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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)

-0التكوٌن والنشاط
ان شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة ("الشركة") هً شركة مساهمة سعودٌة مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصاادر مان
مدٌنة سكاكا بارقم  3499994739بتاارٌخ 9جماادى األولاى 1499هاـ الموافاق  18دٌسامبر 1988م .تماارس الشاركة نشااطها
بموجب القرار الوزاري رقم ( )63الصادر عان وزارة التجاارة بتاارٌخ 24ربٌاع األخار 1499هاـ الموافاق  3دٌسامبر 1988م.
وٌتمثاال نشاااط الشااركة الرئٌسااً فااً القٌااام باينتاااه الزراعااً بشااقٌه النباااتً والحٌااوانً وتصاانٌع وتسااوٌق المنتجااات النباتٌااة
والحٌوانٌة.
بتارٌخ  25صفر 1437هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (ٌ )66قضً باالتوقف عان زراعاة االعاالف الخضاراء قبال حلاول
 25صفر 1449هـ الموافق  3نوفمبر 2918م  ،وبناء على ذلك ساوف تتوقاف الشاركة عان زراعاة االعاالف الخضاراء خاالل
هذا التارٌخ حٌث تمثل اٌرادات األعالف الخضراء  :61من إجماالً اٌارادات الفتارة وتعتقاد إدارة الشاركة أناه باالرغم مان هاذ
الصعوبات فإن الشركة قادرة على ايستمرار فً ممارسة نشاطها وخلق أنشطة بدٌلة والتً تمكنها من تحسٌن نتائجها المالٌة فً
الفترات القادمة.
تبدأ السنة المالٌة للشركة من بداٌة شهر ٌناٌر من كل سنة مٌالدٌة وتنتهً بنهاٌة شهر دٌسمبر من نفس السنة.
ٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً منطقة الجوف وٌجوز لمجلس ايدارة أن ٌنشئ لها فروع أو مكاتب أو توكٌالت داخل وخاره
المملكة العربٌة السعودٌة.

 -8أسس إعداد القوائم المالٌة
 0-8بٌان االلتزام
تااام اعاااداد القاااوائم المالٌاااة األولٌاااة المختصااارة (" القاااوائم المالٌاااة") وفقاااا لمعٌاااار المحاسااابة الااادولً رقااام (" )34التقرٌااار الماااالً
األولً"(المعٌار الدولً للتقرٌر المالً الذى ٌحدد الحد األدنى لمحتوٌات التقرٌر المالً األولً) ووفقا للمعٌار الادولً للتقرٌار الماالً
رقم ( " )1تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة ألول مرة " باستخدام السٌاسات المحاسبٌة التً تتوقع الشاركة تطبٌقهاا فاً القاوائم المالٌاة السانوٌة
لعام 2918م  .بسبب احتمالٌة صدور معاٌٌر جدٌدة أو تعدٌالت على المعاٌٌر الحالٌة أو بسبب احتمالٌة اختٌار الشركة الحقاا تطبٌاق
معاٌٌر صادرة ولم ٌسري مفعولها قبل االنتهاء من إعداد القوائم المالٌة السنوٌة لعام 2918م فإن هذ السٌاسات المحاسبٌة قد تختلف
عن تلك التً ستقوم الشركة بتطبٌقها فً ذلك التارٌخ.
أٌنما وردت عبارة "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً" فً هذ ايٌضاحات فهً تشٌر إلى "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌار الماالً المعتمادة
فً المملكة العربٌة الساعودٌة والمعااٌٌر وايصادارات األخارى المعتمادة مان الهٌئاة الساعودٌة للمحاسابٌن القاانونٌٌن" .إن المعااٌٌر
الدولٌة المعتمدة هً المعاٌٌر الدولٌة كما صدرت من المجلس الدولً بايضافة الاى المتطلباات وايفصااحات التاً أضاافتها الهٌئاة
لبعض تلك المعاٌٌر وفقا لما ورد فً وثٌقة إعتماد المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً .وٌقصد بالمعاٌٌر وايصدارات األخرى هاو ماا
تعتمد الهٌئة من معاٌٌر وآراء فنٌة لمواضٌع ال تغطٌها المعاٌٌر الدولٌة مثل موضوع الزكاة.
ان القوائم المالٌة األولٌة المختصرة ال تشمل جمٌع ايٌضاحات والتً ٌتم فً العادة إرفاقها مع القوائم المالٌة السانوٌة ولاذلك ٌجاب
قراءتها مع القوائم المالٌة السنوٌة للشركة كما فً  31دٌسمبر 2917م .

 8-8العملة الوظٌفٌة وعملة العرض
تم عرض هذ القوائم المالٌة األولٌة المختصرة باللاير السعودي ،وهى العملة الوظٌفٌة وعملة العرض للشركة.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
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 -0المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة التً تم تطبٌقها من قبل الشركة
فٌما ٌلى بٌان بالمعاٌٌر الجدٌدة التً تم تطبٌقها ألول مرة اعتباراً من ٌ 0ناٌر 8302م:
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (" )9األدوات المالٌة"
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (" )15االٌرادات من العقود مع العمالء"
لم ٌنتج أثر مالً هاام مان تطبٌاق المعٌاار الادولً للتقرٌار الماالً رقام ( )9كماا لام ٌناتج أي أثار ماالً أو غٌار ماالً مان تطبٌاق
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (. )15
 -5المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة قٌد اإلصدار ولم ٌحن موعد تطبٌقها بعد
فٌما ٌلً وصف مختصر للمعٌار القابل للتطبٌق على بنود القوائم المالٌة للشركة والذى لم ٌسرى مفعوله بعد:
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم " 06عقود اإلٌجارات"
أصااادر مجلاااس معااااٌٌر المحاسااابة الااادولً المعٌاااار الااادولً للتقرٌااار الماااالً رقااام  16فاااً ٌنااااٌر 2916م والاااذي ٌطباااق علاااى
الفتااارات المالٌاااة التاااً تبااادأ فاااً  2919/91/91م وماااا بعااادها ماااع الساااماح باااالتطبٌق المبكااار للشاااركات التاااً تطباااق المعٌاااار
الاااادولً للتقرٌاااار المااااالً رقاااام ٌ .15هاااادف المعٌااااار الااااى تااااوفٌر معلومااااات مالئمااااة لمسااااتخدمً القااااوائم المالٌااااة لتقٌااااٌم أثاااار
ايٌجارات على مركز المنشؤة المالً وأدائها المالً وتدفقاتها النقدٌة.
ٌحدد المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  16كٌفٌة االعتراف ،القٌاس ،العرض وايفصاح عن عقود ايٌجارٌ .قدم المعٌار نموذه
محاسبً واحدٌ ،تطلب من المستؤجرٌن االعتراف بموجودات ومطلوبات جمٌع عقود ايٌجار إال إذا كانت مدة ايٌجار  12شهرا
أو اقل أو أن األصل موضوع العقد ذو قٌمة منخفضةٌ .ستمر المإجرٌن بتصنٌف عقود ايٌجارات كتشغٌلٌة أو تموٌلٌة ،ضمن
مفهوم المعٌار الدولً يعداد التقارٌر المالٌة رقم  16المتعلق بالمحاسبة للمإجر دون تغٌٌر جوهري عن المعٌار المحاسبً
الدولً السابق رقم .17

األثر المحتمل للمعٌار الدولً للتقرٌر المالً الجدٌد والمعدل الذي تم إصداره ولم ٌحن وقت تطبٌقه بعد
تقوم الشركة حالٌا ً بدراسة مفصلة للوصول إلى تقٌٌم معقول لتؤثٌر تطبٌق هذا المعٌار على المبالغ المدرجة وايفصاحات الواردة
فً القوائم المالٌة للشركة ،وسٌتم ايفصاح عن ذلك حٌن إنتهاء الشركة من تلك الدراسة المفصلة.
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 -4التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة
ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة إستخدام أحكام وتقدٌرات وافتراضات تإثر فً قٌم ايٌرادات والمصروفات
والموجودات والمطلوبات وايٌضاحات المرفقة بجانب ايفصاح عن المطلوبات المحتملة.
إن عدم التٌقن بخصوص هذ االفتراضات والتقدٌرات قد ٌإدي ربما لنتائج تتطلب تعدٌالً جوهرٌا ً على القٌم الدفترٌة
للموجودات والمطلوبات المتؤثرة فً الفترات المستقبلٌة.
عند اعداد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة تم استخدام تقدٌرات وافتراضات محاسبٌة مماثلة لما تم تطبٌقها عند اعداد القوائم
المالٌة السنوٌة للشركة كما فً  31دٌسمبر 2917م باستثناء التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة عند تطبٌق المعٌارٌن
الدولٌٌن للتقرٌر المالً رقم ( 9و .)15
فٌما ٌلً االفتراضات األساسٌة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئٌسٌة األخرى لعدم التؤكد كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً
والتً تشكل مخاطر عالٌة قد تإدي إلى تعدٌالت جوهرٌة فً القٌم الدفترٌة للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالٌة
التالٌة .هذا وتعتمد الشركة فً افتراضاتها وتقدٌراتها على معاٌٌر متاحة لها عند إعداد القوائم المالٌة وهذ االفتراضات
والتقدٌرات حول التطورات المستقبلٌة قد تتغٌر نتٌجة تغٌرات السوق والظروف الخارجة عن سٌطرة الشركة ومثل هذ
التغٌرات على االفتراضات ٌتم إٌضاحها عند حدوثها.
أ) مبدأ االستمرارٌة
لٌس لدى إدارة الشركة أي شك ٌذكر حول قدرة الشركة على االستمرار .وعلٌه ،فقد تام إعاداد القاوائم المالٌاة األولٌاة علاى
أساس مبدأ االستمرارٌة.
ب) مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها
ٌاتم تحدٌاد مخصااص الادٌون المشااكوك فاً تحصااٌلها باالرجوع إلاى مجموعااة مان العواماال للتؤكاد ماان أن ارصادة الماادٌنون
التجارٌون غٌر مبالغ فٌها نتٌجاة احتماال عادم تحصاٌلها ،بماا فاً ذلاك إجماالً جاودة وأعماار المادٌنون التجاارٌون والتقٌاٌم
ايئتمااانً المسااتمر ألوضاااع العمااالء المالٌااة والضاامانات المطلوبااة ماان العمااالء فااً ظااروف معٌنااة .أٌضاااٌ ،ااتم تسااجٌل
مخصصات محددة للحسابات الفردٌة عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً ٌشٌر إلى احتمالٌة عدم التمكن من تحصٌل الذمم.
ج) مخصص بضاعة تالفة وبطٌئة الحركة
تدره البضاعة بسعر التكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقق أٌهما أقال .تاتم التعادٌالت لتخفاٌض تكلفاة البضااعة إلاى صاافً
القٌمااة القابلااة للتحقااق  -إذا لاازم ذلااك  -علااى مسااتوى المنااتج للزٌااادة المقاادرة ،أو التقااادم أو األرصاادة المنخفضااة .تتضاامن
العوامل المإثرة على هذ التعدٌالت التغٌر ات فً الطلاب علاى البضااعة ،والتغٌارات التكنولوجٌاة وتادهور النوعٌاة وأماور
الجودة .وبنا ًء على هذ العوامل تقوم الشركة بتحدٌاد نسابة مئوٌاة الحتسااب مخصاص مخازون تاالف وبطاًء الحركاةٌ .اتم
دورٌا ً مراجعة أٌة تعدٌالت قد تنتج عن االختالف فً العناصر أعال .
د) العمر المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات
تقااوم ايدارة بتقاادٌر العماار االفتراضااً للممتلكااات واآلالت والمعاادات بغاارض احتساااب االسااتهالك .وٌااتم إسااتهالك تكلفااة
الممتلكااات واآلالت والمعاادات علااى ماادة الخدمااة المتوقعااة التااً تاام تقاادٌرها بنااا ًء علااى ايسااتخدام المتوقااع والتقااادم لألصاال
وبرنامج الصٌانة وايصالح بايضافة إلى التقادم التقنً واعتبارات القٌماة المساتردة لألصال .تقاوم ايدارة بمراجعاة القٌماة
المتبقٌة والعمر االفتراضً للممتلكات واآلالت والمعدات على أساس دوري ،وٌاتم االساتهالك فاً الفتارات التالٌاة والتعادٌل
اذا كانت القٌمة الدفترٌة لألصل تختلف عن التقدٌرات السابقة لتقدٌر ايدارة.
هـ) التقٌٌم اإلكتواري لمطلوبات مكافأة نهاٌة الخدمة
ٌتم تحدٌد تكلفة مكافؤة نهاٌة الخدمة للعاملٌن بموجب برنامج المكافآت المحددة غٌر الممولة التً ٌتم قٌاسها باستعمال التقٌٌم
ايكتواريٌ .شمل التقٌٌم ايكتواري العدٌد من االفتراضات التً قد تختلف عن التطورات الفعلٌة فً المستقبل .وتشمل هذ
االفتراضات تحدٌد معدل الخصم ،والزٌادات المستقبلٌة فً الرواتب ،وسلوك العاملٌن ،ومعدل دوران العاملٌن .ونظراً
لتعقٌد التقٌٌم وطبٌعته طوٌلة األجل فإن التزام المكافؤة المحددة غٌر الممولة شدٌد الحساسٌة للتغٌرات فً هذ االفتراضات.
لذا تتم مراجعة جمٌع االفتراضات مرة أو أكثر فً السنة الواحدة عند الضرورة.
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و) االعتراف باإلٌرادات
لقد درست ايدارة البنود التفصٌلٌة لتحقٌق ايٌراد من بٌع السلع والمبٌنة فً المعٌار الدولً لتقرٌر المالً رقم 15
"ايٌرادات من العقود مع العمالء " ،وبشكل خاص إذا حولت الشركة مخاطر ومنافع الملكٌة للبضائع .استنادا إلى موافقة
العمٌل على تحمل مسإولٌة البضائع المباعة ،فإن ايدارة مقتنعة بؤنه تم تحوٌل المخاطر والمنافع الهامة وأن االعتراف
بايٌرادات مناسب.
ز) التقدٌرات غٌر المؤكدة
إن التقدٌرات الرئٌسٌة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئٌسٌة للتقدٌر غٌر المإكد كما فً نهاٌة فترة التقرٌر والتً تحمل
مخاطر مهمة قد تتسبب فً تعدٌالت جوهرٌة على قٌم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالٌة القادمة هً كما ٌلً:
-

انخفاض قٌمة المدٌنون التجارٌون
تقوم إدارة الشركة بتقٌٌم التحصٌالت من المدٌنون التجارٌون عند وجود احتمال بعدم تحصٌلها بشكل كاملٌ .تم تحدٌد
وجود انخفاض دائم فً قٌمة المدٌنون التجارٌون بعد قٌام إدارة الشركة بتقٌٌم المالءة المالٌة لعمالئها وكذلك بتقٌٌم
التسدٌدات خالل الفترة السابقة وبالرجوع إلى شروط التسهٌالت المتفق علٌها مع بعض العمالءٌ .تم إدراه الفرق ما
بٌن القٌمة المتوقع تحصٌلها والرصٌد الدفتري لتلك الذمم كمصروف فً قائمة األرباح أو الخسائر األولٌة وفً حال
تم استرداد تلك المبالغ فإنه ٌتم إدراه الفرق ما بٌن القٌمة المحصلة فعلٌا ً والقٌمة التً تم التوقع تحصٌلها سابقا ً فً
قائمة األرباح أو الخسائر األولٌة.

-

الممتلكات واآلالت والمعدات
ٌتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التً ٌتم تقدٌرها بنا ًء على االستخدام المتوقع
والتقادم لألصل ،وبرنامج الصٌانة وايصالح بايضافة إلى التقادم التقنً واعتبارات القٌمة المستردة لألصل .إن إدارة
الشركة لم تدره أٌة قٌمة متبقٌة لألصول على اعتبار أنها غٌر هامة.

ح) قٌاس القٌمة العادلة
القٌمة العادلة هً القٌماة التاً ساٌتم اساتالمها لبٌاع احاد الموجاودات ،أو دفعهاا لتحوٌال أي مان المطلوباات ضامن معاامالت
منتظمة بٌن المتعاملٌن بالسوق فً تارٌخ القٌاس فً ظل ظروف السوق السائدة (مثل الساعر الحاضار -علاى سابٌل المثاال)
بغض النظر إن كان ذلك السعر ملحوظا ً بصورة مباشرة أو مقدر باساتعمال أسالوب تقٌاٌم آخارٌ .ساتند قٌااس القٌماة العادلاة
إلى االفتراض بؤن بٌع األصل أو تحوٌل االلتزام سٌتم إما:
-

من خالل السوق الرئٌسٌة لألصل أو االلتزام ،أو
من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام فً ظل غٌاب السوق الرئٌسٌة.
إلٌها.

ٌجب أن تكون السوق الرئٌسٌة أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول
ٌتم قٌاس القٌماة العادلاة لألصال أو االلتازام باساتعمال االفتراضاات التاً ٌساتخدمها أطاراف الساوق عناد تساعٌر األصال أو
االلت زام على افتراض أن أطراف السوق ٌعملون بما ٌحقق أفضل مصالح اقتصادٌة لهم.
ٌؤخذ قٌاس القٌمة العادلة لألصل غٌر المالً فً الحسبان قدرة أطراف السوق على توفٌر منافع اقتصادٌة باستخدام األصال
فٌما ٌحقق أفضل منفعة منه أو ببٌعه إلى طرف آخر من أطراف الساوق الساتخدامه فٌماا ٌحقاق أفضال منفعاة مناه .تساتخدم
الشااركة أسااالٌب تقٌااٌم تتناسااب مااع الظااروف واألحااوال وتتااوافر لهااا بٌانااات كافٌااة لقٌاااس القٌمااة العادلااة وتعظااٌم اسااتخدام
المعطٌات الملحوظة ذات العالقة وتقلٌص استخدام المعطٌات غٌر الملحوظة إلى أكبر حد.

82/03

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)

 - 6التغٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة
تطبق الشركة ألول مرة المعٌار الدولً للتقرٌار الماالً رقام (" )9األدوات المالٌاة"  ،والمعٌاار الادولً للتقرٌار الماالً رقام
(" ) 15االٌرادات من العقود مع العمالء"  ،وكال المعٌارٌن ٌتطلبا عند التطبٌق األولى تعادٌل أثار التطبٌاق إماا باؤثر رجعاى
عن طرٌق إعادة عرض أرقام المقارنة ألقرب فترة ممكنة أو األثر التراكمً عن طرٌق تعدٌل الرصاٌد االفتتااحً لألربااح
المبقاة مع استثناء تعدٌل آثار تطبٌق المحاسبة عن التحوط بؤثر مستقبلً ،ونظراً لعدم وجود آثار مالٌة ذات أهمٌة تم االبقاء
على أرصدة السنوات السابقة واألرصدة االفتتاحٌة كما هً دون تعدٌل ،أدنا آثار التطبٌق غٌر المالٌة :

المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (" )1األدوات المالٌة"
قامت الشركة بتطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌار الماالً رقام ( )9بداٌاة مان ٌ 1نااٌر 2918م الاذى حال محال معٌاار المحاسابة
الدولً رقم ( )39األدوات المالٌة "االعتراف والقٌاس" ،هذا ولم ٌنتج أي أثر مالً نتٌجة تطبٌق هذا المعٌاار حٌاث انحصار
التغٌر فً آثار غٌر مالٌة ناتجة عن تصنٌف الموجودات المالٌاة فاً فئاات تختلاف عان الفئاات التاً تبناهاا معٌاار المحاسابة
الادولً رقاام  39فااً ضااوء مفهااوم نمااوذه أعمااال الشااركة الاذى تبنااا المعٌااار الاادولً للتقرٌاار المااالً رقاام ( ، )9كمااا تبنااى
المعٌار منهجٌة خسارة االئتمان المتوقعة فً اثبات الهبوط فً الموجودات المالٌة بدال من منهجٌة الخسارة المتكبادة المتبعاة
فً معٌار المحاسبة الدولً رقم ( ، )39وفٌما ٌلى بٌان باآلثار غٌر المالٌة التً نتجت من التطبٌق :

معٌار المحاسبة الدولً رقم ()01
الفئة التً تخضع لها
الموجودات المالٌة
مرابحات ألجل
اسااتثمارات مالٌااة بغاارض
المتااااجرة بالقٌماااة العادلاااة
ماااااان خااااااالل الااااااربح أو
الخسارة
مدٌنون تجارٌون

أدوات مالٌااة محااتفظ بهااا تااارٌخ
االستحقاق  -بالتكلفة المستنفدة
أدوات مالٌة بالقٌماة العادلاة مان
خالل الربح أو الخسارة
التكلفة المستنفدة

المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ()1
الفئة التً تخضع لها
اٌضاحات الموجودات المالٌة
1
2

3

اساااااااتثمارات مالٌاااااااة
بالتكلفة المستنفدة
اساااااااتثمارات مالٌاااااااة
بالقٌماااة العادلاااة مااان
خااااااااالل الااااااااربح أو
الخسارة
مدٌنون تجارٌون

أدوات مالٌااااااة مقاسااااااة
بالتكلفة المستنفدة
أدوات مالٌااااااة بالقٌمااااااة
العادلة من خالل الاربح
أو الخسارة
التكلفة المستنفدة

.1

تحتفظ الشركة بهذ االستثمارات لغرض تحصٌل تدفقات نقدٌة تعاقدٌة وفق توارٌخ محددة لهذ التدفقات التً تمثال مادفوعات
ألصاال المبلااغ والفائاادة علااى اصاال المبلااغ القااائم وذلااك حسااب نمااوذه األعمااال للشااركة .بٌنمااا سااابقا كااان ٌااتم تبوٌااب هااذ
االستثمارات عند توافر النٌة والقدرة على االحتفاظ حتى تارٌخ االستحقاق .

.2

تحتفظ الشركة بهذ االستثمارات لغرض المتاجرة  ،وسابقا كان ٌتم االحتفاظ بهذ االستثمارات لغرض المتاجرة.

.3

ٌتم قٌاس المدٌنون التجارٌون بالتكلفة المستنفدة ،اال أن المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )9تبنى منهجٌاة خساارة االئتماان
المتوقعة فً اثبات هبوط الموجودات المالٌة والذى ٌختلف عن المنهجٌة السابقة فً هذا الشؤن ،ومع تطبٌاق المنهجٌاة الجدٌادة
للهبوط لم ٌنتج أثر ذو أهمٌة نسبٌة.
لم ٌكن لتطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )9أثر على السٌاسات المحاسبٌة المتعلقة بالمطلوبات المالٌة للشركة .
ان القٌمة الدفترٌة لجمٌع الموجودات والمطلوبات المالٌاة والمثبتاة ساابقا ً وفاق معٌاار المحاسابة الادولً رقام ( )39لام تتغٌار عناد
تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (.)9
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المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )04االٌرادات من العقود مع العمالء
بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم ( )18المطبق سابقاً ،قامت الشركة بإدراه ايٌرادات من بٌع البضائع عندما ٌكون هناك توقع
كاف بؤ ن هناك منافع اقتصادٌة مستقبلٌة سوف تتدفق إلى المنشؤة ،وانه ٌمكن قٌاس قٌمة هذ المنافع بطرٌقة ٌعتمد علٌها ،وٌتم اثبات
االٌرادات عند التسلٌم ،وهو ما ٌتماشى مع مضمون متطلبات المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )15فً هذا النوع من االٌرادات.
تقدم الشركة خصومات إضافٌة للعمالء وفق األوضاع التنافسٌة وحالة السوق ،لذا ٌتم إثبات ايٌرادات من المبٌعات على أساس
السعر المحدد فً العقد أو المتفق علٌه مع العمٌل بعد حسم الخصومات المحددة لكل عمٌل ،وهو ما ٌتماشى مع متطلبات المعٌار
الدولً للتقرٌر المالً رقم (.)15
وعلٌاااه ،لااام تناااتج أٌاااة آثاااار مالٌاااة مااان تطبٌاااق المعٌاااار الااادولً للتقرٌااار الماااالً رقااام ( )15حٌاااث ان مبلاااغ االٌاااراد الظااااهر بقائماااة
األرباح أو الخسائر لم ٌتم تعدٌله بؤٌة تسوٌات ناتجة عن التطبٌق .
وفٌما ٌلى السٌاسات المحاسبٌة الجدٌدة التً طبقتها الشركة فً ايثبات والقٌاس لبعض بنود القوائم المالٌة األولٌة المختصرة لفترة
الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 39ونٌو 2918م بسبب دخول المعٌارٌن الدولٌٌن للتقرٌر المالً رقم ( 9و  )15حٌز التطبٌق بدءاً من 1
ٌناٌر 2918م وفق ما هو مذكور أعال بإٌضاح رقم (: )3

 0-6األدوات المالٌة
-

ٌتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالٌة عندما تصبح الشركة طرف فً حقوق تعاقدٌة لألداة.

-

ٌتم إلغاء إثبات الموجودات المالٌة بصورة أساسٌة عند انقضاء الحقوق التعاقدٌة فً التدفقات النقدٌة من الموجودات المالٌة أو
عند تحوٌل الشركة لحقوقها التعاقدٌة فً استالم التدفقات النقدٌة أو التعهد بسداد التدفقات النقدٌة المستلمة بالكامل وبدون أي
تؤخٌر إلى طرف آخر بموجب ترتٌبات فورٌة سوا ًء (أ) حولت الشركة بصورة جوهرٌة جمٌع المخاطر والمنافع الخاصة بتلك
الموجودات ،أو (ب) أن الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرٌة بجمٌع المخاطر والمنافع الخاصة بتلك الموجودات إال
أنها حولت حقها فً السٌطرة على تلك الموجودات.

-

ٌتم الغاء إثبات المطلوبات المالٌة عندما ٌكون ايلتزام المحدد فً العقد تم إلغاإ أو انتهاإ أوتمت تسوٌته بشكل نهائً.

-

عند إلغاء ايعتراف بؤصل مالً أو التزام مالً فإن الفرق بٌن المبلغ الدفتري والعوض المستلم أو المدفوع ٌتم ايعتراف به فً
قائمة الربح والخسارة.
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أ) الموجودات المالٌة
اإلثبات والقٌاس األولً
ٌتم تصنٌف الموجودات المالٌة عند ايعتراف المبدئً كموجودات مالٌة إما
(أ) بغرض المتاجرة بالقٌمة العادلة من خالل الربح والخسارة ،أو
(ب) بالتكلفة المستنفدة ،تقوم ايدارة بتحدٌد تصنٌف الموجودات المالٌة عند ايعتراف األولً.

القٌاس الالحق
بعد ايثبات األولًٌ ،جب على الشركة أن تقٌس الموجودات المالٌة بؤنها موجودات مالٌة بالتكلفة المستنفدة،أوموجودات مالٌة بالقٌمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .على أساس كل من:
(أ) نموذه أعمال المنشؤة يدارة األصول المالٌة.
(ب) خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالً.
 ٌتم تصنٌف االستثمارات فً األداوات المالٌة بالتكلفة المستنفدة ،إذا كانت مقتنا بغرض تحصٌل تدفقات نقدٌة تعاقدٌة دورٌة منالمبلغ األصلً والعائد الثابت على االستثمار.
 ٌتم تصنٌف االستثمارات فً األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح والخسارة ،إذا كانت مقتنا ألغراض المتاجرة حٌثتستحوذ علٌها ا لشركة بشكل رئٌسً للوفاء باحتٌاجاتها الٌومٌة من السٌولة ،وتعمل من خاللها على تخفٌض تكالٌف إدارة
احتٌاجاتها من السٌولة تلك ولذا فهً تدٌر – بشكل نشط – العائد على المحفظة.
ٌتم تصنٌف االستثمارات المالٌة بغرض االقتناء من خالل الدخل الشامل متى انطبق علٌها نموذه األعمال للحصول على تدفقات
نقدٌة منها وتحصٌل العائد المالً مع إمكانٌة بٌعها لتحقٌق مكاسب رأسمالٌة وتسجل بالتكلفة فً تارٌخ التملك مع إعادة قٌاسها بالقٌمة
السوقٌة لها .وتصنف هذ االستثمارات كموجودات غٌر متداولة وٌتم إثبات التغٌرات فً قٌمتها العادلة فً الدخل الشامل بٌنما ٌتم
إثبات أي عوائد منها فً قائمة األرباح أو الخسائر.

إثبات االٌراد
بالنسبة لجمٌع الموجودات المالٌة بالتكلفة المستنفذة والموجودات المالٌة التً تحمل عائدٌ ،تم االعتراف بإٌرادات العوائد باستخدام
معدل العائد الفعلً ،وهو المعدل الذي ٌخفض المقبوضات النقدٌة المستقبلٌة المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالٌة أو لفترة
أقصر ،إلى صافً القٌمة الدفترٌة لألصل المالً .وٌتم إثبات صافً المكاسب والخسائر ضمن الربح أو الخسارة.
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انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة وعدم إمكانٌة استردادها
تقااوم الشااركة بتطبٌااق نمااوذه الخسااائر االئتمانٌااة المتوقعااة لقٌاااس واثبااات خسااارة الهبااوط فااً القٌمااة للموجااودات المالٌااة ،والتعاارض
لمخاطر االئتمان ألدوات الدٌن ،وٌتم قٌاسها بالتكلفة المطفؤة ،مثل القروض والودائع والذمم المدٌنة التجارٌة.
ٌتم احتساب خسائر ايئتمان المتوقعة كتقدٌر مرجح الحتمال خسائر االئتمان (أي القٌمة الحالٌة لجمٌع حاالت العجز النقدي) مقسومة
على العمر المتوقع لألصل المالً .إن العجز فً النقد هو الفرق بٌن التدفقات النقدٌة المستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدٌة التً تتوقع
الشركة استالمها .إن خسائر االئتمان المتوقعة تؤخذ فً ايعتبار مبلغ وتوقٌت الدفعات وبالتالً تنشاؤ خساائر االئتماان حتاى لاو كانات
الشركة تتوقع أن تستلم الادفعات بالكامال ،ولكان فاً موعاد اساتحقاق محادد بالعقاد .تتطلاب طرٌقاة الخساائر االئتمانٌاة المتوقعاة تقٌاٌم
مخاطر االئتمان والتعثر عن السداد وتوقٌت تحصاٌلها مناذ االعتاراف المبادئً .وٌتطلاب ذلاك االعتاراف بمخصاص خساائر االئتماان
المتوقعة فً قائمة األرباح أو الخسائر وأٌضا ً للذمم المدٌنة التً نشؤت حدٌثا ً أو تم اقتناإها.
ٌتم قٌاس انخفاض قٌمة الموجودات المالٌاة إماا بخساائر ائتمانٌاة متوقعاة لمادة  12شاهراً أو خساائر ائتمانٌاة متوقعاة علاى مادى عمار
األصل ،وذلك اعتمادا على ما إذا كان هناك زٌادة جوهرٌة فً مخاطر االئتمان منذ بداٌة االعتراف باألصال .تمثال خساائر االئتماان
المتوقعة خالل  12شهراً خسائر ائتمانٌ ة متوقعة ناتجة عن أحداث التعثر عن السداد التً قد تكون ممكنة خالل  12شهرا بعد انتهااء
الفترة المالٌة .تمثل الخسائر االئتمانٌة المتوقعة خالل عمر الدٌن أٌه خسائر ائتمانٌة متوقعة والتً قد تنتج عن كافة الحاالت المحتملة
للتؤخر فً السداد على مدى العمر المتوقع لألصل المالً.

الذمم المدٌنة التجارٌة قصٌرة األجل ،عادة ما تكون أقل من  12شهراً ،وعلٌه فإنه ٌتم احتساب مخصص الخساائر ايئتمانٌاة بطرٌقاة
ال تختلف عن طرٌقة خسائر االئتمان المتوقعة خالل  12شهراً .تستخدم الشركة المادخل المبساط فاً المعٌاار الادولً للتقرٌار الماالً
رقم  9لقٌاس خسائر ايئتمان المتوقعة للذمم المدٌنة باستخدام مصفوفة تستند إلى أعمار الذمم المدٌنة.
كما تستخدم الشركة الخبارات الساابقة والتارٌخٌاة ومعادالت الخساارة باالعتمااد علاى أسااس االثناً عشار شاهراً الماضاٌة ،حٌاث ٌاتم
تعدٌل معدالت الخسائر التارٌخٌة لتعكس المعلومات عن الظروف الحالٌة والتوقعات المساتقبلٌة لألوضااع االقتصاادٌة فاً المساتقبل.
وتختلف معدالت الخسارة على أساس عمر المبالغ المستحقة.

ب -المطلوبات المالٌة
اإلثبات والقٌاس األولً
ٌتم تصنٌف المطلوبات المالٌة المتداولة بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .وتقوم الشركة بتحدٌد تصنٌف مطلوباتها المالٌة
عند ايثبات األولً لها.
ٌتم ايعتراف بكافة المطلوبات المالٌة أولٌا ً بالقٌمة العادلة بعد خصم التكالٌف العائدة مباشرة للمعامالت.
تتضمن مطلوبات الشركة المالٌة الذمم الدائنة التجارٌة وأي أرصدة دائنة أخرى مستحقة الدفع.

القٌاس الالحق
ٌعتمد قٌاس المطلوبات المالٌة على تصنٌفها كمطلوبات مالٌة بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كمطلوباات مالٌاة أخارى.
علما ً بؤن الشركة لٌس لدٌها أٌة مطلوبات مالٌة كمطلوبات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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إلغاء إثبات المطلوبات المالٌة
ٌتم إلغاء االعتراف بااللتزامات المالٌة عندما ٌتم ايعفاء من ايلتزام المحدد أو إلغاإ أو انتهاء مدته .عند استبدال التزام مالً حالً
بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهرٌا ً أو بتعدٌل شروط المطلوبات الحالٌة بشكل جوهريٌ ،تم معاملة هذا التبدٌل أو
التعدٌل كعدم تحقق لاللتزام األصلً وتحقق التزام جدٌد ،وٌتم االعتراف بالفرق فً القٌمة الدفترٌة ذات الصلة فً قائمة األرباح أو
الخسائر .

تسوٌة األدوات المالٌة
ٌتم تسوٌة الموجودات والمطلوبات المالٌة وٌتم إدراه صافً المبلغ فً قائمة المركز المالً عندما ٌكون هناك حق قانونً ملزم
لتسوٌة المبالغ المعترف بها وهناك نٌة لتسوٌة صافً قٌمة الموجودات  /وتسوٌة االلتزامات فً آن واحدٌ .جب أال ٌكون الحق
القانونً القابل للتنفٌذ مرهونا باألحداث المستقبلٌة ،وٌجب أن ٌكون قابل للتنفٌذ فً سٌاق األعمال االعتٌادٌة وفً حالة التخلف عن
السداد أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل.

 8-6اثبات اإلٌراد
ٌتم اثبات ايٌراد عند وفاء الشركة بالتزاماتها فً العقود مع العمالء بالمبلغ الذي ٌعكس التعوٌض المادي الذي تتوقعه الشركة مقابل
السلع أو الخدمات .على وجه التحدٌدٌ ،قدم المعٌار نموذه من خمس خطوات لالعتراف بايٌرادات:
الخطوة األولى :تحدٌد العقد أو العقود مع العمالء.
الخطوة الثانٌة :تحدٌد التزامات األداء فً العقد.
الخطوة الثالثة :تحدٌد سعر الصفقة.
الخطوة الرابعة :تحمٌل سعر الصفقة على التزامات األداء فً العقد.
الخطوة الخامسة :االعتراف بايٌرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بمتطلبات األداء.
 ٌتم االعتراف بايٌرادات عند أداء االلتزامات التعاقدٌة ،أي عندما تتنقل السٌطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بؤداء التزاممعٌن إلى العمٌل بما ٌمكنه من استخدامها للغرض المشتراة من أجله وبدون قٌود أو بانتفاعه بالخدمات المقدمة له بموجب العقد.
 ٌتم معاملة ايٌراد من بٌع أي منتجات فرعٌة ناجمة عن المخلفات الزراعٌة أو الصناعٌة كإٌرادات أخرى فً قائمة األرباح أوالخسائر.
 إذا فرقت الشركة بٌن سعر بٌع المنتج فً موقع التسلٌم بمقرها وسعر بٌع نفس المنتج تسلٌم موقع العمٌل فان الفرق الناجم عنذلك سٌتم معاملته كإٌراد نقل وٌتم إدراه التكلفة المقابلة له فً تكالٌف ايٌرادات.

الخصومات
غالبا ً ٌتم منح خصومات إضافٌة للعمالء وفق األوضاع التنافسٌة وحالة السوق ،لذا ٌتم إثبات ايٌرادات من المبٌعات على أساس
السعر المحدد فً العقد أو المتفق علٌه مع العمٌل بعد حسم الخصومات المحددة لكل عمٌل ،وٌتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدٌر
الخصومات وتوفٌرها ،باستخدام طرٌقة القٌمة المتوقعة ،وٌتم االعتراف بايٌراد فقط إلى الحد الذي ٌكون فٌه من المحتمل ج ًدا أال
ٌحدث انعكاس كبٌرٌ ،تم االعتراف بااللتزام التعاقدي للخصومات المتوقعة فً حجم المبالغ المستحقة الدفع للعمالء فٌما ٌتعلق
بالمبٌعات التً تتم حتى نهاٌة الفترة المشمولة بالتقرٌر.

عنصر التموٌل
ال تتوقع الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بٌن تسلٌم المنتجات المتفق على بٌعها للعمٌل والدفع من قبل العمٌل سنة واحدة ،لذلك
ال تقوم الشركة بتعدٌل أي من أسعار المعامالت بالقٌمة الزمنٌة للنقود.
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 - 2ملخص بأهم السٌاسات المحاسبٌة
فٌما ٌلً أهم السٌاسات المحاسبٌة التً استخدمتها الشركة فً إعداد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة.
 0-2المخزون
تظهر قٌمة المخزون فً القوائم المالٌة بالتكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقاق أٌهماا أقال وتحادد التكلفاة علاى اسااس المتوساط
الماارجح وتشاامل التكلفااة للمنتجااات الزراعٌااة المصاانعة وتحاات التصاانٌع علااى تكلفااة المااواد األولٌااة واألجااور والتكااالٌف غٌاار
المباشرة التً تساهم فً تحوٌل مدخالت االنتاه الى منتج نهائً وٌتم خصم القٌمة البٌعٌة ألي مناتج فرعاً مان تكاالٌف انتااه
المنتج الرئٌسً وتمثل صافً القٌمة القابلة للتحقق سعر البٌع التقدٌري ناقصا ً تكالٌف التصانٌع ايضاافٌة مان األعماال وحصاة
مالئمة من مصارٌف البٌع والتوزٌع.
تظهر قٌمة المخزون من المواد االولٌة ومواد التعبئة والمواد المستهلكة وقطع الغٌار فً القوائم المالٌة بالتكلفة أو بتكلفة
االستبدال أٌهما أقل.
تظهر المحاصٌل الزراعٌة والثمار التً تم جنٌها بصافً القٌمة البٌعٌة فً تارٌخ حصادها وتمثل صافً القٌمة البٌعٌة سعر
البٌع المقدر ناقصا ً اٌة تكالٌف اضافٌة متوقعة حتى إتمام بٌع المنتج.
وٌتم تقٌٌم المخزون وفقا ً لما ٌلً:
ٌتم قٌاس تكلفة اينتاه التام من ثمار القمح والزٌتون واألعالف والخضروات والفاكهة وغراس النخل والمنحل وفقا للتكلفاة
أو القٌمة البٌعٌة الصافٌة فً تارٌخ الحصاد.
ٌتم تقٌٌم المواد والمهمات وقطع الغٌار بالتكلفة ،وتحدد التكلفة على أساس طرٌقة المتوسط المرجح.
ٌتم قٌاس تكلفة المنتجات الزراعٌة المصنعة وتحت التصنٌع بالتكلفة أو صافً القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل.
ٌتم قٌاس تكلفة المحاصٌل القائمة والتً لم تبلغ مرحلة الحصاد بالتكلفة.
 8-2منح حكومٌة مقٌدة
ٌتم تقٌٌم المنح الحكومٌة المقٌدة  -وهً عبارة عن األرض المقام علٌها مزارع الشركة  -على أساس القٌمة العادلة
للموجودات الممنوحة ،وٌتم عرضها ضمن ايلتزامات إلى أن تتحقق شروط تحوٌلها.
 0-2الموجودات الحٌوٌة
ً
تظهر الموجودات الحٌوٌة بالقٌمة العادلاة ناقصاا تكلفاة البٌاع اال اذا كانات القٌماة العادلاة ال ٌمكان قٌاساها بشاكل موثاوق حٌنئاذ
تظهر الموجودات الحٌوٌة بتكلفة الشاراء والموجاودات الزراعٌاة الحٌوٌاة (األشاجار فاً مرحلاة النماو) بالتكلفاة التاً تتضامن
المااواد والعمالااة المباشاارة والتكااالٌف األخاارى غٌاار المباشاارة لحااٌن وصااول هااذ الموجااودات الزراعٌااة إل اى مرحلااة ايثمااار
(األشجار المثمرة) عندئذ ٌعاد تصنٌفها وٌتم البدء فً استهالكها.
تظهاار قٌمااة األشااجار المثماارة واألشااجار فااً مرحلااة النمااو والمنحاال بالتكلفااة وٌااتم تخفٌضااها بالخسااائر الناتجااة عاان الظااروف
الطبٌعٌة والتً ٌتم تحمٌلها لقائمة األرباح او الخسائر األولٌة فً الفترة الجارٌة.
ٌجري استهالك المناحل على مدار العمر اينتاجً لها وفقا ً لطرٌقة القسط السنوي الثابت .
ال ٌتم استهالك األشجار فً مرحلة النمو وٌتم استبعادها بالقٌمة الدفترٌة فً حالة تلفها.
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 5-2النباتات المثمرة
معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم " 16الممتلكات واآلالت والمعدات" عرف النباتات المثمرة بؤنها :
 تستخدم فً انتاه أو تورٌد منتجات زراعٌة . من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة . هناك احتمال بعٌد من بٌعها كمنتجات زراعٌة بخالف مبٌعات الخردة .ٌتم االعتراف االولً بالنباتاات المثمارة بالتكلفاة بعاد طارح االساتهالك المتاراكم وخساائر الهباوط المتراكماة .تشامل التكلفاة التاً
تكبدتها الشركة بالحصول على االصل وتشمل تكالٌف المواد الخام والعمالة وجمٌع التكالٌف المباشرة األخرى المرتبطاة بوضاع
الموجودات بالحالة التً تمكنها من تحقٌق الغرض الذي تم شراإها من اجله.
ٌتم االعتراف بؤي ارباح او خسائر ناجمة عن استبعاد النباتات المثمرة (تحسب على أساس الفرق بٌن صاافً متحصاالت البٌاع
والقٌمة الدفترٌة للنباتات) فً بند إٌرادات اخرى فً قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر االولٌة فاً الفتارة التاً ٌاتم
فٌها االستبعاد.
 4-2اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات
تقوم الشركة فً تارٌخ كل قائماة مركاز ماالً باإجراء مراجعاة دورٌاة للقاٌم الدفترٌاة للموجاودات الملموساة وغٌار الملموساة
للتؤكد من وجود أي مإشر على وقوع أي خسارة ناتجة عان إنخفااض فاً قٌماة هاذ الموجاودات .وفاً حالاة وجاود مثال هاذا
المإشر ،فإنه ٌتم تقدٌر القٌمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدٌد حجم هذ الخسارة .وفً الحاالت التً ال ٌمكان فٌهاا تقادٌر
القٌمة القابلة لالسترداد لذلك األصل ،تقوم الشركة بتقادٌر القٌماة القابلاة لالساترداد للوحادة المادرة للنقاد التاً ٌنتماً إلٌهاا ذلاك
األصل.
وفااً الحاااالت التااً ٌقاادر فٌهااا المبلااغ القاباال لالسااترداد لألصاال أو الوحاادة الماادرة للنقااد بؤقاال ماان قٌمتـااـه الدفترٌااة ،عندئااذ ٌااتم
تخفٌض القٌمة الدفترٌة لذلك األصل أو الوحادة المادرة للنقاد إلاى القٌماة القابلاة لالساترداد لهاا ،وٌاتم إثباات خساائر االنخفااض
كمصروف فوراً فً قائمة االرباح أو الخسائر األولٌة.
وإذا ما تم الحقا ً زوال أساباب مبلاغ خساارة اينخفااض فاً القٌماة فاان الشاركة عندئاذ تقاوم بزٌاادة القٌماة الدفترٌاة لألصال أو
الوحدة المدرة للنقد إلى القٌمة المعدلة القابلة لالسترداد له وبما ال ٌزٌد عن القٌمة الدفترٌة التً كاان علٌهاا األصال قبال اثباات
خسارة اينخفاض فً قٌمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد فً السنوات السابقة وٌتم إثبات عكس قٌد خسارة اينخفاض فً
القٌمة فً قائمة االرباح أو الخسائر األولٌة.

 6-2موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌع
ٌتم تصنٌف الموجودات غٌر المتداولة المتعلقة بالمجموعات المستبعدة كمحاتفظ بهاا للبٌاع فاً حاال كاان ساٌتم تحصاٌل قٌمتهاا
المدرجة بشكل رئٌسً من خالل معاملة بٌع بدالً من خالل االستخدام المستمر لهاٌ .تم تلبٌة هذا الشرط فقط عندما ٌكون البٌاع
محتمال بدرجة عالٌة وٌكون االصل غٌر المتداول (أو المجموعة المستبعدة) متوفرا للبٌع فورا فً وضعه الحالً خاضعا فقط
للشروط الطبٌعٌة واالعتٌادٌة واحتمال بٌع االصال عاالً الحادوث ٌ .نبغاً أن تكاون االدارة ملتزماة بعملٌاة البٌاع وٌكاون مان
المحتمل أن ٌتم االعتراف بعملٌة البٌع كاملة خالل سنة واحدة من تارٌخ التصنٌف.
عندما تكون الشركة ملتزمة بخطة بٌع تتضمن خسارة للسٌطرة على شركة تابعة ٌتم تصنٌف جمٌع موجودات ومطلوبات تلك
الشركة التابعة كمحتفظ بها للبٌع عند تلبٌة الشروط الواردة اعال بغض النظر عن فٌما اذا كانت الشركة سوف تحتفظ بحقاوق
ملكٌة غٌر مسٌطرة فً الشركة التابعة السابقة بعد البٌع.
عندما تلتزم الشركة بخطة بٌع تتضمن استبعاد الستثمار أو حصة فً استثمار فاً شاركة زمٌلاه أو مشاروع مشاترك فاناه ٌاتم
تصنٌف االستثمار أو جزء من االستثمار الذي سوف ٌتم استبعاد كمحتفظ به للبٌع عند تلبٌاة الشاروط الاواردة اعاال وتتوقاف
الشركة عن استخدام طرٌقة حقاوق الملكٌاة فٌماا ٌتعلاق باالجزء المصانف كمحاتفظ باه للبٌاع ٌ.اتم االساتمرار بتساجٌل أي جازء
محتفظ به الستثمار فً شركة زمٌلة أو مشروع مشترك لم ٌتم تصنٌفه كمحتفظ للبٌع باستخدام طرٌقة حقوق الملكٌاة  ،تتوقاف
الشركة عن استخدام طرٌقاة حقاوق الملكٌاة عناد االساتبعاد عنادما ٌناتج فقادان الشاركة للتاؤثٌر الفعاال علاى الشاركة الزمٌلاة او
المشروع المشترك.
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بعد االستبعاد تقوم الشركة بتسجٌل أٌة حصة متبقٌة فً الشركة الزمٌلة أو المشروع المشترك وفقاا للمعٌاار المحاسابً الادولً
رقم  29اال إذا كانت الحصة المت بقٌة تمثل شركة زمٌلة او مشاروع مشاترك وفاً هاذ الحالاة تساتخدم الشاركة طرٌقاة حقاوق
الملكٌة (انظر السٌاسة المحاسبٌة المتعلقة بالمحاسبة عن االستثمارات فً شركة زمٌلة و المشارٌع المشتركة الواردة أعال )
ٌتم قٌاس الموجودات غٌر المتداولة (والمجموعات المستبعدة) والمصنفة كموجودات محتفظ بٌها للبٌع بالقٌمة الدفترٌة السابقة
أو القٌمة العادلة ناقصا تكالٌف البٌع اٌهما أقل.
 2-2ممتلكات وآالت ومعدات
تظهاار الممتلكااات واآلالت والمعاادات بالتكلفااة التارٌخٌااة بعااد طاارح االسااتهالك المتااراكم وخسااائر الهبااوط المتراكمااة (مااا عاادا
األراضً حٌث أنها ال تستهلك)ٌ .تم االعتراف بالنفقات المتكبدة الستبدال أي من مكونات األصال كبناد منفصال وٌاتم رساملته
مقابل شطب المبالغ الدفترٌة للجزء المستبدل و ترسمل أٌة نفقات أخرى فقط عند زٌادة المنافع االقتصادٌة المساتقبلٌة المتعلقاة
باألصل .أما تكالٌف ايصالح والصٌانة الدورٌة للممتلكات واآلالت والمعدات ٌعترف بها فً قائماة األربااح أو الخساائر عناد
تكبدها.
ٌتم مراجعة العمر االنتاجً للممتلكات واآلالت والمعدات فً نهاٌة كل سانة وفاً حالاة اخاتالف العمار اينتااجً المتوقاع عماا
سبق تقدٌر سابقا ً ٌتم استهالك القٌمة المتبقٌة الدفترٌة على العمر اينتاجً المتبقً بعد إعادة التقدٌر إعتباراً من السنة التاً تام
فٌها إعادة التقدٌر.
فٌما ٌتعلق فً االلتزامات الحالٌاة لززالاة واالساتعادة وااللتزاماات المماثلاة (تفكٌاك وازالاة االصال) تاتم إضاافة التغٌارات فاً
االلتزام الى تكلفة األصل ذو العالقة أو خصمها منه فً الفترة الحالٌة بحٌث ال ٌزٌاد المبلاغ المخصاوم مان تكلفاة األصال عان
مبلغاه المسااجل ،وإذا زاد االنخفاااض فااً االلتازام عاان المبلااغ المسااجل لألصال فإنااه ٌجااب االعتااراف بالزٌاادة فااوراً فااً قائمااة
االرباح او الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولٌة .إذا نجم عن التعدٌل إضافة الاى تكلفاة األصال ،فاإن الشاركة تنظار فٌماا إذا
كان ذلك داللة على ان المبلغ الجدٌد المسجل لألصل قد ال ٌكون قابالً لالسترداد بكامله ،وإذا كان األمار كاذلك ،تقاوم الشاركة
باختبار األصل ألجل االنخفاض فً القٌمة وذلك بتقدٌر قٌمتاه القابلاة لالساترداد ومعالجاة أٌاة خساارة فاً انخفااض القٌماة فاً
قائمة االرباح او الخسائر االولٌة.
ٌتم رسملة تكالٌف التموٌل للقروض التً استخدمت مباشرة لتموٌل إنشاء الموجودات خالل الفتارة الزمنٌاة الالزماة الساتكمال
تلك الموجودات وإعدادها لالستخدام المحدد لها وذلك عندما ٌكون األصل مإهل لتحمل تكلفة االقتراض.
ٌ تم االعتراف بمصروف االستهالك فً قائماة األربااح أو الخساائر االولٌاة بطرٌقاة القساط الثابات علاى مادى العمار اينتااجً
المقدر لكل بند من بناود الممتلكاات واآلالت والمعاداتٌ .اتم اساتهالك الموجاودات المقاماة علاى أراضاً مساتؤجرة (تحساٌنات
المبانً المستؤجرة) على مدة عقد ايٌجار أو على االعمار االنتاجٌة للموجودات أٌهما أقل.
عندما ٌختلف العمر اينتاجً لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات ٌتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.
ٌ تم احتساب االستهالك على جمٌع بنود الممتلكاات واآلالت والمعادات وذلاك لتخفاٌض قٌمتهاا الدفترٌاة حساب العمار االنتااجً
المقدر كما ٌلً :
النوع
مبانً وصوامع
آبار وملحقاتها
آلٌات ومعدات زراعٌة
وسائل نقل
آالت وتجهٌزات

األعمار االنتاجٌة
: 19 - 3
: 25 - 5
: 29 - 19
: 25 -15
: 29 - 6

النوع
عدد وأدوات
أثاث وتجهٌزات
طرق المشروع
قطع رأسمالٌة وعمرات
أشجار ونبات مثمرة

األعمار االنتاجٌة
: 29 - 19
: 25 - 2,5
:3
: 33
: 19 - 2

تقوم الشركة بمراجعة االعمار االنتاجٌة والقٌمة المتبقٌة للممتلكات واآلالت والمعدات فً نهاٌة كل سنة مالٌاة ،للتؤكاد مان أنهاا
تعكس المنفعة المتحصل علٌها ،وفً حال وجاود فارق ٌاتم التعامال معاه كتغٌارات فاً التقادٌرات المحاسابٌة (فاً سانة التغٌٌار
والسنوات الالحقة).
82/02

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)
 2-2التكالٌف الالحقة للممتلكات واآلالت و المعدات
تسجل تكلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضامن القٌماة المدرجاة لاذلك البناد إذا كاان مان المحتمال
تدفق منافع اقتصادٌة مستقبلٌة للشركة تكمن فً ذلك الجزء إضافة إلى إمكانٌة قٌاس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق ،وٌاتم إلغااء
اعتراف القٌمة المدرجة للجزء القدٌم المستبدل.
تسجل التكالٌف والمصارٌف الٌومٌة التً تتحملها الشركة على صٌانة وتشغٌل الممتلكات واآلالت والمعدات فً قائمة االرباح
او الخسائر االولٌة عند تكبدهاٌ .تم رسملة التحسٌنات التً تزٌد بصورة جوهرٌة من قٌمة األصل أو عمر االصل المعنً.
 1-2اإلٌجار
ٌتم تصنٌف عقود ايٌجار كإٌجارات تموٌلٌة عندما تتحول بموجب شروط عقود ايٌجار المخاطر ومنافع التملك إلى
المستؤجر بشكل جوهري .كل عقود ايٌجار األخرى ٌتم تصنٌفها كعقود إٌجار تشغٌلٌة.
الشركة كمؤجر
أ)
ٌتم تحقٌق إٌراد ايٌجار من ايٌجارات التشغٌلٌة وفقا لطرٌقة القسط الثابت بناء على فترة عقد ايٌجار المتعلق بهاٌ .تم
إضافة التكالٌف األولٌة المباشرة المتعلقة بالتفاوض وإعداد عقد ايٌجار التشغٌلً إلى القٌمة الدفترٌة لألصل المإجر
بحٌث ٌتم االعتراف بها وفقا لقاعدة القسط الثابت وعلى أساس فترة ايٌجار.
ب) الشركة كمستأجر
إن الموجودات بموجب عقد إٌجار تموٌلً ٌتم تسجٌلها مبدئٌا كموجودات للشركة بالقٌمة العادلة بتارٌخ بداٌة عقد ايٌجار
أو إذا كانت أقل ،بالقٌمة الحالٌة للحد األدنى لدفعات ايٌجارٌ .تم إدراه قٌمة المطلوبات المقابلة للمإجر فً قائمة المركز
المالً األولٌة كالتزامات عقود إٌجار تموٌلٌة.
ٌتم توزٌع مدفوعات ايٌجار ما بٌن التكالٌف المالٌة وتنزٌل لاللتزام المستحق بموجب عقد ايٌجار التموٌلً بهدف
تحقٌق سعر فائدة ثابت على الرصٌد المتبقً من االلتزامٌ .تم تحمٌل تكالٌف التموٌل مباشرة إلى قائمة األرباح او
الخسائر األولٌة إال إذا كانت متعلقة بصورة مباشرة بموجودات مإهلة وفً هذ الحالة ٌتم رسملتها بموجب السٌاسة
العامة للشركة بتكلفة االقتراض.
ٌتم اال عتراف بدفعات ايٌجارات التشغٌلٌة كمصروف ضمن قائمة األرباح أو الخسائر األولٌة وفقا لطرٌقة القسط الثابت
وبناء على فترة التؤجٌر .توزع المنافع االقتصادٌة الممنوحة أو المتوقعة كمحفز للدخول فً عقد إٌجار تشغٌلً على
أساس القسط الثابت على فترة التؤجٌر.
 03-2تكلفة االقتراض
تكالٌف االقتراض التً ترتبط مباشرة باقتناء ،أو بناء أو إنتاه أصل مإهل للرسملة ،ومن المتوقع أن ٌستغرق إنجاز
للغرض المقام من أجله أو حتى بٌعه فترة من الزمن ،فإنه ٌتم تحمٌلها كجزء من تكلفة ذلك األصل حتى استكمال اينجاز أو
البٌع.
ٌااتم خصاام ايٌاارادات الناتجااة عاان االسااتثمار المإقاات لهااذ األمااوال المقترضااة ماان تكلفااة االقتااراض ،وذلااك فااً حاادود مااا تاام
اقتراضه خصٌصا ً من أجل الحصول على األصل المإهل.
إن جمٌع تكالٌف االقتراض األخرى تظهر ضمن األرباح أو الخسائر فً السنة التً تم تحمٌلها بها.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)
 00-2مخصصات منافع الموظفٌن
تقوم الشركة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتؤمٌن االجتماعً لمنسوبٌها وفقا ً لنظام العمل السعودي.
أ) اإلجازات السنوٌة
ٌتم عمل استحقاق لاللتزامات المقدرة الستحقاقات الموظفٌن المتعلقة بايجازات السنوٌة بناء على نظام العمل السعودي.
ب) مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
ً
تساااتحق مكافاااؤة نهاٌاااة الخدماااة لكافاااة الماااوظفٌن العااااملٌن وفقاااا لشاااروط وأحكاااام نظاااام العمااال المتباااع فاااً الشاااركة ،
عند انتهاء عقود خدماتهم.
ٌتم احتساب التزام الشركة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طرٌق تقدٌر قٌمة المنافع المستقبلٌة التً تستحق للموظفٌن
فً الفترات الحالٌة والمستقبلٌة وتخصم القٌمة للوصول إلى القٌمة الحالٌة.
تضع الشركة االفتراضات التً تستخدم عند تحدٌد العناصر الرئٌسٌة للتكالٌف بغرض الوفاء بهذ االلتزامات المساتقبلٌة.
ٌتم وضع هذ االفتراضاات بعاد استشاارة الخبٌار االكتاواري فاً الشاركة وتشامل تلاك االفتراضاات التاً تساتخدم لتحدٌاد
تكلفة الخدمة االعتٌادٌة وكاذلك عناصار التموٌال المتعلقاة بالمطلوبااتٌ .قاوم الخبٌار االكتاواري المإهال باحتسااب التازام
المنافع المحددة وذلك باستخدام طرٌقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة.
ٌاتم االعتااراف بإعاادة تقٌااٌم التزامااات المناافع المحااددة التااً تتكاون ماان األربااح والخسااائر االكتوارٌااة مباشارة فااً قائمااة
األرباااح او الخسااائر والاادخل الشااامل اآلخاار األو لٌااة ،وتحاادد الشااركة مصااروف الفائاادة الصااافً علااى التزامااات المنااافع
المحددة للفترة عن طرٌق تطبٌق معدل الخصم الذي ٌستخدم فً قٌاس التزامات المنافع المحددة عند بداٌة الفتارة السانوٌة
وصافً االلتزامات المحددة فٌما بعد باألخذ باالعتبار أي تغٌر ٌطرأ على صافً التزاماات المناافع المحاددة خاالل الفتارة
نتٌجااة المساااهمات والماادفوعات لاللتزاماااتٌ .ااتم االعتااراف بمصااروف الفائاادة الصااافً والمصااروفات األخاارى المتعلقااة
بخطط المنافع المحددة فً قائمة األرباح أو الخسائر األولٌة.
 08-2المخصصات
تجنب المخصصات عند وجود التزامات قانونٌة أو متوقعة على الشركة ناجمة عن أحداث سابقة ومن المحتمل بشكل كبٌر أن
تتطلب استخدام الموارد المالٌة لسداد هذا االلتزامٌ .تم ادراه المصارٌف المتعلقاة باؤي مخصاص فاً قائماة الادخل بعاد خصام
المبالغ المستردة إن وجدت.
 00-2ربحٌة السهم
ٌتم عرض ربحٌة السهم األساس وربحٌة السهم المخفضة (إن وجدت) وذلك لألسهم العادٌة ،حٌث ٌاتم احتسااب ربحٌاة الساهم
األساس بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األساهم العادٌاة للشاركة علاى المتوساط المارجح لعادد األساهم العادٌاة القائماة
خالل الفترة ،معدلة بعدد األسهم العادٌة المعاد شراإها أو المصدرة خالل الفترة .وٌتم احتساب ربحٌة السهم المخفضة بتعدٌل
الربح أو الخساارة الخاصاة بحملاة األساهم العادٌاة للشاركة والمتوساط المارجح لعادد األساهم القائماة خاالل الفتارة بآثاار جمٌاع
األسهم العادٌة المخفضة المحتمل إصدارها.
 05-2المعامالت بالعمالت األجنبٌة
ٌتم تسجٌل المعامالت التً تقوم بها الشركة بعمالت مختلفة عن عملة البٌئة االقتصادٌة الرئٌسٌة التً تمارس الشركة نشااطها
من خاللها (عملتها الوظٌفٌة  -اللاير السعودي) باستخدام أسعار الصارف الساائدة بتاارٌخ حادوث تلاك المعاامالتٌ .اتم تحوٌال
الموجودات وااللتزامات الن قدٌة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتارٌخ إعاداد القاوائم المالٌاة األولٌاة وٌاتم االعتاراف بؤربااح
وخسائر فروقات العملة الناجمة مباشرة فً قائمة االرباح او الخسائر األولٌة.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)
 04-2المصارٌف
تتضمن المصارٌف البٌعٌة والتسوٌقٌة المصارٌف المباشرة وغٌر المباشرة التً ال تعتبر جزء من تكلفة االٌرادات .تتمثل
مصارٌف البٌع والتسوٌق فى كل ما ٌتعلق بنشاط البٌع وسٌارات توصٌل البضاعة بايضافة إلى باقً المصارٌف األخرى
المتعلقة بالتسوٌق.
تتضمن المصارٌف العمومٌة وايدارٌة التكالٌف المباشرة وغٌر المباشرة التً لٌست جزءا محدداً من األنشطة التشغٌلٌة حٌث
تتضمن الرواتب وحقوق الموظفٌن األخرى وايٌجارات وأتعاب الخدمات ايستشارٌة ومصارٌف االتصاالت وغٌرها.
ٌتم توزٌع المصارٌف المشتركة بٌن تكلفة المبٌعات ،والمصارٌف البٌعٌة والتسوٌقٌة ،والمصارٌف العمومٌة وايدارٌة على
أساس منتظم عند الحاجة الى ذلك .
 06-2مخصص الزكاة
تخضع الشركة لتعلٌمات الهٌئة العامة للزكاة والدخل فً المملكة العربٌة السعودٌةٌ .تم االستدراك للزكاة وفقا لمبدأ
االستحقاقٌ .تم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي ،وٌجري تسجٌل أٌة فروقات بٌن المخصص والربط النهائً
عند اعتماد الربط النهائً حٌث ٌتم حٌنئذ تسوٌة المخصص.
 02-2القطاعات التشغٌلٌة
القطاع التشغٌلً هو احد مكونات الشركة :
أ) الذي ٌقوم بؤنشطة أعمال قد ٌكتسب منها إٌرادات وٌتحمل عنها مصاارٌف (بماا فاً ذلاك ايٌارادات والمصاارٌف المتعلقاة
بمعامالت مع مكونات الشركة نفسها) .
ب) الذي تراجع نتائجه التشغٌلٌة  -بشكل مناتظم ـ مان قبال رئاٌس صاانعً القارارات التشاغٌلٌة بالمنشاؤة التخااذ قارارات حاول
الموارد التً سٌتم تخصٌصها للقطاع ،ولتقوٌم أدائه .
ه) الذي تتوفر عنه معلومات مالٌة منفصلة .
نتااائج القطاااع التشااغٌلً التااً تاام التقرٌاار عنهااا لاارئٌس صااانعً القاارارات التشااغٌلٌة تتضاامن البنااود المباشاارة التعلقااة بالقطاااع
التشااغٌلً والبنااود ال تااً تااوزع علااى القطاااع التشااغٌلً بدرجااة معقولااة  .لاادى الشااركة قطاعااات تشااغٌلٌة كمااا هااو موضااح فااً
ايٌضاح رقم (.)17
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)
 -2ممتلكات وآالت ومعدات ،صافً
اراضً زراعٌة*

آبار و ملحقاتها

مبانً وصوامع

وسائل نقل

طرق المشروع

قطع رأسمالٌة
وعمرات

اشجار و نباتات
مثمرة**

آلٌات وعدد ومعدات
زراعٌة واثاث وتجهٌزات

49,661,336

32,472,573

28,486,886

269,188,177

الثروة
الحٌوانٌة

مشروعات
قٌد التنفٌذ

اشجار و نباتات غٌر
مثمرة

121,345,629

399,774

7,229,358

1,195,128,927

إجمالً

التكلفة
الرصٌد فً ٌ 0ناٌر 8302م

58,719,999

77,189,748

392,451,817

176,973,729

إضافات

-

-

3,373,759

113,999

-

-

2,926,141

-

9,399,559

-

869,699

16,592,221

استبعادات

-

-

-

()214,121

-

-

-

()19,549,693

-

-

-

()19,763,724

اعادة تصنٌف

-

-

-

-

-

-

-

-

1,974,216

-

()1,974,216

-

تحوٌالت

-

-

-

-

-

-

-

27,173,449

()27,173,449

-

-

-

الرصٌد فً ٌ 03ونٌو 8302م

42,201,333

22,021,252

014,284,462

024,128,612

53,660,006

08,528,420

00,500,382

826,208,305

035,444,144

031,225

2,385,208

0,833,146,485

الرصٌد فً ٌ 0ناٌر 8302م

-

42,776,489

324,226,363

112,287,919

34,119,897

14,477,979

15,279,315

48,944,257

-

399,763

-

592,412,973

إستبعادات

-

هبوط فً قٌمة الموجودات ***

اإلستهالك
إضافات

الرصٌد فً ٌ 03ونٌو 8302م

1,699,395
-

6,976,689
-

5,999,268

1,623,963

484,363

5,259,792

18,798,794

-

-

-

39,761,985

()214,112

-

-

-

()19,549,693

-

-

-

()19,763,715

-

-

-

2,958,633

-

-

-

-

-

-

-

2,958,633

-

55,024,224

003,030,350

083,000,232

04,205,263

05,160,558

83,401,302

42,030,042

-

031,260

-

680,562,126

صافً القٌمة الدفترٌة كما فً :
ٌ 03ونٌو 8302م

58,719,999

32,893,963

65,522,524

55,849,999

4,926,476

17,511,131

19,874,919

219,798,656

035,444,144

00

2,385,208

422,522,452

 00دٌسمبر 8302م

42,201,333

05,500,862

62,884,545

60,224,203

6,443,501

02,114,515

00,832,420

800,850,183

080,054,681

00

2,881,042

638,204,145

* تتمثل األراضً الزراعٌة فً المنح الحكومٌة المقٌدة والتً تم تقٌٌمها من قبل مكاتب متخصصة وتشمل هذ األراضً مبانً الشركة وأنشطتها وأعمالها (اٌضاح .)16
** ٌتضمن تكلفة البرسٌم مبلغ وقدر  11,926,299لاير سعودي من رصٌد األشجار والنباتات المثمرة وقد صدر قرار مجلس الوزراء بإٌقاف زراعة البرسٌم قبل حلول تارٌخ 1449/92/25هـ الموافق 2918/11/93م.
*** ٌتضمن بند اآللٌات و المعدات مبلغ  2,958,633لاير سعودي ٌمثل انخفاض فً قٌمة موجودات غٌر متداولة متعلقة بزراعة البرسٌم.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)
 -1موجودات حٌوٌة
الرصٌد القائم كما فً
 00دٌسمبر 8302م
ٌ 03ونٌو 8302م
(مراجعة)
(غٌر مراجعة)
7,796,697
16,289,869
285,138,928
115,269,845

رصٌد بداٌة السنة
اضافات
محصول محول الى المخزون

()69,638,338

()276,644,865

60,180,062

06,821,263

إدارة المخاطر الزراعٌة
تتعرض الشركة للمخاطر االتٌة و المتعلقة بؤنشطتها الزراعٌة :
أ) المخاطر التنظٌمٌة والبٌئٌة :
تخصع الشركة لكافة القوانٌٌن واالنظمة السارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة  ،وقد وضعت الشركة مجموعة من السٌاسات و
االجراءات التً تهدف الى االلتزام بكافة القوانٌن البٌئٌة المعمول بها.
ب) المخاطر المتعلقة بالمناخ
تتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغٌرات المناخٌة و العوامل الطبٌعٌة االخرى  ،و قد قامت الشركة بعمل ادارة
لمراقبة هذا النوع من المخاطر بهدف التقلٌل من حجم الخسارة الناجمة عنها.
 -03رأس المال
إن رأس مال الشركة  399ملٌون لاير سعودي مقسم إلى  39ملٌون سهم بقٌمة اسمٌة للسهم  19لاير سعودي .
-00احتٌاطً نظامً
وفقا ً ألحكام نظام الشركة فً المملكة العربٌة السعودٌة وللنظام األساساً للشاركة ٌجاب تجنٌاب  :19مان صاافً الادخل السانوي إلاى
االحتٌاطً النظامً وٌجوز أن تقرر الجمعٌة العامة العادٌة وقف هذا التجنٌب عندما ٌبلغ مجموع االحتٌاطً  :39من رأس المال.
 -08ربحٌة السهم
لفترة الثالثة أشهر من 0أبرٌل
حتى ٌ 03ونٌو
8302م
8302م
(غٌر مراجعة )
(غٌر مراجعة )
صافً دخل الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم
الربح األساسً للسهم من صافً دخل الفترة

26,953,786

39,999,999
9,87

7,799,986
39,999,999
9,26

لفترة الستة أشهر المنتهٌة
فً ٌ 03ونٌو
8302م
8302م
(غٌر مراجعة )
(غٌر مراجعة )
813421200

1312811920

39,999,999
4,47

39,999,999
4,57

 -00نقد وما فً حكمه

نقد فً البنوك
نقد فً الصندوق

الرصٌد القائم كما فً
 00دٌسمبر 8302م
ٌ 03ونٌو 8302م
(مراجعة)
(غٌر مراجعة)
69,196,819
21,699,226
769,371
992,648
61,226,013
88,418,225
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)
 -05األدوات المالٌة  -إدارة المخاطر
تتكااااون األدوات المالٌااااة المقٌاااادة فااااً قائمااااة المركااااز المااااالً األولٌااااة للشااااركة بشااااكل أساااااس ماااان النقااااد ومااااا فااااً حكمااااه،
والماااادٌنون التجااااارٌون ،والمصااااارٌف المدفوعااااة مقاااادما ً واألرصاااادة المدٌنااااة األخاااارى والاااادائنون التجااااارٌون والمصااااارٌف
المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى.

مخاطر العمالت
تنتج مخاطر العمالت من التغٌرات والتذبذبات فً قٌمة األدوات المالٌة نتٌجة للتغٌر فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة.
لم تقم الشركة بؤٌة عملٌات ذات أهمٌة نسبٌة بالعمالت عدا اللاير السعودي ،والادوالر األمرٌكاً .وحٌاث أن ساعر صارف الالاير
السعودي مثبت مقابل الدوالر األمرٌكً لذا فإنهاا ال تمثال مخااطر عماالت هاماة .تراقاب إدارة الشاركة أساعار صارف العماالت
وتعتقد أن مخاطر العمالت غٌر جوهرٌة.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان فاً إخفااق أحاد األطاراف فاً أداة مالٌاة فاً الوفااء بالتزاماه والتسابب فاً تكباد الشاركة خساارة مالٌاة .إن
االدوات المالٌة الخاصة بالشركة التً ٌمكن أن تتعرض لمخاطر ايئتمان تتضمن بشكل أساس من النقد وما فً حكمه والمدٌنون
التجارٌون .تقوم الشركة بإٌداع أموالها فً بنوك ذات موثوقٌة وقدرة ائتمانٌة عالٌة كما أن لدى الشاركة سٌاساة بخصاوص حجام
األمااوال المودعااة فااً كاال بنااك وال تتوقااع ايدارة وجااود مخاااطر إئتمااان هامااة تنااتج ماان ذلااك .كمااا ال تتوقااع ايدارة أن تتعاارض
لمخاطر إئتمان هاماة مان حساابات العماالء نظاراً ألن لادٌها قاعادة عرٌضاة مان العماالء التاً تعمال فاً أنشاطة مختلفاة ومواقاع
متعددة كما أنها تقاوم بمراقباة المادٌنون التجاارٌون القائماة دورٌاا ً باالضاافة الاى وجاود ضامانات مقدماة مان العماالء لتغطٌاة أٌاة
مدٌونٌات متوقع عدم تحصٌلها .

مخاطر السٌولة
تتمثاال مخاااطر السااٌولة فااً عاادم قاادرة الشااركة علااى مقابلااة التزاماتهااا المتعلقااة بالمطلوبااات المالٌااة حااال اسااتحقاقها .تااتم مراقبااة
إحتٌاجات السٌولة على أساس شهري وتعمل ايدارة على التؤكد من توفر أموال كافٌة لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها.
تتكون المطلوبات المالٌة للشركة من الدائنون التجارٌون ومصارٌف مساتحقة وأرصادة دائناة أخارى ،وتعمال الشاركة علاى الحاد
من مخاطر السٌولة عن طرٌق التؤكد من توفر تسهٌالت بنكٌة ،بايضافة إلى إجراء موائمة بٌن فترات تحصٌل أرصدة المدٌنون
التجارٌون وفترات سداد أرصدة الدائنون التجارٌون واألرصدة الدائنة األخرى.

مخاطر أسعار العموالت
تظهر مخاطر العموالت من التغٌرات والتذبذبات المحتملة فً معدالت العموالت التً تإثر على الربح المستقبلً أو القٌم العادلة
لألدوات المالٌة وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تؤثٌر مخاطر أسعار العموالت لٌس جوهرٌاً.

القٌمة العادلة
إن القٌمااة العادلااة هااً القٌمااة التااً سااٌتم اسااتالمها لبٌااع احااد الموجااودات ،أو دفعهااا لتحوٌاال أي ماان المطلوبااات ضاامن معااامالت
منتظمة بٌن المتعاملٌن بالسوق فً تارٌخ القٌاس .وعلى هذا النحوٌ ،مكن ان تنشؤ الفروقاات باٌن القاٌم الدفترٌاة وتقادٌرات القٌماة
العادلةٌ .قوم تعرٌف القٌمة العادلة على اساس القٌاس المستند إلى السوق وايفتراضات التاً ٌساتخدمها المشااركون فاً الساوق.
وعلٌه تعتقد ايدارة أن القٌمة العادلة مقاربة للقٌم الدفترٌة.
تصنف القٌم العادلة ضمن مستوٌات مختلفة فً تسلسل القٌمة العادلة استناداً الى المدخالت المستخدمة فً طرق التقٌٌم كما
-

ٌلً:

المستوى االول :األسعار السوقٌة المعلنة فً األسواق النشطة لنفس األدوات المالٌة.
المستوى الثانً :أسالٌب تقٌٌم تعتمد على مدخالت تإثر على القٌمة العادلة وٌمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غٌر مباشر فاً
السوق .
المستوى الثالث :أسالٌب تقٌٌم تعتمد على مدخالت تإثر على القٌمة العادلة وال ٌمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غٌار مباشار
فً السوق .
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)
 -05األدوات المالٌة  -إدارة المخاطر (تابع)
ٌظهر الجدول أدنا القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة بما فً ذلك مستوٌاتهم فً النظام المتدره للقٌمة
العادلة ،وال ٌتضمن معلومات القٌمة العادلة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة التً لم ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة إذا كانت القٌمة
الدفترٌة تقارب القٌمة العادلة بصورة معقولة.
كما فً ٌ 03ونٌو 8302م
القٌمة العادلة
مستوى 0
مستوى 8
مستوى 0

القٌمة الدفترٌة

االجمالً

الموجودات المالٌة التً ال ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة
مدٌنون تجارٌون ،صافً
نقد وما فً حكمه
اإلجمالً

57,694,325
22,592,874
23,012,011

-

-

-

57,694,325
22,592,874
23,012,011

المطلوبات المالٌة التً ال ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة
قروض
مصارٌف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
دائنون تجارٌون
االجمالً

13,774,269
25,877,292
22,334,686
60,126,802

-

-

-

كما فً  00دٌسمبر 8302م
القٌمة العادلة
مستوى 0
مستوى 8
مستوى 0

القٌمة الدفترٌة

13,774,269
25,877,292
22,334,686
60,126,802

االجمالً

الموجودات المالٌة التً ال ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة
مدٌنون تجارٌون ،صافً
نقد وما فً حكمه
اإلجمالً

49,984,926
69,876,199
- 002,160,006

-

-

49,984,926
69,876,199
002,160,006

المطلوبات المالٌة التً ال ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة
قروض
مصارٌف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

دائنون تجارٌون
االجمالً

18,323,433
22,936,452
36,499,383
22,241,862

-

-

-

18,323,433
22,936,452
36,499,383
22,241,862
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)

 - 04مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة
الحركة فً صافً التزام المنافع المحددة
إن صافً التزام المنافع المحددة ٌشتمل فقط على التزام المنافع المحددة ،إن الحركة فً التزام المنافع المحددة هو كما ٌلً:
ٌ 03ونٌو 8302م
(غٌر مراجعة)
80,038,006

الرصٌد االفتتاحً

 00دٌسمبر 8302م
( مراجعة)
84,330,580

المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر
تكلفة الخدمة الحالٌة

1,264,533

2,891,999

تكلفة الفائدة

468,395

939,541

المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
(األرباح)  /الخسائر ايكتوارٌة الناتجة عن:
التعدٌالت بناءاً على الخبرة ((األرباح)  /الخسائر))

-

()2,526,958

الحركة فً النقد
المكافؤة المدفوعة

()1,232,961

()5,295,588

الرصٌد

80,630,020

80,038,006

تم إثبات المصارٌف ضمن البنود التالٌة فً قائمة االرباح أو الخسائر:

تكلفة االٌرادات
مصارٌف بٌع وتوزٌع
مصارٌف إدارٌة وعمومٌة

ٌ 03ونٌو 8302م
(غٌر مراجعة)
1,491,437
193,167
138,324

 00دٌسمبر 8302م
( مراجعة)
3,261,699
143,961
425,889

 -06منح حكومٌة مقٌدة
تمثاال قٌمااة األراضااً المحٌاااة والتااً تساالمتها الشااركة كمنحااة مقٌاادة ماان الدولااة ،حٌااث تاام تقٌٌمهااا بالقٌمااة العادلااة ماان قباال مكاتااب
متخصصة وتم ادراجها ضمن بند األراضً (إٌضاح  )8وضامن المطلوباات غٌار المتداولاة إلاى أن ٌاتم تحقاق الشاروط حٌاث ٌاتم
حٌنئ ٍذ إدراجها ضمن حقوق المساهمٌن.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 8302م
(باللاير السعودي)
 -02المعلومات القطاعٌة
ٌتكون النشاط الرئٌسً للشركة من قطاعاات تشاتمل علاى اينتااه الزراعاً بشاقٌه النبااتً والحٌاوانً وتصانٌع وتساوٌق المنتجاات
النباتٌة والحٌوانٌة .فٌما ٌلً بٌانا ً بالمعلومات القطاعٌة المختارة فً ٌ 39ونٌو 2918م و ٌ 39ونٌو 2917م لكل قطاع :
ٌ 03ونٌو 8302م
ايٌرادات

نشاط زراعً  -نباتً
93,395,773

نشاط زراعً  -تصنٌع
28,189,113

اإلجمالً
121,575,886

االستهالكات

39,235,469

9,526,525

39,761,985

صافً الدخل (الخسارة)

15,589,967

()13,482,234

2,997,833

إجمالً الموجودات

449,153,545

369,216,393

818,369,938

ٌ 03ونٌو 8302م
ايٌرادات

نشاط زراعً  -نباتً
57,118,146

نشاط زراعً  -تصنٌع
58,292,149

اإلجمالً
115,419,286

االستهالكات

37,341,499

7,324,222

44,665,712

صافً الدخل

2,269,825

13,551,648

15,821,473

إجمالً الموجودات

691,292,255

231,912,942

922,214,297

 - 02المعامالت مع االطراف ذوي العالقة
تتمثل األطراف ذوي العالقة فً كبار المساهمٌن واعضاء مجلس ايدارة وكبار موظفً ايدارة فً الشاركة ومنشاآت مادارة أو
ٌمارس علٌها تؤثٌراً هاما ً من قبل هذ األطراف .وفٌما ٌلً بٌان باألطراف ذات العالقة بالشركة:
طبٌعة العالقة
البٌان
شركة الٌمنً للسٌارات
أعضاء مجلس ايدارة بالشركة
كبار موظفً ايدارة بالشركة

شركة مملوكة لطرف ذوي عالقة
أطراف ذوي عالقة
أطراف ذوي عالقة

أ) بدالت ومكافآت أعضاء مجلس ايدارة وكبار التنفٌذٌن

رواتب ومكافآت ايدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن
مشترٌات ايدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن
مكافآت أعضاء مجلس ايدارة
بدل حضور جلسات مجلس ايدارة
حافز أرباح

لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو
8302م
8302م
1,198,395
1,759,594
29,331
999,999
999,999
292,958
198,999
1,993,193
31,946

 -01توزٌعات أرباح
وافقت الجمعٌة العامة العادٌة بتارٌخ  16ماٌو 2918م توزٌع أرباح نقدٌة على مساهمً الشركة عن عام 2917م بإجمالً مبلغ
 39مٌلون لاير سعودي بواقع ( )1لاير للسهم الواحد (ٌ 39ونٌو 2917م  39 :ملٌون لاير سعودي بتارٌخ  7ماٌو .)2917
 -83اعتماد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة
اعتمدت هذ القوائم المالٌة األولٌة المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة فً 2918/98/92م .
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