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 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة حول القوائم المالٌة مختارة إٌضاحات 

  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي(

 
 
 التكوٌن والنشاط -0

صاادر مان الالسجل التجاري للشركة بموجب مسجلة شركة مساهمة سعودٌة هً  ()"الشركة"شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة ان 
تماارس الشاركة  .م1011دٌسامبر  11ها  الموافاق 1460جمادى األولاى 0 ارٌخوالصادر بت 3466664736برقم  سكاكامدٌنة 

دٌسامبر  3الموافاق  ها 1460ربٌاع األخار 24( الصاادر عان وزارة التجاارة بتاارٌخ 63نشاطها بموجب القارار الاوزاري رقام )
م. وٌتمثل نشاط الشركة الرئٌسً فً القٌام باإلنتاج الزراعً بشقٌه النباتً والحٌوانً وتصانٌع وتساوٌق المنتجاات النباتٌاة 1011

 والحٌوانٌة.
 

 بنهاٌة شهر دٌسمبر من نفس السنة. من بداٌة شهر ٌناٌر من كل سنة مٌالدٌة وتنتهً  شركةتبدأ السنة المالٌة لل
 

المركز الرئٌسً للشركة فً منطقة الجوف وٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌنشئ لها فروع أو مكاتب أو توكٌالت داخل وخارج ٌقع 
 المملكة العربٌة السعودٌة.

 
 

 تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً ألول مرة  -7

م( خطة للتحول إلى معاٌٌر المحاسبة ومعاٌٌر 2612) ه 1433اعتمد مجلس إدارة الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌن فً عام 
المراجعة الدولٌة، والتً ٌستدعً تنفٌذها تبنً منهجٌة مناسبة لدراسة المعاٌٌر الدولٌة والنظر فً مراحل التطبٌق ومدى الحاجة 

وفقا لقرار مجلس  صحٌحة.إلجراء أٌة تعدٌالت الزمة علٌها أو على األنظمة والتعلٌمات الحالٌة لٌتم تطبٌق تلك المعاٌٌر بطرٌقة 
فإن تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً المعتمدة من الهٌئة سٌكون  )"الهٌئة"( نٌإداراة الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌ

ركة م وذلك على المنشآت المدرجة فً السوق المالٌة. وعلٌه، سوف تكون أول قوائم مالٌة سنوٌة للش2617اعتبارا من بداٌة عام 
م هو تارٌخ 2616ٌناٌر  1م. وعلى ذلك، ٌعتبر تارٌخ 2617معدة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً هً تلك الخاصة بعام 

 التحول إلى المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً ألنه ٌمثل بداٌة فترة المقارنة ألول قوائم مالٌة معدة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر
 المالً.

 
 وتم تنفٌذ اآلتً: م2617ءاً على ما تقدم، بدأت الشركة بالتخطٌط لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً فً عام بنا
 
 اعتمدت الشركة خطة للتحول للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً والتً تضمنت تحدٌث واعتماد السٌاسات المحاسبٌة. .أ 

 ة تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً.عٌنت الشركة مستشار خارجً لها للمساعدة فً عملٌ .ب 

 شكلت الشركة فرٌق داخلً ٌكون مسإوالً عن التحول لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً. .ج 

م السٌاسات المحاسبٌة الالزمة إلعداد قوائم مالٌة 17/16/2616ه  الموافق 15/61/1431اعتمد مجلس اإلدارة بتارٌخ  .د 
 ٌة للتقرٌر المالً.تتماشى مع المعاٌٌر الدول

 م.61/61/2616تم إعداد قائمة مركز مالً افتتاحٌة بتارٌخ التحول  ه .

كماا هاو مباٌن بؤساس  م وفق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر الماال2616ًالٌة سنوٌة وربع سنوٌة لعام قامت الشركة بإعداد قوائم م و.
 .م2617التى سٌتم اصدارها فً عام  المالٌةالمقارنة للقوائم بغرض توفٌر أرقام  (3االعداد باٌضاح رقم )

 
م بمعرفااة إدارة 2617 ساابتمبر 36أشااهر المنتهٌااة فااً  الثالثااة والتسااعةالمرفقااة لفتاارة  المختصاارةاألولٌااة تاام إعااداد القااوائم المالٌااة 

اٌٌر واإلصادارات األخارى معاٌٌر الدولٌة للتقرٌار الماالً، والمعاوفقا لل الشركة والتى تمثل جزء من أول قوائم مالٌة تعدها الشركة
 التً تعتمدها الهٌئة.
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 وائم المالٌةأسس إعداد الق -0

 ( "التقرٌار الماالً األولاً"34)" القاوائم المالٌاة"( وفقاا لمعٌاار المحاسابة الادولى رقام ) المختصارةاألولٌاة القاوائم المالٌاة  تم اعاداد
ً رقام )المعٌار الدولى للتقرٌر المالً الذى ٌحدد الحد األدنى لمحتوٌاات التقرٌار الماالً األولاً( ووفقاا للمعٌاار الادولى للتقرٌار الماال

( " تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة ألول مرة " باستخدام السٌاسات المحاسبٌة التى تتوقع الشركة تطبٌقهاا فاً القاوائم المالٌاة السانوٌة لعاام 1)
م.  بسبب احتمالٌة صادور معااٌٌر جدٌادة أو تعادٌالت علاى المعااٌٌر الحالٌاة أو بسابب إحتمالٌاة إختٌاار الشاركة الحقاا تطبٌاق 2617

م فإن هذه السٌاسات المحاسبٌة قد تختلف 2617درة ولم ٌسري مفعولها قبل االنتهاء من إعداد القوائم المالٌة السنوٌة لعام معاٌٌر صا
 عن تلك التً ستقوم الشركة بتطبٌقها فً ذلك التارٌخ. 

  
ٌر الدولٌة للتقرٌار الماالً المعتمادة أٌنما وردت  عبارة "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً" فً هذه اإلٌضاحات فهً تشٌر إلى "المعاٌ

إن فاااً المملكاااة العربٌاااة الساااعودٌة والمعااااٌٌر واإلصااادارات األخااارى المعتمااادة مااان الهٌئاااة الساااعودٌة للمحاسااابٌن القاااانونٌٌن". 
ضاافتها المعاٌٌرالدولٌة المعتمدة هى المعاٌٌر الدولٌة كما صدرت من المجلس الدولً باإلضافة الى المتطلبات واإلفصااحات التاً أ

الهٌئة لبعض تلك المعاٌٌر وفقا لما ورد فً وثٌقة إعتماد المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً.  وٌقصد بالمعااٌٌر واإلصادارات األخارى 
 هو ما تعتمده الهٌئة من معاٌٌر وآراء فنٌة لمواضٌع ال تغطٌها المعاٌٌر الدولٌة مثل موضوع الزكاة.

 

والتً ٌتم شمولها فى العاادة فاى القاوائم  المختصرةاألولٌة ى تعتبر مهمة لفهم القوائم المالٌة إن بعض المعلومات واالٌضاحات والت
المالٌة السنوٌة المعدة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً تم اإلفصاح عنها بجاناب التساوٌات والتوضاٌحات آلثاار تطبٌاق المعااٌٌر 

( "األثار 13ألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الماذكورة فاً اٌضااح رقام )وا ساهمٌنالدولٌة للتقرٌر المالً على حقوق الم
 المالً لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً".

 

ال تشمل جمٌع االٌضاحات والتى ٌتم فً العادة إرفاقها مع القوائم المالٌة  المختصرةاألولٌة باستثناء ما تقدم، فان القوائم المالٌة 
 السنوٌة.
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 المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة المطبقة والتً لم ٌكن لها تأثٌر مادي على القوائم المالٌة األولٌة 0ــ6

م وفقاا للسٌاساات المحاسابٌة التاى تتوقاع 2617 سابتمبر 36المرفقاة كماا فاً  المختصارةاألولٌاة تم إعاداد القاوائم المالٌاة 
م والتً تمثل اول مجموعة كاملة من القوائم المالٌاة 2617دٌسمبر  31تطبٌقها فً القوائم المالٌة السنوٌة كما فً  شركةال

ة متساقة لجمٌاع السنوٌة والتً سٌتم إعادادها وفقاؤً للمعااٌٌر الدولٌاة للتقرٌار الماالً. وقاد تام تطبٌاق هاذه السٌاساات بصاور
ٌنااٌر  1وفً إعداد قائمة المركز الماالً االفتتاحٌاة كماا فاً  المختصرةاألولٌة الفترات المعروضة فً هذه القوائم المالٌة 

 31م. وعلى وجه الخصوص تم تطبٌق تلك المعاٌٌر الصادرة والمعتمدة من الهٌئة والتً ٌسري مفعولهاا كماا فاً 2616
المبكاار لاابعض المعاااٌٌر والتعاادٌالت الصااادرة والتااً ماان المتوقااع إعتمادهااا ماان الهٌئااة م وكااذلك التطبٌااق 2617دٌساامبر 

 بذلك التارٌخ بما فً ذلك : شركةالوتطبٌقها من قبل 

  الحسابات التنظٌمٌة المإجلة"  14المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ". 
  وائم المالٌة  " ، بشؤن مبادرة اإلفصاح." عرض الق 1التعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم 
  والمتعلقااة بالمحاساابة المتعلقااة " الترتٌبااات المشااتركة "  11التعاادٌالت علااى المعٌااار الاادولً إلعااداد التقااارٌر المالٌااة رقاام

 باالستحواذ على الحصص فً العملٌات المشتركة.
 ًت والمعدات "." الممتلكات واآلال 16رقم  الدولً التعدٌالت على المعٌار المحاسب 
 ًاعة ".ر" الز 41رقم  الدولً التعدٌالت على المعٌار المحاسب 
 ًوالتاً تسامح بتساجٌل االساتثمارات " المالٌة المنفصلة "  القوائم  27رقم  الدولً التعدٌالت على المعٌار المحاسب

رٌقاة حقاوق الملكٌاة فاً فً الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة والشركات الزمٌلاة بشاكل اختٌااري باساتخدام ط
 للمنشاة. الموحدة( القائمة المالٌة المنفصلة )غٌر

  م والتً تتضمن التعادٌالت علاى 2614 -م 2612دورة التحسٌنات السنوٌة للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة
 .34ورقم  10والمعٌار المحاسبً الدولً رقم  7ورقم  5المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 

 
9/00 



 

 

 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة حول القوائم المالٌة  مختارة إٌضاحات
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر

 )باللاير السعودي(
 
 

 ت المالٌة الموحدة "." البٌانا 16عداد التقارٌر المالٌة رقم المعٌار الدولً إل 
  اإلفصاح عن الحصص فً المنشآت األخرى ". 12المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم " 
  اإلستثمارات فً شركات زمٌلة والمشارٌع المشاتركة " والتاً توضاح بعاض الجواناب  21المعٌار المحاسبً الدولً رقم "

 ثمارٌة.المتعلقة بتطبٌق استثناء التوحٌد للمنشآت االست
  القوائم المالٌة المنفصلة ". 27تعدٌالت المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم " 
  الموجودات غٌر الملموسة " . 31المعٌار المحاسبً الدولً رقم " 

 
 ولم ٌحن موعد تطبٌقها بعد المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة قٌد اإلصدار 7ـ6

قم الشركة بالتطبٌق المبكر للمعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات الجدٌدة والمعدلة التالٌة التً تم إصدارها ولم ٌحن موعد تطبٌقها لم ت
 بعد.

 

تطبق للفترات 
السنوٌة التً تبدأ 

 من أو بعد

 المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة

 م2611ٌناٌر  1
 
 
 

 

فً نسخته األخٌرة )المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر  0ٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم تم إصدار المع
م وٌتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنٌف 2614م( فً ٌولٌو 2614" األدوات المالٌة " ) 0المالٌة رقم 

األدوات. ٌقدم المعٌار  والقٌاس وانخفاض القٌمة ومحاسبة التحوط العام واالعتراف وإلغاء االعتراف لهذه
منهج متكامل لمتطلبات قٌاس وتصنٌف الموجودات المالٌة، وكما ٌقدم نمط جدٌد لخسائر انخفاض القٌمة 

 .المتوقعة
سٌتم تطبٌق مجموعة جدٌدة من مجموعات قٌاس القٌمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاامل األخارى علاى 

م تحقٌق الهدف المرجو من ورائه عن طرٌق تحصٌل التدفقات أدوات الدٌن المحتفظ بها ضمن نمط أعمال ت
النقدٌة التعاقدٌة وبٌع الموجودات المالٌة. وسٌتم تطبٌق نظام جدٌاد النخفااض القٌماة العادلاة مان خاالل بناود 
الدخل الشامل األخارى علاى أدوات الادٌن المقاساة بالتكلفاة الخاضاعة لأطفااء أو بالقٌماة العادلاة مان خاالل 

لشامل األخرى والاذمم اإلٌجارٌاة المدٌناة وموجاودات العقاود وكاذلك علاى بعاض تعهادات القاروض الدخل ا
 المبرمة وعقود الضمان المالً. 

م،  إن هاذا 2614" اإلٌرادات من العقود مع العمالء " ماٌو  15المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
حاسبة االعتراف باإلٌرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع المعٌار ٌقدم نموذج واحد شامل الستخدامه فً م

" اإلٌارادات "  11العمالء. وعندما ٌدخل المعٌار حٌز التطبٌق ساوف ٌحال المعٌاار المحاسابً الادولً رقام 
" المحاسابة عاان عقااود المقااوالت " والتفسااٌرات المتعلقاة بهااا وبعااض  11والمعٌاار المحاساابً الادولً رقاام 

 .بطة بهماالتفسٌرات المرت

م2611ٌناٌر  1  

 
 
 

هو أن المنشاة ٌنبغاً أن تعتارف بااإلٌرادات  15الهدف األساسً للمعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء باالمبل  الاذي ٌعكاس التعاوٌض الماادي الاذي تتوقعاه المنشااة 

اطار متكامل وخطوات محددة  15ٌقدم المعٌار نموذج من ولى وجه التحدٌد، مقابل تلك السلع أو الخدمات ع
 لالعتراف باإلٌرادات: 

 الخطوة األولى: تحدٌد العقد أو العقود مع العمالء. 
 الخطوة الثانٌة: تحدٌد التزامات األداء )الواجبات( فً العقد. 
 الخطوة الثالثة: تحدٌد سعر الصفقة وفقا لبنود العقد. 
 وة الرابعة: تحمٌل )توزٌع( سعر الصفقة على التزامات األداء فً العقد.الخط 
 الخطوة الخامسة: االعتراف باإلٌرادات عندما تقوم المنشاة بتنفٌذ متطلبات األداء. 

ٌااتم االعتااراف باااإلٌرادات ماان قباال المنشاااة عنااد أداء  15وفقااا للمعٌااار الاادولً إلعااداد التقااارٌر المالٌااة رقاام 
عندما تتنقل السٌطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بؤداء التزام معٌن إلى العمٌل. تمت إضافة  االلتزام أي

للتعامال ماع ساٌنارٌوهات محاددة،  15توجٌهات أكثر تقٌٌدا فً المعٌاار الادولً إلعاداد التقاارٌر المالٌاة رقام 
 فصاحات واسعة.إ 15وعالوة على ذلك ٌتطلب المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة( 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة حول القوائم المالٌة مختارة إٌضاحات 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 

  " تابع " ٌدة والمعدلة قٌد اإلصدار ولم ٌحن موعد تطبٌقها بعدالمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجد 6-0
 

تطبق للفترات السنوٌة 
 التً تبدأ من أو بعد

 

م2610ٌناٌر  1 " عقااود اإلٌجااار " وٌحاادد هااذا المعٌااار كٌفٌااة  16المعٌااار الاادولً إلعااداد التقااارٌر المالٌااة رقاام  
ٌقدم المعٌار نموذج محاسبً واحاد،  العرض واإلفصاح عن عقود اإلٌجار.والقٌاس، واالعتراف، 

ٌتطلب من المستؤجرٌن االعتراف بموجودات ومطلوبات جمٌاع عقاود اإلٌجاار إال إذا كانات مادة و
شااهرا أو اقاال أو أن األصاال موضااوع العقااد ذو قٌمااة منخفضااة. ٌسااتمر المااإجرٌن  12اإلٌجااار 

دولً إلعداد التقارٌر المالٌة بتصنٌف عقود اإلٌجارات كتشغٌلٌة أو تموٌلٌة ضمن مفهوم المعٌار ال
 .17دون تغٌٌر جوهري عن المعٌار المحاسبً الدولً السابق رقم  16رقم 

 

تم تؤجٌل تارٌخ التطبٌق 
 إلى اجل غٌر مسمى

" البٌانااات المالٌااة الموحاادة "  16التعاادٌالت علااى المعٌااار الاادولً إلعااداد التقااارٌر المالٌااة رقاام 
" المحاسابة عان االساتثمارات فاً شاركات زمٌلاة والمشاارٌع  21والمعٌار المحاسبً الدولً رقم 

م بشؤن معالجة بٌع أو المساهمة فً األصول بٌن المستثمر والشاركات الزمٌلاة 2611المشتركة " 
 أو المشارٌع المشتركة.

 

ٌناٌر  1الفترة التً تبدأ من  تتوقع اإلدارة أن تطبٌق هذه المعاٌٌر والتفسٌرات والتعدٌالت الجدٌدة فً  القوائم المالٌة للشركة فً
، قاد ال ٌكاون لاه تاؤثٌر هاام علاى 0م أو عند دخولها حٌز التطبٌق. فٌما عدا المعٌار الدولً إلعاداد التقاارٌر المالٌاة رقام 2617

 القوائم المالٌة للشركة فً مرحلة التطبٌق األولى.
 

تااؤثٌر جااوهري علااى المبااال  المدرجااة  0ٌر المالٌااة رقاام قااد ٌكااون لتطبٌااق النسااخة النهائٌااة ماان المعٌااار الاادولً إلعااداد التقااار
واالفصاحات الواردة فً القوائم المالٌة للشركة والمتعلقة بالموجودات المالٌة والمطلوباات المالٌاة للشاركة. وماع ذلاك فاناه مان 

 ل الشركة.غٌر الممكن الوصول إلى تقٌٌم معقول لتؤثٌر هذا التطبٌق إلى حٌن إتمام مراجعة مفصلة لذلك من قب
 

 ملخص بأهم السٌاسات المحاسبٌة  -0
 

 أسس اإلعداد  0-0
ة لكاالمعتماد فاً المم "التقاارٌر المالٌاة المرحلٌاة " 34المالٌة األولٌة بناًء على المعٌاار المحاسابً الادولً رقام القوائم تم إعداد 

لمتطلبات نظام الشركات السعودي المعمول  وكذلك طبقاً العربٌة السعودٌة والمعاٌٌر واإلصدارات االخرى المعتمدة من الهٌئة. 
 . والنظام االساسً للشركة به فً المملكة العربٌة السعودٌة

 
وعلٌاه تام التطبٌاق وفقاا  م2617قررت ادارة الشركة التحول الاى تطبٌاق المعااٌٌر الدولٌاة للتقاارٌر المالٌاة إعتبااراً مان مطلاع 

 وما ٌلٌها.  م2617نص على أن تغطً فترة التحول من بداٌة ( الذي 1ٌللمعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم )
 

وذج التكلفاة لقٌااس م ٌنبغاً عال الشاركة تطبٌاق نما2616اكتاوبر  16وفقا لتعمٌم هٌئة السوق المالٌة من خالل قرارها بتارٌخ 
ر الدولٌاة للتقاارٌر المالٌاة ت والمعدات واإلستثمارات العقارٌة والموجودات غٌر الملموسة عناد تطبٌاق المعااٌٌالالممتلكات واآل

 من تارٌخ تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة. أالثالث سنوات والتً تبد لفترة
 

 المالٌة األولٌة باللاير السعودي وهً العملة التً تمارس بها الشركة معظم نشاطاتها.القوائم  ٌتم عرض 
 

محاسبٌة الدولٌة إلعاداد التقاارٌر المالٌاة الساارٌة فاً وقات اعاداد القاوائم المالٌاة المالٌة األولٌة وفقا للمعاٌٌر الالقوائم  تم إعداد 
 والتً تم اإلشارة إلٌها أعاله.

 
إن السٌاسات المحاسبٌة والعرض واألسالٌب المستخدمة فً تجهٌز هذه  القوائم المالٌة األولٌة متوافقاة ماع تلاك المساتخدمة فاً  

 م.2617ٌناٌر  1للسنة المنتهٌة فً القوائم المالٌة السنوٌة المدققة 
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة حول القوائم المالٌة مختارة إٌضاحات 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 

ٌجب التً ولٌة المرفقة جمٌع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن القوائم المالٌة السنوٌة للشركة والمالٌة األ ائمال تتضمن القو
م. باإلضافة إلى انه 2617ٌناٌر  1القوائم المالٌة السنوٌة المعدلة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة كما فً وللسنة المنتهٌة فً  إدراجها فً

م تعطً مإشراً دقٌقاً لنتائج 2617 سبتمبر 36المنتهٌة فً  لتسعة أشهرلفترة الٌس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة 
 م.2617دٌسمبر  31أعمال الشركة المتوقعة للسنة التً تنتهً فً 

 

 استخدام التقدٌرات 0-7
المحاسبٌة المتعارف علٌها استعمال أحكام وتقدٌرات وافتراضات تإثر فً قٌم  عاٌٌرٌتطلب إعداد القوائم المالٌة وفقاً للم

اإلٌرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلٌضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إن عدم 
التٌقن بخصوص هذه االفتراضات والتقدٌرات قد ٌإدي لنتائج تتطلب تعدٌالً جوهرٌاً على القٌم الدفترٌة للموجودات 

 .والمطلوبات المتؤثرة فً الفترات المستقبلٌة
 

ما ٌلً االفتراضات األساسٌة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئٌسٌة األخرى لعدم التؤكد كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً فٌ
المالٌة  فترةوالتً تشكل مخاطر عالٌة قد تإدي إلى تعدٌالت جوهرٌة فً القٌم الدفترٌة للموجودات والمطلوبات خالل ال

فتراضاتها وتقدٌراتها على معاٌٌر متاحة لها عند إعداد القوائم المالٌة وهذه االفتراضات التالٌة. هذا وتعتمد الشركة فً ا
الشركة ومثل هذه  ةوالتقدٌرات حول التطورات المستقبلٌة قد تتغٌر نتٌجة تغٌرات السوق والظروف الخارجة عن سٌطر

 .التغٌرات على االفتراضات ٌتم إٌضاحها عند حدوثها
 

 مبدأ االستمرارٌة ( أ
علاى األولٌاة س لدى إدارة الشركة أي شك ٌذكر حول قدرة الشركة على االستمرار. وعلٌه، فقد تام إعاداد القاوائم المالٌاة لٌ

 .أساس مبدأ االستمرارٌة
 

 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها ( ب
ة غٌر مبال  أن الذمم المدٌن من ٌتم تحدٌد مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتؤكد

ئتماانً المساتمر ألوضااع أعماار الاذمم المدٌناة والتقٌاٌم اإلفٌها نتٌجة احتماال عادم تحصاٌلها، بماا فاً ذلاك إجماالً جاودة و
العمالء المالٌة والضمانات المطلوبة من العمالء فً ظروف معٌنة. أٌضا، ٌتم تسجٌل مخصصات محددة للحسابات الفردٌة 

 .ٌشٌر إلى احتمالٌة عدم التمكن من تحصٌل الذممعندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً 
 

 ج(  مخصص بضاعة تالفة وبطٌئة الحركة
تدرج البضاعة بسعر التكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقق أٌهما أقال. تاتم التعادٌالت لتخفاٌض تكلفاة البضااعة إلاى صاافً 

لمقاادرة، أو التقااادم أو األرصاادة المنخفضااة. تتضاامن المنااتج للزٌااادة ا علااى مسااتوى -إذا لاازم ذلااك  -للتحقااق القٌمااة القابلااة 
العوامل المإثرة على هذه التعدٌالت التغٌرات فً الطلاب علاى البضااعة، والتغٌارات التكنولوجٌاة وتادهور النوعٌاة وأماور 

 وبناًء على هذه العوامل تقوم الشركة بتحدٌاد نسابة مئوٌاة الحتسااب مخصاص مخازون تاالف وبطاًء الحركاة. ٌاتم .الجودة
 .دورٌاً مراجعة أٌة تعدٌالت قد تنتج عن االختالف فً العناصر أعاله

 
 العمر المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات ( د

تقااوم اإلدارة بتقاادٌر العماار االفتراضااً للممتلكااات واآلالت والمعاادات بغاارض احتساااب االسااتهالك. وٌااتم إسااتهالك تكلفااة 
توقعااة التااً تاام تقاادٌرها بناااًء علااى اإلسااتخدام المتوقااع والتقااادم لالصاال الممتلكااات واآلالت والمعاادات علااى ماادة الخدمااة الم

وبرنامج الصٌانة واإلصالح باإلضافة إلى التقادم التقنً وإعتبارات القٌماة المساتردة للصال. تقاوم اإلدارة بمراجعاة القٌماة 
التالٌاة والتعادٌل  فتاراتتهالك فاً الٌاتم االساو، دوريالمتبقٌة والعمر االفتراضً للممتلكات واآلالت والمعدات على أساس 

 اذا كانت القٌمة الدفترٌة للصل تختلف عن التقدٌرات السابقة لتقدٌر اإلدارة.
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 

  م7302 سبتمبر 03منتهٌة فً ال لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 

 هـ( التقٌٌم اإلكتواري  لمطلوبات مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
ٌتم تحدٌد تكلفة مكافؤة نهاٌة الخدمة للعاملٌن بموجب برنامج المكافآت المحددة غٌر الممولة التً ٌتم قٌاسها باستعمال التقٌٌم 

كتواري العدٌد من االفتراضات التً قد تختلف عن التطورات الفعلٌة فً المستقبل. وتشمل هذه اإلكتواري. ٌشمل التقٌٌم اإل
االفتراضات تحدٌد معدل الخصم، والزٌادات المستقبلٌة فً الرواتب، وسلوك العاملٌن، ومعدل دوران العاملٌن. ونظراً 

ٌر الممولة شدٌد الحساسٌة للتغٌرات فً هذه االفتراضات. لتعقٌد التقٌٌم وطبٌعته طوٌلة األجل فإن التزام المكافؤة المحددة غ
 .لذا تتم مراجعة جمٌع االفتراضات مرة أو أكثر فً السنة الواحدة عند الضرورة

 
 االعتراف باإلٌرادات ( و

ٌرادات " اإل11لقد درست اإلدارة البنود التفصٌلٌة لتحقٌق اإلٌراد من بٌع السلع والمبٌنة فً المعٌار المحاسبً الدولً رقم 
"، وبشكل خاص إذا حولت الشركة مخاطر ومنافع الملكٌة للبضائع. استنادا إلى موافقة العمٌل على تحمل مسإولٌة 

 .إن اإلدارة مقتنعة بؤنه تم تحوٌل المخاطر والمنافع الهامة وأن االعتراف باإلٌرادات مناسبفالبضائع المباعة، 
 

 التقدٌرات غٌر المؤكدة ( ز
ٌة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئٌسٌة للتقدٌر غٌر المإكد كما فً نهاٌة فترة التقرٌر والتً تحمل إن التقدٌرات الرئٌس

 :مخاطر مهمة قد تتسبب فً تعدٌالت جوهرٌة على قٌم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالٌة القادمة هً كما ٌلً
 

 انخفاض قٌمة الذمم التجارٌة المدٌنة -
بتقٌٌم التحصٌالت من الذمم التجارٌة المدٌنة عند وجود احتمال بعدم تحصٌلها بشكل كامل. ٌتم تقوم إدارة الشركة 

تحدٌد وجود انخفاض دائم فً قٌمة الذمم التجارٌة المدٌنة بؤن تقوم إدارة الشركة بتقٌٌم المالءة المالٌة لعمالئها وكذلك 
التسهٌالت المتفق علٌها مع بعض العمالء. ٌتم إدراج بتقٌٌم التسدٌدات خالل الفترة السابقة وبالرجوع إلى شروط 

 األرباح او الخسائر األولٌةالفرق ما بٌن القٌمة المتوقع تحصٌلها والرصٌد الدفتري لتلك الذمم كمصروف فً قائمة 
قع تحصٌلها استرداد تلك المبال  فإنه ٌتم إدراج الفرق ما بٌن القٌمة المحصلة فعلٌاً والقٌمة التً تم التو تم وفً حال
 األولٌة. األرباح أو الخسائر قائمة سابقاً فً

 

 اآلالت والمعداتالممتلكات و -
اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التً ٌتم تقدٌرها بناًء على االستخدام المتوقع و الممتلكات ٌتم استهالك

قنً واعتبارات القٌمة المستردة للصل. إن إدارة باإلضافة إلى التقادم الت واإلصالحوالتقادم للصل، وبرنامج الصٌانة 
 الشركة لم تدرج أٌة قٌمة متبقٌة للصول 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 

علاى سابٌل المثاال(  -متعاملٌن بالسوق فً تارٌخ القٌاس فً ظل ظروف السوق السائدة )مثل الساعر الحاضارمنتظمة بٌن ال
بغض النظر إن كان وذلك السعر ملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقٌٌم آخار. ٌساتند قٌااس القٌماة العادلاة 

 :إلى االفتراض بؤن بٌع األصل أو تحوٌل االلتزام سٌتم إما

 من خالل السوق الرئٌسٌة للصل أو االلتزام، أو -
  .من خالل السوق األكثر منفعة للصل أو االلتزام فً ظل غٌاب السوق الرئٌسٌة -
 

 .للوصول إلٌها شركةٌجب أن تكون السوق الرئٌسٌة أو األكثر منفعة متاحة أمام ال
التاً ٌساتخدمها أطاراف الساوق عناد تساعٌر األصال أو  ٌتم قٌاس القٌماة العادلاة للصال أو االلتازام باساتعمال االفتراضاات

 .االلتزام على افتراض أن أطراف السوق ٌعملون بما ٌحقق أفضل مصالح اقتصادٌة لهم
 

ٌؤخذ قٌاس القٌمة العادلة للصل غٌر المالً فً الحسبان قدرة أطراف السوق على توفٌر منافع اقتصادٌة باستخدام األصال 
ه أو ببٌعه إلى طرف آخر من أطراف الساوق الساتخدامه فٌماا ٌحقاق أفضال منفعاة مناه. تساتخدم فٌما ٌحقق أفضل منفعة من

الشااركة أسااالٌب تقٌااٌم تتناسااب مااع الظااروف واألحااوال وتتااوافر لهااا بٌانااات كافٌااة لقٌاااس القٌمااة العادلااة وتعظااٌم اسااتخدام 
 .لى أكبر حدالمعطٌات الملحوظة ذات العالقة وتقلٌص استخدام المعطٌات غٌر الملحوظة إ
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دلة أو ٌتم االفصاح عن قٌمتها العادلة فً القوائم المالٌة  ٌاتم تصانٌفها إن جمٌع الموجودات والمطلوبات التً تقاس بالقٌمة العا
وفقاً لنطاق الهٌكل الهرمً للقٌم العادلة المبٌن أدناه إساتنادا إلاى معطٌاات المساتوى االدناى الاذي ٌعتبار جوهرٌااً لقٌااس القٌماة 

 :العادلة ككل

أو االلتزاماات المطابقاة لتلاك للموجودات  فً األسواق النشطة المستوى االول: األسعار المعلنة )غٌر المعدلة( والمتداولة -
 التً ٌتم قٌاسها.

المستوى الثانً: المدخالت التً من الممكن مالحظتها أو رصدها للصل أو اإللتزام بشكل مباشر أو غٌر مباشر بخالف  -
 األسعار المعلنه المدرجة ضمن المستوى األول.

 .ٌمكن رصدها أو مالحظتها للصل أو اإللتزامالمستوى الثالث: المدخالت التً ال  -
 

  ملخص بأهم السٌاسات المحاسبٌة - 2
م كماا هاو 2617دٌسمبر  31مع تلك المتوقع تطبٌقها كما فً  المختصرةاألولٌة  تتماشى السٌاسات المحاسبٌة فً إعداد القوائم المالٌة

م والقاوائم 2616ٌنااٌر  1ئماة المركاز الماالً االفتتاحٌاة كماا فاً ( أعاله وهً نفس السٌاسات المتبعاة فاً قا4مبٌن فً اٌضاح رقم )
م. وفٌماا ٌلاً أهام السٌاساات المحاسابٌة التاً اساتخدمتها الشاركة فاً إعاداد القاوائم 2616دٌسامبر  31المالٌة عن السنة المنتهٌة فاً 

 ة.األولٌة المختصرالمالٌة 
 

 المخزون 2-0
وتحادد التكلفاة علاى اسااس المتوساط  أٌهماا أقال قاقة أو صافً القٌمة القابلة للتحتظهر قٌمة المخزون فً القوائم المالٌة بالتكلف

المصاانعة وتحاات التصاانٌع علااى تكلفااة المااواد األولٌااة واالجااور والتكااالٌف غٌاار الزراعٌااة وتشاامل التكلفااة للمنتجااات  الماارجح
لبٌعٌة ألي مناتج فرعاً مان تكاالٌف انتااج المباشرة التً تساهم فً تحوٌل مدخالت االنتاج الى منتج نهائً وٌتم خصم القٌمة ا

األعماال وحصاة تكالٌف التصنٌع اإلضاافٌة مان  وتمثل صافٌة القٌمة القابلة للتحقق سعر البٌع التقدٌري ناقصاً المنتج الرئٌسً 
 .مالئمة من مصارٌف البٌع والتوزٌع

 
طاع الغٌاار فاً القاوائم المالٌاة بالتكلفاة أو بتكلفاة تظهر قٌمة المخزون مان الماواد االولٌاة وماواد التعبئاة والماواد المساتهلكة وق

 االستبدال أٌهما أقل.
 

تظهر المحاصٌل الزراعٌة والثمار التً تم جنٌها بصافً القٌمة البٌعٌة فً تارٌخ حصادها وتمثل صافً القٌمة البٌعة سعر 
 البٌع المقدر ناقصاً اٌة تكالٌف اضافٌة متوقعة حتى إتمام بٌع المنتج.

 

 ٌٌم المخزون وفقاً لما ٌلً:وٌتم تق
ٌتم قٌاس تكلفة اإلنتاج التام من ثمار القمح والزٌتون واألعالف والخضروات والفاكهة وغراس النخل والمنحل وفقا للتكلفاة  

 أو القٌمة البٌعٌة الصافٌة فً تارٌخ الحصاد.
 ٌقة المتوسط المرجح.ٌتم تقٌٌم المواد والمهمات وقطع الغٌار بالتكلفة، وتحدد التكلفة على أساس طر 
 المصنعة وتحت التصنٌع بالتكلفة أو صافً القٌمة البٌعٌة أٌهما أقل.الزراعٌة ٌتم قٌاس تكلفة المنتجات  
 ٌتم قٌاس تكلفة المحاصٌل القائمة والتً لم تبل  مرحلة الحصاد بالتكلفة. 

 
 منح حكومٌة مقٌدة 2-7

علااى أساااس القٌمااة العادلااة  -ض المقااام علٌااه ماازارع الشااركة وهااً عبااارة عاان األر -ٌااتم تقٌااٌم الماانح الحكومٌااة المقٌاادة 
 الممنوحة، وٌتم عرضها ضمن اإللتزامات إلى أن تتحقق شروط تحوٌلها. للموجودات

 
 الموجودات الحٌوٌة 2-0

حٌنئاذ  تكلفاة البٌاع اال اذا كانات القٌماة العادلاة ال ٌمكان قٌاساها بشاكل موثاوق تظهر الموجودات الحٌوٌة بالقٌمة العادلاة ناقصااً 
الموجاودات الزراعٌاة الحٌوٌاة )األشاجار فاً مرحلاة النماو( بالتكلفاة التاً تتضامن تظهر الموجودات الحٌوٌة بتكلفة الشاراء و

المااواد والعمالااة المباشاارة والتكااالٌف األخاارى غٌاار المباشاارة لحااٌن وصااول هااذه الموجااودات الزراعٌااة إلااى مرحلااة اإلثمااار 
 فها وٌتم البدء فً استهالكها.  )األشجار المثمرة( عندئذ ٌعاد تصنٌ
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ار فااً مرحلااة النمااو والمنحاال بالتكلفااة وٌااتم تخفٌضااها بالخسااائر الناتجااة عاان الظااروف تظهاار قٌمااة األشااجار المثماارة واألشااج
 فً الفترة الجارٌة.األولٌة  األرباح او الخسائرالطبٌعٌة والتً ٌتم تحمٌلها لقائمة 

 

 على مدار العمر اإلنتاجً لها وفقاً لطرٌقة القسط السنوي الثابت . المناحلٌجري استهالك 
 

 األشجار فً مرحلة النمو وٌتم استبعادها بالقٌمة الدفترٌة فً حالة تلفها.ال ٌتم استهالك 
 

 النباتات المثمرة  2-6
 عرف النباتات المثمرة بؤنها :  " الممتلكات واآلالت والمعدات " 16معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 تستخدم فً انتاج أو تورٌد منتجات زراعٌة . -

 مرة خالل الفترة . من المتوقع أن تثمر ألكثر من -

 هناك إحتمال بعٌد من بٌعها كمنتجات زراعٌة بخالف مبٌعات الخردة .  -
 

ٌتم االعتراف االولً بالنباتاات المثمارة بالتكلفاة بعاد طارح االساتهالك المتاراكم وخساائر الهباوط المتراكماة. تشامل التكلفاة التاً 
خام والعمالة وجمٌع التكالٌف المباشرة األخرى المرتبطاة بوضاع ة بالحصول على االصل وتشمل تكالٌف المواد الشركتكبدتها ال

 الغرض الذي تم شراإها من اجله.الموجودات بالحالة التً تمكنها من تحقٌق 
 

ٌتم االعتراف بؤي ارباح او خسائر ناجمة عن استبعاد النباتات المثمرة  )تحسب على أساس الفرق بٌن صاافً متحصاالت البٌاع 
فاً الفتارة التاً ٌاتم  دخل الشامل اآلخر االولٌةالخسائر وال للنباتات( فً بند إٌرادات اخرى فً قائمة األرباح أووالقٌمة الدفترٌة 
 فٌها االستبعاد.

 
 فً قٌمة الموجودات اإلنخفاض 2-0

ة تقوم الشركة فً تارٌخ كل قائماة مركاز ماالً باإجراء مراجعاة دورٌاة للقاٌم الدفترٌاة للموجاودات الملموساة  وغٌار الملموسا
فاً قٌماة هاذه الموجاودات. وفاً حالاة وجاود مثال هاذا  إنخفااضللتؤكد من وجود أي مإشر على وقوع أي خسارة ناتجة عان 

ٌتم تقدٌر القٌمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدٌد حجم هذه الخسارة. وفً الحاالت التً ال ٌمكان فٌهاا تقادٌر فإنه المإشر، 
صل، تقوم الشركة بتقادٌر القٌماة القابلاة لالساترداد للوحادة المادرة للنقاد التاً ٌنتماً إلٌهاا ذلاك القٌمة القابلة لالسترداد لذلك األ

 األصل. 
 

وفااً الحاااالت التااً ٌقاادر فٌهااا المبلاا  القاباال لالسااترداد للصاال أو الوحاادة الماادرة للنقااد بؤقاال ماان قٌمت اا ه الدفترٌااة، عندئااذ ٌااتم 
المادرة للنقاد إلاى القٌماة القابلاة لالساترداد لهاا، وٌاتم إثباات خساائر االنخفااض  تخفٌض القٌمة الدفترٌة لذلك األصل أو الوحادة

 . األولٌة والخسائراكمصروف فوراً فً قائمة االرباح 
 

فاً القٌماة فاان الشاركة عندئاذ تقاوم بزٌاادة القٌماة الدفترٌاة للصال أو  اإلنخفااضوإذا ما تم الحقاً زوال أساباب مبلا  خساارة 
ٌهاا األصال قبال اثباات د إلى القٌمة المعدلة القابلة لالسترداد له وبما ال ٌزٌد عن القٌمة الدفترٌة التً كاان علالوحدة المدرة للنق
فً  سارة اإلنخفاضفً قٌمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد فً السنوات السابقة وٌتم إثبات عكس قٌد خ خسارة اإلنخفاض

 . ٌةاألول والخسائراالقٌمة فً قائمة االرباح 

 
 موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌع 2-2

ٌتم تصنٌف الموجودات غٌر المتداولة المتعلقة بالمجموعات المستبعدة كمحاتفظ بهاا للبٌاع فاً حاال كاان ساٌتم تحصاٌل قٌمتهاا 
ٌكون البٌاع  ٌتم تلبٌة هذا الشرط فقط عندما .المدرجة بشكل رئٌسً من خالل معاملة بٌع بدالً من خالل االستخدام المستمر لها

محتمال بدرجة عالٌة وٌكون االصل غٌر المتداول )أو المجموعة المستبعدة( متوفرا للبٌع فورا فً وضعه الحالً خاضعا فقط 
للشاروط الطبٌعٌاة واالعتٌادٌاة هكاذا اصال )أو المجموعاة المساتبعدة( واحتماال بٌاع االصال عاالً الحادوث . ٌنبغاً أن تكااون 

 ع وٌكون من المحتمل أن ٌتم االعتراف بعملٌة البٌع كاملة خالل سنة واحدة من تارٌخ التصنٌف.االدارة ملتزمة بعملٌة البٌ
 

عندما تكون الشركة ملتزمة بخطة بٌع تتضمن خسارة للسٌطرة على شركة تابعة ٌتم تصنٌف جمٌع موجودات ومطلوبات تلك 
بغض النظر عن فٌما اذا كانت الشركة سوف تحتفظ بحقاوق الشركة التابعة كمحتفظ بها للبٌع عند تلبٌة الشروط الواردة اعاله 

 ملكٌة غٌر مسٌطرة فً الشركة التابعة السابقة بعد البٌع.

 
06/00 



 

 

 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م7302 سبتمبر 03فً المنتهٌة  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 

عندما تلتزم الشركة بخطة بٌع تتضمن استبعاد الستثمار أو حصة فً استثمار فاً شاركة زمٌلاه أو مشاروع مشاترك فاناه ٌاتم 
وقاف تصنٌف االستثمار أو جزء من االستثمار الذي سوف ٌتم استبعاده كمحتفظ به للبٌع عند تلبٌاة الشاروط الاواردة اعااله وتت

الشركة عناد اساتخدام طرٌقاة حقاوق الملكٌاة فٌماا ٌتعلاق باالجزء المصانف كمحاتفظ باه للبٌاع .ٌاتم االساتمرار بتساجٌل أي جاز 
محتفظ به الستثمار فً شركة زمٌلة أو مشروع مشترك لم ٌتم تصنٌفه كمحاتفظ للبٌاع باساتخدام طرٌقاة حقاوق الملكٌاة تتوقاف 

عناد االساتبعاد عنادما ٌناتج فقادان الشاركة للتاؤثٌر الفعاال علاى الشاركة الزمٌلاة او الشركة عن استخدام طرٌقاة حقاوق الملكٌاة 
 المشروع المشترك. 

 

بعد االستبعاد تقوم الشركة بتسجٌل أٌة حصة مستبقاه فً الشركة الزمٌلة أو المشروع المشترك وفقا للمعٌار المحاسبً الدولً 
مٌلة او مشروع مشترك وفً هاذه الحالاة تساتخدم الشاركة طرٌقاة حقاوق اال إذا كانت الحصة المستبقاة تمثل شركة ز 20رقم 

 الملكٌة )انظر السٌاسة المحاسبٌة المتعلقة بالمحاسبة عن االستثمارات فً شركة زمٌلة و المشارٌع المشتركة الواردة أعاله(
ها للبٌع بالقٌمة الدفترٌة السابقة ٌتم قٌاس الموجودات غٌر المتداولة)والمجموعات المستبعدة( والمصنفة كموجودات محتفظ بٌ

 أو القٌمة العادلة ناقصا تكالٌف البٌع اٌهما أقل.
 

 الموجودات المالٌة 2-2
ٌتم االعتراف أو الغاء االعتراف بالموجودات المالٌة فً تارٌخ التعامل، حٌاث ٌاتم شاراء او بٌاع االصال الماالً بموجاب عقاد 

جادول زمناً محادد مان قبال الساوق ذو العالقاة. ٌاتم قٌااس الموجاودات  ٌتطلب الحصول أو التنازل عن االصل المالً خاالل
الٌاة المالٌة بشكل مبدئً بالقٌمة العادلة اضافة الى تكالٌف الشاراء و / او البٌاع، باساتثناء الموجاودات المالٌاة المصانفة كاؤداة م

 بالقٌمة العادلة من خالل االرباح والخسائر والتً ٌتم قٌاسها بشكل مبدئً بالقٌمة العادلة.
 

استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل بنود الدخل و، ما فً حكمهٌتم تصنٌف الموجودات المالٌة للشركة إلى الفئات التالٌة: نقد و
دات المالٌة بالشكل المذكور ٌتم بناء على طبٌعة وهدف اقتناء تلك . إن تصنٌف الموجومدٌنون تجارٌونوالشامل األخرى 

 الموجودات المالٌة وٌتم تصنٌفها فً وقت إثباتها المبدئً.
 

تستخدم طرٌقة معدل الفائدة الفعلً الحتساب التكلفة القابلة لأطفاء للموجودات المالٌة وتوزٌع إٌرادات الفوائد على الفترات 
لفائدة الفعلً هو معدل الخصم الذي ٌستخدم الدفعات النقدٌة التً ٌتوقع استالمها خالل العمر المتوقع المرتبطة بها. معدل ا

 للموجودات المالٌة أو خالل فترة أقصر عندما ٌكون ذلك مناسبا لصافً القٌمة الدفترٌة عند القٌاس المبدئً.
 

 النقد وما فً حكمه 2-9
ق وارصدة الودائع تحت الطلب لدى البنوك واٌة استثمارات قصٌرة االجل ذات النقد فً الصندو منٌتمثل النقد وما فً حكمه 

 سٌولة عالٌة والتً ٌمكن تحوٌلها الى مبال  معلومة من النقد والتً لٌست عرضة لحدوث تغٌٌر بقٌمتها بشكل مادي.
 

 القروض والذمم المدٌنة 2-6
وغٌر المدرجاة فاً ساوق ماالً نشاط ٌاتم تصانٌفها كقاروض  و ٌمكن تحدٌدهاأالمدٌنة التً لدٌها دفعات ثابتة القروض والذمم 

وذمم مدٌنة . ٌتم قٌاس القروض والذمم المدٌنة مبدئٌاً بالقٌمة العادلة مضاف الٌها تكالٌف المعاملاة وٌاتم قٌاساها الحقاا بالتكلفاة 
جٌل اٌارادات الفوائاد باساتخدام ٌاتم تساوالقابلة لأطفاء باستخدام معدل الفائدة الفعلً، بعد طارح خساائر االنخفااض فاً القٌماة 

 طرٌقة معدل الفائدة الفعلً باستثناء الذمم المدٌنة قصٌرة االجل وذلك عندما ٌكون االعتراف بالفوائد غٌر مادي.
 

 انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة 2-03
موجودات المالٌة عند وجود ٌتم فً تارٌخ كل قائمة مركز مالً مراجعة القٌمة الحالٌة للموجودات المالٌة . ٌتم تخفٌض قٌمة ال

كنتٌجة لحدث او احداث حصلت الحقا لالعتراف المبدئً بتلك الموجودات المالٌة ، ٌشٌر الى تؤثر التادفق ودلٌل موضوعً ، 
 النقدي المتوقع مستقبالً لتلك الموجودات المالٌة .

 

ا بشاكل افارادي بال ٌاتم فحصاها النخفااض ، ال ٌاتم خفاض قٌمتهامادٌنون التجاارٌونان بعض فئات الموجودات المالٌة، مثال ال
القٌمة بشكل جماعً. ٌستند الدلٌل الموضوعً النخفاض قٌمة محفظة الذمم المدٌنة على الخبارة الساابقة للشاركة فاً تحصاٌل 
الذمم والزٌادة فً عدد التدفقات المساتحقة المتاؤخرة الساداد اضاافة الاى التغٌارات الملحوظاة فاً ظاروف االقتصااد والتاً لهاا 

 القة طردٌة مع تعسر سداد المدٌونٌة.ع
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات 2-00

بالتكلفااة التارٌخٌااة بعااد طاارح االسااتهالك المتااراكم وخسااائر الهبااوط المتراكمااة )مااا عاادا متلكااات واآلالت والمعاادات ظهاار المت
األراضً حٌث أنها ال تستهلك(. ٌتم االعتراف بالنفقات المتكبدة إلستبدال أي من مكونات األصال كبناد منفصال وٌاتم رساملته 

ترسمل أٌة نفقات أخرى فقط عند زٌادة المناافع االقتصاادٌة المساتقبلٌة المتعلقاة مقابل شطب المبال  الدفترٌة للجزء المستبدل و
 باألصل. 

 

 أما تكالٌف اإلصالح والصٌانة الدورٌة للممتلكات واآلالت والمعدات ٌعترف بها فً قائمة األرباح اوالخسائر عند تكبدها.
 

ٌة كل سانة وفاً حالاة إخاتالف العمار اإلنتااجً المتوقاع عماا ٌتم مراجعة العمر االنتاجً للممتلكات واآلالت والمعدات فً نها
 سبق تقدٌره سابقاً ٌتم استهالك القٌمة المتبقٌة الدفترٌة على العمر اإلنتاجً المتبقً بعد إعادة التقدٌر إعتباراً من السنة التاً تام

 فٌها إعادة التقدٌر.
 

لتزاماات المماثلاة )تفكٌاك وازالاة االصال( تاتم إضاافة التغٌارات فاً فٌما ٌتعلق فً االلتزامات الحالٌاة لأزالاة واالساتعادة واال
االلتزام الى تكلفة األصل ذو العالقة أو خصمها منه فً الفترة الحالٌة بحٌث ال ٌزٌاد المبلا  المخصاوم مان تكلفاة األصال عان 

ف بالزٌاادة فااوراً فااً قائمااة مبلغاه المسااجل، وإذا زاد االنخفاااض فااً االلتازام عاان المبلاا  المسااجل للصال فإنااه ٌجااب االعتاارا
تنظار فٌماا إذا  شاركة. إذا نجم عن التعدٌل إضافة الاى تكلفاة األصال، فاإن الائر والدخل الشامل اآلخر األولٌةاالرباح او الخس

 ةشارككان ذلك داللة على ان المبل  الجدٌد المسجل للصل قد ال ٌكون قابالً لالسترداد بكامله، وإذا كان األمار كاذلك، تقاوم ال
 باختبار األصل ألجل االنخفاض فً القٌمة وذلك بتقدٌر قٌمتاه القابلاة لالساترداد ومعالجاة أٌاة خساارة فاً انخفااض القٌماة فاً

 .رباح او الخسائر االولٌةاال قائمة
 

كمال ٌتم رسملة تكالٌف التموٌل للقروض التً استخدمت مباشرة لتموٌل إنشاء الموجودات خالل الفتارة الزمنٌاة الالزماة السات
 تلك الموجودات وإعدادها لالستخدام المحدد لها وذلك عندما ٌكون األصل مإهل لتحمل تكلفة اإلقتراض.

 

بطرٌقاة القساط الثابات علاى مادى العمار اإلنتااجً  ربااح أو الخساائر االولٌاةتم االعتراف بمصروف االساتهالك فاً قائماة األ
. ٌاتم اساتهالك الموجاودات المقاماة علاى أراضاً مساتؤجرة )تحساٌنات المقدر لكل بند من بناود الممتلكاات واآلالت والمعادات

 المبانً المستؤجرة( على مدة عقد اإلٌجار أو على االعمار االنتاجٌة للموجودات أٌهما أقل. 
 

 لممتلكات واآلالت والمعدات ٌتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.ا ٌختلف العمر اإلنتاجً لبنود اعندم
 

الك على جمٌع بنود الممتلكاات واآلالت والمعادات وذلاك لتخفاٌض قٌمتهاا الدفترٌاة حساب العمار االنتااجً ٌتم احتساب االسته
 المقدر كما ٌلً :

 
 األعمار االنتاجٌة النوع  األعمار االنتاجٌة النوع

 ٪ 26 - 16 عدد وأدوات  ٪ 16 - 3 مبانً وصوامع

 ٪ 25 - 2,5 أثاث وتجهٌزات  ٪ 25 - 5 آبار وملحقاتها

 ٪ 3 طرق المشروع  ٪ 26 - 16 آلٌات ومعدات زراعٌة

 ٪ 3,3 قطع رأسمالٌة وعمرات  ٪ 25 -15 وسائل نقل

 ٪ 16 - 2 أشجار ونبات مثمرة  ٪ 26 - 6 آالت وتجهٌزات
 

ؤكاد مان أنهاا بمراجعة االعمار االنتاجٌة والقٌمة المتبقٌة للممتلكات واآلالت والمعدات فً نهاٌة كل سنة مالٌاة، للت شركةتقوم ال
تعكس المنفعة المتحصل علٌها، وفً حال وجاود فارق ٌاتم التعامال معاه كتغٌارات فاً التقادٌرات المحاسابٌة )فاً سانة التغٌٌار 

 والسنوات الالحقة(.
 

 التكالٌف الالحقة  2-07
ا كاان مان المحتمال تسجل تكلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضامن القٌماة المدرجاة لاذلك البناد إذ

تكمن فً ذلك الجزء إضافة إلى إمكانٌة قٌاس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، وٌاتم إلغااء  شركةتدفق منافع اقتصادٌة مستقبلٌة لل
 اعتراف القٌمة المدرجة للجزء القدٌم المستبدل.
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة القوائم المالٌة إٌضاحات مختارة حول 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 

تسجل التكالٌف والمصارٌف الٌومٌة التً تتحملها الشركة على صٌانة وتشغٌل الممتلكات واآلالت والمعدات فً قائمة االرباح 
 ها. ٌتم رسملة التحسٌنات التً تزٌد بصورة جوهرٌة من قٌمة األصل أو عمر االصل المعنً.او الخسائر االولٌة عند تكبد

 

 اإلٌجار 2-00
ٌتم تصنٌف عقود اإلٌجار كإٌجارات تموٌلٌة عندما تتحول بموجب شروط عقود اإلٌجار المخاطر ومنافع التملك إلى 

 ٌجار تشغٌلٌة.المستؤجر بشكل جوهري. كل عقود اإلٌجار األخرى ٌتم تصنٌفها كعقود إ
 

 الشركة كمؤجر    ( أ
ٌتم تحقٌق إٌراد اإلٌجار من اإلٌجارات التشغٌلٌة وفقا لطرٌقة القسط الثابت بناء على فترة عقد اإلٌجار المتعلق بها. ٌتم 
 إضافة التكالٌف األولٌة المباشرة المتعلقة بالتفاوض وإعداد عقد اإلٌجار التشغٌلً إلى القٌمة الدفترٌة للصل المإجر

 بحٌث ٌتم االعتراف بها وفقا لقاعدة القسط الثابت وعلى أساس فترة اإلٌجار.
 

 الشركة كمستأجر ( ب
إن الموجودات بموجب عقد إٌجار تموٌلً ٌتم تسجٌلها مبدئٌا كموجودات للشركة بالقٌمة العادلة بتارٌخ بداٌة عقد اإلٌجار 

ر فً قائمة المركز جار. ٌتم إدراج قٌمة المطلوبات المقابلة للمإجأو إذا كانت أقل، بالقٌمة الحالٌة للحد األدنى لدفعات اإلٌ
 كالتزامات عقود إٌجار تموٌلٌة. األولٌة المالً

 

ٌتم توزٌع مدفوعات اإلٌجار ما بٌن التكالٌف المالٌة وتنزٌل لاللتزام المستحق بموجب عقد اإلٌجار التموٌلً بهدف 
قائمة األرباح او االلتزام. ٌتم تحمٌل تكالٌف التموٌل مباشرة إلى  تحقٌق سعر فائدة ثابت على الرصٌد المتبقً من

إال إذا كانت متعلقة بصورة مباشرة بموجودات مإهلة وفً هذه الحالة ٌتم رسملتها بموجب السٌاسة  الخسائر األولٌة
 بتكلفة االقتراض. شركةالعامة لل

 

وفقا لقاعدة القسط الثابت  األولٌة األرباح أو الخسائر ةقائم ٌتم االعتراف بدفعات اإلٌجارات التشغٌلٌة كمصروف ضمن
وبناء على فترة التؤجٌر. توزع المنافع االقتصادٌة الممنوحة أو المتوقعة كمحفز للدخول فً عقد إٌجار تشغٌلً على 

 أساس القسط الثابت على فترة التؤجٌر.
 

 تكلفة االقتراض 2-06
من المتوقع أن ٌستغرق إنجازه وبناء أو إنتاج أصل مإهل للرسملة،  وأ تكالٌف االقتراض التً ترتبط مباشرة باقتناء،

ٌتم تحمٌلها كجزء من تكلفة ذلك األصل حتى استكمال اإلنجاز أو  فإنه للغرض المقام من أجله أو حتى بٌعه فترة من الزمن،
 البٌع.

فااة االقتااراض، وذلااك فااً حاادود مااا تاام ٌااتم خصاام اإلٌاارادات الناتجااة عاان االسااتثمار المإقاات لهااذه األمااوال المقترضااة ماان تكل
 اقتراضه خصٌصاً من أجل الحصول على األصل المإهل.

 

 إن جمٌع تكالٌف االقتراض األخرى تظهر ضمن األرباح أو الخسائر فً السنة التً تم تحمٌلها بها.
 
 مخصصات منافع الموظفٌن 2-00

 السعودي. وفقاً لنظام العمل سوبٌهاتقوم الشركة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتؤمٌن االجتماعً لمن
 

 اإلجازات السنوٌة   (أ
 السعودي. نظام العمل ٌتم عمل استحقاق لاللتزامات المقدرة الستحقاقات الموظفٌن المتعلقة باإلجازات السنوٌة بناء على

 

 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  (ب
،  شاااركةام نظاااام العمااال المتباااع فاااً التساااتحق مكافاااؤة نهاٌاااة الخدماااة لكافاااة الماااوظفٌن العااااملٌن وفقااااً لشاااروط وأحكااا

 عند انتهاء عقود خدماتهم.
 

المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طرٌق تقدٌر قٌمة المنافع المستقبلٌة التً تستحق للموظفٌن  شركةٌتم احتساب التزام ال
 فً الفترات الحالٌة والمستقبلٌة وتخصم القٌمة للوصول إلى القٌمة الحالٌة.

 

02/00 



 

 

 لجوف للتنمٌة الزراعٌةا شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 

وفاء بهذه االلتزامات المساتقبلٌة. تضع الشركة االفتراضات التً تستخدم عند تحدٌد العناصر الرئٌسٌة للتكالٌف بغرض ال
ٌتم وضع هذه االفتراضاات بعاد استشاارة الخبٌار االكتاواري فاً الشاركة وتشامل تلاك االفتراضاات التاً تساتخدم لتحدٌاد 
تكلفة الخدمة االعتٌادٌة وكاذلك عناصار التموٌال المتعلقاة بالمطلوباات. ٌقاوم الخبٌار االكتاواري المإهال باحتسااب التازام 

 ددة وذلك باستخدام طرٌقة المبال  المستحقة حسب الوحدة.المنافع المح
 

ٌاتم االعتااراف بإعاادة تقٌااٌم التزامااات المناافع المحااددة التااً تتكاون ماان األربااح والخسااائر االكتوارٌااة مباشارة فااً قائمااة 
ت المنااافع تحاادد الشااركة مصااروف الفائاادة الصااافً علااى التزاماااواألرباااح او الخسااائر والاادخل الشااامل اآلخاار األولٌااة، 

المحددة للفترة عن طرٌق تطبٌق معدل الخصم الذي ٌستخدم فً قٌاس التزامات المنافع المحادة عناد بداٌاة الفتارة السانوٌة 
وصافً االلتزامات المحددة فٌما بعد باألخذ باالعتبار أي تغٌر ٌطرأ على صافً التزاماات المناافع المحاددة خاالل الفتارة 

لاللتزامااات. ٌااتم االعتااراف بمصااروف الفائاادة الصااافً والمصااروفات األخاارى المتعلقااة نتٌجااة المساااهمات والماادفوعات 
 بخطط المنافع المحددة فً قائمة األرباح أو الخسائر األولٌة.

 

 المخصصات 2-02
بشكل كبٌر أن  المحتملتجنب المخصصات عند وجود التزامات قانونٌة أو متوقعة على الشركة ناجمة عن أحداث سابقة ومن 

ستخدام الموارد المالٌة لسداد هذا االلتزام. ٌتم ادراج المصارٌف المتعلقاة باؤي مخصاص فاً قائماة الادخل بعاد خصام تتطلب ا
 المبال  المستردة إن وجدت.

 
 ربحٌة السهم   2-02

ٌتم عرض ربحٌة السهم األساس وربحٌة السهم المخفضة )إن وجدت( وذلك للسهم العادٌة، حٌث ٌاتم احتسااب ربحٌاة الساهم 
بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األساهم العادٌاة للشاركة علاى المتوساط المارجح لعادد األساهم العادٌاة القائماة  األساس

خالل الفترة، معدلة بعدد األسهم العادٌة المعاد شراإها أو المصدرة خالل الفترة. وٌتم احتساب ربحٌة السهم المخفضة بتعدٌل 
هم العادٌاة للشاركة والمتوساط المارجح لعادد األساهم القائماة خاالل الفتارة بآثاار جمٌاع الربح أو الخساارة الخاصاة بحملاة األسا

 األسهم العادٌة المخفضة المحتمل إصدارها.
 

 المعامالت بالعمالت األجنبٌة  2-09
شااطها ٌتم تسجٌل المعامالت التً تقوم بها الشركة بعمالت مختلفة عن عملة البٌئة االقتصادٌة الرئٌسٌة التً تمارس الشركة ن

 تحوٌالاللاير السعودي( باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاارٌخ حادوث تلاك المعاامالت. ٌاتم  –من خاللها )عملتها الوظٌفٌة 
وٌاتم االعتاراف بؤربااح  القاوائم المالٌاة األولٌاة الموجودات وااللتزامات النقدٌة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتارٌخ إعاداد

 لناجمة مباشرة فً قائمة االرباح او الخسائر األولٌة.وخسائر فروقات العملة ا
 

 اإلٌراد 2-06
ٌتم قٌاس اإلٌرادات بالقٌمة العادلة للمقابل المستلم أو الذي ستحصل علٌه الشركة عن هذه المبٌعات وتظهر المبٌعات بالصافً 

 بعد طرح مردودات المبٌعات والخصومات وما شابه ذلك.
 

 إٌراد عند استٌفائها للشروط التالٌة:ٌتم االعتراف بمبٌعات البضائع ك
 

 أ(  مبٌعات بضائع
 أن ٌتم تحوٌل المخاطر والمزاٌا المتعلقة بالبضائع إلى المشتري. -
أن ال تحااتفظ الشااركة بااالتحكم الفعااال علااى البضااائع المباعااة أو االسااتمرار فااً التاادخل اإلداري فٌمااا ٌتعلااق بالبضااائع  -

 بضائع المملوكة لها.المباعة بنفس درجة تدخلها فً إدارة ال
 إمكانٌة قٌاس مبل  اإلٌراد بشكل ٌعتمد علٌه. -
 أن ٌكون من المتوقع أن تستفٌد الشركة بشكل مباشر من المنافع االقتصادٌة المتعلقة بعملٌة البٌع. -
 أن ٌوجد إمكانٌة لقٌاس التكالٌف المتكبدة أو التً سٌتم تكبدها مقابل عملٌة البٌع بشكل موثوق. -

 

 ت المرابحاتب(  إٌرادا
ٌتم احتساب إٌرادات المرابحات على أساس الفترات الزمنٌة المستحقة والمبال  األصلٌة ومعدل المرابحة الفعلً والاذي ٌتمثال 
فً معدل سعر المرابحة المستخدم فً خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المستلمة خالل العمار المتوقاع للموجاود الماالً بهادف 

 .لقٌمة الدفترٌة لذلك األصل المالًالوصول إلى صافً ا
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 

 المصارٌف 2-73
ٌة والتسوٌقٌة المصارٌف المباشرة وغٌر المباشرة التً ال تعتبر جزء من تكلفة المبٌعات. تتمثل تتضمن المصارٌف البٌع

مصارٌف البٌع والتسوٌق فى كل ما ٌتعلق بنشاط البٌع وسٌارات توصٌل البضاعة باإلضافة إلى باقً المصارٌف األخرى 
 المتعلقة بالتسوٌق. 

 
ف المباشرة وغٌر المباشرة التً لٌست جزءا محدداً من األنشطة التشغٌلٌة حٌث تتضمن المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة التكالٌ

 تتضمن الرواتب وحقوق الموظفٌن األخرى واإلٌجارات وأتعاب الخدمات اإلستشارٌة ومصارٌف االتصاالت وغٌرها.
 

رٌف العمومٌة واإلدارٌة على المصاو، والمصارٌف البٌعٌة والتسوٌقٌة، رٌف المشتركة بٌن تكلفة المبٌعاتٌتم توزٌع المصا
 أساس منتظم عند الحاجة الى ذلك .

 
 مخصص الزكاة 2-70

زكاة والدخل فً المملكة العربٌة السعودٌة. ٌتم االستدراك للزكاة وفقا لمبدأ لل الهٌئة العامة تخضع الشركة لتعلٌمات
ات بٌن المخصص والربط النهائً ٌجري تسجٌل أٌة فروقواالستحقاق. ٌتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي، 

 عند اعتماد الربط النهائً حٌث ٌتم حٌنئذ تسوٌة المخصص.

 
 القطاعات التشغٌلٌة  2-77

  

 :  شركةالقطاع التشغٌلً هو احد مكونات ال

المتعلقاة  مصاارٌف)بماا فاً ذلاك اإلٌارادات وال مصاارٌفالذي ٌقوم بؤنشطة أعمال قد ٌكتسب منها إٌرادات وٌتحمال عنهاا  (أ

 نفسها( .  شركةت مع مكونات البمعامال

بشاكل مناتظم   مان قبال رئاٌس صاانعً القارارات التشاغٌلٌة بالمنشاؤة التخااذ قارارات حاول  -الذي تراجع نتائجه التشاغٌلٌة  (ب

 ، ولتقوٌم أدائه .لموارد التً سٌتم تخصٌصها للقطاعا

 ج( الذي تتوفر عنه معلومات مالٌة منفصلة . 
 

تاام التقرٌاار عنهااا لاارئٌس صااانعً القاارارات التشااغٌلٌة تتضاامن البنااود المباشاارة التعلقااة بالقطاااع  نتااائج القطاااع التشااغٌلً التااً
كمااا هااو موضااح فااً  قطاعااات تشااغٌلٌة شااركةالتشااغٌلً والبنااود التااً تااوزع علااى القطاااع التشااغٌلً بدرجااة معقولااة . لاادى ال

 .(16األٌضاح رقم )
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 ةالجوف للتنمٌة الزراعٌ شركة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات -2

  اإلضافات  ٌناٌر 0 
 ستبعاداتاإل

 والتحوٌالت
 سبتمبر 03 

        التكلفة:
 51,710,666  -  -  51,710,666 *  اضً زراعٌةأر

 76,226,756  (0,467,661)  14,317,627  71,376,136 مبانً وصوامع
 302,566,242  (21,165,411)  4,161,057  415,023,766 آبار وملحقاتها

 162,252,055  (6,664,216)  2,427,664  166,420,561 آلٌات ومعدات زراعٌة
 46,507,337  (433,011)  -  41,631,241 وسائل نقل

 42,173,461  (17,525)  15,361,345  27,520,641 آالت وتجهٌزات
 0,370,657  (261,565)  430,366  0,141,706 عدد وأدوات

 21,015,041  (461,166)  467,660  21,017,145 أثاث وتجهٌزات
 32,472,573  -  710,002  31,752,511 طرق المشروع

 46,040,752  -  12,121,646  21,121,112 رأسمالٌة وعمرات قطع
 201,624,621  (6,155,676)  -  364,116,207 **  أشجار ونبات مثمرة

 116,626,017  (221,664)  23,536,465  02,725,116 أشجار ونبات غٌر مثمرة
 360,774  -  -  360,774 الثروة الحٌوانٌة )المنحل(

 5,624,356  (30,761,501)  16,155,163  34,636,715 فٌذمشروعات تحت التن

 0,702,072,003  (60,666,002)  96,697,239  0,760,299,606 مجموع التكلفة
        

        االستهالكات:
 42,351,035  (7,541,114)  1,542,530  41,351,216 مبانً وصوامع
 326,637,151  (26,207,165)  12,265,711  334,720,235 آبار وملحقاتها

 74,341,462  (6,374,610)  5,276,627  75,446,454 آلٌات ومعدات زراعٌة
 33,327,562  (374,613)  3,276,062  36,424,613 وسائل نقل

 17,271,136  (17,521)  2,551,366  14,737,207 آالت وتجهٌزات
 1,341,312  (261,116)  367,116  1,235,312 عدد وأدوات

 0,656,472  (461,723)  1,442,315  1,616,116 أثاث وتجهٌزات
 14,231,536  -  721,634  13,562,062 طرق المشروع

 10,623,120  -  10,623,120  - قطع رأسمالٌة وعمرات
 51,213,711  (4,721,641)  21,147,311  34,711,641 أشجار ونبات مثمرة

 -  -  -  - أشجار ونبات غٌر مثمرة
 360,763  -  -  360,763 الثروة الحٌوانٌة )المنحل(

 063,200,990  (60,602,222)  22,039,677  026,060,202 مجموع االستهالكات
        

 262,200,622      م7302سبتمبر  03القٌمة الدفترٌة الصافٌة 

 226,262,077      م7302دٌسمبر  00القٌمة الدفترٌة الصافٌة 

 202,663,307      م7302ٌناٌر  0ة الدفترٌة الصافٌة القٌم
 
 

ال تزال األراضً الممنوحة للشركة بإسم الحكومة وقد أقر مجلس الوزراء عدد من اإلجراءات للمصادقة على نقال ملكٌاة األرض * 
 للشركة ولم ٌتم بعد اإلنتهاء من اإلجراءات الالزمة .

 

لاير ساعودي مان رصاٌد األشاجار والنباتاات المثمارة وقاد صادر قارار وزارة البٌئاة  56,027,516** ٌتضامن البرساٌم مبلا  وقادره 
 ه  .25/62/1446والمٌاه والزراعة بإٌقاف زراعة البرسٌم قبل حلول تارٌخ 
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 المراجعة( )غٌر المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 موجودات حٌوٌة -9

 سبتمبر 03  االستبعادات  اإلضافات  ٌناٌر 0 

        التكلفة:

 71,436,365  (264,440,516)  321,613,241  7,706,607 محاصٌل

 20,603,020  (726,666,093)  079,390,769  2,262,262 مجموع التكلفة

        
        االستهالكات:

 -  -  -  - محاصٌل

 -  -  -  - مجموع االستهالكات

        

 20,603,020      م7302سبتمبر  03القٌمة الدفترٌة الصافٌة 

 2,262,262      م7302دٌسمبر  00القٌمة الدفترٌة الصافٌة 

 02,720,609      م7302ٌناٌر  0القٌمة الدفترٌة الصافٌة 

 
 رأس المال -6

 لاير سعودي . 16ملٌون سهم بقٌمة اسمٌة للسهم  36ملٌون لاير سعودي مقسم إلى  366إن رأس مال الشركة 

 
 احتٌاطً نظامً -03

افً ٪ علاى األقال مان صا16( مان نظاام الشاركات الساابق، فاإن علاى الشاركة إقتطااع 125بموجب النظام األساسً للشركة المادة )
 جمااادى اآلخاار الموافااق  23بتااارٌخ تاام  .٪ ماان رأس المااال الماادفوع56الاادخل الااى االحتٌاااطً النظااامً الااى ان ٌبلاا  االحتٌاااطً 

٪ من صافً الادخل 16لشركة لٌتوافق مع نظام الشركات الجدٌد الذي ٌنص على تحوٌل تعدٌل النظام األساسً لم 2617ابراٌل  26
 . المدفوع ٪ من رأس مال36 هذا اإلحتٌاطً الى اإلحتٌاطً النظامً حتى ٌبل 

 
 ربحٌة السهم األساسٌة والمخفضة من صافً الدخل -00

 

 

 ٌولٌو  0لفترة الثالثة أشهر من 
 سبتمبر 03حتى 

 لفترة التسعة أشهر المنتهٌة  
 سبتمبر 03فً 

 م7302  م7302  م7302  م7302 

 64,625,742  27,202,444  32,111,156  11,476,071 صافً دخل الفترة

 36,666,666  36,666,666  36,666,666  36,666,666 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 7,00  3,60  0,03  3,09 الربح األساسً للسهم من صافً دخل الفترة
 

 النقد وما فً حكمه -07
 

 سبتمبر 03كما فً  

 م7302  م7302 

 26,363,221  37,501,215 حسابات جارٌة -نقد لدى البنك 

 706,226  102,554 نقد فً الصندوق

 70,360,660  09,690,226 النقد وما فً حكمه، قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م 7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  هرلفترة التسعة أش

 )باللاير السعودي( 
 

 األثر المالً لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً  -00

 م )تارٌخ التحول الى المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً(7302ٌناٌر  0كما فً  قائمة المركز المالًالتسوٌات على 
 

 
 

 إيضاحات
وفق معايير  

 المحاسبة السعودية
 

 األثر المالي للتحول
 

وفق المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

        الموجودات

        :الموجودات غير المتداولة

78,1,81,2  - 78,1,81,2 ممتهكاثوآالثومعذاثدفعاثممذمتنشراء

313888686,7  1828,8788 3718,8188,1 ب-1,،صافيممتهكاثوآالثومعذاث

 038,101,908  9,581,788  036,336,036   وجودات غير المتداولةمجموع الم

        :الموجودات المتداولة

 6287,78712,  (1828,8788)  381618113,, أ-1,مخسون،صافي

 2872,88,1,  -  2872,88,1, مىجىداثديىيت،صافي

 286,78773,  -  286,78773,  مصاريفمذفىعتممذماًوأرصذةمذيىتأخري،صافي

 8787878321  -  8787878321  مذيىىنتجاريىن،صافي

 7383888,68  -  7383888,68  استثماراثمذتفعبهانتاريخاالستذماق

 1786838683  -  1786838683  ومذومافيدكمه

 059,558,002  (9,581,788)  095,756,903   مجموع الموجودات المتداولة

 815,861,683  -  815,861,683   وداتمجموع الموج

    

        والمطلوبات حقوق المساهمين

        :حقوق المساهمين

 16686668666  -  16686668666  رأشانمال

8788868872,  - 8788868872, ادتياطيوظامي

 3787668666  -  3787668666 ادتياطيعاو

2888,38117,  (186238288) 2288818628, ج-1,أرباحمبماة

 1686668666  -  1686668666 أرباحممترحتىزيعها

 236,902,727  (3,650,522)  510,832,660   مجموع حقوق المساهمين

    :المطلوبات غير المتداولة

 883788631,  (786728768)  7882,38727 د-1,لروضطىيهتاألجم

7888888886  18,188771 381,78212, د-1, ايتانخذمتنهمىظفيهمخصصمكافأةوه

 7182,88666  -  7182,88666 مىخدكىميتمميذة

 160,909,673  3,650,522  88,571,368   مجموع المطلوبات غير المتداولة

    :المطلوبات المتداولة

188,7188,1 - 188,7188,1  لروضلصيرةاألجم

 7,83738761  -  7,83738761   ىنتجاريىندائى

 7881828816  -  7881828816   مصاريفمستذمتومطهىباثأخري

 81718637,  -  81718637,   يعاللتونطرفرمستذك

 18,888117,  -  18,888117,   تىزيعاثمستذمتنهمساهميه

 78,768117  -  78,768117  مخصصانسكاة

 030,700,229  -  030,700,229   المتداولة مجموع المطلوبات

 739,360,900  3,650,522  736,622,392   مجموع المطلوبات 

 815,861,683  -  815,861,683   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة  إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة
 م 7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي( 

 
 

 األثر المالً لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً )ٌتبع( -00

 م 7302 سبتمبر 03التسوٌات على قائمة المركز المالً كما فً 

 
 

 إٌضاحات
وفق معاٌٌر  

 ودٌةالمحاسبة السع
 

 األثر المالً للتحول
 

وفق المعاٌٌر الدولٌة 
 للتقرٌر المالً

        الموجودات

        الموجودات غٌر المتداولة:

 2,111,117  -  2,111,117   ممتلكات وآالت ومعداتدفعات مقدمة لشراء 

 657,053,154  6,411,314  651,541,776  ب -13 ، صافً ممتلكات وآالت ومعدات

 223,006,620  2,600,096  200,270,092   وع الموجودات غٌر المتداولةمجم

        الموجودات المتداولة:

 120,336,016  (6,411,314)  135,741,364  أ -13 مخزون، صافً 

 75,246,531  -  75,246,531   موجودات حٌوٌة، صافً

 15,613,367  -  15,613,367   مصارٌف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرى، صافً 

 71,173,104  -  71,173,104   مدٌنون تجارٌون، صافً 

 21,603,441  -  21,603,441   نقد وما فً حكمه

 007,000,600  (6,411,314)  009,666,902   مجموع الموجودات المتداولة

 627,229,676  -  627,229,676   مجموع الموجودات

        

        والمطلوباتحقوق المساهمٌن 

        حقوق المساهمٌن:

 366,666,666  -  366,666,666   رأس المال

 142,046,027  -  142,046,027   احتٌاطً نظامً 

 62,566,666  -  62,566,666   احتٌاطً عام  

 237,242,677  (4,255,772)  241,407,140  ج -13 أرباح مبقاة 

 267,290,336  (6,700,227)  262,609,222   مجموع حقوق المساهمٌن

        المطلوبات غٌر المتداولة:

 10,076,657  (4,661,741)  24,631,165  د -13 قروض طوٌلة األجل

 26,163,211  7,574,526  11,521,761  د -13 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 51,710,666  -  51,710,666   منح حكومٌة مقٌدة 

 036,267,060  7,630,227  030,992,020   جموع المطلوبات غٌر المتداولةم

        المطلوبات المتداولة:

 16,146,165  -  16,146,165   قروض قصٌرة األجل
 65,407,150  -  65,407,150   دائنون تجارٌون

 21,102,575  1,356,666  26,142,575  ه  -13 مصارٌف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 637,163  -  637,163   مستحق لطرف ذوي عالقة 
 17,102,367  -  17,102,367   توزٌعات مستحقة للمساهمٌن

 2,133,666  -  2,133,666   مخصص الزكاة 

 070,060,320  0,003,333  070,960,320   مجموع المطلوبات المتداولة

 776,690,673  6,700,227  770,276,269   مجموع المطلوبات 

 627,229,676  -  627,229,676   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمٌن
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 سعودي()باللاير ال 

 

 األثر المالً لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً )ٌتبع( -00

 م7302دٌسمبر  00ز المالً كما فً التسوٌات على قائمة المرك
 

 
 

 إيضاحات
وفق معايير  

 المحاسبة السعودية
 

 األثر المالي للتحول
 

وفق المعايير الدولية 
 للتقرير المالي

        الموجودات

        :ير المتداولةالموجودات غ

2338287  -  2338287 ممتهكاثوآالثومعذاثدفعاثممذمتنشراء

32883828177  381678273  331818,8733 ب-1,،صافيممتهكاثوآالثومعذاث

 057,212,605  0,367,570  008,169,311   مجموع الموجودات غير المتداولة

      :الموجودات المتداولة

 ,,8,871788,  (381678273)  82878,8332, أ-1,سون،صافيمخ

 282838382  -  282838382  مىجىداثديىيت،صافي

 888818788,  -  888818788, مصاريفمذفىعتممذماًوأرصذةمذيىتأخري،صافي

 ,788211813  -  ,788211813  مذيىىنتجاريىن،صافي

 8786668666  -  8786668666  االستذماقاستثماراثمذتفعبهانتاريخ

 186868172,  -  186868172,  ومذومافيدكمه

 090,906,207  (0,367,570)  083,100,191   مجموع الموجودات المتداولة

 800,052,280  -  800,052,280   مجموع الموجودات

      

      والمطلوبات حقوق المساهمين

     :حقوق المساهمين

 16686668666  -  16686668666  رأشانمال

7686668666,  - 7686668666, ادتياطيوظامي

,7328282871  (86768713,,) 721818281,2 ج-1,أرباحمبماة

 1686668666  -  1686668666 أرباحممترحتىزيعها

 262,262,700  (11,676,790)  209,962,902   مجموع حقوق المساهمين

   :المطلوبات غير المتداولة

 281838268,  ,86861,  282738321, د-1,لروضطىيهتاألجم

,728778888  68777,,88 88813,,18, د-1, مخصصمكافأةوهايتانخذمتنهمىظفيه

 7182,88666  -  7182,88666 مىخدكىميتمميذة

 163,926,566  8,076,790  82,786,112  مجموع المطلوبات غير المتداولة

    :المطلوبات المتداولة

 ,8883,812, -  ,8883,812,  لروضلصيرةاألجم

 ,8882768,1  -  ,8882768,1  دائىىنتجاريىن

 728,788737  81668666,  7781788737 هـ-1, مصاريفمستذمتومطهىباثأخري

 3688,1  -  3688,1   يعاللتونطرفرمستذك

 2811,8162,  -  2811,8162,   تىزيعاثمستذمتنهمساهميه

 781718678  -  781718678  مخصصانسكاة

 003,202,020  1,966,666  169,930,701   مجموع المطلوبات المتداولة

 706,622,720  11,676,790  063,200,057   مجموع المطلوبات 

 800,052,280  -  800,052,280   لمساهمينمجموع المطلوبات وحقوق ا
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر

 )باللاير السعودي(
 

 
 المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً )ٌتبع( األثر المالً لتطبٌق -00

 م 7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهرالتسوٌات على قائمة الدخل األولٌة 
 
 

  
  إٌضاحات

وفق معاٌٌر 
 المحاسبة السعودٌة

 
األثر المالً 

 للتحول
 

وفق المعاٌٌر الدولٌة 
 للتقرٌر المالً

و -13 المبٌعات، صافً   251,114,222  (6,466,654)  251,714,161 

ز -13 تكلفة المبٌعات   (156,177,620)  550,733  (156,317,206) 

 030,062,927  (0,963,070)  032,702,060   إجمالً الربح

 (26,726,254)  6,466,654  (33,126,361)  ح -13 مصارٌف بٌع وتوزٌع

 (6,563,616)  434,245  (6,037,325)  ط -13 مصارٌف إدارٌة وعمومٌة

 29,020,009  660,629  22,026,023   الدخل من التشغٌل

 (123,666)  (123,666)  -  ، ط ي -13 تكالٌف التموٌل

 173,056  -  173,056  ك -13 )مصارٌف( إٌرادات أخرى، صافً

 (1,356,666)  (1,356,666)  -  ل -13 مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة

 (204,041)  -  (204,041)  م -13 وآالت ومعداتممتلكات خسائر إستبعاد 

 20,926,063  (0,026,379)  22,309,029   صافً دخل الفترة قبل الزكاة  الشرعٌة

 (1,253,701)  -  (1,253,701)   مصروف الزكاة الشرعٌة

 26,270,267  (0,026,379)  20,936,223   صافً الدخل للفترة

 

 

 

      

 اآلخر بنود الدخل الشامل

 البنود التً لن ٌتم إعادة تصنٌفها الحقا ضمن األرباح أو الخسائر:

 

      

 -  -  -   )الخسائر( اإلكتوارٌة من إعادة قٌاس منافع الموظفٌن

 26,270,267  (0,026,379)  20,936,223   إجمالً الدخل الشامل للفترة
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 كة مساهمة سعودٌة()شر
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م 7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر

 )باللاير السعودي(
 

 
 األثر المالً لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً )ٌتبع( -00

 م 7302 سبتمبر 03لثالثة أشهر المنتهٌة فً التسوٌات على قائمة الدخل األولٌة لفترة ا
 
 

 
 

وفق معاٌٌر 
 المحاسبة السعودٌة

 
األثر المالً 

 للتحول
 

وفق المعاٌٌر الدولٌة 
 للتقرٌر المالً

 126,133,572  (2,611,712)  122,015,354  المبٌعات، صافً

 (73,316,476)  (277,442)  (73,163,634)  تكلفة المبٌعات

 62,600,362  (7,006,776)  66,907,073  إجمالً الربح

 (11,450,156)  2,611,712  (13,546,032)  مصارٌف بٌع وتوزٌع

 (1,546,202)  -  (1,546,202)  مصارٌف إدارٌة وعمومٌة

 06,600,206  (722,667)  06,200,362  الدخل من التشغٌل

 (163,046)  (163,046)  -  تكالٌف التموٌل

 (456,341)   -  (456,341)  ات أخرى، صافً)مصارٌف( إٌراد

 (456,666)  (456,666)  -  مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة

 00,660,022  (900,099)  06,726,200  صافً دخل الفترة قبل الزكاة  الشرعٌة

 (555,211)  -  (555,211)  مصروف الزكاة الشرعٌة

 07,999,002  (900,099)  00,206,066  صافً الدخل للفترة

       

 بنود الدخل الشامل اآلخر

       البنود التً لن ٌتم إعادة تصنٌفها الحقا ضمن األرباح أو الخسائر:

 -  -  -  )الخسائر( اإلكتوارٌة من إعادة قٌاس منافع الموظفٌن

 07,999,002  (900,099)  00,206,066  إجمالً الدخل الشامل للفترة
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 
 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 

  م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي(

 

 
 األثر المالً لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً )ٌتبع( -00

 م 7302دٌسمبر  00ت على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر األولٌة للسنة المنتهٌة فً التسوٌا
 

  
  إٌضاحات

وفق معاٌٌر 
 المحاسبة السعودٌة

األثر المالً  
 للتحول

 
وفق المعاٌٌر 
الدولٌة للتقرٌر 

 المالً

 316,211,461  -  316,211,461   المبٌعات، صافً

ز -13 تكلفة المبٌعات   (243,666,354)  (076,362)  (244,642,656) 

 000,029,907  (622,037)  002,060,006   إجمالً الربح

 (41,106,357)  -  (41,106,357)   مصارٌف بٌع وتوزٌع

 (17,273,601)  -  (17,273,601)   مصارٌف إدارٌة وعمومٌة

 22,036,226  (622,037)  29,390,322   الدخل من التشغٌل

 (1,644,534)  (415,714)  (1,221,756)  ي -13 تكالٌف التموٌل

 417,477  (3,102,636)  4,370,513  ك -13 )مصارٌف( إٌرادات أخرى، صافً

 (1,166,666)  (1,166,666)  -  ل -13 مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة

 (366,673)  -  (366,673)   ممتلكات وآالت ومعداتخسائر إستبعاد 

 (110,726)  (110,726)  -  ن -13 ائر الدفع المعجل للقرض الزراعًخس

 27,960,606  (2,620,967)  93,920,202   صافً دخل الفترة قبل الزكاة  الشرعٌة

 (3,151,045)  -  (3,151,045)   مصروف الزكاة الشرعٌة

 26,206,626  (2,620,967)  22,200,900   صافً الدخل للفترة

        

 بنود الدخل الشامل اآلخر

 البنود التً لن ٌتم إعادة تصنٌفها الحقا ضمن األرباح أو الخسائر:

 

      

 -  -  -   )الخسائر( اإلكتوارٌة من إعادة قٌاس منافع الموظفٌن

 26,206,626  (2,620,967)  22,200,900   إجمالً الدخل الشامل للفترة
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 ٌة الزراعٌةشركة الجوف للتنم

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 
 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 

 م 7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر
 )باللاير السعودي(

 
 

 سابتمبر 36التحاول( وكماا فاً م )تاارٌخ 2616ٌنااٌر  1وفٌما ٌلاً ملخاص لطبٌعاة التساوٌات التاً تمات علاى القاوائم المالٌاة كماا فاً 
للفروقات بٌن المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر  ًم. إن المبال  الخاصة بهذه التسوٌات توضح األثر التراكم2616دٌسمبر  31م وكما فً 2616

 المالً ومعاٌٌر المحاسبة السعودٌة فى تلك التوارٌخ :

 
 :المالٌة للتقارٌر الدولٌة المعاٌٌر إلى القانونٌٌن للمحاسبٌن السعودٌة الهٌئة معاٌٌر من التحول بسبب التغٌرات

 
 أ التسوٌات على بنود الموجودات المتداولة-00

 م30/30/7302 م03/36/7302 م00/07/7302 

    

 (1,701,500) (6,411,314) (6,365,756) النقص فً المخزون نتٌجة إعادة تصنٌف قطع الغٌار

    

 (2,030,202) (2,600,096) (9,260,066) 

 
 المتداولةغٌر ب التسوٌات على بنود الموجودات -00

 م30/30/7302 م03/36/7302 م00/07/7302 

    

زٌادة الممتلكات واآلالت والمعدات نتٌجة إعادة تصنٌف 
 1,701,500 6,411,314 6,365,756 مخزون قطع الغٌار

    

 2,030,202 2,600,096 9,260,066 

 
 د األرباح المبقاةج التسوٌات على بنو-00

 م30/30/7302 م03/36/7302 م00/07/7302 

    

 (1,134,253) (7,574,526) (0,116,555) أثر قٌاس منافع الموظفٌن وفق التقدٌرات االكتوارٌة للفترة السابقة 

 5,657,560 4,661,741 - إعادة قٌاس القٌمة الحالٌة لقرض صندوق التنمٌة الزراعٌة

 س اإلدارة المتعلقة بالسنة المالٌة المنتهٌة فً مكافؤة أعضاء مجل
 -  (1,356,666) (1,166,666) م2616دٌسمبر  31

تكالٌف تموٌل إضافٌة نتٌجة إعادة قٌاس تكالٌف التموٌل الخاصة 
 -  -  (146,631) بالقروض التجارٌة

 (00,303,092) (6,700,227) (0,322,266) 
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 الزراعٌةالجوف للتنمٌة  شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر

 )باللاير السعودي(
 
 

 د التسوٌات على بنود المطلوبات غٌر المتداولة-00

 م30/30/7302 م03/36/7302 م00/07/7302 

    

زٌادة فً التزامات منافع الماوظفٌن وفاق التقٌاٌم اإلكتاواري ال
لبند مخصص مكافاؤة نهاٌاة الخدماة، وفاق متطلباات )المعٌاار 

 1,134,253 7,574,526 0,116,555 (10المحاسبً الدولً رقم 

الانقص فااً قٌمااة قااروض طوٌلاة األجاال نتٌجااة إلعااادة قٌاااس 
 (5,657,560) (4,661,741) - القٌمة الحالٌة لقرض صندوق التنمٌة الزراعً 

تكااالٌف تموٌاال إضااافٌة نتٌجااة إعااادة قٌاااس تكااالٌف التموٌاال 
 -  -  146,631 الخاصة بالقروض التجارٌة

 6,703,092  7,630,227  0,322,266 

 

 هـ التسوٌات على بنود المطلوبات المتداولة-00

 م30/30/7302 م03/36/7302 م00/07/7302 

    

اإلدارة المتعلقة بالسانة المالٌاة المنتهٌاة مكافؤة أعضاء مجلس 
 - 1,356,666 1,166,666 م2616دٌسمبر  31فً 

 0,933,333 0,003,333  - 

 
 التسوٌات على بند المبٌعات  و-00

 م00/07/7302 م03/36/7302 

   

 - (6,466,654) به  عادة تصنٌف خصم مسموحإ

 (2,633,306)  - 

 
 ة المبٌعاتالتسوٌات على بند تكلف ز-00

 م00/07/7302 م03/36/7302 

   

 (076,362) 550,733 اثبات ما ٌخص منافع الموظفٌن )اإلكتواري( 

 006,200 (622,037) 

 
 بٌع وتوزٌع مصارٌفالتسوٌات على بند  ح-00

 م00/07/7302 م03/36/7302 

   

 - 6,466,654 إعادة تصنٌف خصم مسموح به 

 2,633,306  - 
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 ركة الجوف للتنمٌة الزراعٌةش

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر

 )باللاير السعودي(
 

 
 

 عمومٌة وإدارٌة  مصارٌفط التسوٌات على بند -00

 م00/07/7302 م03/36/7302 

   

 - (434,245) إعادة تصنٌف تكالٌف تموٌل القروض

 (606,760)  - 

 
 التسوٌات على بند تكالٌف التموٌل ي-00

 م00/07/7302 م03/36/7302 

   

 (234,6015) - تكالٌف تموٌل قروض تجارٌة 

 (163,046) (311,131) تكالٌف تموٌل قرض صندوق التنمٌة الزراعٌة

إعادة قٌاس تكالٌف التموٌل  تكالٌف تموٌل إضافٌة نتٌجة
 (76,023) (76,023) الخاصة بالقروض التجارٌة

 (099,220) (600,296) 

 
  ، صافًإٌرادات أخرى )مصارٌف( ك التسوٌات على بند-00

 م00/07/7302 م03/36/7302 

   

   إعادة تصنٌف إٌرادات اخرى متنوعة

 (3,102,636) - شطب خصم تعدٌل سداد قرض صندوق التنمٌة الزراعٌة

 - (0,967,302) 

 
 التسوٌات على بند مكأفاة مجلس اإلدارة  ل-00

 م00/07/7302 م03/36/7302 

   

 (1,166,666) (1,356,666) إعادة تصنٌف مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة

 (0,003,333) (0,933,333) 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات إستبعادم التسوٌات على بند خسائر -00

 م00/07/7302 م03/36/7302 

   

 - - موجودات حٌوٌة -إثبات خسائر إستبعاد اشجار فاكهة 

  -  - 

 
 

03/00 



 



 

 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر

 )باللاير السعودي(

 
 ن التسوٌات على بند خسائر الدفع المعجل للقرض الزراعً -00

 م00/07/7302 م03/36/7302 
   

 (110,726) -  إثبات خسائر الدفع المعجل للقرض الزراعً

  - (996,273) 

 
 إدارة المخاطر  -األدوات المالٌة  -06

الاذمم والاذمم المدٌناة، وكز المالً األولٌة للشاركة بشاكل أسااس مان النقاد لادى البناوك، تتكون األدوات المالٌة المقٌدة فً قائمة المر
 الدائنة والمطلوبات األخرى.

 

 مخاطر سعر الصرف األجنبً
تنتج مخاطر سعر الصرف األجنباً مان التغٌارات والتذباذبات فاً قٌماة األدوات المالٌاة نتٌجاة للتغٌار فاً أساعار صارف العماالت 

 األجنبٌة.
 

الادوالر األمرٌكاً. وحٌاث أن ساعر صارف الالاير وبؤٌة عملٌات ذات أهمٌة نسابٌة باالعمالت عادا الالاير الساعودي،  شركةقم اللم ت
أساعار صاارف العمااالت  شااركةال تمثاال مخاااطر عماالت هامااة. تراقاب إدارة اللااذا فإنهاا  الساعودي مثباات مقابال الاادوالر األمرٌكاً
 وتعتقد أن مخاطر العمالت غٌر جوهرٌة.

 

 خاطر االئتمانم
إن االدوات  خسارة مالٌة. شركةتمثل مخاطر االئتمان فً إخفاق أحد األطراف فً أداة مالٌة فً الوفاء بالتزامه والتسبب فً تكبد ال

النقدٌاة باالبنوك وذمام العماالء. تقاوم  مان التاً ٌمكان أن تتعارض لمخااطر اإلئتماان تتضامن بشاكل أسااس شاركةالمالٌة الخاصة بال
سٌاساة بخصاوص حجام األماوال  شاركةٌداع أموالها فً مصارٌف مالٌة ذات موثوقٌة وقدرة إئتمانٌة عالٌة كما أن لادى البإ شركةال

المودعة فً كال مصارف والتتوقاع اإلدارة وجاود مخااطر إئتماان هاماة تناتج مان ذلاك. كماا ال تتوقاع اإلدارة أن تتعارض لمخااطر 
ها قاعدة عرٌضة من العمالء التً تعمل فً أنشطة مختلفاة ومواقاع متعاددة كماا أنهاا إئتمان هامة من حسابات العمالء نظراً ألن لدٌ

 الى وجود ضمانات مقدمة من العمالء لتغطٌة أٌة مدٌونٌات متوقع عدم تحصٌلها . باالضافة دورٌاً  القائمة المدٌنة الذمم بمراقبة تقوم
 

 مخاطر السٌولة
مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالٌة حال استحقاقها. تتم مراقبة إحتٌاجاات  على شركةتتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة ال

 السٌولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التؤكد من توفر أموال كافٌة لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها.
 

على الحاد مان مخااطر الساٌولة  شركةتعمل الوخرى، من الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أ شركةتتكون المطلوبات المالٌة لل
عن طرٌق التؤكد من توفر تسهٌالت بنكٌة، باإلضافة إلى إجراء موائمة بٌن فترات تحصٌل أرصدة العماالء وفتارات ساداد أرصادة 

 الموردٌن واألرصدة الدائنة األخرى.
 

 مخاطر أسعار العموالت
لمحتملة فً معدالت العموالت التً تاإثر علاى الاربح المساتقبلً أو القاٌم العادلاة تظهر مخاطر العموالت من التغٌرات والتذبذبات ا

 تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تؤثٌر مخاطر أسعار العموالت لٌس جوهرٌاً. شركةللدوات المالٌة وتراقب ال
 

 القٌمة العادلة
ت، أو دفعها لتحوٌل أي من المطلوباات ضامن معاامالت منتظماة إن القٌمة العادلة هً القٌمة التً سٌتم استالمها لبٌع احد الموجودا

 بٌن المتعاملٌن بالسوق فً تارٌخ القٌاس. وعلى هذا النحو، ٌمكن ان تنشؤ الفروقات بٌن القٌم الدفترٌة وتقدٌرات القٌمة العادلة. ٌقوم
وعلٌه تعتقد اإلدارة أن القٌمة  اركون فً السوق.تعرٌف القٌمة العادلة القٌاس المستند إلى السوق واإلفتراضات التً ٌستخدمها المش

 العادلة مقاربة للقٌم الدفترٌة.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر

  السعودي()باللاير
 
 
 

 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة المدرجة بالتكلفة المستنفدة
 المختصرةاألولٌة إن اإلدارة تعتبر أن القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات المالٌة المدرجة بالتكلفة المستنفدة فً القوائم المالٌة 

 مقاربة لقٌمتها العادلة.
 

   لموظفٌننهاٌة الخدمة لمكافأة مخصص  – 00

 

 03كما فً 
  م7302سبتمبر 

دٌسمبر  00كما فً 
  م7302

 ٌناٌر 0كما فً 
 م7302

 15,521,461  24,440,006  27,224,001 رصٌد اول الفترة

 2,703,532  4,404,710  1,515,327 إضافات 

 (1,000,256)  (1,710,711)  (1,000,164) سدادات 

س أرباااااح )خسااااائر( إكتوارٌااااة ماااان إعااااادة قٌااااا
 1,134,253  -  - مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن

 72,263,606  72,776,660  76,666,663 

 
 

 المعلومات القطاعٌة    - 02
ٌتكون النشاط الرئٌسً للشركة من قطاعات تشتمل على اإلنتااج الزراعاً بشاقٌه النبااتً والحٌاوانً وتصانٌع وتساوٌق المنتجاات 

 م لكل قطاع : 2617 سبتمبر 36ٌلً بٌاناً بالمعلومات القطاعٌة المختارة فً النباتٌة والحٌوانٌة. فٌما 
 

 اإلجمالً تصنٌع -نشاط زراعً  نباتً -نشاط زراعً  م7302 سبتمبر 03

 220,437,006 60,624,636 166,413,066 اإلٌرادات

 67,561,022 11,127,134 55,611,711 اإلستهالكات

 27,202,444 17,150,073 16,132,471 الدخل )الخسارة(

 031,536,525 232,773,417 765,763,161 إجمالً الموجودات

 
 

 اإلجمالً تصنٌع -نشاط زراعً  نباتً -نشاط زراعً  م7302 سبتمبر 03

 251,714,161 73,173,661 177,141,167 اإلٌرادات

 57,217,621 0,524,351 47,762,663 اإلستهالكات

 64,625,742 20,667,657 35,611,615 الدخل )الخسارة(

 072,661,424 214,072,130 757,606,215 إجمالً الموجودات
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر المراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م7302 سبتمبر 03المنتهٌة فً  لفترة التسعة أشهر

 )باللاير السعودي(
 

 
 مع االطراف ذات العالقة  المعامالت - 02

و أت مادارة آفاً الشاركة ومنشا اإلدارةفً كبار المساهمٌن واعضاء مجلس اإلدارة وكبار ماوظفً طراف ذات العالقة تتمثل األ
 كة:من قبل هذه األطراف. وفٌما ٌلً بٌان باألطراف ذات العالقة بالشر هاماً  ٌمارس علٌها تؤثٌراً 

 طبٌعة العالقة البٌان

 شركة زمٌلة الٌمنً للسٌاراتشركة 

 أطراف ذات عالقة عضاء مجلس اإلدارة بالشركةأ

 أطراف ذات عالقة كبار موظفً اإلدارة بالشركة

 
 ٌوضااح الجاادول التااالً إجمااالً مبلاا  المعااامالت التااً تماات مااع الجهااات ذات العالقااة خااالل الثالثااة أشااهر المنتهٌااة فااً     ( أ

 م 2616دٌسااامبر  31م و2617 سااابتمبر 36م وأرصااادة الجهاااات ذات العالقاااة كماااا فاااً 2616 م و2617 سااابتمبر 36
 م:2616ٌناٌر  1 و

 
رصٌد مستحق   

من أطراف 
ذات عالقة 
 اول الفترة

 
رصٌد مستحق 
ألطراف ذات 

 عالقة 

 
مشترٌات من 
أطراف ذات 

 عالقة

 
مدفوعات 

ألطراف ذات 
 عالقة

 
رصٌد مستحق 

من أطراف 
 ات عالقةذ

 
رصٌد مستحق 
ألطراف ذات 

 عالقة

شركة الٌمنً 
 للسٌارات

 -  31,351 675,762 513,401 66,013 - م2617سبتمبر  36

 66,013 -  661,304 641,742 17,565 - م2616دٌسمبر  31

 637,163 -  1,160,713 454,451 1,353,665 - م2616سبتمبر  36

 1,353,665 -  1,066,774 2,104,103 411,046 - م2616ٌناٌر  1

 
 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌن آتبدالت ومكاف ( ب

 سبتمبر 03أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة  

 م7302  م7302 

 1,740,265  1,117,037 ت اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌنآرواتب ومكاف

 33,114  55,601 مشترٌات اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن

 1,356,666  1,356,666 أعضاء مجلس اإلدارة آتمكاف

 165,666  243,666 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

 1,420,742  076,671 م2616حافز أرباح 
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