررروق الحالية لنقيمة الزمنية لننقود والمخاطر الخاصرررررررة بذلك اإللتزام )ةندما يكون تاثير القيمة
 رياً(. يتم اإلةترال بالخصم ضمن تكاليل التمويل.الزمنية لننقود جوه

 
 اإليرادات 3-17

يتم اثبات اإليراد ةند وفاء الشركة بالتزامات ا في العقود مع العمالء بالمبنغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه الشركة مقابل 
 السنع أو الخدمات. ةنق وجه التحديد، يقدم المعيار نموذج من خمس خطوات لالةترال باإليرادات: 

 العمالء.الخطوم األولق: تحديد العقد أو العقود مع 

 الخطوم الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد.

 الخطوم الثالثة: تحديد سعر الصفقة.

 الخطوم الرابعة: تحميل سعر الصفقة ةنق التزامات األداء في العقد.

 الخطوم الخامسة: االةترال باإليرادات ةندما تقوم الشركة بالوفاء بمتطنبات األداء.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 اإليرادات )تتمة( 3-17

 

السرررريطرم ةنق السررررنع أو الخدمات المنوطة بأداء التزام معين  يتم االةترال باإليرادات ةند أداء االلتزامات التعاقدية، أي ةندما تتنقل
 إلق العميل بما يمكنه من استخدام ا لنغرض المشترام من أجنه وبدون قيود أو بانتفاةه بالخدمات المقدمة له بموجب العقد.

ناةية كإيراد ات أخرى في قائمة األرباح أو يتم معامنة اإليراد من بيع أي منتجات فرةية ناجمة ةن المخنفات الزراةية أو الصررررررر
 الخسائر.

 

في حال اختالل السعر بين سعر بيع المنتج في موقع التسنيم بمقر الشركة وسعر بيع نفس المنتج تسنيم موقع العميل فان الفرق الناجم 
 ةن ذلك سيتم معامنته كإيراد نقل ويتم إدراج التكنفة المقابنة له في تكاليل اإليرادات.

 

 الخصومات
غالباً يتم منح خصرررومات إضرررافية لنعمالء وفق األوضررراع التنافسرررية وحالة السررروق، لذا يتم إثبات اإليرادات من المبيعات ةنق أسررراس 
السرررعر المحدد في العقد أو المتفق ةنيه مع العميل بعد حسرررم الخصرررومات المحددم لكل ةميل، ويتم اسرررتخدام الخبرم المتراكمة لتقدير 

اسررررررتخدام طريقة القيمة المتوقعة، ويتم االةترال باإليراد فقط إلق الحد الذي يكون فيه من المحتمل جًدا أال الخصررررررومات وتوفيرها، ب
يحدث انعكاس كبير، يتم االةترال بااللتزام التعاقدي لنخصرررررررومات المتوقعة في حجم المبالغ المسرررررررتحقة الدفع لنعمالء فيما يتعنق 

 مشمولة بالتقرير.بالمبيعات التي تتم حتق ن اية الفترم ال
 

 عنصر التمويل
 ال تتوقع الشركة وجود أي ةقود تتجاوز الفترم بين تسنيم المنتجات المتفق ةنق بيع ا لنعميل والدفع من قبل العميل سنة واحدم، لذلك ال

 تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية لننقود.

 
 المصاريف 3-18

تتضمن المصاريل البيعية والتسويقية المصاريل المباشرم وغير المباشرم التي ال تعتبر جزء من تكنفة االيرادات. تتمثل مصاريل 
 البيع والتسويق فق كل ما يتعنق بنشاط البيع وسيارات توصيل البضاةة باإلضافة إلق باقي المصاريل األخرى المتعنقة بالتسويق. 

 

مية واإلدارية التكاليل المباشرم وغير المباشرم التي ليست جزءا محدداً من األنشطة التشغينية حيث تتضمن تتضمن المصاريل العمو
 الرواتب وحقوق الموظفين األخرى واإليجارات وأتعاب الخدمات اإلستشارية ومصاريل االتصاالت وغيرها.

 

عية والتسررويقية، والمصرراريل العمومية واإلدارية ةنق أسرراس يتم توزيع المصرراريل المشررتركة بين تكنفة اإليرادات، والمصرراريل البي
 منتظم ةند الحاجة الق ذلك .

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية  3-19

يتم تسرررجيل المعامالت التي تقوم ب ا الشرررركة بالعمنة األجنبية باسرررتخدام أسرررعار الصررررل السرررائدم بتاريخ حدوث تنك المعامالت. يتم 
زامات النقدية باسررتخدام أسررعار الصرررل السررائدم بتاريخ إةداد القوائم المالية ويتم االةترال بأرباح وخسررائر تحويل الموجودات وااللت

 فروقات العمنة الناجمة مباشرم في قائمة االرباح او الخسائر.
 

 اريخ المعامالت االساسية.يتم قياس البنود غير النقدية بالعمالت االجنبية التي تقاس بالتكنفة التاريخية بسعر الصرل السائد في ت
 

 التقارير القطاعية 3-20
يتكون النشرراط الرئيسرري لنشررركة من قطاةات تشررتمل ةنق اإلنتاج الزراةي وتصررنيع وتسررويق المنتجات النباتية. ان قطاةات التشررغيل 
هي ةناصررر رئيسررية في الشررركة وترتبط بأنشررطت ا من خالل تحصرريل ايرادات او تكبد مصرراريل. يتم مراجعة كافة النتائج التشررغينية 

ة بواسطة صانعي القرار التشغيني بالشركة، حيث يتم اتخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيع ا لقطاةات التشغيل بصورم منتظم
 ةنق القطاةات وتقييم أدائ ا والتي تتوفر معنومات ا المالية المفصنة. 

 
 ربحية السهم 3-21

 :بقسمة وذلك العمنيات من والمخفضة األساسية الس م ربحية تحسب
  لنشركة العادية األس م حمنة إلق العائد العمنيات من الربح 
  .المالية السنة خالل المصدرم العادية األس م لعدد المرجح المتوسط أساس ةنق 

 

 .نفس ا هي والمخفضة األساسية الس م ربحية فإن الشركة وبالتالي قبل من ةادية أس م أي إصدار يتم لم
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 االجتهادات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  -4
 

والمصاريل يتطنب إةداد القوائم المالية من اإلدارم القيام باجت ادات وتقديرات وافتراضات تؤثر ةنق المبالغ الخاصة باإليرادات 
والموجودات والمطنوبات واإلفصاح ةن المطنوبات المحتمنة في تاريخ إةداد القوائم المالية. إال أن ةدم التأكد المتضمن في هذه 

إلق إجراء تعديالت هامة ةنق القيمة الدفترية لنموجودات أو المطنوبات التي قد تتأثر في فترات  ياالفتراضات والتقديرات قد يؤد
  مستقبنية.

 

 االجتهادات 
 ة، قامت اإلدارم باالجت ادات التالية التي ل ا أثر جوهري ةنق المبالغ المثبتة في القوائم المالية:شركأثناء تطبيق السياسات المحاسبية لن

 

 التقديرات واالفتراضات
سبب ةدم  ستقبنية والمصادر األخرى التي ت سية المتعنقة بالمصادر الم التأكد من التقديرات في تاريخ إةداد فما يني االفتراضات الرئي

القوائم المالية والتي يرتبط ب ا مخاطر جوهرية قد تسبب تعديالت هامة ةنق القيم الدفترية لنموجودات والمطنوبات في الفترات المالية 
تتغير الظرول  ربماإال أنه  إةداد القوائم المالية. دالمتاحة ةن المعنوماتة في تقديرات ا وافتراضرررررررات ا ةنق شرررررررركالتالية. اةتمدت ال

ة. وتنعكس هذه شررركواالفتراضررات القائمة حول التطورات المسررتقبنية وفقاً لنتغيرات في السرروق أو الظرول الناشررئة خارج سرريطرم ال
 التغييرات ةنق االفتراضات ةند حدوث ا.

 

  خسائر إئتمانيةمخصص  (أ
مجموةة من العوامل لنتأكد من أن ارصدم الذمم المدينة غير مبالغ في ا  يتم تحديد مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بالرجوع إلق

 تجميع تم المتوقعة، االئتمان خسائر لقياس المدينة لنذمم األولي تاريخ اإلةترال من العمر أساس نتيجة احتمال ةدم تحصين ا، ةنق
 المعنومات من المتوقعة الخسارم معدالت إستنتاج تم المتقادمة. األيام وةدد االئتمان المشتركة مخاطر خصائص ةنق بناء المدينة الذمم

 مثل الكني االقتصاد لعوامل مستقبنية معنومات أي تتضمن والتي المتوقعة المستقبنية لتعكس النتيجة تعدين ا وتم لنشركة التاريخية
 المحني . الناتج نمو ومعدل التضخم

 

 مخصص المخزون بطيء الحركة (ب
بتحديد المخصص لنمخزون بطيء الحركة ةنق أساس الخبرم التاريخية، ومعدل الدوران المتوقع لنمخزون، ةمر المخزون تقوم الشركة 

وحالته الراهنة، والتوقعات الحالية والمستقبنية فيما يتعنق بالمبيعات. إن اإلفتراضات المستند ةني ا ةند تحديد مخصص تقادم المخزون 
تقبنية، والمتطنبات المتوقعة لنمخزون ومكونات المخزون الالزمة لدةم المبيعات المستقبنية والعروض. تتضمن اتجاهات المبيعات المس

إن تقديرات الشركة لمخصص تقادم المخزون قد تختنل جوهرياً من فترم إلق أخرى نتيجة لنتغيرات في ةروض المنتجات المتعنقة 
 بالمخزون.

 

 ت والمعدات والموجودات الغير منموسةاألةمار اإلنتاجية لنممتنكات واآلال ج( 
تقدر الشركة العمر اإلنتاجي لنممتنكات واآلالت والمعدات إلحتساب اإلست الك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في اإلةتبار الغرض 

المتبقية واألةمار االنتاجية ل ذه من إستخدام هذه الموجودات أو مدم اإلنقضاء الفعني ل ذه الموجودات. تقوم الشركة بمراجعة القيمة 
الموجوادت سنوياً ويتم تعديل اإلست الك في المستقبل ةندما ترى الشركة أن العمر اإلنتاجي ل ذه الموجودات يختنل ةن التقديرات 

 السابقة.
 

 ال بوط في قيمة الموجودات غير الماليةد(  
هناك أي خسائر نتيجة ال بوط في قيمت ا كنما كانت األحداث أو التغيرات في يتم مراجعة الموجودات غير المالية لنتأكد فيما إذا كان 

مة الظرول تشير إلق أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابنة لإلسترداد، ويتم إثبات خسارم ال بوط في القيمة من خالل ايجاد الفرق بين القي
رداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليل البيع والقيمة المتبقية لالستخدام الدفترية لألصل والقابنة لإلسترداد. ان القيمة القابنة لإلست

أي ما أةنق. لغرض تقييم ال بوط يتم تجميع الموجودات إلق أدنق مستوى ل ا حيث يوجد تدفقات نقدية مستقنة )وحدم توليد النقد( قابنة 
تنك التي تعرضت لن بوط في قيمت ا وذلك الحتمالية ةكس ال بوط في لنتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالل الش رم و

 القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وةندما يتم الحقاً ةكس خسارم ال بوط في القيمة، يتم زيادم القيمة الدفترية لألصل أو وحدم توليد
رية التي تمت زيادت ا يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان النقد إلق التقدير المعدل لقيمت ا القابنة لإلسترداد، ولكن القيمة الدفت

من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارم لن بوط في قيمة الموجودات أو وحدم توليد النقد في السنوات 
األرباح أو الخسائر وال يتم ةكس خسائر ال بوط في  ويتم إثبات ةكس خسارم ال بوط في القيمة كإيرادات مباشرم في قائمة ،السابقة
 الش رم.

 

 التزامات المنافع المحددم لنموظفين هـ( 
يتم تحديد تكنفة التزامات المنافع المحددم لنموظفين بموجب برنامج المكافآت المحددم غير الممولة التي يتم قياس ا باستعمال التقييم 

لعديد من اإلفتراضات التي قد تختنل ةن التطورات الفعنية في المستقبل. وتشمل هذه اإلفتراضات اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري ا
تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبنية في الرواتب، وسنوك العامنين، ومعدل دوران العامنين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طوينة 

لة شديد الحساسية لنتغيرات في هذه اإلفتراضات، لذا تتم مراجعة جميع اإلفتراضات مرم األجل فإن التزام المكافأم المحددم غير الممو
 أو أكثر في السنة الواحدم ةند الضرورم.
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 ممتلكات وآالت ومعدات  -5
 

 

 
 

 اراضي زراعية *

 
 

 مباني وصوامع

 
 

 آبار و ملحقاتها

آليات وعدد 
ومعدات زراعية 
 واثاث وتجهيزات

 
 

 وسائل نقل

 
 

 طرق المشروع

 
قطع رأسمالية 

 وعمرات

 
اشجار و نباتات 

 مثمرة

 
اشجار و نباتات 

 غير مثمرة 

 
الثروة 
 الحيوانية

 
  مشاريع

 قيد التنفيذ **

 
 

 إجمالي

             التكلفة

 1,190,105,516 121,798 309,774 124,849,605 251,603,196 32,419,634 32,834,317 40,401,648 184,268,332 383,946,244 80,631,968 58,719,000 م2019يناير  1كما في 

 38,777,337 1,312,896 - 29,094,173 - - - 140,800 7,947,202 126,933 155,333 - إضافات

 (72,540,496) - - - (9,302,606) (32,419,634) - (3,029,239) (11,015,524) (16,773,493) - - استبعادات

 - - - (61,630,282) 61,630,282 - - - - - - - تحويالت

 1,156,342,357 1,434,694 309,774 92,313,496 303,930,872 - 32,834,317 37,513,209 181,200,010 367,299,684 80,787,301 58,719,000 م2019ديسمبر  31كما في 

 20,467,071 4,054,763 - 9,527,838 - - 95,000 1,402,100 2,620,212 1,590,378 1,176,780 - إضافات

 (52,412,718) - - (430,468) (8,855,270) - (9,207,991) (472,762) (1,367,665) (29,015,662) - (3,062,900) استبعادات

 - (120,600) - (57,711,767) 57,711,767 - - 75,600 - - 45,000 - تحويالت

 1,124,396,710 5,368,857 309,774 43,699,099 352,787,369 - 23,721,326 38,518,147 182,452,557 339,874,400 82,009,081 55,656,100 م2020ديسمبر  31الرصيد في 

             اإلستهالك

 626,153,273 - 309,763 - 49,485,521 25,514,905 15,452,033 36,787,834 127,883,675 324,790,188 45,929,354 - م2019يناير  1كما في 

 44,527,160 - - - 11,689,618 6,904,729 987,499 2,165,629 10,836,791 9,756,694 2,186,200 - إضافات 

 (67,493,187) - - - (6,134,825) (32,419,634) - (3,029,210) (10,891,253) (15,018,265) - - إستبعادات 

 12,440,161 - - 430,467 4,001,838 - - - 7,957,116 50,740 - - هبوط في القيمة 

 615,627,407 - 309,763 430,467 59,042,152 - 16,439,532 35,924,253 135,786,329 319,579,357 48,115,554 - م2019ديسمبر  31كما في 

 35,008,398 - - - 14,177,660  921,841 1,080,815 9,101,862 7,963,648 1,762,572 - إضافات

 (36,260,470) - - (430,468) (8,855,270) - (6,443,666) (208,087) (1,368,136) (18,954,843) - - إستبعادات

 20,921,732   9,603,618 9,346,614  - - - 1,971,500 - - هبوط في القيمة

 635,297,067 - 309,763 9,603,617 73,711,156 - 10,917,707 36,796,981 143,520,055 310,559,662 49,878,126 - م2020ديسمبر  31كما في 

             صافي القيمة الدفترية

 489,099,643 5,368,857 11 34,095,482 279,076,213 - 12,803,619 1,721,166 38,932,502 29,314,738 32,130,955 55,656,100 م 2020ديسمبر  31كما في 

 540,714,950 1,434,694 11 91,883,029 244,888,720 - 16,394,785 1,588,956 45,413,681 47,720,327 32,671,747 58,719,000 م 2019ديسمبر  31كما في 

 
م صرردرت موافقة وزارم البيئة والمياه والزراةة ةنق تمنك الشررركة هذه األراضرري. خالل السررنة المالية الحالية قامت 2020يونيو  24بتاريخ  .مال اتتمثل األراضرري الزراةية في منحة حكومية مقام ةني ا مباني الشررركة وأنشررطت ا وأة *

لاير سررعودي وفق  515,444,500(. بنغ متوسررط القيمة العادلة لألراضرري الزراةية التي تم تمنك ا مبنغ 20 رقم اآلالت والمعدات لمسرراحة األرض التي لم يتم تمنك ا )إيضرراحالشررركة بتسررجيل هبوط في قيمة األراضرري والممتنكات و
 1210000115ترخيص رقم  -ةضرررو بال يئة السرررعودية لنمقيمين المعتمدين  -)شرررركة ةراقة لنتقييم العقاري  م2020نوفمبر  5م و 2020أكتوبر  20بتاريخ  تقييم معتمد من مقيمين معتمدين من ال يئة السرررعودية لنمقيمين المعتمدين

 (.1210000934ترخيص رقم  -ةضو بال يئة السعودية لنمقيمين المعتمدين  -وشركة إسناد لنتقييم العقاري 

 لاير سعودي(. 1,022,130م: 2019لاير سعودي دفعات مقدماً لشراء ممتنكات ومعدات ) 4,054,763قيد التنفيذ مبنغ   مشاريعتتضمن  **
 

 ة لصالح صندوق التنمية الصناةية السعودي.مع كامل مباني المشروع ومعداته وآالته ومنحقاته المتعنقة به أو التي يتم الحصول ةني ا من أجل المشروع مرهون األراضيكافة المباني المقامة أو التي ستقام ةنق  
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 (ة)تتم ممتلكات وآالت ومعدات -5
 

  : ضمن البنود التالية تم توزيع مصرول االهالك 
 م2019 م2020 

 38,693,110 31,716,070  تكنفة المبيعات
 2,595,431 1,529,950  قيسومصاريل بيع وت

 1,413,932 925,590 إدارية و ةموميةمصاريل 
 1,824,687 836,788 موجودات حيوية

 35,008,398 44,527,160 

 
 إستثمارات  -6

 وهي شركة في شركة جنات لإلستثمار الزراةي ٪11,1بنسبة  لاير سعودي و 7,000,000بمبنغ  الشركة إستثمار لدى
  .بكامل قيمة االستثمارقامت الشركة بتكوين مخصص هبوط  -تحت التصفية  -ذات مسئولية محدودم  سعودية 

 

 6,902بتحويل ةدد  -ضرررمن إجراءات التصرررفية  -م قامت شرررركة جنات لالسرررتثمار الزراةي 2019ديسرررمبر 31بتاريخ 
جم ورية مصر العربية بما  -شركة مساهمة مصرية  -س م من اس م منكيت ا بشركة رخاء لالستثمار الزراةي والتنمية 

 1,000 لنسررر م الواحد اإلسرررمية ةقيمالنمية والبالغة ٪ من رأسرررمال شرررركة رخاء لالسرررتثمار الزراةي والت8,6275يعادل 
 كما، محولة الق شررركة الجول لنتنمية الزراةيةللت حصررة الشررركة بالنسرربة اآفقد  هوةني جنيه مصررري إلق منكية الشررركة

م )آخر قوائم مالية 2019ديسررررمبر  31بنغ ةجز حقوق المسرررراهمين لشررررركة رخاء لإلسررررتثمار الزراةي والتنمية كما في 
 منيون جنيه مصري.  305,6ققة( حوالي مد

 

ار في النشاط ثمار الزراةي والتنمية ةنق قرض من صندوق التنمية الصناةي لغرض االستثمحصنت شركة رخاء لالست
مار الزراةي. وبسبب تعثر شركة رخاء قامت الشركة ثستالالزراةي وذلك بضمان من الشركاء المؤسسين لشركة جنات ل

( وتم سرررداد حصرررت ا من قيمة 16منيون لاير ) إيضررراح  11حصرررت ا من ضرررمان القرض البالغ بتكوين مخصرررص مقابل 
 األقساط المستحقة. 

 

 مخزون -7
 ديسمبر 31كما في  

 م2019 م2020 

 32,921,266 21,154,298 مخزون انتاج تام
 48,066,967 66,896,330 صناةية مدخالت انتاج
 7,298,778 8,366,516 زراةيةمدخالت انتاج 

 1,282,667 2,266,934 انتاج تحت التشغيل
 17,885,511 18,369,120 قطع غيار 

 14,201,616 14,399,629 مواد تعبئة و تغنيل
 2,082,550 2,248,759 محروقات و زيوت و شحوم

 844,709 788,535 مواد مساةدم

 134,490,121 124,584,064 
 (17,233,796) (14,461,015) (1-7مخصص مخزون بطئ الحركة ) يخصم:

 120,029,106 107,350,268 
 

 حركة مخصص مخزون بطي الحركة 7-1
 م2019 م2020 

 16,734,924 17,233,796 رصيد بداية السنة
 3,051,886 2,109,129  مكون خالل السنة
 (2,553,014) (4,881,910) السنةالمستخدم خالل 

 14,461,015 17,233,796 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 موجودات حيوية -8
 كما في التي لم يتم حصادها  والمنتجات الزراةية ةالمحاصيل الموسمية المزروةتكاليل تتمثل الموجودات الحيوية في 

 كما يني: وهي ديسمبر 31
 

 ديسمبر 31كما في  
 م2019 م2020 

 6,154,751 6,010,873 سمدم ومبيداتأبذور و

 3,882,416 5,024,864 محروقات وصيانة

 1,201,767 1,498,482 رواتب واجور ومزايا

 2,680,936 3,569,129 تكاليل أخرى  

 16,103,348 13,919,870 

 
 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  -9

 ديسمبر 31كما في  
 م2019 م2020 

 4,718,027 5,784,877 مصاريل مدفوةة مقدماً 

ً دفعات مقدم  3,682,591 5,907,718 لموردين ا

 204,918 240,286 اةتمادات مستندية 

 460,825 687,825 خطابات ضمان 

 381,215 1,323,162 سنل ةامنين

 134,164 216,624 أخرى

 14,160,492 9,581,740 

 
 

 ذمم مدينة تجارية -10
 ديسمبر 31كما في  
 م2019 م2020 

 38,290,235 52,133,427 ذمم مدينة تجارية

 (2,713,548) (8,721,284) (1-10يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية )

 43,412,143 35,576,687 

 
 مخصص الخسائر االئتمانية 10-1

 م2019 م2020 

 602,832 2,713,548 رصيد بداية السنة

 2,110,716 6,007,736  اضافات خالل السنة

 8,721,284 2,713,548 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 في حكمه نقد وما -11
 ديسمبر 31كما في  
 م2019 م2020 

 65,326,202 47,136,789 نقد لدى البنوك

 - 584,997 شيكات تحت التحصيل

 104,307 - نقد في الصندوق

  47,721,786 65,430,509 

 
 رأس المال -12

 .منيون س م( 30: م2019مدفوةه بالكامل )سعودي،  لاير 10منيون س م قيمة كل س م  30يتكون رأس المال من 

 
 احتياطي نظامي -13

٪ من صرررافي الدخل الق اإلحتياطي النظامي ويجوز ان تقرر الجمعية العامة 10وفقاً لننظام األسررراسررري لنشرررركة يتم تجنيب 
وقد قررت الجمعية العمومية في اجتماة ا  ٪ من رأسمال المدفوع.30العادية وقل هذا التجنيب ةندما يبنغ هذا اإلحتياطي 

 من صافي الدخل الق االحتياطي النظامي. ٪10م وقل تجنيب 2020و ماي 6بتاريخ 

 
 قروض -14

 ديسمبر 31كما في  
 م2019 م2020 

 8,457,514 6,252,478 الجزء غير المتداول -صندوق التنمية الصناةية السعودي 

 2,357,850 4,046,153 الجزء المتداول - السعودي صندوق التنمية الصناةية

 10,298,631 10,815,364 

 
شاء 2013سبتمبر  5بتاريخ  سعودي )"الصندوق"( لتمويل إن شركة ةقد قرض مع صندوق التنمية الصناةية ال م وقعت ال

لاير ويتم سررداد القرض ةنق أقسرراط نصررل  15,350,000مصررنع إنتاج زيت الزيتون والمخنالت وصررابون تجميل بمبنغ 
 م.2022نوفمبر  10م وحتق 2018ديسمبر  24تبدا من  سنوات 5سنوية غير متساوية لمدم 

 

هكتار الواقعة  59,790ان القرض مضمون برهن كافة األصول المقامة أو التي ستقام ةنق قطعة األرض البالغ مساحت ا 
  .روعفي بسيطا مع كامل مباني المشروع ومعداته وآالته ومنحقاته المتعنقة به أو التي يتم الحصول ةني ا من أجل المش

 

م ومن ضمن اإلجراءات الحكومية لتخفيل األثر من وباء فيروس كورونا ةنق االقتصاد، أصدرت 2020ديسمبر  9بتاريخ 
م، وبناء ةنيه تم تعديل 2020ةادم هيكنة األقساط المستحقة خالل ةام إلإدارم صندوق التنمية الصناةية السعودي تعنيمات 

 م.2023مايو  5تم سداد آخر دفعة في جدول سداد األقساط المتبقية ةنق أن ي

 
 تكاليف التمويل 14-1

م: 2019لاير سعودي )  969,667  م مبنغ2020ديسمبر  31بنغت تكاليل التمويل نتيجة القروض ألجل لنسنة المنت ية في 
 لاير سعودي(. 597,774
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 مساهمة سعودية()شركة 

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 التزامات المنافع المحددة للموظفين -15

 المبنغ المثبت ضمن قائمة المركز المالق هو كما يني:
 

 ديسمبر 31كما في  
 م2019   م2020    

 20,323,280 22,822,259 لنموظفينالقيمة الحالية اللتزام المنافع المحددم 

 

 الحركة في صافي التزام المنافع المحددة
 إن صافي التزام المنافع المحددم يشتمل فقط ةنق التزام المنافع المحددم، إن الحركة في التزام المنافع المحددم هو كما يني:

 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2019     م2020     

 17,677,360 20,323,280 السنة الرصيد في بداية
   المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر

 1,975,113 2,333,598 تكنفة الخدمة الحالية
 783,560 627,261 تكنفة الفائدم

   

   المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
 2,137,259 1,959,574 خسائر اكتوارية
   الحركة في النقد

 (2,250,012) (2,421,454) المدفوةةالمكافأم 

 20,323,280 22,822,259 الرصيد في نهاية السنة

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  تم إثبات المصاريل ضمن البنود التالية فق قائمة األرباح أو الخسائر: 

 م2019     م2020     

 2,266,990 2,265,946 تكنفة االيرادات
 276,810 197,353 مصاريل بيع وتسويق

 214,873 497,560 مصاريل ةمومية وإدارية

 

 ديسمبر 31كما في  فيما يني اإلفتراضات االكتوارية األساسية :
 م2019    م2020     

 ٪3,08 ٪2,65 معدل الخصم

 ٪6 ٪4 معدل زيادم الرواتب مستقبنياً / معدل الزيادم المتوقع لنرواتب

 60 60 سن التقاةد

 
 حساسية التزام المنافع المحددم لنتغيرات في اإلفتراضات الرئيسية المرجحة هي كما يني :إن 

 زيادة / )نقص( -التأثير على التزام المنافع المحددة  
 النقص في اإلفتراضات الزيادة في اإلفتراضات التغير في اإلفتراضات 

 24,368,906 21,421,494 ٪0,5 معدل الخصم

الرواتب مستقبنياً / معدل معدل زيادم 
 21,432,450 24,340,152 ٪0,5 الزيادم المتوقع لنرواتب

 22,745,077 22,901,541 ٪20 معدل الوفام
 

 تم إجراء تقييم إكتواري من قبررل مقيم مسرررررررتقررل ومؤهررل لنتررأكررد من كفررايررة التزامررات المنررافع المحررددم لنموظفين بترراريخ 
العمل في الممنكة العربية السرررررعودية بإسرررررتخدام طريقة وحدم االئتمان المتوقعة ووفقاً م وفقاً لشرررررروط 2020ديسرررررمبر  31

 : منافع الموظفين.19لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 سعودي()لاير 
 

 

 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  -16
 ديسمبر 31كما في  

 م2019 م2020 

 9,547,092 8,388,130 (24) إيضاح رقم  ضمان قرض مستحق
 1,809,000 1,000,000 مكافآت وبدالت اةضاء مجنس اإلدارم

 5,620,746 9,424,441 مصاريل مستحقة
 1,465,900 1,465,560 دائنو بيع اس م 
 5,443,594 6,624,380 دائنون متنوةون

 1,693,761 3,274,577 دفعات مقدمة من العمالء 
 - 3,067,760 ونقلمخصص ازالة 

 905,664 - ضريبة القيمة المضافة

 33,244,848 26,485,757 

      
 مخصص الزكاة -17

 

 المحمل على قائمة األرباح والخسائر 17-1
 ديسمبر 31كما في  

 م2019 م2020 

 5,385,842 5,487,661 زكام ةن السنة الحالية
 - 4,589,895 زكام ةن سنوات سابقة

 5,385,842 10,077,556 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 حركة المخصص 17-2
 ديسمبر 31كما في  

 م2019 م2020 

 6,265,859 5,385,842 الرصيد في بداية السنة
 5,385,842 10,077,556  اضافات خالل السنة
 992 - تسويات خالل السنة
 (6,266,851) (9,952,057) تسديدات خالل السنة

 5,385,842 5,511,341 الرصيد في نهاية السنة

 
 عناصر الوعاء الزكوي 17-3

ال يئة العامة لنزكام والدخل تتمثل في حقوق المسرررراهمين،  لتعنيماتان العناصررررر الرئيسررررية لنوةاء الزكوي ووفقاً 
المخصررصررات كما في بداية السررنة وصررافي الدخل المعدل، ناقصرراً صررافي القيمة الدفترية لنموجودات الغير متداولة 

 وبعض البنود األخرى .
 

 الموقف الزكوي 17-4
 ة ةنق ش ادم الزكام.م وحصنت الشرك2019قدمت الشركة اإلقرار الزكوي ةن السنة المالية 

 

م وسددت الفروقات 2014حصنت الشركة ةنق الربوطات الن ائية من ال يئة العامة لنزكام والدخل حتق ن اية ةام 
تسنمت الشركة ربط زكوي أولي من ال يئة العامة وخالل العام الحالي الزكوية الناتجة ةن تنك الربوطات الن ائية. 

منيون لاير  7,6م بإجمالي مبنغ 2018م حتق 2015زكوية ةن السررنوات من  لنزكام والدخل لسررداد فرق ربوطات
سررررعودي، وةنيه قامت الشررررركة بتقديم المسررررتندات الالزمة لن يئة العامة لنزكام والدخل وبناء ةنق تنك المسررررتندات 

ودي وقد تم منيون لاير سررررررع 4,6قامت ال يئة العامة لنزكام والدخل بتعديل الربط الزكوي ليصرررررربح إجمالي الفرق 
 م.2020ديسمبر  31خالل السنة المنت ية في  والتسوية الن ائية سداد الفرق
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 

 
 مصاريف بيع وتسويق -18

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2019 م2020 

316,653,7 رواتب وأجور وما في حكم ا  6,233,447 

,847,4197 نقل وشحن   9,064,513 

 2,110,716 6,007,736 مخصص خسائر إئتمانية

 1,287,116 948,793 ةموالت بيعية

 2,595,431 1,529,950 است الك 

,264,4771  قطع غيارو صيانة   728,269 

116,679 مست نكةمواد وةدد وادوات   888,933 

 656,459 722,923 ايجارات

 1,315,421 1,323,575 أخرى

 27,762,520 24,880,305 

 
 

 مصاريف عمومية وادارية -19
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2019 م2020 

 9,114,029 11,682,004 رواتب وأجور وما في حكم ا

 2,088,000 2,303,000 أةضاء مجنس اإلدارموبدالت مكافآت 

243,891 إصالح وصيانة  216,325 

837,2,286 اتعاب م نية   275,403 

 819,144 756,156 دراسات واستشارات

 1,413,932 925,590 است الك 

 3,437,432 3,098,797 أخرى

 21,943,627 17,364,265 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 صافي مكاسب تملك األرض الناتجة عن المنحة الحكومية -20
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2019 م2020 

 -  58,719,000 ناتج ةن قرار تمنك االرض * مكاسب

 - (14,443,498) آالت ومعداتممتنكات وهبوط قيمة 

 - (15,748,896) خسائر إستبعاد ممتنكات وآالت ومعدات 

 - (3,067,760) مخصص إزالة ونقل

 25,458,846 - 

 

لاير سعودي، حيث ورد لنشركة بتاريخ  58,719,000اإليراد الناتج ةن تسجيل المنحة الحكومية )أرض( بمبنغ يتمثل  *
 مهـ( قرار تمنك األرض الزراةية الممنوحة ل ا بناء ةنق المساحة المحيا1441ذو القعدم  3)الموافق م 2020يونيو  24

ورقم  566981/107/1441منيون متر مربع بموجب قرار وزارم البيئة والمياه والزراةة رقم  426,5والبالغة 
هـ(، 1441شوال  28م )الموافق 2020يونيو  20بتاريخ  58367، وبموجب األمر السامي رقم 56700/1057/1441

لاير سعودي،  3,062,900كما قامت الشركة بتسجيل إستبعاد لقيمة األراضي الزراةية التي لم تتمنك ا الشركة بمبنغ 
لاير سعودي،  12,685,996وكذلك تسجيل إستبعاد لآلبار ومنحقات ا وطرق المشروع بنغت صافي قيمت ا الدفترية 

 قيمت ا الدفترية تات المثمرم والغير مثمرم ومنحقات اآلبار بنغتباإلضافة إلق إثبات هبوط في قيمة األشجار والنبا
لاير سعودي، وجاري  3,067,760لاير سعودي، باإلضافة إلق إثبات تكنفة اإلزالة والنقل بمبنغ  14,443,498

 . المتابعة مع الج ات ذات العالقة إلصدار صك المنكية

 
 

 أخرى ، صافي ومكاسب ( /خسائر) -21
 ديسمبر 31في للسنة المنتهية  
 م2019 م2020 

 7,215,659 3,320,937 ايرادات متنوةة و تعويضات

 (3,051,886) (2,109,129) تالل وفاقد ومخزون بطيء الحركة

 (2,103,208) (97,979) خسائر إستبعاد ممتنكات وآالت ومعدات 

 (789,359) (2,277,736) مصاريل أخرى

 (1,163,907) 1,271,206 

 
 

 ديسمبر 31كما في  السهمربحية  -22
 م2019     م2020      

 (20,798,707) 21,350,507 الربح/ )الخسارم( العائدم إلق مساهمي الشركة

 حساب في كمقام المستخدم العادية األس م لعدد المرجح المتوسط
 األساسية والمخفضة الس م ربحية

 
30,000,000 

 
30,000,000 

 من العادي لنس م والمخفضة األساسية الربح /)خسارم( الس م
 (0,69) 0,71  المستمرم العمنيات

 

 األس م لعدد المرجح المتوسط ةنق الشركة مساهمي إلق العائد الربح بقسمة والمخفضة األساسية الس م ربحية إحتساب يتم
 .خالل السنة المصدرم العادية
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 إدارة المخاطر المالية -23

 إدارة رأس المال
الشركة رأس مال ا لضمان استمراريت ا وتعظيم العائد ألصحاب المصالح من خالل تحسين التوازن بين الدين وحقوق  تدير

 المساهمين. ال تزال االستراتيجية العامة لنشركة دون تغيير ةن السنة السابقة.
 

 المبقاميتكون هيكل رأسمال لنشركة من حقوق المساهمين والديون التي تتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح 
 والمبالغ المستحقة ةن قرض صندوق التنمية الصناةية السعودي.

 
 فئات األدوات المالية

 
 مخاطر السوق

لمخاطر السوق في شكل مخاطر أسعار الفائدم كما هو موضح أدناه، خالل فترم المراجعة، لم تحدث أي الشركة تتعرض 
 تغيرات في هذه الظرول ةن السنة السابقة.

 
 األجنبيةإدارة مخاطر العمالت 

الدوالر األمريكي، ويتم ربط الدوالر األمريكي باللاير السعودي بسعر صرل وباللاير السعودي   تتم معظم معامالت الشركة
ثابت. لم يكن لدى الشركة أي موجودات أو مطنوبات نقدية جوهرية بالعمنة األجنبية في تاريخ القوائم المالية. وبالتالي، لم 

 العمنة األجنبية.يتم ةرض تحنيل حساسية 

 
 إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة

تقع المسؤولية الرئيسية إلدارم مخاطر السيولة ةنق ةاتق مجنس اإلدارم الذي وضع إطاراً مناسباً إلدارم مخاطر السيولة 
السيولة باالحتفاظ إلدارم متطنبات الشركة  قصيرم ومتوسطة وطوينة األجل ومتطنبات إدارم السيولة. تدير الشركة مخاطر 

بأرصدم كافية من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعنية بشكل مستمر من خالل مطابقة تواريخ استحقاق الموجودات 
والمطنوبات المالية. ال تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدم، حيث أن إدارم الشركة تعتمد بشكل جوهري ةنق توفير 

منيات التشغينية لنشركة، وال تعتمد ةنق تس يالت وقروض وبالتالي لم يتم ةرض تحنيل حساسية السيولة من خالل الع
 أسعار الفائدم. 

 
 ادارة مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر ةدم قدرم أحد االطرال ةنق الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلق تكبد الطرل اآلخر لخسارم مالية. 
إجراءات إلدارم التعرض لمخاطر اإلئتمان بما في ذلك تقييم المالءم اإلئتمانية لنعمالء  والموافقات قامت الشركة بوضع 

 اإلئتمانية وتخصيص حدود االئتمان ومراقبة أةمار الذمم المدينة ومتابعت ا بشكل دائم.
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 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 

  موجودات مالية

  المطفأةبالتكلفة 

 65,430,509  47,721,786 النقد وما في حكمه 

 35,576,687  43,412,143 ذمم مدينة تجارية

 9,581,740  14,160,492 مصاريل مدفوةة مقدماً وأرصدم مدينة  أخرى
    

    مطلوبات مالية

    بالتكلفة المطفأة

 11,917,045  30,175,537 ذمم دائنة تجارية  

 26,485,757  33,244,848 مستحقة وأرصدم دائنة أخرىمصاريل 

 10,815,364  10,298,631  قرض



 

 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم 
 )لاير سعودي(

 
 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -23

 

 ذمم مدينة تجارية 
تتم إدارم مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدم من وحدات األةمال وفقاً لنسياسات واإلجراءات المتبعة بالشركة. لدى 

القوم اإلئتمانية فقط. يتم الحصول ةنق معنومات التصنيل اإلئتماني  لنعمالء  من الشركة سياسة لنتعامل مع األطرال ذات 
وكاالت التصنيل المستقنة حيثما تكون متاحة، وفي حال ةدم توفرها، تستخدم الشركة المعنومات المتاحة وسجالت  التداول 

 ء بناًء ةنق معايير التقييم الداخني.الخاصة ب ا لتقييم ةمالءها الرئيسيين. يتم وضع حدود االئتمان لجميع العمال
ن إن الذمم المدينة التجارية التحمل فائدم وغالبا ما يكون ل ا فترم ائتمان بما يتماشق مع معايير الصناةة. وةادم ما تكو

ةتمادات المستندية ولكن يمكن استخدام ا في ظل ظرول معينة في بعض األسواق، الضمانات غير مطنوبة، وكذلك اإل
ة في األسواق األقل تطوراً. ال يوجد لنشركة  تركيز لمخاطر االئتمان حيث أن قاةدم العمالء موزةة ةنق المستويين وخاص

 االقتصادي  والجغرافي ةنق حد سواء.
 

تقوم الشركة بمراجعة المبالغ الممكن استردادها لكل دين تجاري ةنق أساس فردي في ن اية فترم التقرير لنتأكد من وجود 
كافي لنمبالغ غير القابنة لالسترداد. باالضافة إلق ذلك، يتم أيضا إجراء تحنيل هبوط القيمة في تاريخ كل تقرير مخصص 

استناداً إلق الحقائق والظرول القائمة في ذلك التاريخ لتحديد الخسائر المتوقعة بسبب القيمة الزمنية لننقود ومخاطر االئتمان. 
المدينة في محافظ تستند إلق مستحقات متجانسة. يتم تقييم كل محفظة بعد ذلك لتحديد  وألغراض هذا التحنيل، تصنل الذمم

(. وتستند 9هبوط القيمة بإستخدام نمــوذج خسائر اإلئتمان المتوقعـــة وفقا ألحكام المعيـــار الدولي لنتقريـــر المالي رقم )
ريخية الفعنية معدلة بشكل مناسب لنتوقعات واإلحتماالت ةمنية الحساب إلق مصفوفة المخصصات التي تعتبر البيانات التا

المستقبنية. تستند معدالت الخسارم ةنق الخبرم الفعنية لخسائر اإلئتمان ةنق مدى السنوات الماضية. يتم بعد ذلك تعديل 
لنظرول االقتصادية ورؤية الشركة معدالت الخسارم بشكل مالئم لتعكس الفروق بين الظرول االقتصادية الحالية والتاريخية 

 مدى العمر المتوقع لنذمم المدينة. قةن
 

 موجودات مالية أخرى 
 .جيدبتصنيل ائتماني  التي تتعامل مع ا الشركة وتتمتع البنوكفي نقد لدى البنوك  تتكون بشكل رئيسي

 

 إن إجمالي الحد األقصق لنتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هي كما يني:

 ديسمبر 31كما في  
 م2019     م2020      الموجودات المالية

 65,430,509 47,721,786 نقد وما في حكمه
 35,576,687 43,412,143 ذمم مدينة تجارية

 91,133,929 101,007,196 
 

 إن أةمار الذمم المدينة التجارية كما في تاريخ التقرير هي كما يني:

 ديسمبر 31كما في  
 م2019     م2020      

 29,163,316 33,482,622 أقل من ثالثة أش ر
 7,014,004 8,636,515 أكثر من ثالثة أش ر وأقل من ستة أش ر
 793,777 6,360,815 أكثر من ستة أش ر وأقل من تسعة أش ر

 676,870 989,185 أكثر من تسعة أش ر وأقل من سنة
 642,268 2,664,290 أكثر من سنة

 38,290,235 52,133,427 الخسائر اإلئتمانية المجموع قبل خصم
   بعد خصم مخصص الـ:

 (2,713,548) (8,721,284) مخصص الخسائر اإلئتمانية

 35,576,687 43,412,143 ذمم مدينة تجارية، صافي

 
32/35 



 

 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية للسنة 
 )لاير سعودي(

 
 

 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -23

 

 مخاطر أسعار الفائدة 
مخاطر أسررررررعار الفائدم هي مخاطر تقنب قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المرتبطة ب ا نتيجة لنتغيرات في أسررررررعار 

متغيرم، حيث ان قرض صندوق التنمية الصناةية السعودي محدد  ةني ا فائدمالشركة موجودات هامة الفائدم. ال يوجد لدى 
 قيمة الفائدم من بداية التعاقد.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
ألغراض إةداد التقارير المالية، اسررتخدمت الشررركة التسررنسررل ال رمق لنقيمة العادلة المصررنفة في المسررتوى األول والثاني 

ناًء  لث ب ثا عادلة في وال عادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة ال ةنق درجة مالحظة المدخالت في قياس القيمة ال
 مجمن ا كما هي موضحة أدناه:

 

  األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو التزامات مماثنة التي يمكن لنشركة تقييم ا في تاريخ  - 1المستوى
 القياس )بدون تعديل(.

  والتي يمكن اةتبارها كقيمة لنموجودات أو االلتزامات،  1مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوى  - 2المستوى
 إما بصورم مباشرم )مثل األسعار( أو بصورم غير مباشرم )مثل، مشتقة من األسعار(.

  مدخالت غير قابنة  مدخالت لنموجودات وااللتزامات ال تستند الق معنومات السوق القابنـــة لنمالحظة - 3المستوى(
 لنمالحظة(.

 

كما في تاريخ القوائم ألدوات المالية بالتكنفة المطفأم. ال يوجد لدى الشررركة أدوات مالية مقاسررة بالقيمة العادلة، ويتم إدراج ا
واإلفصرررررراحات ذات المالية، تقارب القيمة العادلة ل ذه األدوات التكنفة المطفأم التي تم أخذها في العتبار في التقارير المالية 

 العالقة.
 

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة  -24

تتمثل األطرال ذات العالقة في كبار المساهمين واةضاء مجنس اإلدارم وكبار موظفي اإلدارم في الشركة ومنشآت مدارم 
 بالشركة:أو يمارس ةني ا تأثيراً هاماً من قبل هذه األطرال. وفيما يني بيان باألطرال ذات العالقة 

 

 طبيعة العالقة البيان
 شركة مستثمر ب ا  شركة جنات لالستثمار الزراةي 

 شركة مستثمر ب ا  لالستثمار الزراةي والتنمية   ءشركة رخا
 أةضاء مجنس اإلدارم أةضاء مجنس اإلدارم بالشركة
 اإلدارم التنفيذية اإلدارم العنيا وكبار التنفيذيين 

 

 

 وارصدتها العالقة ذات األطراف مع المعامالت (أ
 

 الجهة
طبيعة 
 المعاملة

 
 المعامالت مبلغ

  
 الرصيد

 
 

 م2020
 

 م2019
 

 م2020
 

 م2019

 شركة جنات لالستثمار الزراةي 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 2,110,670  2,665,670  1,312,835  555,000 تمويل لالستثمار الزراةي والتنمية   ءشركة رخا

         

  المجموع
 

 
 

 
 

2,665,670  2,110,670 
 (2,110,670)  (2,665,670)       مخصص هبوط في القيمة:  يخصم

 
 

 
 

 
 

- 
 

- 
 

شرررركة رخاء  الق هتحوين وتم الصرررناةي التنمية صرررندوق من قرض ةنق الزراةي لالسرررتثمار جنات شرررركة حصرررنت -
 بكامل مخصص تسجيل تم الزراةي لالسثمار جنات شركة لتعثر ونتيجةار الزراةي لنتنمية بضمان الشركاء مستثلإل

قامت الشركة بسداد حصت ا من بنغ القرض حسب  ،(16)إيضاح  بالصندوق الخاص الضمان مبنغ من الشركة حصة
 مستحق ةنق الشركة.  رصيدجدول السداد المتفق ةنيه مع الصندوق وتم تسجينه 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 سعودية()شركة مساهمة 

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

  )تتمة( المعامالت مع االطراف ذات العالقة  -24
 

 ينيبدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ (ب
مجنس اإلدارم الذين لدي م صرررررالحيات  وأةضررررراء اإلدارم في اوالتنفيذيين الموظفين كبار من لنشرررررركة العنيااإلدارم  تتكون

بار التنفيذيين كالعنيا و اإلدارمأنشررطة الشررركة واالشرررال ةني ا. بنغ اجمالي رواتب ومكافات  هومسررؤوليات تخطيط وتوجي
 كما يني: 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م2019  م2020 

 2,889,474  3,645,437 رواتب ومكافآت اإلدارم العنيا وكبار التنفيذيين
 1,800,000  1,800,000 مكافآت أةضاء مجنس اإلدارم

 288,000  303,000 بدل حضور جنسات مجنس اإلدارم
 72,840  - حافز أرباح 

 

 التقارير القطاعية    -25

يتكون النشرررراط الرئيسرررري لنشررررركة من قطاةات تشررررتمل ةنق اإلنتاج الزراةي بشررررقيه النباتي والحيواني وتصررررنيع وتسررررويق 
 م لكل قطاع: 2019م و2020ديسمبر  31المنتجات النباتية والحيوانية. فيما يني بياناً بالمعنومات القطاةية المختارم في 

 

 اإلجــمــالــي تصنيع -راعي نشاط ز نباتي -نشاط زراعي  م2020ديسمبر  31

 223,210,102 154,903,656 68,306,446 اإليرادات
 35,188,006 23,367,775 11,820,231 اإلست الك واإلطفاء

 21,350,507 42,934,173 (21,583,666) صافي )خسارم( / ربح السنة
 731,883,313 481,979,500 249,903,813 إجمالي الموجودات

    

 اإلجــمــالــي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  م2019ديسمبر  31

 224,447,971 122,428,596 102,019,375 اإليرادات
 44,705,762 19,976,899 24,728,863 واالطفاء اإلست الك

 (20,798,707) 31,145,907 (51,944,614) صافي )خسارم( / ربح السنة
 774,107,027 428,205,831 345,901,196 إجمالي الموجودات

 

 االلتزامات المحتملة  -26

، لاير سررررررعودي 10,960,420خطابات ضررررررمان تقدر بمبنغ  الجزء الغير مغطق من لدى الشررررررركة التزامات محتمنة نتيجة
لاير  2,278,258خطابات ضمان، سعودي لاير  7,013,245م: 2019)سعودي لاير  2,212,340وإةتمادات مستندية 

 إةتمادات مستندية(.سعودي 
 

 توزيعات أرباح -27

المنعقد  ه( ةنق توصرررررررية مجنس االدارم في اجتماة32وافقت الجمعية العامة العادية بإجتماة ا رقم ) م2020مايو  6بتاريخ 
هننة  50م بواقع 2019م بتوزيع ارباح نقدية ةنق المسرررررراهمين ةن النصررررررل الثاني من العام المالي 2020مارس  19بتاريخ 

 م2020مايو  21منيون لاير سرررعودي. تم التوزيع الفعني بتاريخ  15٪ من رأس المال و بإجمالي مبنغ 5لنسررر م الواحد بنسررربة 
 .م(2019ابريل  10ريخ منيون لاير سعودي بتا 30م: 2019)
 

م بتفويض مجنس اإلدارم بتوزيع 2020مايو  6م وبناء ةنق قرار الجمعية العامة بتاريخ 2020اغسرررررررطس  19بتاريخ 
ة ةن م، قرر مجنس اإلدارم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشرك2020أرباح مرحنية نصل / ربع سنوي ةن العام المالي 

منيون  15٪ من رأس المال وبإجمالي مبنغ 5هننة لنسررر م الواحد بنسررربة  50م بواقع 2020ول من العام المالي النصرررل األ
 م.2020سبتمبر  10لاير سعودي. تم التوزيع الفعني بتاريخ 

 

م بتفويض مجنس اإلدارم بتوزيع أرباح 2020مايو  6م وبناء ةنق قرار الجمعية العامة بتاريخ 2020ديسررمبر  23بتاريخ 
م، قرر مجنس اإلدارم توزيع أرباح نقدية لمسررررراهمي الشرررررركة ةن 2020ي ةن العام المالي مرحنية نصرررررل / ربع سرررررنو

 7,5٪ من رأس المال وبإجمالي مبنغ 2,5هننة لنسررررر م الواحد بنسررررربة  25م بواقع 2020من العام المالي  الثانيالنصرررررل 
منيون لاير سرررررررعودي مقترح من مجنس  15م: 2019) م2021فبراير  11ع الفعني بتاريخ منيون لاير سررررررعودي. تم التوزي

 .م(2020مارس  19اإلدارم بتاريخ 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 م2020ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 )لاير سعودي(

 
 

 (19-أثر تفشي فيروس )كوفيد -28

، وانتشر ةبر البند الرئيسي لنصين الق بندان العالم، ثم " 19 -كوفيد " م تفشق فيروس كورونا الجديد 2020منذ بداية ةام 
تسبب في تعطيل األةمال والنشاط االقتصادي ةنق مستوى العالم بما في ذلك الممنكة العربية السعودية. استنزم إةالن 

النظر في أحكام ا ال امة في تطبيق السياسات المحاسبية  الشركةن تعيد إدارم منظمة الصحة العالمية ةن هذا الوباء أ
م ، في حين أنه 2020ديسمبر  31لنمجموةة وطرق الحساب والمصادر الرئيسية لنتقدير خالل السنة الحالية المنت ية في 

الشامنة  الشركةييماً لألثر ةنق ةمنيات تق الشركةمن الصعب اآلن التنبؤ بالمدى الكامل وتاثيره ةنق اةمال ا ، أجرت إدارم 
والجوانب التجارية بما في ذلك ةوامل مثل سنسنة التوريد وقيود السفر والطنب ةنق المنتجات ، إلخ. ونتج ةن التقييم إلق 

سية. ومع ، ال ينزم إجراء تغييرات جوهرية في األحكام والتقديرات الرئياريخ إصدار هذه البيانات الماليةأنه اةتباراً من ت
ذلك ، في ضوء حالة ةدم اليقين الحالية ، فإن أي تغيير مستقبني في االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلق نتائج قد 
تتطنب تعديل جوهري ةنق القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبنية. نظراً ألن الوضع يتطور 

تقبل ، ستستمر اإلدارم في تقييم التأثير بناًء ةنق التطور المرتقب وستتخذ المزيد من بسرةة مع ةدم اليقين في المس
فيما يني االفتراضات  .األخرى 19 -كوفيد  اإلجراءات حسب الضرورم والمناسبة استجابةً لالضطراب االقتصادي وةواقب

ي ةنق مخاطر كبيرم لنتسبب في تعديل جوهري الرئيسية حول المستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لنتقديرات التي قد تنطو
 ل ذه البيانات المالية.

 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية  (أ
إةادم تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر  الشركةمن  19 -كوفيد  تطنبت حاالت ةدم اليقين الناجمة ةن

حالة االقتصاد الكني ب التطنعية ذات الصنة فيما يتعنق هذه المعنومات الشركةاالئتمانية المتوقعة كما في ن اية السنة. اةتبرت 
ةند تحديد  .ير التعرض ل ذا القطاعزيادم كبيرم في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشر احتمالية ضعل تأث ،الذي تعمل فيه لنسوق

في االةتبار أي تغيير جوهري في جودم االئتمان لنذمم المدينة التجارية  الشركةإمكانية استرداد الذمم المدينة التجارية ، تأخذ 
ع إيضاح من تاريخ منح االئتمان مبدئياً حتق تاريخ التقرير. تعتقد اإلدارم أن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )راج

 في تاريخ التقرير مناسب.كما ( 10
 

 هبوط قيمة األصول غير المالية  (ب
وتقييم االستمرارية  19 -كوفيد  المبنغ ةنه في هذه البيانات المالية وةنق الرغم من جائحة لنشركةباإلشارم إلق األداء المالي 

أي مؤشر هبوط في القيمة. وفقاً لذلك ، ال يتطنب إجراء  لم ينتج ةنه 19 -، تعتقد اإلدارم أن كوفيد الشركةمن قبل ادارم 
 .أي تقييم لن بوط في القيمة من قبل اإلدارم

 

 ج( القيمة العادلة لألدام المالية
بتقييم مدى مالءمة تقنيات التقييم بما يتماشق مع البيئة المتقنبة بسبب ظرول السوق الحالية وخنصت إلق أنه  الشركةقامت 

 .19 -مادي لكوفيد ال يوجد تأثير 
 

 مبدأ اإلستمراريةد( 
تم تقييم قدرم الشركة ةنق اإلستمرار وفقاً لمف وم اإلستمرارية، إن اإلدارم ةنق قناةة بأن لدي ا الموارد الالزمة لمواصنة 

ةنق  العمل في المستقبل القريب ةالوم ةنق ذلك فإن اإلدارم ليست ةنق دراية بأي شكوك جوهرية قد تؤدي الق شك كبير
 قدرم الشركة في اإلستمرار ةنق أساس مف وم اإلستمرارية، وبالتالي فقد تم إةداد القوائم المالية وفقاً لمف وم اإلستمرارية.

 
 أرقام المقارنة -29

 ادم تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لنتماشق مع ةرض السنة الحالية.تم إة

 
 إعتماد القوائم المالية  -30

 م.01/03/2021تم إةتماد هذه القوائم المالية من قبل مجنس إدارم الشركة بتاريخ 
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