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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م0231ديسمبر  13المالية للسنة المنتهية في القوائم  ات حولإيضاح

 (باللاير السعودي)

 
 

 بيانات عامة -3

بموج  السجل التجاري للشركة الصادر من مدينة  هي شركة مساهمة سعودية مسجلة"( الشركة)"ان شركة الجوف للتنمية الزراعية 
تماارس الشاركة نشاااطها . م0988ديسامبر  08ها  الموافاق 0719جماادى األولاى  9والصاادر بتااري   5711117751ساكاكا بارقم 

ر ديساامب 5هاا  الموافاق 0719ربيااع األخار  27بتااري   واإلساتثمار الصااادر عان وزارة التجااارة( 65)بموجا  القارار الااوزاري رقام 
 . م0988

 
فاي زراعاة البطااطس والبطاطاا الحلاوة وزراعاة النخيال وانتاا  التماور وزراعاة الزيتاون وتربياة النحال وانتاا  يتمثل نشاط الشركة 

تركيا  ، ه  صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعاة7/00/0757بتاري   5051298579بموج  الترخيص رقم ( المناحل)العسل 
 .الزيتون الطاز  وزيت الزيتون ومخلالت الزيتون وصابون التجميل والفحموم وتقديم الخدمات الزراعية، البيوت الزراعية والقيا

 
 : السجالت الفرعية

 بتااااري   5711108986، سااجل رقااام ءبسااايطا -ساااكاكا  -مصاانع الجاااوف إلنتااا  زيااات الزيتاااون والمخلااالت بمنطقاااة الجااوف  -0
 .م2107ديسمبر  2الموافق  ه 0756صفر  01

 هااا  الموافاااق 0771جمااااد اول  9بتااااري   5711007276عاااي لنشااااط تقاااديم الخااادمات واالعماااال الزراعياااة بااارقم ساااجل فر -2
 .م2109يناير  05

  
 الخضااراء قباال حلااول  األعااالفيقضااي بااالتوقف عاان زراعااة ( 66)قاارار مجلااس الااوزراء رقاام صاادر  هاا  0757صاافر  25بتاااري  

حيا  تمثاال الخضاراء  األعاالفعان زراعااة  شاركةال تتوقفافقااد لاى ذلاك م ، وبنااء ع2108نااوفمبر  5ها  الموافاق 0771صافر  25
 .المقارنة لسنة ٪75الحالية مقارنة ب   السنةمن إجمالي ايرادات  ٪5الخضراء  األعالفايرادات 

 
 .تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة

 
أن ينشئ لها فروع أو مكات  أو توكيالت داخل  دارةالجوف ويجوز لمجلس اإلسكاكا  -بسيطا مركز الرئيسي للشركة في منطقة يقع ال

 . وخار  المملكة العربية السعودية

 
 .لاير سعودي 01 مليون سهم  بقيمة اسمية للسهم 51لاير سعودي مقسم الى  511,111,111يبلغ رأسمال الشركة 

 
 

  أسس اإلعداد -0

 بيان االلتزام 0-3
ً تم اعداد القوائم المالية  واالصادارات األخارى المعتمادة مان للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الساعودية  وفقا

 . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية
 

ات فهي تشير إلى المعايير والتفسيرات الصادرة مان قبال مجلاس يضاحفي هذه اإل" المالي المعايير الدولية للتقرير"أينما تظهر عبارة 
للتطبياق فاي "( الهيئاة)"معايير المحاسبة الدولية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمادها الهيئاة الساعودية للمحاسابين القاانونيين 

الهيئة لبعض تلك المعايير وفقاً لما ورد فاي وثيقاة اعتمااد معاايير التقاارير  المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها
المالية الدولية الصادرة عن الهيئة ، هذا ويقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة من معايير أو آراء فنية لمواضيع 

 .ال تغطيها المعايير الدولية مثل الزكاة
 

 أسس القياس 0-0
بالقيمة  (مخصص مكافأة نهاية الخدمة)للموظفين  القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا التزامات المنافع المحددة تم إعداد

 . الحالية لاللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومبدأ اإلستمرارية
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 م0231ديسمبر  13ات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاح

 (باللاير السعودي)
 
 
 

 (تتمة)أسس اإلعداد   -0
 

 
 العملة الوظيفية 0-1

 .وكذلك عملة العرضالذي يمثل العملة الوظيفية للشركة ( باللاير السعودي)تم عرض هذه القوائم المالية 

 
 .م0231يناير  3المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتي تم تطبيقها من  0-4

 
 "عقود اإليجار" 36المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  0-4-3

ترات المالية التي م والذي يطبق على الف2106في يناير  06أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
يهادف . )05(م وما بعدها مع السماح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير الماالي رقام 2109يناير  0 تبدأ في

وتادفقاتها  المعيار الى توفير معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنشأة الماالي وأدائهاا الماالي
 .النقدية

 
 الادولي المحاسابة معياار ذلك في بما االيجار، لعقود الحالية المعايير والتفسيرات محل (06) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يحل

عقاد  علاى يينطاو ماا ترتيا  كاان إذا ماا تحدياد" ( 7) رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة وتفسير ،"االيجار عقود" (07)رقم 

 ( 27)رقم  المعايير تفسيرات لجنة وتفسير ،"الحوافز - التشغيلي اإليجار عقود" ( 05) رقم المعايير تفسيرات لجنة وتفسير ،"إيجار

 ) ."اإليجار لعقد القانوني الشكل تأخذ التي المعامالت جوهر تقييم"

 
ً استفادت الشركة من االعفاءات االختيارية نظراً ألن عقود االيجا ، وأن عقاود االيجاار للموجاودات ذات ر قصايرة االجال تجادد سانويا

 ً لام يكان لاه تاأثير علاى القاوائم المالياة " عقاود اإليجاار( "06)وعلياه ، فاان المعياار الادولي للتقريار الماالي رقام . قيمة منخفضاة نسابيا
 .للسياسات المحاسبية الهامة( 2-5)رقم  إيضاح، راجع للشركة

 
 .تطبيقها بعدلم يتم لتقرير المالي الجديدة والتي المعايير الدولية ل  0-3

م ماع الساماح 2121ينااير  0المعايير الجديدة والتعاديالت علاى المعاايير المطبقاة للسانوات التاي تبادأ فاي أو بعاد ببعض فيما يلي بيان 
 :المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم الماليةبالتطبيق 

 
 .القوائم المالية الموحدة( 32)الت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التعدي 0-3-3

 
 .اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة( 02)التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  0-3-0

 
 .عقود التأمين( 32)المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  0-3-1

 
سيتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت في القوائم المالية للشركة عندما تصبح قابلة للتطبيق، وأن  بأنه دارةتتوقع اإل

تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، من غير المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالياة للشاركة فاي فتارة 
 .التطبيق األولي
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية    
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 

 السياسات المحاسبية الهامة -1
 

  األدوات المالية 1-3

 الموجودات المالية

 التصنيف ( أ

 :اً للفئات التاليةوفق تصنيف الموجودات الماليةب الشركةتقوم 
 ، و (، أو األرباح أو الخسائرالشامل اآلخرسواء من خالل الدخل )تلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة  -

 .تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
 

 .ديةالمالية و الشروط التعاقدية للتدفقات النقموجوداتها  دارةإل الشركةيعتمد التصنيف على طريقة أعمال 
 

يتم تساجيل األربااح والخساائر ضامن قائماة األربااح أو الخساائر أو الادخل فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة، 
  .الشامل اآلخر

 

 القياس ( ب
العادلاة مان  ، في حالاة األصال الماالي غيار المقااس بالقيماةياس األصل المالي بقيمته العادلةبق الشركةعند التسجيل المبدئي، تقوم 
إن  تكااليف . اإلستحواذ علاى األصال الماالي منتكاليف المعامالت العائدة مباشرة فيتم قياسه من خالل خالل األرباح أو الخسائر 

ضامن األربااح أو  مصااريفالمعامالت للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلاة مان خاالل األربااح أو الخساائر ياتم تحميلهاا ك
 .الخسائر

 

دوات المالية المتضمنة للمشتقات المالية تؤخذ في االعتبار في مجملها عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية هي الدفعة الوحيدة األ
 .للمبلغ الرئيسي والفائدة

 

 أدوات الدين
لألصل، فإن هناك ثال   األصل وخصائص التدفقات النقدية دارةالحقاً لقياس أداة الدين والذي يعتمد على طريقة أعمال الشركة إل
 :فئات للقياس والتي تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين وفقاً لها

 

إن الموجودات المحتفظ بها بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية حي  تتمثل هذه التدفقات النقدياة فاي ساداد : المطفأةالتكلفة 
 المطفاأةح أو الخساائر مان أداة الادين و التاي ياتم إعاادة قياساها بالتكلفاة إن األرباا. والفوائاد المطفاأةالموجودات المقاسة بالتكلفة 

. فاي قيمتاه هباوطوالتي ال تعتبر جزء من عالقة التحوط يتم إثباتها ضمن األرباح والخسائر عند الغاء اثبات األصل أو حدو  
 .إستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليإن ايرادات الفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراجها ضمن إيرادات التمويل ب

 

إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية : القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
قيماة العادلاة مان ولغرض بيع األصل المالي، بحي  تتمثل هذه التدفقات النقدية لالصل في سداد أصل الدين والفوائد المقاساة بال

تتم معالجة الحركة في القيمة الدفترية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ، بإستثناء األرباح . خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
في القيمة و إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبياة المدرجاة ضامن األربااح  هبوطأو الخسائر الناتجة عن ال

عند الغاء اثبات األصل المالي، يتم إعاادة تصانيف األربااح أو الخساائر المتراكماة المدرجاة مسابقاً فاي قائماة الادخل . والخسائر
إن ايارادات . أخارى( خساائر/ )الشامل اآلخر من حقاوق المسااهمين الاى االربااح أو الخساائر وياتم إدراجهاا ضامن بناد أربااح 

 .ا ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليالفوائد من هذه االدوات المالية يتم إدراجه
 

أو القيماة العادلاة مان  المطفاأةيتم قيااس الموجاودات التاي ال تفاي بمعاايير التكلفاة : القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أو الخسائر من اساتثمار أداة الادين و الاذي  إن األرباح .خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 وأيتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي ال تعتبر جزء من عالقة التحوط يتم إثباتها ضمن األرباح 
إن ايارادات الفوائاد . األخرى في الفترة عناد نشاؤها( الخسائر/ )الخسائر وعرضها في قائمة األرباح أو الخسائر ضمن األرباح

 .من هذه القوائم المالية يتم إدراجها ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
 

قااررت  دارةحياا  ان اإل. تقااوم الشااركة بقياااس كافااة إسااتثمارات حقااوق المساااهمين بالقيمااة العادلااة: أدوات حقوووق المسوواهمين
ارات حقوق المسااهمين ضامن قائماة الادخل الشاامل اآلخار، فإناه ال يوجاد تصانيف عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة الستثم

فااي إثبااات توزيعااات األرباااح ماان تلااك  دارةتسااتمر اإل. الحااق ألرباااح وخسااائر القيمااة العادلااة إلااى قائمااة األرباااح والخسااائر
إن التغيارات فاي . وزيعاات األربااحاإلستثمارات ضمن األرباح والخسائر كإيرادات أخرى عندما ينشأ حق الشركة في استالم ت

األخارى فاي قائماة األربااح ( الخساائر/ )القيمة العادلة لألصول المالية من خالل األربااح والخساائر ياتم اثباتهاا ضامن األربااح 
 . والخسائر حسبما يقتضي ذلك
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -1

 
 (تتمة)األدوات المالية  1-3

 
 

 قيمة الموجودات المالية  هبوط
ئتمانية المتوقعة يتم تحدي  مبالغ الخسائر اال. موجودات الماليةالتقوم الشركة بإثبات مخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في 

 .في تاري  كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي لألداة المالية
 

ً بإثبات عمر خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه . تقوم الشركة دائما
تقدير الخسارة االئتمانية، مع تعديلها   ة المخصص والتي تستند إلى خبرة الشركة التاريخية فيالموجودات المالية باستخدام مصفوف

بالعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التنبؤ بالظروف في تاري  التقرير، بما 
 .في ذلك القيمة الزمنية للنقود عند مالءمتها

 

بمعنى حجم الخسارة )يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التعثر في السداد، أو الخسارة الناشئة عن التعثر في السداد 
يستند تقييم احتمالية التعثر في السداد والخسارة الناشئة في التعثر في . والتعرض للتعثر في السداد( إذا كان هناك تعثر في السداد

أما بالنسبة للمعرضة للتعثر في السداد، . لى البيانات التاريخية المعدلة بواسطة معلومات مستقبلية كما هو موضح أعالهالسداد ع
 . بالنسبة للموجودات المالية، فإن ذلك يتم تسجيله بالقيمة الدفترية االجمالية للموجودات في تاري  التقرير

 

االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة  بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسارة
 .وفقاً للعقد وبين جميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة تلقيها، والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي

 

خسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في تاري  إذا قامت الشركة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بمبلغ مساٍو لمبلغ ال
تقوم الشركة . التقارير السابقة، ولكنها تحدد في تاري  التقرير الحالي، أنه لم يفي بشروط الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر

الحالي، باستثناء الموجودات التي تم استخدام  متوقعة في تاري  التقريرالئتمانية إلبقياس مخصص الخسارة وفقاً لعمر الدين للخسائر ا
 .المنهج المبسط فيها

 

ن مدوات المالية مع تعديل مماثل لقيمتها الدفترية ألالقيمة في الربح أو الخسارة لجميع ا هبوطأو خسارة  ربحتقوم الشركة بإثبات 
 .خالل حسا  مخصص الخسارة

 
 المطلوبات المالية

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو يتم قياس جميع المطلوبات الما لية الحقا
 .ليس لدى الشركة أي مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الخسارة
 

إن . المالي وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة ذات الصلةطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحسا  التكلفة المطفأة لاللتزام 
بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو )معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

على مدى العمر ( واألقساط األخرى أو الخصومات المستلمة والتي تشكل جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة
ً )المتوقع للمطلوبات المالية، أو   .، فترة أقصر، إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي(إذا كان مالئما

 
 إلغاء إثبات المطلوبات المالية

عند استبدال التزام مالي حالي . ه أو انتهاء مدتهيتم إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية عندما يتم اإلعفاء من اإللتزام المحدد أو إلغاؤ
ً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو  بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا

لصلة في قائمة األرباح أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق التزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات ا
 .الخسائر 

 
 تسوية األدوات المالية

يتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدرا  صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق قانوني ملزم 
يج  أال يكون الحق . ت في آن واحدوتسوية االلتزاما/ لتسوية المبالغ المعترف بها وهناك نية لتسوية صافي قيمة الموجودات 

القانوني القابل للتنفيذ مرهونا باألحدا  المستقبلية، ويج  أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن 
 .السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل
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 مات عقود االيجاراموجودات حق االستخدام والتز 1-0
 

والتازام تقاوم الشاركة بإثباات حاق اساتخدام االصال تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقاد ايجااراً أو يحتاوي علاى ايجاار، فاي بداياة العقاد 
االيجااار المقاباال فيمااا يتعلااق بجميااع اتفاقيااات اإليجااار التااي يكااون فيهااا المسااتأجر ، بإسااتثناء عقااود االيجااار قصاايرة االجاال وإيجااارات 

 .الموجودات منخفضة القيمة
 

 موجودات حق االستخدام (أ
خدام مع التزاماته المقابلة في التاري  الاذي تصابح فياه الموجاودات الماؤجرة جااهزة يتم االعتراف بعقد اإليجار كموجودات حق االست

ياتم االعتاراف بتكلفاة التمويال . يتم تخصيص كل دفعة من دفعات عقد اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. لالستخدام من قبل الشركة
ك موجودات حق االستخدام على مادى العمار اإلنتااجي لألصال ومادة يتم استهال. الخسائر على مدى مدة اإليجار وأفي قائمة األرباح 

 .عقد اإليجار، أيهما أقصر ، وعلى أساس القسط الثابت
 

:تقاس موجودات حق االستخدام بداية بالتكلفة وتتكون مما يلي  
 

مبلغ القياس األولي اللتزام عقد اإليجار، -  
االيجار ناقص حوافز ايجار مستلمة، أي دفعات عقد إيجار تمت في أو قبل تاري  بدء عقد -  
أي تكاليف مباشرة أولية، -  
.، حيثما تنطبقستردادتكاليف اإل -  

 

 التزامات عقود االيجار ( ب
في تاري  بدء عقد االيجار، تقوم الشركة بتسجيل التزامات االيجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات االيجار التي تاتم علاى مادى مادة 

ناقصااً اي حاوافز إيجاار قابلاة لالساتالم ( بما فيها دفعاات ثابتاة فاي جوهرهاا)تتضمن مدفوعات االيجار مدفوعات ثابتة  .عقد االيجار
تتضاامن . وماادفوعات االيجااار المتغياارة التااي تعتمااد علااى مؤشاار أو معاادل والمبااالغ المتوقااع دفعهااا بموجاا  ضاامانات القيمااة المتبقيااة

اء عندما يكون هناك تايقن معقاول باأن الشاركة ساتمارس هاذا الحاق إضاافة إلاى مادفوعات مدفوعات االيجار ثمن ممارسة خيار الشر
بالنسابة لمادفوعات االيجاار . غرامات إلغاء عقد االيجاار فاي حاال كانات شاروط االيجاار تانص علاى ممارساة الشاركة لخياار اإللغااء

ياتم خصام مادفوعات اإليجاار . التاي ياتم الادفع خاللهاا المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ، فإنها تسجل كمصروف في الفترة
 .باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد االيجار أو معدل االقتراض المتزايد بالشركة

 

 يجار ذات موجودات منخفضة القيمةاإلعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ( جـ
الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة  .شهر أو أقل 02عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود بمدة إيجار 

ياتم االعتاراف بمادفوعات عقاود اإليجاار قصايرة األجال . الخاصة بالشركة و تعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالشاركة ككال
 .أو الخسائر وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة االرباح

 

 آالت ومعداتممتلكات و 1-1
 

 االعتراف و القياس ( أ
بالتكلفة بعد خصام االساتهالك المتاراكم وخساائر  باإلضافة إلى األشجار والنباتات المثمرة الممتلكات واآلالت والمعداتيتم قياس بنود 

 . إن وجد -المتراكمة  هبوطال
 

إن تكلفة الموجودات المكونة ذاتياً تتضمن تكااليف الماواد والعمالاة . ذ على األصلالعائدة مباشرة لالستحوا المصاريفتتضمن التكلفة 
لاة وإعاادة تركيبهاا فاي موقاع المباشرة وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلعداد األصل لإلستخدام المخصص له وتكااليف تفكياك وإزا

 .العمل
 

عناصار )مختلفاة تاتم المحاسابة عنهاا كعناصار منفصالة  والمعادات الممتلكاات واآلالتعندما تكون األعمار اإلنتاجية لابعض عناصار 
 .ممتلكات واآلالت والمعداتلل( أساسية

 

بمقارناة المبلاغ المحصال مان االساتبعاد ماع  الممتلكاات واآلالت والمعاداتالخسائر عند استبعاد أي بند مان بناود  وأيتم تحديد األرباح 
 .الخسائر ضمن اإليرادات االخرى في قائمة األرباح اوالقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباته بالصافي 

 

 والعمرات التكاليف الالحقة ( ب
يتم إثباتها ضمن القيمة الدفترية لألصل إذا كان من المحتمل  والعمرات الممتلكات واآلالت والمعداتد وبنبند من إن تكلفة استبدال أي 

ك المنااافع بشااكل موثااوق ويااتم الغاااء اثبااات القيمااة الدفتريااة للجاازء ويمكاان قياااس تلاا ،للشااركةتاادفق منااافع اقتصااادية ماان ذلااك األصاال 
 .يتم اثباتها ضمن األرباح والخسائر عند تكبدها والعمرات الممتلكات واآلالت والمعداتإن التكلفة اليومية لخدمة . المستبدل
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 آالت ومعداتممتلكات و 1-1
 

 اإلستهالك( ج
يتم احتسا  اإلستهالك على مدى المبلغ القابل لالستهالك وهو تكلفة األصل أو مبلغ آخار باديل لقيماة التكلفاة مخصاوماً مناه القيماة 

 .متبقيةال
 

يتم إثبات اإلستهالك في قائمة األرباح أوالخسائر باستخدام طريقة القسط الثابت على مادى األعماار اإلنتاجياة المقادرة لكال بناد مان 
الممتلكااات واآلالت والمعادات، حياا  أن هااذه هاي الطريقااة األقار  التااي تعكااس نماط االسااتهالك المتوقاع للمنااافع االقتصااادية بناود 

 .صلالكامنة في األ
 

 :المقارنة سنةالحالية و للسنةفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 
 ٪   ٪ 

 21-01 عدد وأدوات  01-5 مباني وصوامع

 25-2,5 أثا  وتجهيزات  25-5 آبار وملحقاتها

 5 طرق المشروع  21-01 آليات ومعدات زراعية

 55 قطع رأسمالية وعمرات  25-05 وسائل نقل

 01-2 أشجار ونبات مثمرة  21-6 الت وتجهيزاتآ

    7,5  الثروة الحيوانية
 

 .األراضي الزراعية ومشروعات قيد التنفيذ واألشجار والنباتات الغير مثمرة ال تستهلك

غيار جااهزة لإلساتخدام المعادة ألجلاه، وياتم  هااالتنفيذ في نهاية السنة بعض الموجودات التي تم اقتنائهاا ولكن المشروعات قيدتشمل 
 . ويل هذه الموجودات الى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم إستهالكها عندما تصبح جاهزة لإلستخدامتح

 

تقوم الشركة بمراجعة طرق اإلستهالك واالعمار االنتاجية والقيم المتبقياة للممتلكاات واآلالت والمعادات فاي نهاياة كال سانة مالياة، 

فاي سانة )ي حال وجود فرق يتم التعامل معاه كتغيارات فاي التقاديرات المحاسابية للتأكد من أنها تعكس المنفعة المتحصل عليها، وف

 (.التغيير والسنوات الالحقة

 
  النباتات المثمرة 1-4

 : عرف النباتات المثمرة بأنها " الممتلكات واآلالت والمعدات" 06الدولي رقم  المحاسبةمعيار 

 .تستخدم في إنتا  أو توريد منتجات زراعية 

 .وقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة من المت

 . هناك إحتمال بعيد من بيعها كمنتجات زراعية بخالف مبيعات الخردة 

تشمل التكلفة التاي تكبادتها ويتم اإلعتراف األولي بالنباتات المثمرة بالتكلفة بعد طرح اإلستهالك المتراكم وخسائر الهبوط المتراكمة 
اليف الماواد الخاام والعمالاة وجمياع التكااليف المباشارة األخارى المرتبطاة بوضاع الموجاودات بالحصاول علاى االصال وتكا الشركة

 .  بالحالة التي تمكنها من تحقيق الغرض الذي تم شراؤها من اجله 

تحسا  علاى أسااس الفارق باين صاافي متحصاالت البياع )يتم االعتراف بأي ارباح او خسائر ناجمة عن اساتبعاد النباتاات المثمارة  
 .التي يتم فيها االستبعاد السنةفي بند إيرادات أخرى في قائمة األرباح أوالخسائر في ( القيمة الدفترية للنباتاتو

 
 الموجودات الحيوية 1-3

ففاى إال إذا كانت القيمة العادلة اليمكن قياسها بشكل موثاوق، يتم قياس الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكلفة البيع 
 . تلك الحالة يتم قياس الموجودات الحيوية بالتكلفة

 
تكااليف الزراعاة . تكاليف البيع تتضمن تكاليف البيع اإلضافية والتكاليف التقديرية لنقلها إلى السوق ولكان ال تشامل تكااليف التمويال

 .لموجودات الحيوية بالقيمة العادلةمتكبدة عند قياس ا مصاريفالمياه وتكاليف العمالة وتكاليف األسمدة يتم تحميلها ك مصاريفك
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 (تتمة) الموجودات الحيوية 1-3
 

وماع . آالت ومعداتوالزيتون و النخيل تعتبر نباتات حاملة للبذور وبالتالي يتم عرضها والمحاسبة عنها كممتلكات وأشجار الفواكه 
ياتم نقال حصااد الثماار . ذلك، فإن الثمار التي تنمو على تلك األشاجار تاتم المحاسابة عنهاا كموجاودات حيوياة حتاى تااري  حصاادها

يتم إثبات التغيرات في القيماة العادلاة للثماار قبال الحصااد ضامن . كاليف البيع عند الحصادللمخزون بالقيمة العادلة مخصوماً منها ت
 . قائمة األرباح والخسائر

 

إن القيمة العادلة للثمار غير الناضجة يتم تحديدها بإستخدام نموذ  التدفقات النقدية المخصومة على أساس عائد الثماار المتوقاع مان 
 : سعر السوق للثمار الناضجة بعد األخذ في اإلعتبار التاليطريق المساحات المزروعة، و

 

 الثماارتكاليف الحصاد، مساهمة تكلفة األصل لألرض وملكية األشجار للشاركة وتكااليف أخارى لام ياتم تكبادها بعاد للحصاول علاى 
بشكل واضح يمكن االعتماد عليه  أما إذا لم توجد اسعار من سوق نشطة للثمار وال يمكن تحديد القيمة العادلة. وحتى مرحلة النضج

 .الحيوي بالتكلفة الموجودفإنه في مثل هذه الحالة يج  أن يقاس 
 

بقياس الموجودات الحيوية بالتكلفة مطروحاً منها خسائر الهبوط في القيمة حي  أن تحديد القيمة العادلة ال يمكن قياسها  دارةتقوم اإل
 .بشكل موثوق

 
 الموجودات غير الملموسة  1-6

إن . يااتم قياااس الموجااودات غياار الملموسااة بالتكلفااة ناقصاااً اإلطفاااء المتااراكم والخسااائر المتراكمااة للهبااوط فااي القيمااة ، إن وجاادت
ف فاي قائماة األربااح أو يراالموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً، بإستثناء تكاليف التطوير، ال يتم رساملتها، وياتم إثباات المصا

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على مدى العمر  .الخسائر عند تكبدها
 .المقدر لهااالقتصادي 

 

، ويمكن قياس  الشركةيتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى 
 .موثوق النفقات بشكل

 

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسة وأعمارها االنتاجية ومؤشرات الهبوط في القيمة في نهاية كل سنة مالية وتعادل 
 .بأثر مستقبلي عند الضرورة

 
 المخزون  1-2

ون متقاادم أو بطايء الحركاة، وتحادد يظهر المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل بعد أخذ المخصص الالزم ألي مخز
تشاامل التكلفااة مجمااوع تكلفااة الشااراء وتكاااليف التحوياال والتكاااليف األخاارى المرتبطااة بوضااع . التكلفااة باسااتخدام المتوسااط الماارجح
اً مناه أما القيمة القابلاة للتحقاق فتمثال ساعر البياع المتوقاع فاي النشااط العاادي للشاركة مطروحا.  المخزون في حالته وموقعه الحالي

 . تكاليف البيع المتوقعة

 
  وما في حكمهنقد  1-2

يشمل النقد في البنوك والودائع تحت الطل  لادى البناوك وغيرهاا مان اإلساتثمارات قصايرة األجال ذات السايولة العالياة التاي يكاون 
 . تواري  إستحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل

 
 رصدة مدينة أخرىتجارية ومصاريف مدفوعة مقدماً وأ ذمم مدينة 1-1

يتم تساجيل الاذمم المديناة التجارياة والمصااريف المدفوعاة مقادما واالرصادة المديناة االخارى مبادئياً بساعر المعاملاة ناقصااً خساائر 
عنادما تكاون تلاك المباالغ غيار قابلاة للتحصايل ياتم شاطبها . الهبوط في القيمة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المقدرة على مادار العمار

ئر الهباوط فاي القيماة فاي قائماة بقاً مقابال خساااتقياد أي مباالغ مساتردة الحقاة للمباالغ المشاطوبة سا. ل خسائر الهبوط فاي القيماةمقاب
  .الخسائر وأرباح األ

 
 
 

32/13 



 

 

 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م

 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -1

 

 قيمة الموجودات غير الماليةفي  هبوطال 1-32
 

تقوم الشركة في نهاية كل فترة تقرير بمراجعاة القايم الدفترياة لموجوداتهاا الملموساة وغيار الملموساة وذلاك لتحدياد ماا إذا كاان 
إذا وجاد ماا يشاير إلاى ذلاك ياتم تقادير القيماة . عرضت إلى خساائر هباوط فاي القيماةهنالك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد ت

فااي حااال عاادم الااتمكن ماان تقاادير القيمااة القابلااة (. إن وجاادت)لألصاال وذلااك لتحديااد خسااائر هبااوط فااي القيمااة  سااتردادالقابلااة لإل
عنادما . للوحدة المنتجاة للنقاد التاي يعاود إليهاا األصال نفساه ستردادألصل محدد، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لإل ستردادلإل

يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع الموجاودات المشاتركة أيضااً إلاى وحادات منتجاة للنقاد، أو ياتم توزيعهاا إلاى 
ختبار وحدة إنتا  النقد التي تام يتم ا. أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها

توزيع الشهرة عليها لتحديد الهبوط في القيمة سنوياً، وكلما كان هناك مؤشر على هبوط قيمة الوحادة عان طرياق مقارناة القيماة 
العمار ذات  ال ياتم إطفااء الموجاودات غيار الملموساة. للوحادة ساتردادالدفترية للوحدة، بما في ذلك الشهرة، مع المبلغ القابال لإل

ذلك يتم اختبار األصل لتحديد الهبوط في القيمة سنوياً، وكلما كاان هنااك مؤشار علاى هباوط اإلنتاجي غير المحدد وعوضاً عن 
 .قيمة األصل

 
عناد تقيايم قيماة . هي القيمة العادلاة لألصال ناقصااً تكااليف االساتبعاد أو قيماة االساتخدام، أيهماا أكبار ستردادإن القيمة القابلة لإل

ستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باساتخدام معادل خصام ماا قبال الضاريبة الاذي يعكاس اال

 .تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة باألصل التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لها
 

بأقل من القيمة الدفترياة، ياتم تخفايض القيماة الدفترياة ( أو الوحدة المنتجة للنقد)ألصل  ستردادلقيمة القابلة لإلفي حال تم تقدير ا

 .يتم إثبات خسائر الهبوط مباشرةً في الربح أو الخسارة. ستردادإلى القيمة القابلة لإل( أو الوحدة المنتجة للنقد)لألصل 
 

إلاى القيماة المعااد ( أو الوحادة المنتجاة للنقاد)ة الحقاً تاتم زياادة القيماة الدفترياة لألصال عندما يتم عكس خسارة الهبوط في القيم
فيماا لااو لاام يااتم ( أو الوحاادة المنتجااة للنقااد)، بحيا  ال تزيااد القيمااة الدفتريااة المعدلاة عاان قيمااة األصال سااتردادتقاديرها القابلااة لإل

ال ياتم . تسجيل رد خسارة هبوط القيمة مباشارةً فاي الاربح أو الخساارةيتم . احتسا  خسارة هبوط القيمة له في السنوات السابقة
 .عكس خسارة هبوط القيمة التي تم إثباتها في الفترات الماضية للشهرة في الفترة الالحقة

 
 مخصص الزكاة  1-33

. فاي المملكاة العربياة الساعودية يتم احتسا  مخصص الزكاة سنوياً في القوائم المالية وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل
تتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي ويتم اثبات اي فروقاات باين مخصاص الزكااة 

السياسااات المحاساابية والتغياارات فااي التقااديرات المحاساابية، "  8والااربط النهااائي وفااق متطلبااات معيااار المحاساابة الاادولي رقاام 
 ".خطاء واال

 
 ضريبة القيمة المضافة  1-30

تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة  ويتم إحتسا  الضريبة فور صدور الفااتورة أو تساليم السالعة أو إساتالم الاثمن أو 

 .جزء منه ، ويتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس شهري

 
 القروض 1-31

معادل الفائادة طريقاة عادلة صافية من تكااليف المعاملاة، وتقااس الحقااً بالتكلفاة المطفاأة باساتخدام تثبت القروض مبدئياً بالقيمة ال

 .ليعفال
 

أو الغائاه أو إنتهااء مدتاه، ياتم تصانيف القاروض  دتلغى القروض مان قائماة المركاز الماالي عناد تنفياذ االلتازام المحادد فاي العقا

 .رشه 02كمطلوبات متداولة عندما تستحق في أقل من 
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 موظفينمحددة للمنافع الالتزامات ال 1-34

 .د والتأمين اإلجتماعي لمنسوبيها وفقاً لنظام العمل السعوديبالمساهمة بمخصص التقاع الشركةتقوم 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ( أ
 .، عند انتهاء عقود خدماتهمالشركةتستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً لشروط وأحكام نظام العمل المتبع في 

ع المحاددة عان طرياق تقادير قيماة المناافع المساتقبلية التاي تساتحق للماوظفين فاي المتعلاق بخطاط المنااف الشاركةيتم احتسا  التزام 
 .الفترات الحالية والمستقبلية وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية

 

ع يتم وضا .ات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبليةفتراضاإل الشركةتضع 
ات التاي تساتخدم لتحدياد تكلفاة الخدماة االعتيادياة وكاذلك عناصار فتراضاخبيار اكتاواري وتشامل تلاك اإلبواسطة ات فتراضهذه اإل

 يقوم الخبير االكتواري المؤهل باحتسا  التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة وحدة .، إن وجدالتمويل المتعلقة بالمطلوبات
 .اإلئتمان المخططة

 

م االعتراف بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارياة مباشارة فاي قائماة الادخل الشاامل يت

مصروف الفائدة الصافي على التزامات المنافع المحددة للسنة عن طريق تطبيق معادل الخصام الاذي يساتخدم  الشركةتحدد ، اآلخر

األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي وصافي االلتزامات المحددة فيها بعد  المحددة عند بداية السنة في قياس التزامات المنافع

يااتم االعتااراف بمصااروف الفائاادة الصااافي . التزامااات المنااافع المحااددة خااالل الساانة نتيجااة المساااهمات والماادفوعات لاللتزامااات

 .قائمة األرباح أو الخسائر األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في المصاريفو
 

 منافع الموظفين قصيرة األجل( ب
 .يتم قياس التزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخفض ويتم تحميلها كمصاريف عند تقديم الخدمة المتعلقة بها

 

أو خطاة حصاص الاربح إذا كاان للشاركة يتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع دفعه بموج  خطة دفع المكافاآت النقدياة قصايرة األجال 
التزام قانوني أو تعاقدي لدفع ذلك المبلغ نتيجة لخدمة مسبقة تم تقديمها من قبل الموظف، وإذا كان من الممكان تقادير قيماة االلتازام 

 .بشكل موثوق

 
 منح حكومية مقيدة 1-33

 .قيم العادلةيتم االثبات االولي للمنح الحكومية المقيدة ضمن المطلوبات االخرى بال
 

علااى أساااس القيمااة العادلااة للموجااودات  -وهااي عبااارة عاان األراضااي المقااام عليهااا ماازارع الشااركة  -يااتم تقياايم الماانح الحكوميااة المقياادة 
 .الممنوحة، ويتم عرضها ضمن االلتزامات إلى أن تتحقق شروط تحويلها

 
 المخصصات 1-36

يجة ألحدا  سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديره بشاكل موثاوق، ماع يتم اإلعتراف بالمخصص ما إذا ترت  على الشركة نت
ياتم تحدياد المخصصاات عان طرياق خصام التادفقات النقدياة المساتقبلية المتوقعاة . إحتمال وجود ضارورة إقتصاادية لساداد ذلاك اإللتازام

عنادما يكاون تااثير ) للنقاود والمخااطر الخاصاة باذلك اإللتازام والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنياةلتسوية االلتزام الحالي 
 ً  .يتم اإلعتراف بالخصم ضمن تكاليف التمويل. (القيمة الزمنية للنقود جوهريا

 
 اإليرادات 1-32

الشركة مقابل يتم اثبات اإليراد عند وفاء الشركة بالتزاماتها في العقود مع العمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه 
 : على وجه التحديد، يقدم المعيار نموذ  من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات. السلع أو الخدمات
 .تحديد العقد أو العقود مع العمالء: الخطوة األولى

 .تحديد التزامات األداء في العقد: الخطوة الثانية

 .تحديد سعر الصفقة: الخطوة الثالثة

 .عر الصفقة على التزامات األداء في العقدتحميل س: الخطوة الرابعة

 .االعتراف باإليرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بمتطلبات األداء: الخطوة الخامسة
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يتم االعتراف باإليرادات عند أداء االلتزامات التعاقدية، أي عندما تتنقل السيطرة على السالع أو الخادمات المنوطاة باأداء التازام معاين 
 .يود أو بانتفاعه بالخدمات المقدمة له بموج  العقدإلى العميل بما يمكنه من استخدامها للغرض المشتراة من أجله وبدون ق

يتم معاملاة اإلياراد مان بياع أي منتجاات فرعياة ناجماة عان المخلفاات الزراعياة أو الصاناعية كاإيرادات أخارى فاي قائماة األربااح أو 
 .الخسائر

نتج تسليم موقع العميل فان الفرق الناجم وسعر بيع نفس الم الشركة بين سعر بيع المنتج في موقع التسليم بمقر في حال اختالف السعر
 .عن ذلك سيتم معاملته كإيراد نقل ويتم إدرا  التكلفة المقابلة له في تكاليف اإليرادات

 

 الخصومات
غالباً يتم منح خصومات إضافية للعمالء وفق األوضااع التنافساية وحالاة الساوق، لاذا ياتم إثباات اإليارادات مان المبيعاات علاى أسااس 

لمحدد في العقد أو المتفق عليه مع العميل بعد حسام الخصاومات المحاددة لكال عميال، وياتم اساتخدام الخبارة المتراكماة لتقادير السعر ا
الخصومات وتوفيرها، باستخدام طريقة القيمة المتوقعة، ويتم االعتراف باإليراد فقاط إلاى الحاد الاذي يكاون فياه مان المحتمال جاًدا أال 

العتااراف بااااللتزام التعاقاادي للخصااومات المتوقعااة فااي حجاام المبااالغ المسااتحقة الاادفع للعمااالء فيمااا يتعلااق يحااد  انعكاااس كبياار، يااتم ا
 .بالمبيعات التي تتم حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير

 

 عنصر التمويل
من قبل العميل سنة واحدة، لذلك ال تتوقع الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بين تسليم المنتجات المتفق على بيعها للعميل والدفع 

 .ال تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود

 
 المصاريف 1-32

تتمثال مصااريف . تتضمن المصاريف البيعية والتسويقية المصاريف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر جزء من تكلفاة االيارادات
 . علق بنشاط البيع وسيارات توصيل البضاعة باإلضافة إلى باقي المصاريف األخرى المتعلقة بالتسويقالبيع والتسويق فى كل ما يت

 

تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ليست جزءا محدداً من األنشطة التشغيلية حي  تتضمن 
 .عا  الخدمات اإلستشارية ومصاريف االتصاالت وغيرهاالروات  وحقوق الموظفين األخرى واإليجارات وأت

 

، والمصاريف البيعية والتساويقية، والمصااريف العمومياة واإلدارياة علاى أسااس اإليراداتيتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة 
 .منتظم عند الحاجة الى ذلك 

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية  1-31

ياتم . باساتخدام أساعار الصارف الساائدة بتااري  حادو  تلاك المعاامالت بالعملاة األجنبياةوم بهاا الشاركة يتم تسجيل المعامالت التي تقا
تحويل الموجودات وااللتزامات النقدية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاري  إعداد القاوائم المالياة وياتم االعتاراف بأربااح وخساائر 

 .اح او الخسائرفروقات العملة الناجمة مباشرة في قائمة االرب
 

 .يتم قياس البنود غير النقدية بالعمالت االجنبية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بسعر الصرف السائد في تاري  المعامالت االساسية
 

 التقارير القطاعية 1-02
قطاعاات التشاغيل ان  .ةيتكون النشاط الرئيسي للشركة من قطاعات تشتمل على اإلنتاا  الزراعاي وتصانيع وتساويق المنتجاات النباتيا

مراجعاة كافاة النتاائج التشاغيلية  ميات. هي عناصر رئيسية في الشركة وترتبط بأنشطتها من خالل تحصيل ايارادات او تكباد مصااريف
لقطاعات التشغيل بصورة منتظمة بواسطة صانعي القرار التشغيلي بالشركة، حي  يتم اتخاذ قرارات بشأن الموارد التي ياتم توزيعهاا 

 . القطاعات وتقييم أدائها والتي تتوفر معلوماتها المالية المفصلة على

 
 ربحية السهم 1-03

 :بقسمة وذلك العمليات من والمخفضة األساسية السهم ربحية تحس 
  للشركة العادية األسهم حملة إلى العائد العمليات من الربح 
  .المالية لسنةا خالل المصدرة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط أساس على 

 

 .نفسها هي والمخفضة األساسية السهم ربحية فإن الشركة وبالتالي قبل من عادية أسهم أي إصدار يتم لم
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 دام الحكم والتقديراتإستخ -4

يتطلاا  إعااداد القااوائم الماليااة إسااتخدام األحكااام والتقااديرات واإلفتراضااات الهامااة والتااي تااؤثر علااى المبااالغ المقاارر عنهااا للموجااودات 
 والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاري  التقرير، والمبالغ المقرر عنها لإليرادات والمصااريف خاالل

يتم تقييم التقديرات واألحكام بشاكل مساتمر وياتم تحدياد تلاك التقاديرات واألحكاام علاى أسااس الخبارة التاريخياة وبعاض . فترة التقرير
تقوم الشركة بإجراء التقديرات واإلفتراضات . العوامل األخرى، بما فيها التوقعات لألحدا  المستقبلية المعقولة في ظل هذه الظروف

إن التقاديرات واإلفتراضاات . الشاركة أن النتاائج الفعلياة ال تختلاف عان التقاديرات بشاكل جاوهري إدارةوتعتقد . ستقبلفيما يتعلق بالم
الهامة والتي قد تساب  فاي إجاراء تعاديالت جوهرياة علاى القايم الدفترياة للموجاودات والمطلوباات خاالل السانة المالياة التالياة، قاد تام 

 :توضيحها فيما يلي
 

  تمانيةخسائر إئمخصص  ( أ
غير مباالغ فيهاا  الذمم المدينةالمتوقعة بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد من أن ارصدة  الخسائر اإلئتمانيةيتم تحديد مخصص 

 تجمياع تام المتوقعاة، االئتمان خسائر لقياس ةالمدين للذمم األولي تاري  اإلعتراف من العمر أساس نتيجة احتمال عدم تحصيلها، على
 مان المتوقعاة الخساارة معادالت إساتنتا  تام .المتقادماة األياام وعادد االئتماان المشاتركة مخااطر خصاائص علاى بنااء لمديناةا الاذمم

 االقتصااد لعوامال مساتقبلية معلوماات أي تتضامن والتاي المتوقعاة المستقبلية لتعكس النتيجة تعديلها وتم للشركة التاريخية المعلومات
 .المحلي  لناتجا نمو ومعدل التضخم مثل الكلي

 

 المخزون بطيء الحركةمخصص  (  
علاى أسااس الخبارة التاريخياة، ومعادل الادوران المتوقاع للمخازون، عمار  بطايء الحركاةتقوم الشاركة بتحدياد المخصاص للمخازون 

تحدياد مخصاص  إن اإلفتراضاات المساتند عليهاا عناد. المخزون وحالته الراهنة، والتوقعات الحالية والمستقبلية فيماا يتعلاق بالمبيعاات
تقاادم المخازون تتضاامن اتجاهاات المبيعاات المسااتقبلية، والمتطلباات المتوقعاة للمخاازون ومكوناات المخازون الالزمااة لادعم المبيعااات 

إن تقديرات الشاركة لمخصاص تقاادم المخازون قاد تختلاف جوهريااً مان فتارة إلاى أخارى نتيجاة للتغيارات فاي . المستقبلية والعروض
 .لقة بالمخزونعروض المنتجات المتع

 

 غير ملموسةالوالموجودات  األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات (  
ياتم تحدياد هاذه التقاديرات بعاد األخاذ فاي اإلعتباار . تقدر الشركة العمار اإلنتااجي للممتلكاات واآلالت والمعادات إلحتساا  اإلساتهالك

تقااوم الشااركة بمراجعااة القيمااة المتبقيااة واألعمااار . فعلااي لهااذه الموجااوداتالغاارض ماان إسااتخدام هااذه الموجااودات أو ماادة اإلنقضاااء ال
االنتاجية لهذه الموجوادت سنوياً ويتم تعديل اإلستهالك في المستقبل عندما ترى الشاركة أن العمار اإلنتااجي لهاذه الموجاودات يختلاف 

 .عن التقديرات السابقة
 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية( د 
فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة الهبوط في قيمتها كلما كانت األحادا  أو التغيارات فاي للتأكد راجعة الموجودات غير المالية يتم م

، ويتم إثباات خساارة الهباوط فاي القيماة مان خاالل ايجااد الفارق باين ستردادالظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإل
هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة المتبقية  ستردادان القيمة القابلة لإل. ستردادألصل والقابلة لإلالقيمة الدفترية ل

وحادة تولياد )لغرض تقييم الهبوط يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حي  يوجد تدفقات نقدية مساتقلة . لالستخدام أيهما أعلى
يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وتلك التي تعرضت للهبوط في قيمتها وذلاك الحتمالياة عكاس  .قابلة للتحديد( النقد

وعندما يتم الحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو . الهبوط في القيمة بتاري  كل قائمة مركز مالي 
، ولكان القيمااة الدفتريااة التااي تمات زيادتهااا يجاا  أن ال تتجاااوز القيمااة سااتردادمعاادل لقيمتهااا القابلااة لإلوحادة توليااد النقااد إلااى التقادير ال

الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة للهبوط في قيمة الموجودات أو وحادة تولياد 
ربااح أو الخساائر وال ياتم عكاس س خسارة الهبوط في القيمة كإيرادات مباشرة فاي قائماة األويتم إثبات عك، النقد في السنوات السابقة
 .خسائر الهبوط في الشهرة

 

 التزامات المنافع المحددة للموظفين ( ه 
تعمال التقيايم للموظفين بموج  برنامج المكافاآت المحاددة غيار الممولاة التاي ياتم قياساها باسا التزامات المنافع المحددةيتم تحديد تكلفة 

وتشاامل هااذه . يشاامل التقياايم اإلكتااواري العديااد ماان اإلفتراضااات التااي قااد تختلااف عاان التطااورات الفعليااة فااي المسااتقبل. اإلكتااواري
ونظاراً لتعقياد التقيايم . اإلفتراضات تحديد معدل الخصم، والزيادات المستقبلية في الروات ، وسلوك العاملين، ومعادل دوران العااملين

طويلة األجل فإن التزام المكافأة المحددة غير الممولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه اإلفتراضات، لاذا تاتم مراجعاة جمياع وطبيعته 
 .اإلفتراضات مرة أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة
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 (تتمة) إستخدام الحكم والتقديرات  -4
 
 

 البنود المتداولة والغير متداولة( و
يعتبار األصال متاداول ، يتم عرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركاز الماالي علاى أسااس تصانيفها كمتداولاة أو غيار متداولاة

 :عندما يكون
 .توقع أن يتحقق أو ينوى بيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل العاديةمن الم -
 .محتفظ به لغرض المتاجرة -
 من المتوقع أن يتحقق خالل فترة اثني عشر شهراً فيما بعد فترة التقرير، أو -
شار شاهراً بعاد فتارة نقد أو ما في حكمه ما لم يكن مقيد من أن ياتم صارفه أو اساتخدامه لتساوية التازام لمادة ال تقال عان اثناي ع -

 .التقرير
 

 .جميع الموجودات األخرى يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة
 

 :تعتبر المطلوبات متداولة عندما يكون
 .من المتوقع أن يتم تسويتها خالل دورة التشغيل العادية -
 .محتفظ بها لغرض المتاجرة -
 بعد فترة التقرير، أو يحين موعد استحقاقها للتسوية خالل فترة اثني عشر شهراً فيما -
 .ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية التزام على األقل لفترة اثنى عشر شهراً فيما بعد فترة التقرير -

 

 .األخرى يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة المطلوباتجميع 
  

 قياس القيمة العادلة (ز

ان القيمة العادلة هي سعر بيع أصال أو تحويال . تاري  قائمة المركز الماليتقوم الشركة بقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في 

يكون قياس القيمة العادلة مبنياً على إفتراض أن بيع أصل أو تحويل . إلتزام في عملية منتظمة بين طرفين في السوق في تاري  القياس

 :إلتزام سيتم إما
 

 في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام. 

 كثر مالئمة للموجودات والمطلوبات في حالة عدم وجود سوق رئيسيفي السوق األ. 
 

 .يج  أن يكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة للشركة
 

يتم قياس القيماة العادلاة لألصال أو اإللتازام بإساتخدام اإلفتراضاات التاي قاد يساتخدمها المشااركين فاي الساوق عناد تساعير األصال أو 
 .مشاركين يعملون ألفضل ما في صالحهماإللتزام وبإفتراض أن ال

 

يؤخذ في اإلعتبار عند قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاارك فاي الساوق علاى تولياد مناافع إقتصاادية ناتجاة مان أفضال 
 .إستخدام لألصل أو بيعه لمشارك آخر في السوق قد يستخدمه أفضل إستخدام

 

ظروف والتي توفر لها بيانات كافية لقياس القيماة العادلاة، وتعتارف بزياادة إساتخدام المادخالت تستخدم الشركة أسالي  تقييم مناسبة لل
 .المتعلقة التي يمكن مالحظتها وتقليل استخدم المدخالت التي ال يمكن مالحظتها

 

، ياتم تصانيفها ضامن التسلسال  إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيم العادلة لها أو اإلفصااح عنهاا فاي القاوائم المالياة
 :الهرمي للقيم العادلة، والذي يتم توضيحه فيما يلي، على أساس الحد األدنى للمدخالت ذات األهمية لقياس القيم العادلة ككل

 

 .في سوق نشط للموجودات أو المطلوبات المماثلة( غير المعدلة)األسعار المدرجة : 0المستوى 
 

بحياا  يكااون الحااد األدنااى الااذي يمكاان تحديااده للماادخالت ذات األهميااة لقياااس القيمااة العادلااة يمكاان أسااالي  التقياايم : 2المسااتوى 
 .مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر

 

أساالي  التقيايم بحيا  يكاون الحاد األدناى الاذي يمكان تحدياده للمادخالت ذات األهمياة لقيااس القيماة العادلاة ال يمكان : 5المستوى 
 .مالحظته

 

 إلستمراريةمبدأ ا ( ح

على قناعة بأن لديها الموارد الالزماة لمواصالة العمال فاي  دارةتم تقييم قدرة الشركة على اإلستمرار وفقاً لمفهوم اإلستمرارية، إن اإل
ليست على دراية بأي شكوك جوهرية قاد تاؤدي الاى شاك كبيار علاى قادرة الشاركة فاي  دارةالمستقبل القري  عالوة على ذلك فإن اإل

 .ر على أساس مفهوم اإلستمرارية، وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمفهوم اإلستمراريةاإلستمرا
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  آالت ومعداتممتلكات و -3
 

 

 
 *اراضي زراعية 

  
آليات وعدد 

ومعدات زراعية 
 واثاث وتجهيزات

قطع رأسمالية   
 وعمرات

اشجار و نباتات 
 ** مثمرة

اشجار و نباتات 
 غير مثمرة 

الثروة 
 الحيوانية

  مشروعات 
 *** قيد التنفيذ طرق المشروع وسائل نقل آبار و ملحقاتها مباني وصوامع إجمالي

 التكلفة
            

 0,095,078,127 2,021,132 121,224 303,143,601 062,322,322 02,426,226 10,420,321 42,663,116 326,221,201 110,433,232 22,321,242 32,231,222 م0232يناير  3الرصيد في 

 75,587,226 5,617,600 - 29,615,099 - 5,952,778 560,777 717,762 220,800 5,755,550 - - إضافات

 (78,659,757) (0,177,207) - 0,177,207 (55,758,720) - - (667,751) (207,020) (02,122,775) - - استبعادات

-  (00,691,957) - (27,075,771) 27,075,771 - - - 8,086,905 60,820 5,772,221-  تحويالت

 3,312,323,336 303,212 121,224 304,241,623 033,621,316 10,431,614 10,214,132 42,423,642 324,062,110 121,146,044 22,613,162 32,231,222 م0232ديسمبر  13الرصيد في 

 58,777,557 0,502,896 - 29,197,075 - - - 071,811 7,977,212 026,955 055,555 - إضافات

 (72,571,796) - - - (9,512,616) (52,709,657) - (5,129,259) (00,105,527) (06,775,795) - - استبعادات

-  - - (60,651,282) 60,651,282 - - - - - - - تحويالت

 3,336,140,132 3,414,614 121,224 10,131,416 121,112,220 - 10,214,132 12,331,021 323,022,232 162,011,624 22,222,123 32,231,222 م0231ديسمبر  13الرصيد في 

 اإلستهالك
           

- 

 592,702,175 - 121,261 - 42,144,032 33,021,133 34,422,221 14,332,212 330,022,131 104,006,161 40,226,422 - م2108يناير  0في  الرصيد

 77,265,677 - - - 56,299,685 01,255,591 977,957 5,097,589 00,688,777 00,707,558 5,052,877 - إضافات 

 (78,065,077) - - - (55,758,720) - - (507,652) (207,002) (00,672,959) - - إستبعادات 

 7,671,667 - - - --  - - 7,020,720 509,276 - - هبوط في القيمة 

 606,331,021 - 121,261 - 41,423,303 03,334,123 33,430,211 16,222,214 302,221,623 104,212,322 43,101,134 - م0232ديسمبر  13الرصيد في 

 77,527,061 - - - 00,689,608 6,917,729 987,799 2,065,629 01,856,790 9,756,697 2,086,211 - إضافات

 (67,795,087) - - - (6,057,825) (52,709,657) - (5,129,201) (01,890,255) (05,108,265) - - إستبعادات

 02,771,060 - - 751,767 7,110,858-  - - 7,957,336 51,242 - - هبوط في القيمة

 633,602,422 - 121,261 412,462 31,240,330 - 36,411,310 13,104,031 313,226,101 131,321,132 42,333,334 - م0231ديسمبر  13الرصيد في 

 صافي القيمة الدفترية
            

 342,234,132 3,414,614 33 13,211,201 044,222,202 - 36,114,223 3,322,136 43,431,623 42,202,102 10,623,242 32,231,222 م 0231ديسمبر  13كما في 

 361,130,041 303,212 33 304,241,623 020,332,623 6,124,201 32,120,024 1,631,234 36,124,632 31,336,236 14,220,634 32,231,222 م 0232ديسمبر  13كما في 

 
 (.05 إيضاح)مباني الشركة وأنشطتها وأعمالها على مل هذه األراضي تتش وتتمثل األراضي الزراعية في المنح الحكومية المقيدة  *

 .م2108ديسمبر  50اتات مثمرة تم استهالكها بالكامل في لاير ضمن اشجار ونب 25,218,808البرسيم بمبلغ  نباتات تكلفة ستبعادتم ا **

 .(لاير سعودي 020,798: م2108)لشراء ممتلكات ومعدات لاير سعودي دفعات مقدماً  0,122,051تتضمن مشروعات قيد التنفيذ مبلغ  ***
 

 .في القيمة بكامل المبلغ هبوطلاير مكون لها مخصص  5,082,155الشركة عن زراعتها بلغت قيمتها الدفترية  تالخضراء التي توقف األعالفبغرض البيع تخص  آالت ومعداتلدى الشركة  

المتعلقة به أو التي يتم الحصاول عليهاا مان أجال المشاروع مرهوناة لصاالح  هكتار الواقعة في البسيطاء مع كامل مباني المشروع ومعداته وآالته وملحقاته 59,791األرض البالغ مساحتها  كافة المباني المقامة أو التي ستقام على قطعة 
 .صندوق التنمية الصناعية السعودي
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 ( تتمة) آالت ومعداتممتلكات و -3
 

الشاركة اإلساتبعاد لعادم وجاود مناافع  إدارةتتضمن إساتبعادات الممتلكاات والمعادات، إساتبعاد لممتلكاات ومعادات قاررت  -
ملياون  7,9مليون لاير سعودي، صافي تكلفتها الدفترية في تاري  اإلستبعاد بلغات  57,5بلغت تكلفتها . إقتصادية مستقبلية

 :لاير سعودي، تتمثل في
 فترية في تاريخ اإلستبعاددصافي القيمة ال  التكلفة  البند

 0,755,211  02,597,052  آبار
 5,067,785  9,512,616  أشجار مثمرة ونباتات

-   52,729,657  قطع رأسمالية وعمرات

  34,106,110  4,100,121 

 
 إستثمارات  -6

تحاات  -فااي شااركة جنااات لإلسااتثمار الزراعااي وهااي شااركة ذات مساائولية محاادودة   ٪ 00,0لاادى الشااركة إسااتثمار بنساابة 
م باااإالعتراف بخساااائر بكامااال قيماااة االساااتثمار الباااالغ فاااي ذلاااك التااااري  2106وقاااد قامااات الشاااركة فاااي عاااام  -التصااافية 

كما يتضمن بناد المصااريف المساتحقة واألرصادة الدائناة األخارى  .عودي نظراً لتكبد الشركة خسائرلاير س 6,566,978
ي تام الحصاول علياه بضامان ذمليون لاير سعودي يمثال نصاي  الشاركة مان قارض الشاركة المساتثمر فيهاا والا 9,5مبلغ 

 .الشركاء، ولم يتم اإلنتهاء من اإلجراءات الخاصة بالتصفية
 

ساهم مان اساهم ملكيتهاا بشاركة  6,912عادد بتحويال شاركة جناات لالساتثمار الزراعاي  قامتم 2109برديسم 50بتاري  
مان  ٪8,6275مقرها بجمهورية مصر العربية، بما يعاادل  -شركة مساهمة مصرية  -رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية 

، وقد بلغ عجز حقاوق إلى ملكية الشركة يمليون جنيه مصر 81رأسمال شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية والبالغ 
 565حاوالي ( آخار قاوائم مالياة مدققاة)م 2108ر ديسامب 50كما في  لشركة رخاء لإلستثمار الزراعي والتنمية المساهمين

  .مليون جنيه مصري
 

 مخزون -2
 ديسمبر 13كما في  

 م0232 م0231 

 71,985,266 81,988,255 مخزون انتا  تام
 8,579,718 7,298,778 مدخالت انتا 

 0,158,658 0,282,667 انتا  تحت التشغيل
 08,689,125 07,885,500 قطع غيار 

 05,977,075 07,210,606 مواد تعبئة و تغليف
 2,298,620 2,182,551 محروقات و زيوت و شحوم

 0,156,755 877,719 مواد مساعدة

 304,324,264 336,631,124 
 (06,757,927) (07,255,796) (0-7)كة مخصص مخزون بطئ الحر :يخصم

 322,132,062 11,224,122 

 

 الحركة يمخزون بطحركة مخصص  3- 2
 ديسمبر 13كما في  

 م0232 م0231 

 06,982,502 06,757,927 رصيد بداية السنة
 (277,588) 798,872  خالل السنة( مستخدم)مكون 

 32,011,216 36,214,104 
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 لتنمية الزراعيةشركة الجوف ل
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 

 موجودات حيوية -2
 ديسمبر 13كما في  

 م0232 م0231 

 00,997,270 9,766,106 رصيد بداية السنة
 081,976,771 077,976,757 اضافات

 (085,777,965) (070,628,555) زونمحصول محول الى المخ

 33,234,033 1,466,236 
 - (0,897,575) هبوط قيمة موجودات حيوية

 31,131,222 1,466,236 
 

 المخاطر الزراعية إدارة

 :تية والمتعلقة بأنشطتها الزراعيةتتعرض الشركة للمخاطر اآل
 المخاطر التنظيمية والبيئية ( أ

نظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وقد وضعت الشركة مجموعة من ألع الشركة لكافة القوانيين واضتخ
 .السياسات واالجراءات التي تهدف الى االلتزام بكافة القوانين البيئية المعمول بها

 المخاطر المتعلقة بالمناخ (  
وقد قامت الشركة بعمل  خرى،العوامل الطبيعية األتتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغيرات المناخية و

 .لمراقبة هذا النوع من المخاطر بهدف التقليل من حجم الخسارة الناجمة عنها إدارة

 
 رصدة مدينة أخرى أمصاريف مدفوعة مقدماً و -1

 ديسمبر 13كما في  
 م0232 م0231 

 ً  7,195,876 7,708,127  مصاريف مدفوعة مقدما

 2,555,851 5,682,590 دفعات مقدمة لموردين

 970,106 217,908 اعتمادات مستندية 

 761,825 761,825 خطابات ضمان 

 507,988 580,205 سلف عاملين

 8,592 057,067 خرىأ

 1,323,242 2,622,332 

 
 تجاريةذمم مدينة  -32

 ديسمبر 13كما في  
 م0232 م0231 

 96,119,582 58,291,255 تجاريةمدينة ذمم 

 (612,852) (2,705,578) (0-01) الخسائر االئتمانيةمخصص : يخصم

 13,326,622 13,426,232 

 

 الخسائر االئتمانيةمخصص  32-3
 ديسمبر 13كما في  

 م0232 م0231 

 71,772 612,852 رصيد بداية السنة
 562,161 2,001,706  اضافات خالل السنة

 0,231,342 620,210 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (همة سعوديةشركة مسا) 

 

 م0231ديسمبر  13ات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في إيضاح
 (باللاير السعودي)

 
 حكمهفي  وما نقد -33

 ديسمبر 13كما في  
 م0232 م0231 

 055,065 017,517 نقد في الصندوق

 27,919,565 65,526,212 نقد في البنوك

 71,111,111-  *مرابحة 

  63,412,321 62,264,206 

 

 .م2109فبراير  25في  وانتهتم 2108ديسمبر  25مرابحة اسالمية بأحد البنوك المحلية بتاري  تتمثل في * 
 

 

 احتياطي نظامي -30

٪ مان صاافي الادخل الاى 01 تجنيا تم تعديل النظاام األساساي للشاركة ليتوافاق ماع نظاام الشاركات الاذي يانص علاى 
٪ مان 51ذا اإلحتيااطي اماة العادياة وقاف هاذا التجنيا  عنادما يبلاغ هاويجوز ان تقرر الجمعية العاإلحتياطي النظامي 

 .رأسمال المدفوع
 
 

 قروض -31
 ديسمبر 13كما في  

 م0232 م0231 

 01,805,562 8,757,507 الجزء غير المتداول -صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 0,655,266 2,557,851 الجزء المتداول - السعودي صندوق التنمية الصناعية

 32,233,164 30,442,602 

 
هاا  وقعاات شااركة الجااوف للتنميااة الزراعيااة عقااد القاارض رقاام 0757شااوال  29م الموافااق 2105ساابتمبر  5بتاااري  
. مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع إنتا  زيت الزيتون والمخلالت وصابون تجميال 2797
 02هاا  الموافااق 0771ربيااع اول  5بتاااري  لاير سااعودي،  51,711,111مااالي الحااد األقصااى للقاارض يبلااغ إن إج

سداد القرض على أقساط يتم ولاير  05,551,111م اتفق الطرفان على تخفيض قيمة القرض ليصبح 2108نوفمبر 
 م2108ديسامبر  27موافاق ها  ال0771 يثاانالربيع  05سنوات هجرية بداية من  5نصف سنوية غير متساوية لمدة 

 . م2122نوفمبر  01ه  الموافق 0777 يثانالربيع  05وحتى 
 

هكتاار  59,791ان القرض مضمون برهن كافة المباني المقاماة أو التاي ساتقام علاى قطعاة األرض الباالغ مسااحتها 
يتم الحصول عليهاا مان أجال  مع كامل مباني المشروع ومعداته وآالته وملحقاته المتعلقة به أو التي الواقعة في بسيطا

المشااروع، كمااا تضاامنت شااروط القاارض أمااور أخاارى تمثلاات فااي وضااع حاادود قصااوى لإليجااارات والمصاااريف 
 .الرأسمالية وتوزيعات األرباح ونس  مالية يتوج  على الشركة المحافظة عليها

 
 تكاليف التمويل 31-3

لاير ساعودي 597,777 م مبلاغ 2109ديسامبر  50 بلغت تكاليف التمويل نتيجة القروض ألجال للسانة المنتهياة فاي
 (.لاير سعودي 509,555: م2108)
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 
 التزامات المنافع المحددة للموظفين -34

 

 بخطة منافع الموظفين بيان عام

 ،تقوم الشركة بتشغيل خطة معتمدة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الممولة لصالح موظفيها الدائمين 
 :إن المبلغ المثبت ضمن قائمة المركز المالى هو كما يلي

 

 ديسمبر 13كما في  
 م0232   م0231    

 07,677,561 21,525,281 نللموظفي القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 
 الحركة في صافي التزام المنافع المحددة

 :إن الحركة في التزام المنافع المحددة هو كما يلي، إن صافي التزام المنافع المحددة يشتمل فقط على التزام المنافع المحددة
 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 م0232     م0231     

 20,012,506 07,677,561 بداية السنةفي الرصيد 
   

   الخسائر وأالمدرج ضمن قائمة األرباح 

 2,571,028 0,975,005 تكلفة الخدمة الحالية

 751,755 785,561 تكلفة الفائدة
   

   المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

   

 (5,081,775) 2,057,259 اكتوارية( مكاس / )خسائر 

   الحركة في النقد

 (5,555,562) (2,251,102) كافأة المدفوعةالم
   

 32,622,162 02,101,022 في نهاية السنةالرصيد 

 
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  : تم إثبات المصاريف ضمن البنود التالية فى قائمة األرباح أو الخسائر

 م0232     م0231     

 2,227,705 2,266,991 تكلفة االيرادات

 261,178 276,801 تسويقمصاريف بيع و

 816,188 207,875 مصاريف عمومية وإدارية

 
 ديسمبر 13كما في  :فيما يلي اإلفتراضات االكتوارية األساسية 

 م0232    م0231     

 ٪7,52  ٪ 5,18 معدل الخصم

 ٪6  ٪ 6 معدل الزيادة المتوقع للروات / معدل زيادة الروات  مستقبلياً 

 61 61 سن التقاعد
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)للموظفين  التزامات المنافع المحددة -34

 
 :رجحة هي كما يلي إن حساسية التزام المكافأة المحددة للتغيرات في اإلفتراضات الرئيسية الم

 (نقص/ )زيادة  -التأثير على التزام المنافع المحددة  

 النقص في اإلفتراضات الزيادة في اإلفتراضات التغير في اإلفتراضات 

 27,777,765 21,855,590 ٪0 معدل الخصم

معدل / معدل زيادة الروات  مستقبلياً 
 21,782,725 27,506,560 ٪0 الزيادة المتوقع للروات 

 25,120,257 22,198,059 ٪0 معدل االستقاالت/ معدل دوران العمل 
    

 22,579,292 22,508,965  ٪ 81 -  ٪ 021 معدل الوفاة

 

ديسامبر  50للتأكد من كفاية مكافاأة نهاياة الخدماة للماوظفين بتااري   من قبل مقيم مستقل ومؤهلتم إجراء تقييم إكتواري 
المملكااة العربيااة السااعودية بإسااتخدام طريقااة وحاادة االئتمااان المتوقعااة ووفقاااً لمعيااار م وفقاااً لشااروط العماال فااي 2109

 .منافع الموظفين: 09المحاسبة الدولي رقم 
 

إن خطة منافع الموظفين معرضة لعدد من األخطار االكتوارية، ومن أهام هاذه األخطاار هاي مخااطر الرواتا  النهائياة، 
 .خاطر طول العمر، مخاطر العملة ومخاطر التضخمتذبذ  أسعار الفائدة، م/ معدل الخصم 

 

 ديسمبر 13كما في  
 م0232    م0231     

 5,081,775 (2,057,259) للموظفين المنافع المحددةإعادة قياس التزامات 

 

 :تحليل تواري  اإلستحقاق المتوقعة اللتزامات منافع الموظفين المخفضة هي كما يلي
 

 قل من سنةأ م0231ديسمبر  13كما في 
 من سنة 
 إلى سنتين

من سنتين إلى 
 خمس سنوات

 أكثر من 
 اإلجمالي خمس سنوات

      

 02,101,022 09,129,569 951,757 296,105 76,959 التزامات منافع الموظفين المحددة

 

 أقل من سنة م0232ديسمبر  13كما في 
 من سنة 
 إلى سنتين

من سنتين إلى 
 خمس سنوات

 أكثر من 
 اإلجمالي واتخمس سن

      

 32,622,162 01,616,705 7,596,007 0,977,501 551,520 منافع الموظفين المحددة التزامات

 
 منح حكومية مقيدة -33

تمثاال قيمااة األراضااي التااي تساالمتها الشااركة كمنحااة مقياادة ماان الدولااة، حياا  تاام تقييمهااا بالقيمااة العادلااة ماان قباال مكاتاا  
وضاامن المطلوبااات طويلااة األجاال إلااى أن يااتم تحقااق ( 5)رقاام  إيضاااح -راضااي متخصصااة وتاام ادراجهااا ضاامن بنااد األ

 .الشروط حي  يتم حينئٍذ إدراجها ضمن حقوق المساهمين
 

م ، بإجاازة تملياك 2109فبرايار  5ها  الموافاق 0771جمااد اول  51بتااري  ( 288)باالقرار رقام قرر مجلاس الاوزراء 
ة الممنوحاة لهاا بنااء علاى المسااحة المحيااة مان األرض وعلاى ان ياتم راضاي الزراعياالمسااهمة األ الزراعياة الشركات

ماان االرض وذلااك بعااد الوفاااء باااالجراءات النظاميااة المتبعااة، وعليااه فااإن الشااركة بصاادد القيااام  الباقيااةاعااادة المساااحة 
 .باالجراءات الالزمة بهذا الخصوص
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 

 وأرصدة دائنة أخرى  ةمستحقمصاريف  -36
 ديسمبر 13كما في  

 م0232 م0231 

 01,859,927 9,577,192 *ضمان قرض مستحق
 2,555,601 0,819,111 دارةمكافآت وبدالت اعضاء مجلس اإل

 7,787,681 5,621,776 مصاريف مستحقة
 0,766,921 0,765,911 دائنو بيع اسهم 
 7,955,251 5,051,277 دائنون متنوعون

 0,788,751 0,695,760 دفعات مقدمة من العمالء 
 0,700,585 915,667 (0-06)ضريبة القيمة المضافة 

 215,767 505,551 أخرى

 06,423,232 02,221,162 
     

شاركة  -لالساتثمار الزراعاي   شركة جناات) زميلةصي  الشركة من قرض شركة نفي ق يتمثل ضمان قرض مستح* 

قاارض بضاامان علااى فااي الساانوات السااابقة  الزميلااةالشااركة  حصاالتحياا   (تحاات التصاافية - ذات مساائولية محاادودة
 .(6إيضاح ) المستحق ر الشركة الزميلة تم تسجيل هذا الضمانونتيجة لتعث،  الشركاء

 

 مة المضافة ضريبة القي 36-3
 م0232 م0231 

-  0,700,585 السنة في بدايةرصيد ال
 08,157,977 00,570,286 ضريبة المخرجات خالل السنة
 (8,521,657) (7,912,705) ضريبة المدخالت خالل السنة
 (8,125,927) (7,777,591) الضريبة المسددة خالل السنة 

 3,233,121 123,664 الرصيد في نهاية السنة

 
 مخصص الزكاة -32

 

 حركة المخصص 32-3
 ديسمبر 13كما في  

 م0232 م0231 

 5,155,157 6,265,859 بداية السنةفي رصيد ال
 6,265,859 5,585,872  اضافات خالل السنة
 0,718,271 992 تسويات خالل السنة
 (7,770,297) (6,266,850) تسديدات خالل السنة

 6,063,231 3,123,240 الرصيد في نهاية السنة

 

 عناصر الوعاء الزكوي 32-0
ان العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي ووفقاً للوائح الهيئة العاماة للزكااة والادخل تتمثال فاي حقاوق المسااهمين ، 
المخصصااات كمااا فااي بدايااة الساانة وصااافي الاادخل المعاادل ، ناقصاااً صااافي القيمااة الدفتريااة للموجااودات الغياار 

 .ى متداولة وبعض البنود األخر
 

 الموقف الزكوي 32-1
  الزكااة ساارية حتاىحصالت الشاركة علاى شاهادة وم 2108عان السانة المالياة الزكاوي  قارارإلقدمت الشاركة ا

 .م2121ابريل  51
 

م وسااددت 2107حصاالت الشااركة علااى الربوطااات النهائيااة ماان الهيئااة العامااة للزكاااة والاادخل حتااى نهايااة عااام 
  .لربوطات النهائيةالفروقات الزكوية الناتجة عن تلك ا
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 
 

 بيع وتسويق مصاريف -32
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 م0232 م0231 

 7,765,708 6,255,777 روات  وأجور وما في حكمها

 25,507,779 9,167,505 نقل و شحن 

 0,700,976 0,287,006 ةيعبيعموالت 

 67,872 220,555 دعاية واعالن

 5,150,255 2,595,750 استهالك 

 557,782 728,269 صيانة واصالح 

 796,292 888,955 مواد وعدد وادوات مستهلكة

 0,109,986 656,759 ايجارات

 727,972 785,207 محروقات زيوت وشحوم

 567,951 601,852 أخرى

 00,261,321 13,122,302 

 
 

 عمومية وادارية مصاريف -31
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 م0232 م0231 

 00,085,587 01,057,752 في حكمها روات  وأجور وما

 0,811,111 0,811,111 دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل

 520,111 288,111 ارةدبدل حضور جلسات ولجان مجلس اإل

 518,097 500,577 إصالح وصيانة

 297,085 265,058 محروقات وزيوت وشحوم

 5,977 58,076 قرطاسية ومطبوعات

 017,615 75,599 دعاية واعالن

 978,765 0,799,507 اتعا  مهنية واستشارات

 057,690 756,709 مصاريف بنكية

 069,271 070,085 كهرباء ومياه وبريد وهاتف

 51,950 9,856 ضيافة ونظافة 

 0,757,652 0,705,952 استهالك 

 275,595 255,760 مواد وعدد وادوات مستهلكة

 726,928 671,778 رسوم وتصديقات

 78,526 00,775 أخرى

 32,164,063 32,232,220 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 

 إيرادات أخرى ، صافي/ ( مصاريف) -02
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 م0232 م0231 

 5,525,729 7,205,659 ايرادات متنوعة و تعويضات
 (7,655,087) (5,150,886) تالف وفاقد ومخزون بطيء الحركة

 (7,671,667) (02,771,060) *معدات آالت وهبوط قيمة 
 - (2,015,218) خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

-  (0,897,575) هبوط قيمة موجودات حيوية 
 (562,161) (2,001,706) مخصص خسائر إئتمانية

 (758,562) (789,559) خرىأمصاريف 

 (33,324,236) (3,021,244) 
 

مليون لاير  8ت والمعدات بشكل رئيسي في الهبوط في قيمة البيوت المحمية بحوالي مبلغ اآلاليتمثل الهبوط في قيمة * 
 .مليون لاير سعودي 7سعودي، والهبوط في قيمة األشجار المثمرة والغير مثمرة ألشجار الفاكهة بحوالي مبلغ 

 
 ديسمبر 13كما في  ربحية السهم -03

 م0232     م0231      

 55,762,762 (21,798,717) إلى مساهمي الشركةالربح العائد ( الخسارة)

 حسا  في كمقام المستخدم العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
 األساسية والمخفضة السهم ربحية

 
51,111,111 

 
51,111,111 

 من العادي للسهم والمخفضة األساسية ربحية السهم/ ( خسارة)
 0,09 (1,69)  المستمرة العمليات

 

 لعدد المرجح المتوسط على الشركة مساهمي إلى العائد الربح بقسمة والمخفضة األساسية السهم ربحية إحتسا  يتم
 .خالل السنة المصدرة العادية األسهم

 
 

 المخاطر المالية إدارة -00

القيماة و بماا فاي ذلاك مخااطر العملاة)مخااطر الساوق : لمجموعة متنوعاة مان المخااطر المالياة معرضة الشركةإن أنشطة 
 إدارةويركز برناامج  . ، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة(مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار و دلة والتدفق النقديالعا

التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء  الشركة إدارة حاولتقلبات األسواق المالية وتعلى  للشركةالمخاطر الكلية 
 .األدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة كةالشرتستخدم  ، عليهللشركةالمالي 

 
 المخاطر المالية إدارةإطار 

العليا  دارةتقوم اإل .دارةالعليا بموج  السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإل دارةالمخاطر من قبل اإل إدارةيتم تنفيذ سياسة 
إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر  .للشركةق مع وحدات التشغيل والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الوثي تقييمو  بتحديد
 .القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقديةاو  مخاطر العملةو  االئتمان

 

فريااااق  ان . للشااااركةالمخاااااطر  إدارةية الشاااااملة عاااان إنشاااااء واإلشااااراف علااااى إطااااار مساااائولال دارةاإليتااااولى مجلااااس 
يقااااوم فريااااق العماااال  حياااا  للشااااركةالمخاااااطر  إدارةة عاااان تطااااوير ومراقبااااة سياسااااات مساااائولالتنفيذيااااة هااااي ال دارةاإل

إن أي تغيااارات أو أماااور تتعلاااق باالمتثاااال للسياساااات ياااتم إباااال  المجلاااس بهاااا مااان .  باااإجراء إجتماعاااات بشاااكل مناااتظم
 .خالل لجنة المراجعة

 

ية لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة التنفيذ دارةالمخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإل إدارةيتم مراجعة أنظمة 
واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحي  يكون  دارةوتهدف الشركة من خالل التدري  ومعايير اإل. الشركة

 .جميع الموظفين على دراية بأدوارهم والتزاماتهم
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)المخاطر المالية  إدارة -00

 (تتمة) المخاطر المالية إدارةإطار 
 

لشاركة وإجراءاتهااا، وتقاوم بمراجعااة مادى مالئمااة باالمخاااطر  إدارةلسياساات  دارةتشارف لجناة المراجعااة علاى امتثااال اإل
 .المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة رةإداإطار 

 

والمصااريف المدفوعاة مقادماً  التجارية الذمم المدينةو النقد إن األدوات المالية المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تتضمن
اإلثباات المتبعاة تام إن طارق . الذمم الدائنة والمستحقات واالرصدة الدائناة األخارىالقروض وواألرصدة المدينة االخرى و

 .اإلفصاح عنها فى بيان السياسات المتعلقة بكل بند
 

و صاافي المباالغ المقارر عنهاا ضامن القاوائم المالياة عناد وجاود حاق  والمطلوبااتتتم المقاصة ما باين الموجاودات المالياة 
يتها على أساس الصافي أو بياع نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسو

 .الموجودات لتسديد المطلوبات فى آن واحد
 

 مخاطر أسعار السوق
مخااطر أساعار الساوق هاي أن القيماة العادلاة أو التادفقات النقدياة لاألدوات المالياة قاد تتذباذ  بساب  التغيارات فاي أساعار  

أساعار الفائاادة، مخااطر العمااالت، ومخاااطر  مخاااطر: تتكااون مخااطر السااوق مان ثالثااة أناواع ماان المخاااطر وهاي. الساوق
 .األسعار األخرى

 

 مخاطر أسعار الفائدة
. وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذ  أسعار الفائدة السائدة على المركاز الماالي والتادفقات النقدياة للشاركة

معرضاة لمخااطر أساعار  غيار ن الشاركةباأ دارةوتعتقاد اإل المخااطر إدارةتدير الشركة هذه المخاطر عن طريق سياساات 
 .الفائدة بشكل جوهري

 

  مخاطر القيمة العادلة
هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشااركين فاي 

لفة التاريخية، قد تنشأ فروقات باين تقاديرات القايم وحي  أنه يتم إعداد القوائم المالية على أساس التك. السوق بتاري  القياس
فاان القايم العادلاة للموجاودات والمطلوباات المتداولاة ال تختلاف بصاورة كبيارة عان  دارةوبارأي اإل. الدفترية والقيم العادلاة

 .قيمتها الدفترية
 

 مخاطر العملة
إن الشركة لاديها معاامالت . ف العمالت األجنبيةهي المخاطر المتمثلة في تذبذ  أداة مالية بسب  التغيرات في أسعار صر

الشركة أنها غير معرضاة لمخااطر العماالت اإلجنبياة بشاكل جاوهري حيا  أن العملاة  إدارةوتعتقد بالدوالر االمريكي تتم 
ابات الرئيسية للتعامل هي اللاير السعودي ومعظم تعامالت الشركة الحالية تتم باللاير الساعودي أو الادوالر وساعر صارفه ث

 .مع اللاير
 

 مخاطر االئتمان
 دارةتقاوم اإل .المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسب  في خسائر مالياة للطارف اآلخار

التعرض لمخاطر االئتمان وتكوين مخصصات مقابال تلاك األرصادة المشاكوك فاي تحصايلها للتخفياف  إدارةبشكل مستمر ب
  .من تلك المخاطر

 

 :إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاري  التقرير هي كما يلي

 ديسمبر 13كما في  
 م0232     م0231      الموجودات المالية

 68,167,726 65,751,519 وما في حكمهنقد 
 95,716,751 55,576,687 تجاريةذمم مدينة 

 323,222,316 361,423,426 
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 ة الجوف للتنمية الزراعيةشرك
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)المخاطر المالية  إدارة -00

 
 :كما في تاري  التقرير هي كما يليالتجارية  الذمم المدينةإن أعمار 

 ديسمبر 13كما في  
 م0232     م0231      

 65,285,957 29,065,506 أقل من ثالثة أشهر

 51,575,158 7,107,117 أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر

 207,978 795,777 أكثر من ستة أشهر وأقل من تسعة أشهر

 67,571 676,871 أكثر من تسعة أشهر وأقل من سنة

 95,172 672,268 أكثر من سنة

 16,221,320 12,012,013 اإلئتمانية خسائرالمجموع قبل خصم ال

   :بعد خصم مخصص ال 

 )612,852( (2,705,578) مخصص الخسائر اإلئتمانية

 13,426,232 13,326,622 ، صافيتجارية ذمم مدينة

 
 مخاطر التركز

نفااس المنطقااة تنشااأ مخاااطر التركااز عناادما يشااترك عاادد ماان األطااراف المقابلااة فااي أنشااطة متشااابهة ، أو فااي أنشااطة فااي 
الجغرافية  أو أنشطة لها نفس المزايا االقتصادية ، األمر الذي يمكن أن يؤثر على قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية 

تشاير التركازات إلاى الحساساية النسابية . بشكل مماثل عند حدو  أي تغيرات اقتصادية او سياسية  أو أي ظاروف أخارى 
 . ات التي تؤثر على صناعات معينةألداء الشركة تجاه التطور

 
 مخاطر السيولة

باأدوات الاالزم للوفااء بالتزاماات مرتبطاة  لصعوبات في الحصاول علاى التمويال الشركةهي المخاطر المتمثلة في تعرض 
اطر تادار مخا. العادلاةوقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقاار  قيمتاه  ،مالية

 .للشركةالسيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية 
 

 .التدفقات النقدية المدرجة ضمن تحليل االستحقاقات قبل مواعيدها أو في مواعيد مختلفة بشكل جوهريتتحقق  أن ال يتوقع

 
 رأس المال إدارةمخاطر 
ستمرار في تاوفير العوائاد على االستمرار حتى تتمكن من اال الشركةقدرة  رأس المال إلى ضمان إدارةعند  الشركةتهدف 

 .للحفاظ على رأس مال أساسي قوي لدعم أعمالها، وللمساهمين
 

تقوم باإجراء التعاديالت عليهاا فاي ضاوء والموجودات راقبة العوائد على صافي هيكل رأس المال من خالل م الشركةتدير 
بتعااديل مبلااغ  الشااركةولغاارض الحفاااظ علااى أو تعااديل هيكاال رأس المااال، قااد تقااوم  . فااي الظااروف االقتصاااديةالتغياارات 

أيضاً بمراقباة رأس الماال بإساتخدام  الشركةما تقوم ك .بزيادة رأس المالأو قد تقوم للمساهمين توزيعات األرباح المدفوعة 
الدائنااة الااذمم ولساالف بمااا فااي ذلااك تكاااليف التموياال لفوائااد واالقااروض المحملااة با)الااديون  إجماااليمعاادل االقتااراض، وهااو 

 كمااا هااو مبااين فااي قائمااة المركااز المااالي المساااهمينيشااير رأس المااال إلااى حقااوق  (.التجاريااة واألرصاادة الدائنااة األخاارى
 :م هو كالتالي2108 ديسمبر 50و  م2109 ديسمبر 50ن معدل اإلقتراض كما في إ ،ي الدينجمالباإلضافة إل

 
 
 
 

11/13 



 

 

 شركة الجوف للتنمية الزراعية 
 (شركة مساهمة سعودية)

 

 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م
 (باللاير السعودي)

 
 (تتمة)المخاطر المالية  إدارة -00

 

 ديسمبر 13كما في  
 م0232     م0231      

 76,507,798 68,820,757 لمجموع المطلوبات المتداولة وقرض طويل األج

 26,332,212 62,203,414 إجمالي الدين

 68,167,726 65,751,519 وما في حكمهنقد 
   

 511,111,111 511,111,111 رأس المال

 051,111,111 051,111,111 احتياطي نظامي

 219,976,278 059,077,570 أرباح مبقاة 

 51,111,111 05,111,111 أرباح مقترح توزيعها

 7,215,110 2,165,772 التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر

 614,321,021 606,041,131 حقوق المساهمين مجموع
   

 771,697,177 695,167,777 (إجمالي الدين+ حقوق المساهمين )رأس المال 
   

 ٪9,95 ٪9,9 ( رأس المال/ إجمالي الدين)  =معدل اإلقتراض ٪

 
 العادلة للموجودات والمطلوباتالقيمة 

القيمة العادلة هي سعر البيع المستلم مقابل بيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام ضمن معاملة نظامية ما بين المشااركين فاي 
إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم القدرة . السوق في تاري  القياس أو السوق األفضل المتاح في ذلك التاري  

 .ى األداءعل
 

 .للتقارير المالية  ، فإنه تم اعداد هذه القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية0-2 يضاحكما هو مبين في اإل
 

م، 2109ديسامبر  50عند إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية فاي  5رقم  إيضاحتم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في 
 .المعروضة في هذه القوائم الماليةارنة بيانات المق وكذلك على

 
 المعامالت مع االطراف ذات العالقة  -01

في الشركة ومنشآت مدارة  دارةوكبار موظفي اإل دارةتتمثل األطراف ذات العالقة في كبار المساهمين واعضاء مجلس اإل
 :العالقة بالشركة وفيما يلي بيان باألطراف ذات. أو يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه األطراف

 

 طبيعة العالقة البيان

 دارةأعضاء مجلس اإل بالشركة دارةأعضاء مجلس اإل

 التنفيذية دارةاإل بالشركة دارةكبار موظفي اإل

 
 وكبار التنفيذين دارةبدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإل

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 م0232  م0231 

 2,517,687  2,889,777 ا وكبار التنفيذيينالعلي دارةروات  ومكافآت اإل
 0,811,111  0,811,111 دارةمكافآت أعضاء مجلس اإل

 520,111  288,111 دارةبدل حضور جلسات مجلس اإل
 577,600  72,871 حافز أرباح 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0231م

 (باللاير السعودي)

 
 

 التقارير القطاعية    -04

يتكااون النشاااط الرئيسااي للشااركة ماان قطاعااات تشااتمل علااى اإلنتااا  الزراعااي بشااقيه النباااتي والحيااواني وتصاانيع وتسااويق 
 : م لكل قطاع2108م و2109مبر ديس 50فيما يلي بياناً بالمعلومات القطاعية المختارة في . المنتجات النباتية والحيوانية

 

 اإلجــمــالــي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  م0231ديسمبر  13

 227,777,970 022,728,596 012,109,575 اإليرادات
 77,715,762 09,976,899 27,728,865 واإلطفاء اإلستهالك
 (21,798,717) 50,075,917 (50,977,607) ربح السنة( / خسارة)صافي 

 777,017,127 728,215,850 575,910,096 إجمالي الموجودات
    

 اإلجــمــالــي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  م0232ديسمبر  13

 558,957,565 017,517,899 250,726,767 اإليرادات
 77,558,197 08,827,527 58,505,771 واالطفاء اإلستهالك

 55,762,762 5,199,910 52,662,860 صافي ربح السنة
 877,195,757 577,752,555 772,670,187 إجمالي الموجودات

 
 

 االلتزامات المحتملة  -03

 وإعتماااادات مساااتندية ، ساااعودي لاير 7,105,275تقااادر بمبلاااغ لااادى الشاااركة التزاماااات محتملاااة نتيجاااة خطاباااات ضااامان 
ساااعودي لاير  0,565,755 ،خطاباااات ضاااماني ساااعود لاير 7,201,805: م 2108)ساااعودي لاير  2,278,258بمبلاااغ 

 (.إعتمادات مستندية
 
 
 توزيعات أرباح -06

توزياع أربااح ب دارةاقتاراح مجلاس اإلعلى افقت الجمعية العامة غير العادية بإجتماعها العاشر م و2109ابريل  01بتاري  
مان رأس ( ٪01)وبنسابة  للساهمساعودي  م بواقاع لاير2108ديسامبر  50المالياة المنتهياة فاي  على المساهمين عان السانة
 (. م2108مايو  05لاير بتاري   51,111,111: م 2108) لاير 51,111,111المال بإجمالي مبلغ وقدره 

 

 بنااءاً علاى تفاويض الجمعياة العمومياة غيار العادياة العاشار المنعقاد بتااري   دارةم قارر مجلاس اإل2109يولياو  28بتاري  
مان  ٪5م بواقع خمسون هللاة للساهم الواحاد  وبنسابة 2109صف االول من العام م صرف ارباح عن الن2109ابريل  01

 .لاير 05,111,111رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 
 

م، 2109لي العاام الماامان أوصى مجلس اإلدارة على توزيع أربااح نقدياة عان النصاف الثااني  م2121مارس  09بتاري  
 05,111,111م مبلاغ 2109التوزيع عن النصف الثاني مان العاام الماالي وهكذا يكون إجمالي . هللة لكل سهم 51قدرها 

 .لاير سعودي من بند األرباح المبقاة
 

 
 إعتماد القوائم المالية  -02

 .م09/15/2121الشركة بتاري   إدارةتم إعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس 
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