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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 م7132دٌسمبر  13المالٌة للسنة المنتهٌة فً القوائم  إٌضاحات حول
 )باللاير السعودي(

 
 عامةبٌانات  -3

ان شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة )"الشركة"( هً شركة مساهمة سعودٌة مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة 
دٌسامبر  08ها  الموافاق 0019جماادى األولاى 9والصادر بتاارٌخ  6011110761الصادر من مدٌنة سكاكا برقم 

ربٌاع 20ر عان وزارة التجاارة بتاارٌخ ( الصاد66م. تمارس الشركة نشاطها بموجب القرار الوزاري رقم )0988
م. وٌتمثاال نشاااط الشااركة الرئٌسااً فااً القٌااام باإلنتاااه الزراعااً بشااقٌ  0988دٌساامبر  6هاا  الموافااق 0019األخار 

 النباتً والحٌوانً وتصنٌع وتسوٌق المنتجات النباتٌة والحٌوانٌة.
 

 وتنتهً  بنهاٌة شهر دٌسمبر من نفس السنة.تبدأ السنة المالٌة للشركة من بداٌة شهر ٌناٌر من كل سنة مٌالدٌة 
 

ٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً منطقة الجوف وٌجوز لمجلاس اإلدارة أن ٌنشائ لهاا فارو  أو مكاتاب أو تاوكٌالت 
  داخل وخاره المملكة العربٌة السعودٌة.

 

 

 أسس اإلعداد  -7

 بٌان االلتزام 7-3
والمعااٌٌر واالصادارات األخارى  ةر المحاسابة الدولٌاٌٌاوفقا لمعاتم اعداد هذه القوائم المالٌة )" القوائم المالٌة"( 

هاذه هاً المارة األولاى التاً  المعتمدة من الهٌئة السعودٌة للمحاسابٌن القاانونٌٌن فاً المملكاة العربٌاة الساعودٌة.
لمعااٌٌر الدولٌاة تام اعاداد هاذه القاوائم المالٌاة وفقااً ل . تصدر فٌها الشركة تقارٌرها المالٌة وفقااً للمعااٌٌر الدولٌاة

من هذه المعاٌٌر "تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة للمرة األولى" كما هاو  0للتقارٌر المالٌة والمعٌار رقم 
االصدارات األخارى المعتمادة مان الهٌئاة الساعودٌة للمحاسابٌن ة العربٌة السعودٌة و المعاٌٌر ومعتمد فً المملك

 القانونٌٌن .

م، وهاو تاارٌخ التحاول للمعااٌٌر الدولٌاة إلعاداد 2106ٌنااٌر  0لمركز المالً اإلفتتاحٌة كما فً تم إعداد قائمة ا
 التقارٌر المالٌة.

( ، فقد تم بٌان كٌفٌة تؤثٌر التحاول للمعااٌٌر الدولٌاة إلعاداد التقاارٌر المالٌاة 20كما هو مبٌن فً االٌضاح رقم )
 .للشركةلنقدٌة على المركز المالً و األداء المالً والتدفقات ا

أٌنما تظهر عبارة "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر الماالً" فاً هاذه اإلٌضااحات فهاً تشاٌر إلاى المعااٌٌر والتفساٌرات 
الصادرة من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر واإلصدارات األخرى التً تعتمدها الهٌئة الساعودٌة 

فً المملكة العربٌة الساعودٌة باإلضاافة إلاى إفصااحات أضاافتها الهٌئاة  للمحاسبٌن القانونٌٌن )"الهٌئة"( للتطبٌق
لبعض تلك المعاٌٌر وفقاً لماا ورد فاً وثٌقاة اعتمااد معااٌٌر التقاارٌر المالٌاة الدولٌاة الصاادرة عان الهٌئاة ، هاذا 

تغطٌهااا  وٌقصااد بالمعاااٌٌر واإلصاادارات األخاارى هااو مااا تعتمااده الهٌئااة ماان معاااٌٌر أو آراء فنٌااة لمواضااٌع ال
 المعاٌٌر الدولٌة مثل الزكاة.

 
 تطبٌق معاٌٌر جدٌدة ومعدلة 7-7

تم تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة التالٌة والتً تسري للفترات السنوٌة التً تبدأ 
قااارٌر المالٌااة الجدٌاادة إن تطبٌااق المعاااٌٌر الدولٌااة إلعااداد الت ،المالٌااةم فااً القااوائم 2106ٌناااٌر  0فااً أو بعااد 

الحالٌة والسانوات الساابقة والتاً مان الممكان  سنةوالمعدلة لم ٌكن لها تؤثٌر جوهري على المبالغ المدرجة فً ال
 . أن تإثر على المعالجات المحاسبٌة للمعامالت أو الترتٌبات المستقبلٌة

 

 . لٌة " ، بشؤن مبادرة اإلفصاح"عرض القوائم الما 0التعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم  •
 ."العقارات واآلالت والمعدات" 06التعدٌالت على المعٌار المحاسبً رقم  •
م والتً تتضمن التعدٌالت 2100 -م 2102دورة التحسٌنات السنوٌة للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة  •

 .60ورقم  09والمعٌار المحاسبً الدولً رقم  7ورقم  8على المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 

 أسس اإلعداد )تابع(  -7
 

 ة الصادرة والتً لم ٌحن موعد تطبٌقها بعدالمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدل 7-1
 

ٌظهر الجدول أدناه المعاٌٌر والتفاسٌر والتعدٌالت الصادرة التً لم ٌحن موعد تطبٌقها بعد حتى تارٌخ صدور القوائم 
كون وتتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبٌق فً المستقبل وتعتزم تبنً هذه المعاٌٌر حٌثما ت المالٌة للشركة.

 ة المفعول:ٌمالئمة، عندما تصبح سار

 الـبـٌـان المعٌار / التفسٌر

ٌسررري مفعولررت اعتبرراراً مررن 
الفتررررررات الترررررً تبررررردأ فرررررً 

 التوارٌخ التالٌة أو بعدها

 م2108ٌناٌر  0 اإلٌرادات الناشئة عن تعاقدات مع العمالء 08المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 م2108ٌناٌر  0 األدوات المالٌة 9المالٌة رقم المعٌار الدولً للتقارٌر 

 م2109ٌناٌر  0 اإلٌجارات 06المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 م2120ٌناٌر  0 عقود التؤمٌن 07المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 02المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 

 

 -االفصاح عن الحصص فً منشآت أخرى 
ت علااااى المعٌااااار الاااادولً للتقااااارٌر تعاااادٌال

 م2108ٌناٌر  0 02المالٌة رقم 

 2المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 

 

تصنٌف وقٌاس معامالت الادفع علاى أسااس 
تعااادٌالت علاااى المعٌاااار الااادولً  -األساااهم 

 م2108ٌناٌر  0 2للتقارٌر المالٌة رقم 

 0المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 

 

لمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌار الماالً ألول تطبٌق ا
تعاااادٌالت علااااى المعٌااااار الااااادولً  -ماااارة 

 م2108ٌناٌر  0  0للتقارٌر المالٌة رقم 

 28المعٌار المحاسبً الدولً رقم 
 

 

اإلساااااااتثمارات فاااااااً المنشاااااااآت الزمٌلاااااااة 
تعااادٌالت علاااى  -والمشاااروعات المشاااتركة 

 م2108ٌناٌر  0 28المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 01ٌار المحاسبً الدولً رقم المع

 

تعاااادٌالت علااااى  -العقااااارات اإلسااااتثمارٌة 
 م2108ٌناٌر  0 01المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 م2108ٌناٌر  0 ترجمة العمالت االجنبٌة وإعتبارات متقدمة  22التفسٌر الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 م2108ٌناٌر  0 معالجات ضرٌبة الدخل عدم التٌقن من 26التفسٌر الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 

 سس القٌاسأ -أ 
والتاً ٌاتم  تجاارلإلاالساتثمارات الغٌار معادة فٌماا عادا  وفقااً لمبادأ التكلفاة التارٌخٌاة القاوائم المالٌاةتم إعداد 

  .اإلستمرارٌة مبدأو بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبًو قٌاسها بالقٌمة العادلة
 

 العملة الوظٌفٌة -ب 
 .وكذلك عملة العرض للشركة الوظٌفٌةعملة المثل ٌ يذال )باللاير السعودي(ه القوائم المالٌة عرض هذ تم
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(
 
 أسس اإلعداد )تابع(  -7
 

 ام الحكم والتقدٌراتإستخد 7-0

ات الهامااة والتااً تااإثر علااى المبااالغ فتراضااالتقاادٌرات واإلو األحكااامإسااتخدام  ٌتطلااب إعااداد القااوائم المالٌااة

واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملاة فاً تاارٌخ التقرٌار، المقرر عنها للموجودات والمطلوبات 

ٌااتم تقٌااٌم التقاادٌرات واألحكااام بشااكل  .فتاارة التقرٌاارخااالل  المصااارٌفلإلٌاارادات ووالمبااالغ المقاارر عنهااا 

 بماا فٌهاامستمر وٌتم تحدٌد تلك التقدٌرات واألحكام على أساس الخبرة التارٌخٌة وبعض العوامل األخارى، 

ات فتراضاإلبإجراء التقادٌرات وا الشركةتقوم  .التوقعات لألحداث المستقبلٌة المعقولة فً ظل هذه الظروف

إن  .وتعتقد إدارة الشركة أن النتاائ  الفعلٌاة ال تختلاف عان التقادٌرات بشاكل جاوهري .تقبلفٌما ٌتعلق بالمس

والتً قد تسبب فً إجراء تعدٌالت جوهرٌة على القٌم الدفترٌاة للموجاودات  الهامة اتفتراضالتقدٌرات واإل

 والمطلوبات خالل السنة المالٌة التالٌة، قد تم توضٌحها فٌما ٌلً:
 

 ادممخصص مخزون متق ( أ

تقااوم الشااركة بتحدٌااد المخصااص للمخاازون المتقااادم علااى أساااس الخباارة التارٌخٌااة، ومعاادل الاادوران 

المتوقع للمخزون، عمر المخزون وحالت  الراهنة، والتوقعات الحالٌة والمستقبلٌة فٌما ٌتعلق بالمبٌعات. 

المبٌعاااات ات المسااتند علٌهااا عناااد تحدٌااد مخصااص تقااادم المخااازون تتضاامن اتجاهااات فتراضااإن اإل

المسااتقبلٌة، والمتطلبااات المتوقعااة للمخاازون ومكونااات المخاازون الالزمااة لاادعم المبٌعااات المسااتقبلٌة 

والعروض. إن تقادٌرات الشاركة لمخصاص تقاادم المخازون قاد تختلاف جوهرٌااً مان فتارة إلاى أخارى 

 نتٌجة للتغٌرات فً عروض المنتجات المتعلقة بالمخزون.
 

 ات واآلالت والمعداتممتلكمار اإلنتاجٌة للاألع ( ب

ٌااتم تحدٌااد هااذه  .إلحتساااب اإلسااتهالك ممتلكااات واآلالت والمعااداتالعماار اإلنتاااجً لل الشااركةتقاادر 

و مادة اإلنقضااء الفعلاً لهاذه أالتقدٌرات بعد األخذ فً اإلعتبار الغرض مان إساتخدام هاذه الموجاودات 

نتاجٌااة لهااذه الموجااوادت ساانوٌاً وٌااتم بمراجعااة القٌمااة المتبقٌااة واألعمااار اال الشااركةتقااوم  .الموجااودات

أن العمار اإلنتااجً لهاذه الموجاودات ٌختلاف عان  الشاركةتعدٌل اإلساتهالك فاً المساتقبل عنادما تارى 

 .التقدٌرات السابقة
 

 اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات غٌر المالٌة( ب                  

خساائر نتٌجاة االنخفااض فاً قٌمتهاا كلماا فٌماا إذا كاان هنااك أي  المالٌاةٌتم مراجعة الموجودات غٌار 

وٌاتم  ،كانت األحداث أو التغٌرات فً الظروف تشٌر إلى أن القٌمة الدفترٌة قد ال تكون قابلة لالسترداد

القابلااة والقٌمااة الدفترٌااة لألصاال ماان خااالل اٌجاااد الفاارق بااٌن إثبااات خسااارة االنخفاااض فااً القٌمااة 

د هااً القٌمااة العادلااة لألصاال بعااد خصاام تكااالٌف البٌااع والقٌمااة القٌمااة القابلااة لالسااترداان   .لالسااترداد

ٌاتم تجمٌاع الموجاودات إلاى أدناى مساتوى لهاا  لغرض تقٌاٌم االنخفااض .المتبقٌة لالستخدام أٌهما أعلى

 المالٌاةٌتم مراجعاة الموجاودات غٌار  .قابلة للتحدٌد)وحدة تولٌد النقد( حٌث ٌوجد تدفقات نقدٌة مستقلة 

لك التً تعرضت لالنخفاض فً قٌمتها وذلك الحتمالٌاة عكاس االنخفااض فاً القٌماة وت الشهرةبخالف 

وعندما ٌتم الحقاً عكس خسارة االنخفااض فاً القٌماة، ٌاتم زٌاادة القٌماة .  بتارٌخ كل قائمة مركز مالً

الدفترٌاة  الدفترٌة لألصل أو وحدة تولٌد النقد إلى التقدٌر المعدل لقٌمتها القابلة لالسترداد، ولكان القٌماة

التً تمت زٌادتها ٌجب أن ال تتجاوز القٌمة الدفترٌة التً كان من الممكان تحدٌادها، والتاً فٌماا لاو تام 

تحدٌدها لم ٌتم تساجٌل أي خساارة لالنخفااض فاً قٌماة الموجاودات أو وحادة تولٌاد النقاد فاً السانوات 

االرباح أو الخساائر ة فً قائمة وٌتم إثبات عكس خسارة االنخفاض فً القٌمة كإٌرادات مباشر ،السابقة

 .وال ٌتم عكس خسائر اإلنخفاض فً الشهرة
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 خطة المزاٌا المحددة -منافع الموظفٌن ه( 

ٌتم تحدٌد تكلفة مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن بموجب برنام  المكافآت المحددة غٌار الممولاة التاً ٌاتم 

ات التً قد تختلف عان فتراضقٌاسها باستعمال التقٌٌم اإلكتواري. ٌشمل التقٌٌم اإلكتواري العدٌد من اإل

ات تحدٌاد معادل الخصام، والزٌاادات المساتقبلٌة فتراضاالتطورات الفعلٌة فً المستقبل. وتشامل هاذه اإل

فً الرواتب، وسلوك العاملٌن، ومعدل دوران العاملٌن. ونظراً لتعقٌد التقٌٌم وطبٌعت  طوٌلة األجل فإن 

ات، لاذا تاتم مراجعاة فتراضاالتزام المكافؤة المحددة غٌر الممولة شادٌد الحساساٌة للتغٌارات فاً هاذه اإل

 أو أكثر فً السنة الواحدة عند الضرورة.ات مرة فتراضجمٌع اإل

 
 لمتداولة والغٌر متداولةلبنود اا( د

تصانٌفها كمتداولاة أو غٌار ات فاً قائماة المركاز الماالً علاى أسااس عرض الموجودات والمطلوباٌتم 
 األصل متداول عندما ٌكون:ٌعتبر  ،متداولة

 .تشغٌل العادٌةمن المتوقع أن ٌتحقق أو ٌنوى بٌع  أو استهالك  خالل دورة ال -
 .محتفظ ب  لغرض المتاجرة -
 عشر شهراً فٌما بعد فترة التقرٌر، أو المتوقع أن ٌتحقق خالل فترة اثنً من -
 تساوٌة التازام لمادة ال تقال عان اثناًنقد أو ما فً حكم  ما لم ٌكن مقٌد من أن ٌتم صرف  أو اساتخدام  ل -

 .عشر شهراً بعد فترة التقرٌر
 

 .غٌر متداولة كموجوداتتم تصنٌفها األخرى ٌ الموجوداتجمٌع 
 

 تعتبر المطلوبات متداولة عندما ٌكون:
 .من المتوقع أن ٌتم تسوٌتها خالل دورة التشغٌل العادٌة -
 .لغرض المتاجرة امحتفظ به -
 ، أوعشر شهراً فٌما بعد فترة التقرٌر استحقاقها للتسوٌة خالل فترة اثنًٌحٌن موعد  -
 .لفترة اثنى عشر شهراً فٌما بعد فترة التقرٌر على األقل سوٌة التزامال ٌوجد حق غٌر مشروط لتؤجٌل ت -

 

  .كمطلوبات غٌر متداولة ٌتم تصنٌفها جمٌع االلتزامات األخرى
 

 قٌاس القٌمة العادلة (ه 

القٌمة العادلة ان  .بقٌاس األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً الشركةتقوم 

ٌكاون  .عر بٌع أصل أو تحوٌل إلتزام فً عملٌة منتظمة بٌن طرفٌن فً السوق فً تارٌخ القٌااسهً س

 أن بٌع أصل أو تحوٌل إلتزام سٌتم إما: إفتراضقٌاس القٌمة العادلة مبنٌاً على 
 

 فً السوق الرئٌسً لألصل أو اإللتزام. 

 سوق رئٌسً فً حالة عدم وجود المطلوباتو للموجودات فً السوق األكثر مالئمة. 
 

 .للشركةٌجب أن ٌكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة 
 

ات التاً قاد ٌساتخدمها المشااركٌن فاً فتراضالتازام بإساتخدام اإلاإلٌتم قٌاس القٌماة العادلاة لألصال أو 
 .أن المشاركٌن ٌعملون ألفضل ما فً صالحهم إفتراضالسوق عند تسعٌر األصل أو اإللتزام وب

 

بار عند قٌاس القٌمة العادلة ألصل غٌر مالً قدرة المشارك فً السوق على تولٌد منافع ٌإخذ فً اإلعت
ك آخاار فااً السااوق قااد ٌسااتخدم  أفضاال ارإقتصااادٌة ناتجااة ماان أفضاال إسااتخدام لألصاال أو بٌعاا  لمشاا

 .إستخدام
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة    
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(
 

 أسس اإلعداد )تابع(   -7
 

تسااتخدم الشااركة أسااالٌب تقٌااٌم مناساابة للظااروف والتااً تااوفر لهااا بٌانااات كافٌااة لقٌاااس القٌمااة العادلااة، 
التاً ال  وتعترف بزٌاادة إساتخدام المادخالت المتعلقاة التاً ٌمكان مالحظتهاا وتقلٌال اساتخدم المادخالت

 ٌمكن مالحظتها.
 

إن جمٌع الموجودات والمطلوبات التً ٌتم قٌاس القٌم العادلة لها أو اإلفصاح عنها فً القوائم المالٌاة ، 
ٌاتم تصاانٌفها ضاامن التسلسال الهرمااً للقااٌم العادلاة، والااذي ٌااتم توضاٌح  فٌمااا ٌلااً، علاى أساااس الحااد 

 ة ككل:األدنى للمدخالت ذات األهمٌة لقٌاس القٌم العادل
 

 : األسعار المدرجة )غٌر المعدلة( فً سوق نشط للموجودات أو المطلوبات المماثلة.0المستوى 
 

: أسالٌب التقٌٌم بحٌث ٌكون الحد األدنى الذي ٌمكن تحدٌاده للمادخالت ذات األهمٌاة لقٌااس 2المستوى 
 القٌمة العادلة ٌمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غٌر مباشر.

 

ٌب التقٌٌم بحٌث ٌكون الحد األدنى الذي ٌمكن تحدٌده للمدخالت ذات األهمٌة لقٌاس : أسال6المستوى 
 القٌمة العادلة ال ٌمكن مالحظت .

 

 مبدأ اإلستمرارٌة (و
بااؤن لاادٌها  علااى قناعااة االدارة، إن سااتمرار وفقاااً لمفهااوم اإلسااتمرارٌةعلااى اإل الشااركة ةقاادر تاام تقٌااٌم

لمستقبل القرٌب عاالوة علاى ذلاك فاإن اإلدارة لٌسات علاى دراٌاة الموارد الالزمة لمواصلة العمل فً ا
 مفهااومسااس أفااً اإلساتمرار علااى  الشاركةباؤي شاكوك جوهرٌااة قاد تااإدي الاى شااك كبٌار علاى قاادرة 

 .وفقاً لمفهوم اإلستمرارٌة وبالتالً فقد تم إعداد القوائم المالٌة ،اإلستمرارٌة

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة -1

 روضاااة فاااً القاااوائم المالٌاااةت المحاسااابٌة المبٌناااة أدنااااه بشاااكل ثابااات علاااى جمٌاااع الفتااارات المعتااام تطبٌاااق السٌاساااا
 ٌنااااٌر 0كماااا فاااً وعناااد إعاااداد القائماااة اإلفتتاحٌاااة للمركاااز الماااالً وفقااااً للمعااااٌٌر الدولٌاااة إلعاااداد التقاااارٌر المالٌاااة 

 .كر غٌر ذلكم، لغرض التحول للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة إال إذا ذ2106
 

  األدوات المالٌة 1-3
 

 الموجودات المالٌة
 التصنٌف ( أ

 وفقاً للفئات التالٌة: تصنٌف الموجودات المالٌةب الشركةتقوم 
 ، أو األرباح أو الخسائر(، و الشامل اآلخرتلك التً ٌتم قٌاسها الحقاً بالقٌمة العادلة )سواء من خالل الدخل  -

 .طفؤةتلك التً ٌتم قٌاسها بالتكلفة الم
 

 .المالٌة و الشروط التعاقدٌة للتدفقات النقدٌةموجوداتها إلدارة  الشركةٌعتمد التصنٌف على طرٌقة أعمال 
 

ٌاتم تسااجٌل األربااح والخسااائر ضامن قائمااة األرباااح أو فٌماا ٌتعلااق باالموجودات المالٌااة المقاساة بالقٌمااة العادلااة، 
  .الشامل اآلخرالخسائر أو الدخل 

 

 القٌاس ( ب
، فاً حالاة األصال الماالً غٌار المقااس ٌااس األصال الماالً بقٌمتا  العادلاةبق الشاركةتسجٌل المبدئً، تقاوم عند ال

اإلستحواذ  منتكالٌف المعامالت العائدة مباشرة فٌتم قٌاس  من خالل بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
ة المدرجااة بالقٌمااة العادلااة ماان خااالل األرباااح أو علااى األصاال المااالً. إن  تكااالٌف المعااامالت للموجااودات المالٌاا

 ضمن األرباح أو الخسائر. مصارٌفالخسائر ٌتم تحمٌلها ك
 

األدوات المالٌة المتضمنة للمشتقات المالٌة تإخذ فً االعتبار فً مجملها عناد تحدٌاد ماا إذا كانات تادفقاتها النقدٌاة 
 هً الدفعة الوحٌدة للمبلغ الرئٌسً والفائدة.
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1
 

 )تابع(األدوات المالٌة  1-3
 

 أدوات الدٌن:
أعمااال الشااركة إلدارة األصاال وخصااائص التاادفقات النقدٌااة  الحقاااً لقٌاااس أداة الاادٌن والااذي ٌعتمااد علااى طرٌقااة

 لألصل، فإن هناك ثالث فئات للقٌاس والتً تقوم الشركة بتصنٌف أداوات الدٌن وفقاً لها:
 

إن الموجودات المحتفظ بها بغرض تجمٌع التدفقات النقدٌة التعاقدٌة حٌث تتمثال هاذه التادفقات التكلفة المستنفذة: 

لموجودات المقاسة بالتكلفة المستنفذة والفوائد. إن األرباح أو الخساائر مان أداة الادٌن و التاً ٌاتم النقدٌة فً سداد ا

إعادة قٌاسها بالتكلفة المستنفذة والتً ال تعتبر جزء مان عالقاة التحاوط ٌاتم إثباتهاا ضامن األربااح والخساائر عناد 

ئد من هاذه االدوات المالٌاة ٌاتم إدراجهاا ضامن الغاء اثبات األصل أو حدوث انخفاض فً قٌمت . إن اٌرادات الفوا

 إٌرادات التموٌل بإستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلً.
 

المالٌة المحاتفظ بهاا بغارض تجمٌاع التادفقات  الموجوداتإن : الشامل اآلخرقائمة الدخل  لالقٌمة العادلة من خال

فااً ساداد أصال الاادٌن  لالصال تاادفقات النقدٌاةالنقدٌاة التعاقدٌاة ولغارض بٌااع األصال الماالً، بحٌااث تتمثال هاذه ال

ة مان تتم معالجاة الحركاة فاً القٌماة الدفترٌا .الشامل اآلخرالمقاسة بالقٌمة العادلة من خالل قائمة الدخل  والفوائد

إٌاارادات  و ، بإسااتثناء األرباااح أو الخساائر الناتجااة عاان اإلنخفاااض فااً القٌمااة الشااامل اآلخاارخاالل قائمااة الاادخل 

عناد الغااء اثباات األصال  .رباح وخساائر صارف العماالت األجنبٌاة المدرجاة ضامن األربااح والخساائرالفوائد وأ

من حقاوق  الشامل اآلخرعادة تصنٌف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة مسبقاً فً قائمة الدخل المالً، ٌتم إ

إن اٌرادات الفوائاد مان هاذه  .ر( أخرىأو الخسائر وٌتم إدراجها ضمن بند أرباح / )خسائاالرباح الى  المساهمٌن

 .المالٌة ٌتم إدراجها ضمن إٌرادات التموٌل بإستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلًاالدوات 
 

ٌتم قٌاس الموجودات التً ال تفً بمعاٌٌر التكلفة المستنفذة أو القٌمة القٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

إن األربااح أو الخساائر مان  مل اآلخر بالقٌمة العادلة من خاالل األربااح أو الخساائر.العادلة من خالل الدخل الشا

استثمار أداة الدٌن و الذي ٌتم إعادة قٌاس  بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخساائر والتاً ال تعتبار جازء مان 

و الخسااائر ضاامن األرباااح/ عالقااة التحااوط ٌااتم إثباتهااا ضاامن األرباااح والخسااائر وعرضااها فااً قائمااة األرباااح أ

)الخسائر( األخرى فً الفترة عند نشإها. إن اٌرادات الفوائد من هذه القاوائم المالٌاة ٌاتم إدراجهاا ضامن إٌارادات 

 التموٌل بإستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلً.
 

ة. حٌاث ان اإلدارة بالقٌمة العادل المساهمٌنتقوم الشركة بقٌاس كافة إستثمارات حقوق : المساهمٌنأدوات حقوق 

ضمن قائماة الادخل الشاامل اآلخار،  المساهمٌنقد قررت عرض أرباح وخسائر القٌمة العادلة الستثمارات حقوق 

فإن  ال ٌوجد تصنٌف الحق ألرباح وخسائر القٌمة العادلة إلى قائمة األرباح والخساائر. تساتمر اإلدارة فاً إثباات 

األربااح والخساائر كاإٌرادات أخارى عنادما ٌنشاؤ حاق الشاركة فاً  توزٌعات األرباح من تلك اإلستثمارات ضامن

استالم توزٌعات األرباح. إن التغٌرات فً القٌمة العادلة لألصول المالٌة من خاالل األربااح والخساائر ٌاتم اثباتهاا 

 ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى فً قائمة األرباح والخسائر حسبما ٌقتضً ذلك. 
 

 المطلوبات المالٌة:

ٌتم تصنٌف المطلوبات المالٌة، عناد التساجٌل المبادئً، كمطلوباات مالٌاة مان خاالل األربااح أو الخساائر، السالف 

والقروض، والذمم الدائنة. إن تلك المطلوبات المالٌة ٌتم إثباتها مبدئٌاً بالقٌمة العادلة و فً حالة السلف والقروض 

للمعامالت. تقوم الشركة مبدئٌاً باإلعتراف باالوراق المالٌة للدٌن  والذمم الدائنة ٌتم خصم التكالٌف العائدة مباشرة

الصادرة فً تارٌخ صدورها. ٌتم اإلعتاراف مبادئٌاً بجمٌاع المطلوباات المالٌاة األخارى )بماا فاً ذلاك المطلوباات 

رف فااً خ المتاااجرة التااً تصاابح فٌاا  الشااركة طااٌالمالٌااة بالقٌمااة العادلااة ماان خااالل األرباااح أو الخسااائر( فااً تااار

 األحكام التعاقدٌة لألداة.
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 ثبات مطلوب مالً عندما ٌتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدٌة أو إلغائها أو إنتهاء مدتها.تقوم الشركة بإلغاء إ
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة وعرض صافً المبلغ بعد المقاصة ضمن قائمة المركز المالً، عندما 

اس الصاافً أو اثباات األصال ٌكون للشركة حق قانونً لمقاصة تلك المباالغ وتكاون لادٌها النٌاة للتساوٌة علاى أسا

 وتسوٌة التزام فً نفس الوقت.
 

 لدى الشركة المطلوبات المالٌة غٌر المشتقة التالٌة: ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى.
 

 االنخفاض فً القٌمةج( 
ة العادلاة مان والقٌمالمستنفذة بتقٌٌم الخسائر االئتمانٌة المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة  الشركةتقوم 

إن طرٌقة خسائر االنخفاض فً القٌمة المطبقة تعتماد علاى ماا إذا كاان هنااك ارتفاا   .الشامل اآلخرخالل الدخل 
 .جوهري فً مخاطر االئتمان

 

 ممتلكات وآالت ومعدات 1-7
 

 االعتراف و القٌاس ( أ
اكم وخسائر االنخفاض المتراكماة بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتر الممتلكات واآلالت والمعداتٌتم قٌاس بنود 

باالرجو  إلاى معااٌٌر المحاسابة الصاادرة  الممتلكات واآلالت والمعداتإن وجد. تم تحدٌد تكلفة بعض عناصر  -
 السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن. عن الهٌئة

 

ذاتٌاً تتضمن العائدة مباشرة لالستحواذ على األصل. إن تكلفة الموجودات المكونة  المصارٌفتتضمن التكلفة 
تكالٌف المواد والعمالة المباشرة وأي تكالٌف أخرى عائدة مباشرة إلعداد األصل لإلستخدام المخصص ل  

 لة وإعادة تركٌبها فً موقع العمل.وتكالٌف تفكٌك وإزا
 

ر مختلفة تتم المحاسبة عنها كعناص الممتلكات واآلالت والمعداتعندما تكون األعمار اإلنتاجٌة لبعض عناصر 
 .ممتلكات واآلالت والمعداتمنفصلة )عناصر أساسٌة( لل

 

بمقارنة المبلغ المحصال  الممتلكات واآلالت والمعداتالخسائر عند استبعاد أي بند من بنود  وأٌتم تحدٌد األرباح 
 من االساتبعاد ماع القٌماة الدفترٌاة لألصال وٌاتم إثباتا  بالصاافً ضامن اإلٌارادات االخارى فاً قائماة األربااح او

 الخسائر.
 

 التكالٌف الالحقة ( ب
ٌاتم إثباتهاا ضامن القٌماة الدفترٌاة لألصال إذا كاان مان  الممتلكات واآلالت والمعاداتإن تكلفة استبدال أي بند من 

. وٌمكن قٌاس تلك المنافع بشاكل موثاوق وٌاتم الغااء اثباات للشركةالمحتمل تدفق منافع اقتصادٌة من ذلك األصل 
ٌتم اثباتهاا ضامن األربااح  الممتلكات واآلالت والمعداتستبدل. إن التكلفة الٌومٌة لخدمة القٌمة الدفترٌة للجزء الم

 والخسائر عند تكبدها.
 

 اإلستهالكج(      
ٌتم احتساب اإلساتهالك علاى مادى المبلاغ القابال لالساتهالك وهاو تكلفاة األصال أو مبلاغ آخار بادٌل لقٌماة التكلفاة 

 مخصوماً من  القٌمة المتبقٌة.
 

إثبات اإلستهالك فاً قائماة األربااح أوالخساائر باساتخدام طرٌقاة القساط الثابات علاى مادى األعماار اإلنتاجٌاة  ٌتم
، حٌث أن هذه هً الطرٌقة األقرب التً تعكس نماط االساتهالك الممتلكات واآلالت والمعداتالمقدرة لكل بند من 

 المتوقع للمنافع االقتصادٌة الكامنة فً األصل.
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 ة الجوف للتنمٌة الزراعٌةشرك
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1
 

 فٌما ٌلً األعمار اإلنتاجٌة المقدرة للفترات الحالٌة و فترات المقارنة:
 

 ٪   ٪ 

 21-01 عدد وأدوات  01-6 مبانً وصوامع
 28-2,8 أثاث وتجهٌزات  28-8 آبار وملحقاتها

 6 طرق المشرو   21-01 آلٌات ومعدات زراعٌة
 6,6 قطع رأسمالٌة وعمرات  28-08 نقلوسائل 

 01-2 أشجار ونبات مثمرة  21-6 آالت وتجهٌزات
    7,8  الثروة الحٌوانٌة

 

فااً نهاٌااة الساانة بعااض الموجااودات التااً تاام اقتنائهااا ولكاان غٌاار جاااهزة  تشاامل األعمااال الرأساامالٌة تحاات التنفٌااذ
لإلستخدام المعدة ألجل ، وٌتم تحوٌال هاذه الموجاودات الاى فئاات الموجاودات ذات الصالة وٌاتم إساتهالكها عنادما 

 تصبح جاهزة لإلستخدام. 
 

ممتلكات واآلالت والمعدات فاً نهاٌاة تقوم الشركة بمراجعة طرق اإلستهالك واالعمار االنتاجٌة والقٌم المتبقٌة لل
كل سنة مالٌة، للتؤكد من أنها تعكس المنفعة المتحصل علٌها، وفً حال وجود فرق ٌتم التعامل مع  كتغٌرات فاً 

 التقدٌرات المحاسبٌة )فً سنة التغٌٌر والسنوات الالحقة(.
 

  النباتات المثمرة 1-1
 تلكات واآلالت والمعدات" عرف النباتات المثمرة بؤنها : "المم 06معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 تستخدم فً إنتاه أو تورٌد منتجات زراعٌة .
 من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة .

 هناك إحتمال بعٌد من بٌعها كمنتجات زراعٌة بخالف مبٌعات الخردة . 

طاارح اإلسااتهالك المتااراكم وخسااائر الهبااوط المتراكمااة. تشاامل ٌااتم اإلعتااراف األولااً بالنباتااات المثماارة بالتكلفااة بعااد 
بالحصول على االصل وتشامل تكاالٌف الماواد الخاام والعمالاة وجمٌاع التكاالٌف المباشارة  الشركةالتكلفة التً تكبدتها 

 األخرى المرتبطة بوضع الموجودات بالحالة التً تمكنها من تحقٌق الغرض الذي تم شراإها من اجل  .  

العتااراف بااؤي ارباااح او خسااائر ناجمااة عاان اسااتبعاد النباتااات المثماارة  )تحسااب علااى أساااس الفاارق بااٌن صااافً ٌااتم ا
متحصالت البٌع والقٌمة الدفترٌة للنباتات( فً بند إٌرادات أخرى فً قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخار  

 فً الفترة التً ٌتم فٌها االستبعاد.
 

 ٌةالموجودات الحٌو 1-0
ٌتم قٌاس الموجودات الحٌوٌة بالقٌمة العادلة مخصوماً منها تكلفة البٌع عندما ٌمكن قٌاس القٌمة العادلاة بشاكل واضاح 

 علٌ ، وال توجاد اساعار مان ساوق نشاطٌمكن االعتماد علٌ ، ولكن عندما ٌكون قٌاس القٌمة العادلة ال ٌمكن االعتماد 
 قٌاس الموجودات الحٌوٌة بالتكلفة. للموجودات الحٌوٌة ، ففى تلك الحالة ٌتم 

تكالٌف البٌع تتضمن تكالٌف البٌاع اإلضاافٌة والتكاالٌف التقدٌرٌاة لنقلهاا إلاى الساوق ولكان ال تشامل تكاالٌف التموٌال. 
متكباادة عنااد قٌاااس  مصااارٌفالمٌاااه وتكااالٌف العمالااة وتكااالٌف األساامدة ٌااتم تحمٌلهااا ك مصااارٌفتكااالٌف الزراعااة ك
 بالقٌمة العادلة. الموجودات الحٌوٌة

آالت و نباتات حاملة للبذور وبالتالً ٌتم عرضها والمحاسبة عنهاا كممتلكاات تعتبر و النخٌل الفواك  والزٌتونأشجار 
األشااجار تااتم المحاساابة عنهااا كموجااودات حٌوٌااة حتااى تااارٌخ تلااك التااً تنمااو علااى  الثمااارومعاادات. ومااع ذلااك، فااإن 
ن بالقٌمااة العادلااة مخصااوماً منهااا تكااالٌف البٌااع عنااد الحصاااد. ٌااتم إثبااات للمخاازو الثمااارحصااادها. ٌااتم نقاال حصاااد 
 قبل الحصاد ضمن قائمة األرباح والخسائر.  للثمارالتغٌرات فً القٌمة العادلة 

غٌار الناضاجة ٌاتم تحدٌادها بإساتخدام نماوذه التادفقات النقدٌاة المخصاومة علاى أسااس عائاد  للثماارإن القٌمة العادلة 
 الناضجة بعد األخذ فً اإلعتبار التالً:  للثمارقع من طرٌق المساحات المزروعة، وسعر السوق المتو الثمار

للشركة وتكالٌف أخرى لم ٌاتم تكبادها بعاد للحصاول  األشجارتكالٌف الحصاد، مساهمة تكلفة األصل لألرض وملكٌة 
وال ٌمكن تحدٌد القٌمة العادلة بشكل  ارللثمعلى العناقٌد وحتى مرحلة النض . أما إذا لم توجد اسعار من سوق نشطة 

 واضح ٌمكن االعتماد علٌ  فإن  فً مثل هذه الحالة ٌجب أن ٌقاس األصل الحٌوي بالتكلفة.

 
35/01 



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 ي()باللاير السعود

 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1

 المخزون  1-9
ٌظهر المخزون بالتكلفة أو القٌمة القابلة للتحقق أٌهما أقال بعاد أخاذ المخصاص الاالزم ألي مخازون متقاادم أو بطاًء 

ف الحركة، وتحدد التكلفة باستخدام المتوسط المرجح. تشمل التكلفاة مجماو  تكلفاة الشاراء وتكاالٌف التحوٌال والتكاالٌ
فتمثل ساعر البٌاع المتوقاع فاً  األخرى المرتبطة بوضع المخزون فً حالت  وموقع  الحالً.  أما القٌمة القابلة للتحقق

النشاط العادي للشركة مطروحاً من  تكالٌف البٌع المتوقعة. ٌتم قٌاس المنتجاات الزراعٌاة عناد نقطاة الحصااد بالقٌماة 
 العادلة ناقصا تكالٌف البٌع عند نقطة الحصاد.

 

   البنوكلدى فً الصندوق ونقد   1-2
نوك وغٌرها من اإلستثمارات قصٌرة األجال ذات الساٌولة العالٌاة والودائع تحت الطلب لدى الب البنوكٌشمل النقد فً 

 التً ٌكون توارٌخ إستحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل. 
 

 نةٌمدذمم   1-2
مخصص اإلنخفاض فً قٌمة الذمم المدٌنة . وٌتم تكاوٌن مخصاص  صاً مدٌنة بقٌمة الفاتورة األصلٌة ناقتظهر الذمم ال

لان تكاون قاادرة علاى  الشاركةالتجارٌة عندما ٌكون هناك دلٌل موضاوعً علاى أن لالنخفاض فً قٌمة الذمم المدٌنة 
تحصٌل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلٌة لالتفاقٌة. وٌاتم تحمٌال اإلنخفااض فاً قائماة األربااح أوالخساائر 

ول العمٌل فً مرحلة إفالس أو والدخل الشامل اآلخر . إن الصعوبات المالٌة الكبٌرة التً تواج  العمٌل، وإمكانٌة دخ
إعادة الهٌكلة المالٌة، والعجز أو التؤخر فً السداد تعتبر جمٌعها مإشرات على وجود دلٌل موضوعً لالنخفاض فً 
قٌمة الذمم المدٌنة التجارٌة. بالنسبة للمبالغ الفردٌة الهامة، ٌتم إجراء تقٌٌم علاى أسااس فاردي. وبالنسابة للمباالغ غٌار 

مة، ولكنها متؤخرة، فٌتم تقٌٌمها بشكل إجمالً، وٌتم إثبات المخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنٌة الفردٌة الها
وفقاً لمعدالت اإلسترداد السابقة. وعندما تكون الذمم المدٌنة غٌر قابلة للتحصٌل ٌتم شطبها مقابل إنخفااض مخصاص 

تم شاطبها تساجل ضامن اإلٌارادات األخارى فاً قائماة األربااح الذمم المدٌنة ، التحصٌالت الالحقة للذمم المدٌنة التً 
 أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر . 

 

 مخصص الزكاة الشرعٌة  1-1
ٌتم احتساب مخصص الزكاة الشرعٌة سنوٌاً فً القوائم المالٌة وفقاً لتعلٌمات الهٌئة العامة للزكاة والدخل فاً المملكاة 

عند الربط النهائً للزكاة ٌتم تسجٌلها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل العربٌة السعودٌة. أٌة تعدٌالت قد تنت  
 الشامل اآلخر  فً السنة التً ٌتم إستالم الربط النهائً فٌها، حٌث ٌتم حٌنئذ تسوٌة المخصص.

 
 اإلنخفاض فً القٌمة 1-5

 

 الموجودات المالٌة )بما فً ذلك الذمم المدٌنة( ( أ
ئتمانٌة المتوقعة مان انخفااض الموجاودات المالٌاة. ٌتطلاب نماوذه الخساائر االئتمانٌاة اتبا  نموذه للخسائر اال ٌتم

المتوقعااة أن تقااوم الشااركة بالمحاساابة عاان الخسااائر االئتمانٌااة المتوقعااة والتغٌاارات فااً تلااك الخسااائر االئتمانٌااة 
تساجٌل المبادئً. وبعباارة المتوقعة فً تارٌخ كل تقرٌر وذلك الثبات التغٌارات فاً مخااطر االئتماان مان تاارٌخ ال

أخرى، فإن  لم ٌعاد مان الضاروري لحادث االئتماان أن ٌحادث قبال اثباات الخساائر االئتمانٌاة. وبعكاس ذلاك، فاإن 
المنشآت تقوم دائماً بالمحاسبة عن الخساائر االئتمانٌاة المتوقعاة والتغٌارات فاً تلاك الخساائر االئتمانٌاة المتوقعاة، 

 ً الوقت المناسب عن خسائر االئتمان المتوقع.بالتالً، ٌتم توفٌر المعلومات ف
 

شاهراً، أو )ب( الخساائر  02ٌتم قٌاس الخسائر المتوقعة على أساس المبلاغ المسااوي )أ( للخساائر المتوقعاة لمادة 
المتوقعة على مدى عمر األصل. إن لم تحدث زٌادة جوهرٌة فً المخااطر االئتمانٌاة لاألدوات المالٌاة مناذ تاارٌخ 

شاهراً، وفاً بعاض الحااالت األخارى، ٌاتم  02تم تكوٌن مخصص بمبلغ ٌعادل الخسائر المتوقعة لفتارة بداٌتها، فٌ
تكوٌن مخصص للخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل. بالنسابة للاذمم المدٌناة التجارٌاة ذات عناصار التموٌال 

الئتمان فً تاارٌخ كال تقرٌار، فإن هناك منه  مبسط متاح لذلك، حٌث ال ٌتوجب إجراء تقٌٌم للزٌادة فً مخاطر ا
وبدالً عن ذلك، ٌمكن للشركة تكوٌن مخصاص للخساائر المتوقعاة بنااءاً علاى الخساائر المتوقعاة علاى مادى عمار 
األصاال. قااررت الشااركة االسااتفادة ماان خٌااار الخسااائر المتوقعااة علااى ماادى عماار األصاال. وبالنساابة للااذم المدٌنااة 

مهام، ٌتطلاب مان الشاركة أن تتباع نماوذه الخساائر اإلئتمانٌاة المتوقعاة التجارٌة التً ال ٌوجد لدٌها مكاون تموٌال 
 على مدى العمر.
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1
 
 

 لموجودات غٌر المالٌةا ( ب
فً تارٌخ كل تقرٌر، ٌتم مراجعة القٌمة الدفترٌة للموجودات الغٌر مالٌاة لتحدٌاد ماا إذا كاان هنااك مإشار علاى 

 إنخفاض فً القٌمة. 
 

ٌتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض فً القٌمة عنادما تتجااوز القٌماة الدفترٌاة لألصال أو لوحادة تولٌاد النقاد القٌماة 
رداد. القٌمة القابلة لإلسترداد هً قٌمة األصل عناد اإلساتخدام أو قٌمتا  العادلاة ناقصااً تكلفاة البٌاع. القابلة لإلست

تحدد القٌمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البٌع مان المعلوماات الموجاودة مان عملٌاات البٌاع الملزماة. عناد تقادٌر 
ٌة المقدرة بإستخدام معادل خصام ٌعكاس تقٌٌماات قٌمة األصل عند اإلستخدام ٌتم خصم التدفقات النقدٌة المستقبل

 السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل أو بوحدة تولٌد النقد.
 

ٌتم إثبات خساائر اإلنخفااض ضامن األربااح أو الخساائر. ٌاتم تحدٌاد خساائر اإلنخفااض المثبتاة المتعلقاة بوحادة 
ة للشاهرة أوالً. ومان ثام تخفاٌض القٌماة الدفترٌاة للموجاودات األخارى ضامن تولٌد النقد لتخفٌض القٌمة الدفترٌ

 وحدة تولٌد النقدٌة على أساس نسبً.
 

 

 منافع الموظفٌن 1-31
 بالمساهمة بمخصص التقاعد والتؤمٌن اإلجتماعً لمنسوبٌها وفقاً لنظام العمل السعودي. الشركةتقوم 

 

 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  ( أ
، عناد الشاركةة نهاٌة الخدمة لكافة الموظفٌن العاملٌن وفقاً لشروط وأحكام نظام العمال المتباع فاً تستحق مكافؤ

 .انتهاء عقود خدماتهم
 

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

 

ات التً تستخدم عند تحدٌد العناصر الرئٌسٌة للتكالٌف بغرض الوفااء بهاذه االلتزاماات فتراضاإل الشركةتضع 
ات فتراضاوتشامل تلاك اإل الشاركةات بعاد استشاارة الخبٌار االكتاواري فاً فتراضٌتم وضع هذه اإل .المستقبلٌة

ٌقااوم الخبٌاار  .فااة الخدمااة االعتٌادٌااة وكااذلك عناصاار التموٌاال المتعلقااة بالمطلوباااتالتااً تسااتخدم لتحدٌااد تكل
 .االكتواري المإهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طرٌقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة

 

كتوارٌاة مباشارة فاً ٌتم االعتراف بإعادة تقٌٌم التزامات المنافع المحددة التً تتكون مان األربااح والخساائر اال
مصروف الفائدة الصاافً علاى التزاماات المناافع المحاددة للسانة عان  الشركةقائمة الدخل الشامل اآلخر، تحدد 

وصااافً  طرٌااق تطبٌااق معاادل الخصاام الااذي ٌسااتخدم فااً قٌاااس التزامااات المنااافع المحااددة عنااد بداٌااة الساانة
ٌطرأ على صافً التزامات المناافع المحاددة خاالل السانة  األخذ باالعتبار أي تغٌرااللتزامات المحددة فٌها بعد 

األخاارى  المصااارٌفنتٌجاة المساااهمات والماادفوعات لاللتزاماات. ٌااتم االعتااراف بمصااروف الفائادة الصااافً و
 المتعلقة بخطط المنافع المحددة فً قائمة األرباح أو الخسائر.

 

 منافع الموظفٌن قصٌرة األجل( ب
عناد تقادٌم  مصارٌفالموظفٌن قصٌرة األجل على أساس غٌر مخفض وٌتم تحمٌلها كٌتم قٌاس التزامات منافع 

 الخدمة المتعلقة بها.
 

ٌتم إثباات االلتازام للمبلاغ المتوقاع دفعا  بموجاب خطاة دفاع المكافاآت النقدٌاة قصاٌرة األجال أو خطاة حصاص 
مااة مساابقة تاام تقاادٌمها ماان قباال الااربح. إذا كااان للشااركة التاازام قااانونً أو تعاقاادي لاادفع ذلااك المبلااغ نتٌجااة لخد

 الموظف، وإذا كان من الممكن تقدٌر قٌمة االلتزام بشكل موثوق.
 

 منح حكومٌة مقٌدة 1-33
 ٌتم االثبات االولً للمنح الحكومٌة المقٌدة ضمن المطلوبات االخرى بالقٌم العادلة.

علاى أسااس القٌماة  - مازار  الشاركة وهاً عباارة عان األراضاً المقاام علٌهاا -ٌتم تقٌٌم المنح الحكومٌة المقٌادة 
 العادلة للموجودات الممنوحة، وٌتم عرضها ضمن االلتزامات إلى أن تتحقق شروط تحوٌلها.
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  شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1

 
 المخصصات 1-37

ٌتم اإلعتراف بالمخصص ما إذا ترتب علاى الشاركة نتٌجاة ألحاداث ساابقة إلتازام قاانونً حاالً أو ضامنً ٌمكان 
تقدٌره بشكل موثوق، مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادٌة لسداد ذلك اإللتزام. ٌتم تحدٌد المخصصات عن طرٌاق 

قدٌة المساتقبلٌة المتوقعاة بمعادل ماا والاذي ٌعكاس تقٌٌماات الساوق الحالٌاة للقٌماة الزمنٌاة للنقاود خصم التدفقات الن
 والمخاطر الخاصة بذلك اإللتزام. ٌتم اإلعتراف بالخصم ضمن تكالٌف التموٌل.

 
 استثمارات  1-31

تزٌاد  ال ساتحقاق لفتارةتظهر االستثمارات فً صفقات المرابحة والتً ٌتم ربطها بغارض االحتفااظ بهاا لتاارٌخ اال
و خصام ضامن ضاافة أٌاد التغٌارات فاً القٌماة العادلاة كإعن سنة مالٌة بالقٌمة العادلاة كموجاودات متداولاة، ٌاتم ق

 خر، ان اي انخفاض غٌر مإقت فً القٌمة ٌخصم من قائمة االرباح أو الخسائر.قائمة الدخل الشامل اآل
 

 اإلٌرادات 1-30
للمقابل المستلم او المستحق لقاء البضاعة المباعة بالصافً بعد الخصم التجاري  لعادلةتتمثل االٌرادات فً القٌمة ا

 والمرتجعات و الحسومات. ٌتم بٌع المنتجات ،بشكل رئٌسً على اساس البٌع او االرجا .
 

إلااى  الملكٌااةٌااتم االعتااراف باااالٌراد ماان مبٌعااات البضاااعة عناادما تقااوم الشااركة بتحوٌاال المخاااطر الهامااة ومنااافع 
المشتري وعندما ٌكون من األغلب ان الشركة ستقوم بتحصٌل المبلغ المقابل المتفاق علٌا  مسابقا. ٌاتم التحقاق مان 
توفر هذه المعاٌٌر عند تسلٌم البضاعة إلى المشتري. عندما ٌملك المشتري حق رد البضاعة ٌتم تؤجٌل اإلعتاراف 

. ٌاتم تساجٌل المبٌعاات بعاد خصام الماردودات والخصام البضااعة باالٌراد حتاى إنقضااء الفتارة المساموح بهاا لارد
 ٌعتمد على شروط عقد البٌع . الملكٌةتوقٌت تحوٌل المخاطر ومنافع إن التجاري وخصم الكمٌة. 

 

 اإلٌجار عقود 1-39
الموجودات المحتفظ بها بموجاب عقاود االٌجاار و التاً علاى اساساها تنتقال كافاة المناافع و المخااطر المرتبطاة 

مبادئٌا بمبلاغ ٌعاادل قٌمتهاا للشركة ٌتم تصانٌفها كعقاود اٌجاار تماوٌلً. ٌاتم قٌااس الموجاودات الماإجرة  بالملكٌة
ار ، أٌهمااا اقاال. بعااد االعتااراف االولااً ، ٌااتم جااالعادلااة و القااٌم الحالٌااة ماان الحااد االدنااى لماادفوعات عقااود االٌ

  .احتساب الموجودات وفقاً للسٌاسة المحاسبٌة المطبقة لتلك الموجودات
 

علاى علاى أسااس ثابات  والخساائراٌتم إثبات المدفوعات بموجب عقود اإلٌجاار التشاغٌلً ضامن قائماة األربااح 
ٌجاار علاى مادى اإلمصاارٌف منوحاة كجازء مان إجماالً ٌتم إدراه حاوافز اإلٌجاار الم .مدى فترة عقد اإلٌجار

  .فترة اإلٌجار
 

 المصارٌف 1-32
ليسي  زي م ميك تة  ية هي   ةمىمية ىاإلدارية المباشرة ىغير المباشرالع المصارٌفالتسىيق ىالبيع ى مصارٌف
النازمة عيك زويىد الشيرةة التي  تبيى  بويا  دارا  التسيىيق  المصارٌفالتسىيق ه  ت ك  مصارٌفاإليرادا . 

األخيييربا باسيييتكنام تة  ييية اأييييرادا  ىلعبيييام التمىيييي ا  المصاااارٌفىييييت  تفيييني  زمييييع  ،ىالبييييع ىالتى ييييع
البييع  مصاارٌفالمشيترةة بييك تة  ية اأييرادا  ى ل مفياري ميية ى داريية. ييت   زيرام تى ييع ىعم ةمفاري 
 ا ع ى لساس كاب . ذا دع  الحازةالعمىمية ىاإلداريةا  المصارٌفىىالتسىيق 

 

 التقارٌر القطاعٌة 1-32
 نتجاات النباتٌاة.ٌتكون النشاط الرئٌسً للشركة من قطاعات تشتمل على اإلنتاه الزراعاً وتصانٌع وتساوٌق الم

قطاعات التشاغٌل هاً عناصار رئٌساٌة فاً الشاركة وتارتبط بؤنشاطتها مان خاالل تحصاٌل اٌارادات او تكباد ان 
مراجعااة كافااة النتااائ  التشااغٌلٌة لقطاعااات التشااغٌل بصااورة منتظمااة بواسااطة صااانعً القاارار  ممصااارٌف. ٌاات

م توزٌعها علاى القطاعاات وتقٌاٌم أدائهاا والتاً التشغٌلً بالشركة، حٌث ٌتم اتخاذ قرارات بشؤن الموارد التً ٌت
 تتوفر معلوماتها المالٌة المفصلة. 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1

 

 ربحٌة السهم 1-31
 :بقسمة وذلك العملٌات من والمخفضة األساسٌة السهم ربحٌة تحسب

  للشركة العادٌة األسهم حملة إلى العائد العملٌات من الربح 
  .المالٌة السنة خالل المصدرة العادٌة األسهم لعدد المرجح المتوسط أساس على 
 .نفسها هً والمخفضة األساسٌة السهم ربحٌة نفإ الشركة وبالتالً قبل من عادٌة أسهم أي إصدار ٌتم لم

 
 البنوكلدى فً الصندوق ونقد  -0

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 611,722 000,818 769,670 نقد فً الصندوق
 60,822,002 07,776,728 69,016,809 نقد فً البنوك

 226,082 212,620 - ودائع قصٌرة األجل

 25,122,351 31,151,192 19,102,102 

 
 صافً -ذمم مدٌنة  -9

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 09,680,026 89,861,868 09,028,698 ذمم تجارٌة

مخصص دٌون مشكوك فً 
 (0,000,708) (02,077) (01,772) (0-8) تحصٌلها

 05,110,572 95,211,123 09,707,221 

 
 حركة مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 9-3

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 0,206,008 0,000,708 02,077 رصٌد بداٌة السنة
 08,077 - 06,660  اضافات خالل السنة

 (021,007) (0,199,268) (08,169) تم اعدامهادٌون 

  01,227  07,022  0,303,209 

 
 وارصدة مدٌنة أخرى  مدفوعة مقدماً  مصارٌف -2

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 0,698,981 8,680,962 0,778,602 دفعات مقدمة لموردٌن
 9,902,202 6,717,166 2,778,800 اعتمادات مستندٌة 

 2,712,060 2,760,228 061,828 ات ضمان خطاب
 0,776,627 0,768,179 2,081,190 مدفوعة مقدما  مصارٌف

 2,018,202 2,788,008 2,788,687 سلف عاملٌن
 071,677 292,881 7,601 عهد نقدٌة

 260,111 - 66,126 اخرى

 31,173,379 32,227,922 31,272,355 
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 ٌةشركة الجوف للتنمٌة الزراع
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 موجودات حٌوٌة   -2

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 69,082,121 07,270,908 7,796,697 رصٌد بداٌة السنة
 619,888,612 601,818,296 288,068,128 اضافات

 (660,768,710) (609,981,807) (276,600,868) محصول محول الى المخزون

  32,715,121  2,252,252  32,723,531 

 
 إدارة المخاطر الزراعٌة

 :تتعرض الشركة للمخاطر االتٌة و المتعلقة بؤنشطتها الزراعٌة 

 المخاطر التنظٌمٌة والبٌئٌة : ( أ

كة لكافة القوانٌٌن و االنظمة السارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ، و قد وضعت الشركة مجموعة من تخصع الشر
 السٌاسات و االجراءات التً تهدف الى االلتزام بكافة القوانٌٌن البٌئٌة المعمول بها.

 المخاطر المتعلقة بالمناخ  ( ب

ة و العوامل الطبٌعٌة االخرى ، و قد قامت الشركة تتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغٌرات المناخٌ
 بعمل ادارة لمراقبة هذا النو  من المخاطر بهدف التقلٌل من حجم الخسارة الناجمة عنها.  

 
 صافً -المخزون  -1

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 27,660,976  66,861,278  88,761,000  مخزون انتاه تام

 28,068,066   26,882,008  08,276,888  مدخالت انتاه

  67,666,686  26,802,867  27,686,768  قطع غٌار 

 -   6,981,690  -  اسمدة عضوٌة و تجهٌزات

  08,907,080   20,071,966  21,977,668  مواد تعبئة و تغلٌف

 2,690,670  2,780,686  2,660,606  محروقات و زٌوت و شحوم

  0,098,266   0,786,720  0,602,726  مواد مساعدة

 (00,009,989) (00,098,069) (06,982,602) (0-8) بطئ الحركةمخصص مخزون  ناقصا :

  337,121,315 311,101,971 319,391,152 

 
 بطئ الحركةمخزون الحركة مخصص  3- 1

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 8,017,688 00,009,989 00,098,069 رصٌد بداٌة السنة
 6,102,660 6,608,081 2,080,076   اضافات خالل السنة

  32,517,137 30,051,315 33,305,515 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 صافً - ممتلكات وآالت ومعدات -5
 

 *اراضً زراعٌة 
 

 مبانً وصوامع
 

 آبار و ملحقاتها
وعدد ومعدات  آلٌات

 اثاث وتجهٌزاتزراعٌة و
 

 وسائل نقل
 

 طرق المشروع
قطع رأسمالٌة 

 عمراتو
اشجار و نباتات 

 **مثمرة
اشجار و نباتات غٌر 

 مثمرة 
الثروة 
 الحٌوانٌة

 مشروعات 
 إجمالً قٌد التنفٌذ

             التكلفة

 3,397,225,129 13,791,511 115,220 319,152,921 701,510,121 31,019,909 13,307,337 01,231,101 301,735,991 011,111,221 25,513,515 91,235,111 م7132ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 (81,276,861) - - - (81,276,861) - - - - - - - تسوٌات سنوات سابقة

 3,317,017,139 13,791,511 115,220 319,152,921 351,271,111 31,019,909 13,307,337 01,231,101 301,735,991 011,111,221 25,513,515 91,235,111 م7132ٌناٌر  3فً المعدل الرصٌد 

 91,060,662 0,777,877 - 00,106,701 9,920,088 6,187,080 601,069 080,911 07,228,668 8,612,080 0,068,220 - إضافات

 (8,661,860) - - - (2,780,286) - - (69,111) (0,178,861) (0,028,708) - - استبعادات

 - (0,697,728) - (86,688,087) 86,688,087  - - -  608,062  709,266  - - تحوٌالت

 3,312,712,201  10,211,219  115,220 57,279,332 790,311,152 73,907,252 13,297,913 03,113,701  329,131,391  039,571,222  23,121,311 91,235,111 م7132دٌسمبر  13الرصٌد فً 

 66,868,208 2,618,661 - 28,760,660 08,678,801  6,900,091 - 067,111 6,068,688 0,708,987 2,190,082 - إضافات

 (88,906,860) - - (006,808) (9,676,761) - - (866,902) (7,812,180) (28,296,286) (9,067,110) - استبعادات

 - (29,719,787) - - - - 709,992 - 08,720,978  78,681  06,092,067  - تحوٌالت

 3,359,371,172 2,775,191 115,220 373,109,275 721,311,322 71,012,112 17,027,921 01,223,112 322,121,275  157,093,132  22,315,201  91,235,111 م7132دٌسمبر  13الرصٌد فً 

             اإلستهالك

 820,861,962 - 619,868 - 27,088,666 - 02,868,886 20,701,169 96,688,660 606,808,970 06,882,810 - م2106ٌناٌر  0الرصٌد فً 

 09,060,801 - 098 - 9,879,906 - 967,606 8,770,276 00,768,666 09,619,112 0,798,019 - إضافات 

 (0,821,868) - - - (2,281,268) - - (86,699) (0,188,027) (0,028,700) - - إستبعادات 

 925,303,212 - 115,221 - 10,211,103 - 31,917,517 11,070,231 312,119,121 110,275,719 01,193,731 - م7132دٌسمبر  13الرصٌد فً 

 72,268,980 - - - 20,209,280 08,279,608 970,077 0,066,296 02,818,660 08,887,060 0,967,180 - إضافات

 (08,998,808) - - - (7,166,168) - - (077,102) (7,886,608) (26,661,166) (7,800,800) - إستبعادات

 957,037,121 - 115,221 - 01,500,792 39,725,139 30,022,125 10,331,152 337,712,535 170,772,121 07,222,011 - م7132دٌسمبر  13الرصٌد فً 

             صافً القٌمة الدفترٌة كما فً :

 217,239,590 2,775,191 33 373,109,275 733,701,571 31,712,923 32,559,050 2,991,015 21,219,131 21,779,090 10,031,721 91,235,111 م 7132دٌسمبر  13

 231,129,112 10,211,219 33 57,279,332 735,159,192 73,907,252 31,705,225 31,212,219 92,517,722 13,350,913 71,131,571 91,235,111 م 7132دٌسمبر  13

 922,123,191 13,791,511 715 319,152,921 321,025,509 31,019,909 31,922,972 39,511,115 93,111,535 53,393,252 71,125,311 91,235,111 م7132ٌناٌر  3

 

 ( .06ها وأعمالها )إٌضاح * تتمثل األراضً الزراعٌة فً المنح الحكومٌة المقٌدة والتً تم تقٌٌمها من قبل مكاتب متخصصة وتشمل هذه األراضً مبانً الشركة وأنشطت
ه  28/12/0001لنباتات المثمرة وقد صدر قرار وزارة البٌئة والمٌاه والزراعة بإٌقاف زراعة البرسٌم قبل حلول تارٌخ لاير سعودي من رصٌد األشجار وا 28,218,808تضمن تكلفة البرسٌم مبلغ وقدره ** ٌ

 م .08/01/2108الموافق 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة( 

 
 م7132دٌسمبر  13إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 

 للاير السعودي()با
 

 قروض قصٌرة األجل -31

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 29,860,711 - - (0-01بنك الرٌاض )

 0,862,206 00,960,870 0,826,671 (2-01مصرف الراجحً )

 0,172,221 30,523,123 10,371,531 

 
ملٌااون لاير سااعودي ماان بنااك  28م علااى قاارض مرابحااة اسااالمٌة بمبلااغ 2100حصاالت الشااركة خااالل عااام  31-3

رض توساعة مصانع الزٌتاون علاى أن غاوذلاك ل :0,8الرٌاض لمدة سنتٌن بهامش ربح على أساس ساٌبور + 
 م.2106م، تم سداد كامل مبلغ القرض خالل عام 2106أبرٌل  0ٌسدد بالكامل وعلى قسط واحد بتارٌخ 

 
قامات الشاركة كماا : ، و0,8شهر بهامش ربح علاى أسااس سااٌبور +  66د مشاركة لمدة تمثل تسهٌالت عقو 31-7

لاير ساعودي  01,060,871م حصالت بموجبهاا علاى تساهٌالت بمبلاغ 2106عقود مرابحة خالل عام  بتوقٌع
 م.2107فبراٌر  8إعتباراً من  على أن تسدد على قسطٌن لمدة سنتٌن

 
 

 وأرصدة دائنة أخرى  ةمستحقمصارٌف  -33

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 01,781,169 00,186,810 01,889,927 ضمان قرض مستحق*

 - 0,811,111 2,091,920 مكافؤة اعضاء مجلس االدارة

 6,711,010 7,811,609 0,229,009 مستحقة مصارٌف

 2,816,698 2,660,171 0,808,287 دائنو شراء موجودات ثابتة

 0,067,611 0,067,611 0,066,921 دائنو بٌع اسهم 

 0,070,202 0,028,062 0,720,928 دفعات مقدمة من العمالء 

 0,126,202 962,669 266,086 ضمان حسن التنفٌذ

 269,962 260,666 079,066 اٌرادات محصلة مقدما

 689,606 609,168 216,788 أخرى

 77,512,097 72,390,729 70,102,511 

     

 حصالتحٌاث  ) شاركة جناات المحادودة( زمٌلاةصاٌب الشاركة مان قارض شاركة نفً ٌتمثل ضمان قرض مستحق  * 

ر الشاركة الزمٌلاة تام تساجٌل هاذا ونتٌجاة لتعثا،  الشاركاءقارض بضامان علاى فاً السانوات الساابقة  الزمٌلةالشركة 
 .المستحق الضمان

 
 عالقة مستحق إلى طرف ذو  -37

 القائم كما فً الرصٌد 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 
    

 0,686,168 61,906 068,888 شركة الٌمنً للسٌارات

 329,911 21,531 3,191,129 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 

 مخصص الزكاة الشرعٌة -31
 

 حركة المخصص 31-3
 الرصٌد القائم كما فً  

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 
 2,818,096 8,021,668 8,828,120 رصٌد بداٌة السنة

 6,061,662 6,080,908 6,271,617  اضافات خالل السنة
 (6,808,226) (2,000,286) (6,168,277) تسدٌدات خالل السنة

 1,111,190 9,171,170 9,371,119 
 

 عناصر الوعاء الزكوي 31-7
،  المسااهمٌنان العناصر الرئٌسٌة للوعاء الزكوي ووفقاً للوائح الهٌئة العاماة للزكااة والادخل تتمثال فاً حقاوق 

القٌمااة الدفترٌااة للموجااودات الغٌاار المخصصااات كمااا فااً بداٌااة الساانة وصااافً الاادخل المعاادل ، ناقصاااً صااافً 
 متداولة وبعض البنود األخرى .

 

 الموقف الزكوي 31-1
أصدرت اللجنة فً الهٌئة العامة للزكاة والدخل خالل السنة قرارها النهاائً بخصاوص اساتئناف الشاركة بشاؤن 

اف المقادم مان لاير سعودي حٌث تم رفض اإلساتئن 2,208,006م والبالغة 2101فروقات الربط الزكوي لعام 
كماا تسالمت  .وتم اإلساتدراك لهاا فاً القاوائم المالٌاة المرفقاة الشركة والمطالبة بسداد الفروقات المذكورة أعاله

الهٌئاة العاماة للزكااة م حٌاث طالبات 2100م حتاى 2100الشركة خالل السنة الربوطات الزكوٌة لألعاوام مان 
 . لتً تم سدادها واالستدراك لها فً القوائم المرفقةلاير سعودي وا 887,869بفروقات زكوٌة بلغت  والدخل

 
م وسددت المستحق بموجبها ولم تصادر الهئٌاة العاماة 2106م و2108قدمت الشركة اقراراتها الزكوٌة لعامً 

 حصلت الشركة على شهادة مقٌادة ٌساري مفعولهاا حتاىللزكاة والدخل الربوطات النهائٌة للعامٌن المذكورٌن. 
 .م2108ابرٌل  61 لموافق ا 0069شعبان  00

 

 قروض طوٌلة األجل -30
 الرصٌد القائم كما فً  

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 
 01,860,666 - - (0-00صندوق التنمٌة الزراعٌة )

 9,020,027 0,016,678 - مصرف الراجحً
 - (2-00) صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

     - 06,681,111 06,096,766 الجزء غٌر المتداول
 31,052,221 32,292,221 35,295,121 
 

لاير ساعودي مان صاندوق  08,892,008م على قرض طوٌل األجل بمبلغ 2100حصلت الشركة خالل عام  30-3
التنمٌة الزراعٌة بدون فوائد لتموٌل إنشاء مشرو  زراعة الزٌتون مقابل خطاب ضمان من مصرف الراجحً 

ها . تام 0002ذو القعادة  02بؤقساط سنوٌة متساوٌة تبدأ مان سداد القرض على مدى عشر سنوات  على أن ٌتم
 م سداد كامل مبلغ القرض.2106خالل عام 

 

م على قرض من صندوق التنمٌة الصاناعٌة الساعودي لتموٌال إنشااء مصانع 2106حصلت الشركة خالل عام  30-7
لاير  61,711,111ن إجماالً الحاد األقصاى للقارض ٌبلاغ إنتاه زٌت الزٌتون والمخلالت وصابون تجمٌال. إ

م : 2106لاير سااعودي ) 06,681,111م 2107دٌساامبر  60ماان هااذا القاارض حتااى  سااعودي، بلااغ المسااتلم
خاالل سانوات  8لاير سعودي(. ٌتم سداد القرض على أقساط نصف سنوٌة غٌر متساوٌة لمدة  06,681,111

 هاااااااا  الموافااااااااق 0000ربٌااااااااع اآلخاااااااار  08 وتنتهااااااااً فااااااااًساااااااانتٌن ماااااااان اسااااااااتالم مبلااااااااغ القاااااااارض 
م. ان القرض مضمون برهن كافة المبانً المقامة أو التً ساتقام علاى قطعاة األرض الباالغ 2122نوفمبر  01

مع كامل مبانً المشرو  ومعدات  وآالتا  وملحقاتا  المتعلقاة با   ءبسٌطاالهكتار الواقعة فً  89,791مساحتها 
المشارو ، كماا تضامنت شاروط القارض أماور أخارى تمثلات فاً وضاع أو التً ٌتم الحصول علٌها مان أجال 

الرأساامالٌة وتوزٌعااات األرباااح ونسااب مالٌااة ٌتوجااب علااى الشااركة  المصااارٌفحاادود قصااوى لإلٌجااارات و
 المحافظة علٌها.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
  نهاٌة الخدمة مكافأةمخصص  -39

 

 بٌان عام بخطة منافع الموظفٌن

 ،ها الدائمٌنلموظفٌن غٌر الممولة لصالح موظفٌخدمة لالة نهاٌة خطة معتمدة لمكافؤ بتشغٌل الشركةقوم ت
 :هو كما ٌلً مركز المالىقائمة الإن المبلغ المثبت ضمن 

 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132 دٌسمبر 13 

 22,268,187 28,116,020 20,012,606 القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة

 
 لحركة فً صافً التزام المنافع المحددةا

و كماا هاإن الحركة فً التزام المناافع المحاددة  ،إن صافً التزام المنافع المحددة ٌشتمل فقط على التزام المنافع المحددة
 :ٌلً

 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 06,608,767 22,268,187 28,116,020 الرصٌد االفتتاحً
    

    المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر

 0,069,091 2,608,666 2,890,911 تكلفة الخدمة الحالٌة

 0,079,861 877,698 969,800 تكلفة الفائدة
    

    درج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخرالم

    )األرباح( / الخسائر اإلكتوارٌة الناتجة عن:

التعدٌالت بناءاً على الخبرة ))األرباح( / 
 الخسائر((

(2,826,988) 0,810,062 - 

    الحركة فً النقد

 - (2,262,062) (8,218,888) المكافؤة المدفوعة
    

 77,719,192 79,111,073 73,317,132 الرصٌد 

 
 : أو الخسائر رباحاألضمن البنود التالٌة فى قائمة  المصارٌفتم إثبات 

 

 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

    2,906,700 6,260,611 تكلفة االٌرادات

 081,268 006,960 بٌع وتسوٌق مصارٌف

 012,008 028,881 عمومٌة وإدارٌة مصارٌف

 
 كتوارٌة األساسٌة :فٌما ٌلً اإلفتراضات اال

 

 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 :6,79 :6,88  معدل الخصم

 :6 :6  معدل زٌادة الرواتب مستقبلٌاً / معدل الزٌادة المتوقع للرواتب

 61 61 سن التقاعد
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 مكافأة نهاٌة الخدمة )تابع(مخصص  -39

 

 : كما ٌلً ات الرئٌسٌة المرجحة هًفتراضالمحددة للتغٌرات فً اإل المكافؤةإن حساسٌة التزام 

 زٌادة / )نقص( -التأثٌر على التزام المنافع المحددة  

 اتفتراضالنقص فً اإل اتفتراضإلاة فً الزٌاد اتفتراضإلاالتغٌر فً  

 20,888,098 20,178,860 :0 معدل الخصم

معدل زٌادة الرواتب مستقبلٌاً / معدل 
 :0 الزٌادة المتوقع للرواتب

20,901,028 21,997,610 

 26,296,906 22,009,606 :0 معدل دوران العمل / معدل االستقاالت
    

 22,809,926 22,820,687  ةمعدل الوفا

 

 . 2107دٌسمبر  60وات كما فً سن8  المنافع المحددة هو  إللتزامإن متوسط المدة المرجحة 
 

وفقاااً م 2107دٌساامبر  60بتااارٌخ ة نهاٌااة الخدمااة للمااوظفٌن ؤتاام إجااراء تقٌااٌم إكتااواري مسااتقل للتؤكااد ماان كفاٌااة مكافاا
ار المحاسابة الادولً ٌاوفقااً لمعوئتماان المتوقعاة لشروط العمل فً المملكة العربٌة السعودٌة بإستخدام طرٌقة وحدة اال

 . : منافع الموظفٌن09رقم 
 

إن خطااة منااافع المااوظفٌن معرضااة لعاادد ماان األخطااار االكتوارٌااة، وماان أهاام هااذه األخطااار هااً مخاااطر الرواتااب 
 النهائٌة، معدل الخصم / تذبذب أسعار الفائدة، مخاطر طول العمر، مخاطر العملة ومخاطر التضخم.

 

 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 (0,810,062) 2,826,988 إعادة قٌاس التزامات )الموجودات( المنافع المحددة

 

 تحلٌل توارٌخ اإلستحقاق المتوقعة اللتزامات منافع الموظفٌن المخفضة هً كما ٌلً:
 

 أقل من سنة م7132دٌسمبر  13كما فً 
 من سنة 

 سنتٌن إلى
من سنتٌن إلى 

 تخمس سنوا
 أكثر من 

 اإلجمالً سنوات خمس
      

 20,012,606 09,226,269 0,896,066 206,880 66,161 التزامات منافع الموظفٌن المحددة

 

 أقل من سنة م7132دٌسمبر  13كما فً 
من سنة 

 سنتٌنإلى 
من سنتٌن إلى 
 خمس سنوات

 أكثر من 
 اإلجمالً خمس سنوات

      

 28,116,020 22,866,621 0,699,986 688,828 018,607 حددةالتزامات منافع الموظفٌن الم

 
 منح حكومٌة مقٌدة -32

قٌمة األراضً المحٌاة والتً تسلمتها الشركة كمنحة مقٌادة مان الدولاة، حٌاث تام تقٌٌمهاا بالقٌماة العادلاة مان قبال تمثل 
ل إلاى أن ٌاتم تحقاق طوٌلاة األجا المطلوباات( وضامن 9مكاتب متخصصة وتم ادراجها ضمن بند األراضاً )إٌضااح 

 الشروط حٌث ٌتم حٌنئٍذ إدراجها ضمن حقوق المساهمٌن.
 

 رأس المال -32
لاير  01ملٌااون سااهم  بقٌمااة اساامٌة للسااهم   61 لاير سااعودي مقساام الااى 611,111,111ٌبلااغ رأس مااال الشااركة 

 سعودي.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 

 احتٌاطً نظامً -31
: علاى األقال 01( من نظام الشركات السابق، فإن على الشاركة إقتطاا  028بموجب النظام األساسً للشركة المادة )

جمادى  26فو . تم بتارٌخ : من رأس المال المد81من صافً الدخل الى االحتٌاطً النظامً الى ان ٌبلغ االحتٌاطً 
م تعدٌل النظام األساسً للشركة لٌتوافق مع نظام الشاركات الجدٌاد الاذي ٌانص علاى 2107ابراٌل  21اآلخر الموافق 

 : من رأس مال المدفو .61: من صافً الدخل الى اإلحتٌاطً النظامً حتى ٌبلغ هذا اإلحتٌاطً 01تحوٌل 
 

 بٌع وتسوٌق مصارٌف -35
 م7132دٌسمبر  31 م7132دٌسمبر  13 

  6,261,871  8,026,012 رواتب وأجور وما فً حكمها
  27,166,802  06,068,018 نقل و شحن 

  609,186  882,607 عموالت بٌعٌة
  020,186  92,129 دعاٌة واعالن

  2,699,878  0,976,867 استهالك 
  729,077  802,778 صٌانة واصالح 

  802,266  788,166 مواد وعدد وادوات مستهلكة
  089,680  828,008 اٌجارات

  0,070,110  772,091 محروقات زٌوت وشحوم
 0,601,827 860,621 أخرى

 72,112,357 03,351,192 
 

 عمومٌة وادارٌة مصارٌف -71
 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 00,072,009 9,882,009 ومافً حكمهاوأجور رواتب 
 0,811,111 0,811,111 ارةمكافؤة أعضاء مجلس االد

 260,111 666,111 بدل حضور جلسات ولجان مجلس االدارة
 692,766 661,900 إصالح وصٌانة

 066,060 696,760 محروقات وزٌوت وشحوم
 20,161 9,129 قرطاسٌة ومطبوعات

 76,901 062,711 دعاٌة واعالن
 870,676 726,289 اتعاب مهنٌة واستشارات

 207,001 070,606 مصارٌف بنكٌة
 618,627 218,971 كهرباء ومٌاه وبرٌد وهاتف

 09,780 20,090 ضٌافة ونظافة 
 0,678,866 0,021,866 استهالك 

 819,700 067,681 مواد وعدد وادوات مستهلكة
 079,800 90,117 رسوم وتصدٌقات
 66,208 216,188 التبرعات وهداٌا

 688,821 066,808 أخرى

 32,219,139 08,688,166 
 

 ، صافًخرى أٌرادات إ)مصارٌف(  -73
 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 0,186,029 8,896,696 اٌرادات متنوعة و تعوٌضات

 (666,176) (0,988,070) )خسائر( إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 (6,006,962) (0,601,177) اخرى مصارٌف

 (213,191)  211,370 
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 ف للتنمٌة الزراعٌةشركة الجو
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(

 
 ربحٌة السهم -77
   

 م7132 دٌسمبر 13 م7132 دٌسمبر 13 

 68,080,900 28,611,986 الربح العائد إلى مساهمً الشركة

 ربحٌة حساب فً كمقام المستخدم دٌةالعا األسهم لعدد المرجح المتوسط
 األساسٌة والمخفضة السهم

 
61,111,111 

 
61,111,111 

 2,27 1,88 المستمرة العملٌات من العادي للسهم والمخفضة األساسٌة ربحٌة السهم
 

 عددل المرجح المتوسط على الشركة مساهمً إلى العائد الربح بقسمة والمخفضة األساسٌة السهم ربحٌة إحتساب ٌتم
 .خالل السنة المصدرة العادٌة األسهم

 
 إدارة المخاطر المالٌة -71

القٌماة و لمجموعة متنوعة من المخاطر المالٌة: مخاطر السوق )بما فً ذلك مخاطر العملة معرضة الشركةإن أنشطة 
وٌركاز برناام   . مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار(، مخاطر االئتمان ومخااطر الساٌولة و العادلة والتدفق النقدي
التقلٌل من التؤثٌرات السلبٌة المحتملاة  إدارة الشركة حاولتقلبات األسواق المالٌة وتعلى  للشركةإدارة المخاطر الكلٌة 

 .األدوات المالٌة المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معٌنة الشركةتستخدم  ، علٌ للشركةعلى األداء المالً 
 

 إطار إدارة المخاطر المالٌة
تقوم اإلدارة  .م تنفٌذ سٌاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلٌا بموجب السٌاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةٌت

إن أهم أنوا  المخاطر  .للشركةوالتحوط للمخاطر المالٌة بالتعاون الوثٌق مع وحدات التشغٌل  تقٌٌمو  العلٌا بتحدٌد
 .مة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدٌةالقٌاو  مخاطر العملةو  هً مخاطر االئتمان

 

 ان . للشااااركةالمساااإولٌة الشاااااملة عاااان إنشااااء واإلشااااراف علااااى إطاااار إدارة المخاااااطر  الماااادٌرٌنٌتاااولى مجلااااس 
ٌقاااوم فرٌاااق  حٌاااث للشاااركةفرٌاااق اإلدارة التنفٌذٌاااة هاااً المساااإولة عااان تطاااوٌر ومراقباااة سٌاساااات إدارة المخااااطر 

إن أي تغٌاااارات أو أمااااور تتعلااااق باالمتثااااال للسٌاسااااات ٌااااتم إبااااال  .  منااااتظم العماااال بااااإجراء إجتماعااااات بشااااكل
 .المجلس بها من خالل لجنة المراجعة

 

ٌتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فرٌق اإلدارة التنفٌذٌة لتعكس التغٌرات فً ظروف السوق 
دارة واإلجراءات لتطوٌر بٌئة رقابٌة مسئولة وبناءة من خالل التدرٌب ومعاٌٌر اإل الشركةوتهدف  .الشركةوأنشطة 

 .بحٌث ٌكون جمٌع الموظفٌن على دراٌة بؤدوارهم والتزاماتهم
 

وإجراءاتها، وتقوم بمراجعاة مادى مالئماة  للشركةتشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسٌاسات إدارة المخاطر 
 .الشركةاجهها إطار إدارة المخاطر فٌما ٌتعلق بالمخاطر التً تو

 

رصادة واألوالمصارٌف المدفوعة مقادماً الذمم المدٌنة تتضمن  إن األدوات المالٌة المدرجة ضمن قائمة المركز المالً
إن طارق  .خارىاألدائناة ال رصادةالوامساتحقات الو والمستحق إلى أطراف ذوي عالقاة دائنةالذمم المدٌنة االخرى وال

 .بكل بند ةبٌان السٌاسات المتعلق ىاإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنها ف
 

عند وجود حق  تتم المقاصة ما بٌن الموجودات المالٌة وااللتزامات و صافً المبالغ المقرر عنها ضمن القوائم المالٌة
نٌة لتسوٌتها على أساس الصافً  الشركةإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما ٌكون لدى بنظامً ملزم 

 .آن واحد ىجودات لتسدٌد المطلوبات فأو بٌع المو
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 )تابع(إدارة المخاطر المالٌة  -71

 
 مخاطر أسعار السوق

قٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة لألدوات المالٌة قد تتذبذب بسابب التغٌارات فاً أساعار مخاطر أسعار السوق هً أن ال 
السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنوا  من المخاطر وهً: مخاطر أساعار الفائادة، مخااطر العماالت، ومخااطر 

 األسعار األخرى.

 
 مخاطر أسعار الفائدة

تذباذب أسااعار الفائادة الساائدة علاى المركاز الماالً والتادفقات النقدٌااة  وهاً التعارض لمخااطر متنوعاة مرتبطاة بتاؤثٌر
 للشركة. تدٌر الشركة هذه المخاطر عن طرٌق سٌاسات إدارة المخاطر.

 
  مخاطر القٌمة العادلة

هااً القٌمااة التااً سااٌتم اسااتالمها مقاباال بٌااع أصاال مااا أو دفعهااا مقاباال تحوٌاال التاازام مااا ضاامن معاملااة منتظمااة بااٌن 
ٌن فً السوق بتارٌخ القٌاس. وحٌث أن  ٌتم إعداد القوائم المالٌة على أساس التكلفة التارٌخٌة، قد تنشؤ فروقات المشارك

بٌن تقدٌرات القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة. وبرأي اإلدارة فان القٌم العادلة للموجودات والمطلوباات المتداولاة ال تختلاف 
 بصورة كبٌرة عن قٌمتها الدفترٌة.

 
 طر العملةمخا

هً المخاطر المتمثلة فً تذبذب أداة مالٌة بسبب التغٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة. إن الشركة لٌس لدٌها 
 معامالت تتم بالعمالت األجنبٌة.

 
 مخاطر االئتمان

تقاوم  .رالمخاطر المتمثلة فً عدم مقدرة طرف ما علاى الوفااء بالتزاماتا  مماا ٌتسابب فاً خساائر مالٌاة للطارف اآلخا
اإلدارة بشااكل مسااتمر بااإدارة التعاارض لمخاااطر االئتمااان وتكااوٌن مخصصااات مقاباال تلااك األرصاادة المشااكوك فااً 

  ذمم مدٌنة بسبب محدودٌة نشاطها. الشركةلدى  لٌس .تحصٌلها للتخفٌف من تلك المخاطر

 
 :إن إجمالً الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما فً تارٌخ التقرٌر هً كما ٌلً

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132 دٌسمبر 13 

    الموجودات المالٌة

 68,106,106 08,191,887 69,876,091 لدى البنوكوفً الصندوق نقد 

 86,690,019 08,111,111 - استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق

 08,202,678 89,788,660 09,180,926 صافً -ذمم مدٌنة 

 08,627,099 06,672,867 01,120,028 وعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرىمدف مصارٌف

 371,517,703 315,993,219 399,231,117 
 

 
 
 
 
 

 
17/01 



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(

 
 المخاطر المالٌة )تابع(إدارة  -71

 
 إن أعمار المدٌنون التجارٌون كما فً تارٌخ التقرٌر هً كما ٌلً:

 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 00,628,681 89,189,601 06,990,666 أقل من ثالثة أشهر

 619,716 626,910 0,022,012 أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر

 888,868 88,918 96,800 ستة أشهر وأقل من تسعة أشهر أكثر من

 89,796 00,868 8,686 أكثر من تسعة أشهر وأقل من سنة

 0,011,719 679,808 617,166  أكثر من سنة

 09,680,026 89,861,868 09,028,698 االجمالً قبل خصم المخصص

    بعد خصم مخصص ال :

 (0,000,708) (02,077) (01,772) دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 09,707,221  95,211,123  05,110,572  المدٌنون التجارٌون ، بالصافً

 

ال توجد مستحقات من أطراف ذوي عالقة تجاوزت موعد استحقاقها أو انخفضت قٌمتها. ولم ٌتم تكوٌن مخصص 

 للدٌون المشكوك فٌها .
 

 مخاطر التركز
طاراف المقابلاة فاً أنشاطة متشاابهة ، أو فاً أنشاطة فاً نفاس المنطقاة تنشؤ مخاطر التركز عندما ٌشترك عدد مان األ

الجغرافٌة  أو أنشطة لها نفس المزاٌا االقتصادٌة ، األمار الاذي ٌمكان أن ٌاإثر علاى قادرتهم علاى الوفااء بااللتزاماات 
ات إلااى التعاقدٌااة بشااكل مماثاال عنااد حاادوث أي تغٌاارات اقتصااادٌة او سٌاسااٌة  أو أي ظااروف أخاارى . تشااٌر التركااز

 الحساسٌة النسبٌة ألداء الشركة تجاه التطورات التً تإثر على صناعات معٌنة . 
 

 مخاطر السٌولة
الااالزم للوفااء بالتزامااات مرتبطااة  لصااعوبات فاً الحصااول علااى التموٌال الشاركةهاً المخاااطر المتمثلاة فااً تعاارض 

العادلاة. مالً ماا بسارعة وبقٌماة تقاارب قٌمتا  وقد تنت  مخاطر السٌولة عند عدم القدرة على بٌع أصل  ،بؤدوات مالٌة
 .للشركةتدار مخاطر السٌولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاٌة السٌولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالٌة 

التدفقات النقدٌة المدرجة ضمن تحلٌال االساتحقاقات قاد تتحقاق قبال مواعٌادها أو فاً مواعٌاد مختلفاة  تكون ال ٌتوقع أن
 . بشكل جوهري
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( -71

 

 مخاطر إدارة رأس المال
ستمرار فً تاوفٌر العوائاد على االستمرار حتى تتمكن من اال الشركةقدرة  نعند إدارة رأس المال إلى ضما الشركةتهدف 

 .للحفاظ على رأس مال أساسً قوي لدعم أعمالها، وللمساهمٌن
 

تقوم باإجراء التعادٌالت علٌهاا فاً ضاوء والموجودات راقبة العوائد على صافً هٌكل رأس المال من خالل م الشركةتدٌر 
بتعاادٌل مبلااغ  الشااركةولغاارض الحفاااظ علااى أو تعاادٌل هٌكاال رأس المااال، قااد تقااوم  . ٌةالتغٌاارات فااً الظااروف االقتصاااد

أٌضاً بمراقباة رأس الماال بإساتخدام  الشركةما تقوم ك .بزٌادة رأس المالأو قد تقوم للمساهمٌن توزٌعات األرباح المدفوعة 
الدائنااة الااذمم وفااً ذلااك تكااالٌف التموٌاال لساالف بمااا القااروض المحملااة بالفوائااد وا)الاادٌون  إجمااالًمعاادل االقتااراض، وهااو 

 كمااا هااو مبااٌن فااً قائمااة المركااز المااالً المساااهمٌنٌشااٌر رأس المااال إلااى حقااوق  (.التجارٌااة واألرصاادة الدائنااة األخاارى
هاو م 2106ٌنااٌر  0و م 2106 دٌسامبر 60و  م2107 دٌسمبر 60ن معدل اإلقتراض كما فً إ ،ً الدٌنجمالباإلضافة إل

 كالتالً:
 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132 دٌسمبر 13 

 026,670,800 028,696,269 98,601,886 وأرصدة دائنة أخرىومستحقات ذمم دائنة قروض و

 372,220,103 371,151,715 59,101,112 إجمالً الدٌن

 90,701,088 66,191,887 69,876,091 واالستثمارات لدى البنوكفً الصندوق و نقد
    

 611,111,111 611,111,111 611,111,111 لمالرأس ا

 002,901,927 009,786,008 081,111,111 احتٌاطً نظامً

 008,109,692 218,886,008 210,206,806 أرباح مبقاة 

 62,811,111 - - احتٌاطً عام

 61,111,111 61,111,111 61,111,111 أرباح مقترح توزٌعها

 - (0,810,062) 0,122,826 الشامل اآلخرل الدخالتغٌرات المتراكمة فً بنود 

 291,021,235 212,311,313 219,712,107 المساهمٌنإجمالً حقوق 
    

 777,068,061 808,810,601 781,876,928 + إجمالً الدٌن( المساهمٌنرأس المال )حقوق 
    

 :06,61 :08,70 :02,20 )إجمالً الدٌن/ رأس المال(   =معدل اإلقتراض :

 
 القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات

القٌمة العادلة هً سعر البٌع المستلم مقابل بٌع أصل أو المدفو  لتحوٌل التزام ضمن معاملة نظامٌة ما بٌن المشااركٌن فاً 
قدرة السوق فً تارٌخ القٌاس أو السوق األفضل المتاح فً ذلك التارٌخ . إن القٌمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم ال

 على األداء.
 

 للتقارٌر المالٌة.  ، فإن  تم اعداد هذه القوائم المالٌة للشركة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة0-2كما هو مبٌن فً اإلٌضاح 
 

م، 2107دٌسامبر  60عند إعداد القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فاً  6تم تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة الواردة فً إٌضاح رقم 
ات المقارناة المعروضاة فاً هاذه القاوائم المالٌاة و فاً إعاداد قائماة المركاز الماالً اإلفتتاحٌاة المعادة وفقااً بٌانا وكذلك على

 م )تارٌخ تحول الشركة(.2106ٌناٌر  0للمعاٌٌر الدولٌة كما فً 
 

عنها سابقاً ضمن القوائم  تم تعدٌل بعض المبالغ المقررفإن  عند إعداد قائمة المركز المالً اإلفتتاحٌة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة، 
المالٌة المعدة وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة المتعارف علٌها فى المملكة العربٌة السعودٌة. وفٌما ٌلاً توضاٌح لكٌفٌاة التحاول مان 
 معاٌٌر المحاسبة المتعارف علٌها فى المملكة العربٌة السعودٌة إلى المعاٌٌر الدولٌة وتؤثٌرها علاى المركاز الماالً للشاركة،

 واألداء المالً والتدفقات النقدٌة للشركة. 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 توضٌح التحول للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة -70

 

 م 7132ٌناٌر  3لمركز المالً كما فً تسوٌة قائمة ا 70-3
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 المعاٌٌر السعودٌة

 )معدلة(     
تأثٌر التحول 
 للمعاٌٌر الدولٌة

 
 المعاٌٌر الدولٌة

    الموجودات 
 68,106,106 - 68,106,106 لدى البنوكو فً الصندوق نقد

 86,690,019 - 86,690,019 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق
 08,202,678 - 08,202,678 صافً ، ذمم مدٌنة

 08,627,099 - 08,627,099 مصارٌف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرى
 07,270,908 - 07,270,908 موجودات حٌوٌة

 018,086,897 - 018,086,897 ، صافً مخزون
    

 721,119,102 - 721,119,102 إجمالً الموجودات المتداولة
    

 2,080,807 - 2,080,807 ممتلكات وآالت ومعداتدفعات مقدمة لشراء 
 877,870,886 - 877,870,886 ممتلكات وآالت ومعدات، صافً

    

 911,191,221 - 911,191,221 إجمالً الموجودات غٌر المتداولة

 191,115,932 - 191,115,932 إجمالً الموجودات
    

    المطلوبات المتداولة :
 60,026,906 - 60,026,906  قروض قصٌرة األجل

 20,626,216 - 20,626,216 دائنةذمم 
 26,607,961 0,811,111 20,807,961 مصارٌف مستحقة وأرصدة ادئنة أخرى

 0,686,168 - 0,686,168  مستحق لطرف ذوي عالقة
 08,000,662 - 08,000,662   توزٌعات مستحقة للمساهمٌن

 8,021,668 - 8,021,668 مخصص الزكاة

 312,139,221 3,111,111 319,739,221 جمالً المطلوبات المتداولةإ
    

    المطلوبات غٌر المتداولة :
 09,689,166 (8,187,819) 20,706,872  قروض طوٌلة األجل

 22,268,187 8,909,621  06,608,767 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
 88,709,111 -  88,709,111 منح حكومٌة مقٌدة

 712,271,151 7,223,133 710,522,112 إجمالى المطلوبات
    

    حقوق المساهمٌن:
 611,111,111 - 611,111,111 رأس المال

 002,901,927 - 002,901,927 إحتٌاطً نظامً
 62,811,111 - 62,811,111 احتٌاطً عام
 008,109,692 (2,660,800) 007,680,816 أرباح مبقاة 
 61,111,111 - 61,111,111 ح توزٌعهاأرباح مقتر

 297,721,235 (7,223,133) 291,377,011 إجمالً حقوق المساهمٌن

 191,115,932 - 191,115,932 إجمالً المطلوبات وحقوق المساهمٌن



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 )تابع( التحول للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌةتوضٌح  - 70

 

 م 7132 دٌسمبر 13فً كما تسوٌة قائمة المركز المالً  70-7
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 المعاٌٌر السعودٌة

 )معدلة(     
تأثٌر التحول 
 للمعاٌٌر الدولٌة

 
 المعاٌٌر الدولٌة

    الموجودات 
 08,191,887 - 08,191,887 لدى البنوكفً الصندوق ونقد 

 08,111,111 - 08,111,111 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق
 89,788,660 - 89,788,660 ، صافً ذمم مدٌنة

 06,672,867 - 06,672,867 مصارٌف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرى
 7,796,697 - 7,796,697 موجودات حٌوٌة

 066,106,828 - 066,106,828 ، صافً مخزون
    

 711,157,131 - 711,157,131 إجمالً الموجودات المتداولة
    

 766,708 - 766,708 دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
 608,168,116 - 608,168,116 ممتلكات وآالت ومعدات، صافً

    

 231,113,293 - 231,113,293 إجمالً الموجودات غٌر المتداولة

 155,771,223 - 155,771,223 إجمالً الموجودات
    

    المطلوبات المتداولة :
  00,960,870       - 00,960,870  قروض قصٌرة األجل

  00,781,080       - 00,781,080 دائنةذمم 
  27,080,268       0,811,111 28,680,268 مصارٌف مستحقة وأرصدة ادئنة أخرى

  61,906              - 61,906  مستحق لطرف ذوي عالقة
  07,880,617       - 07,880,617   توزٌعات مستحقة للمساهمٌن

 8,828,120 - 8,828,120 مخصص الزكاة 

 331,212,923 3,111,111 311,112,923 إجمالً المطلوبات المتداولة
    

    المطلوبات غٌر المتداولة :
 07,786,678 - 07,786,678  ض طوٌلة األجلقرو

 28,116,020 6,888,988 08,000,066 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
 88,709,111 - 88,709,111 منح حكومٌة مقٌدة

 737,339,221 1,211,519 711,072,229 إجمالى المطلوبات
    

    حقوق المساهمٌن:
 611,111,111 - 611,111,111 رأس المال

 009,786,008 - 009,786,008 إحتٌاطً نظامً
 218,886,008 (7,080,886) 206,101,968 أرباح مبقاة 

 61,111,111 - 61,111,111 أرباح مقترح توزٌعها
 (0,810,062) (0,810,062) - التغٌرات المتراكمة فً بنود الدخل الشامل اآلخر

 212,311,313 (1,211,519) 259,252,112 إجمالً حقوق المساهمٌن

 155,771,223 - 155,771,223 إجمالً المطلوبات وحقوق المساهمٌن



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 

 )تابع( إلعداد التقارٌر المالٌةالتحول للمعاٌٌر الدولٌة توضٌح  - 70
 

 م7132دٌسمبر  13تسوٌة قائمة األرباح أو الخسائر للسنة المنتهٌة فً  70-1

 المعاٌٌر السعودٌة 
 )معدلة(      

 تأثٌر التحول  
 المعاٌٌر الدولٌة للمعاٌٌر الدولٌة

 681,200,068 - 681,200,068 اإلٌرادات
 (207,991,816) (976,612) (207,100,810) تكلفة اإلٌرادات

 317,771,227 (522,117) 311,352,520 الربحمجمل 
 (00,091,687) - (00,091,687) بٌع وتسوٌق مصارٌف
 (08,688,166) (0,811,111) (06,888,166) عمومٌة وإدارٌة مصارٌف

 27,109,725 (7,222,117) 29,373,923  الدخل من التشغٌل
    

 (0,600,860) (008,780) (0,228,781)  تكالٌف التموٌل
     616,020 (6,061,686) 6,766,781 ، صافً إٌرادات أخرى

 23,111,195 (2,177,207) 22,272,213 صافً الدخل قبل الزكاة الشرعٌة
    

 (6,080,908) -  (6,080,908) الزكاة الشرعٌة

 21,393,530 (2,177,207) 20,020,292  صافً دخل السنة

 
 م 7132دٌسمبر  13وٌة قائمة الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهٌة فً تس 70-0

 

 
 المعاٌٌر السعودٌة

 تأثٌر التحول   
 المعاٌٌر الدولٌة للمعاٌٌر الدولٌة

البنود التى لن ٌتم تصنٌفها ضمن 
 األرباح أو الخسائر فً الفترات الالحقة

   

إعادة قٌاس )التزامات( الموجودات 
 (0,810,062) (0,810,062) - المنافع المحددة

 (3,910,017) (3,910,017) - للسنة اآلخر الشامل إجمالً الدخل

 
 اثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة -79

 

 الموجودات الحٌوٌة  -3
الممتلكاات تعمل الشركة فً زراعة وبٌع الفواك  والزٌتون والنخٌل والشتالت. تام تصانٌف أشاجار النخٌال ضامن 

وٌتم إستهالكها على مدى العمر اإلنتاجً المقدر بخمسٌن سنة. بموجب المعاٌٌر الدولٌاة، تاتم المحاسابة  والمعدات
بشكل منفصال عان أي منات  زراعاً متعلاق بهاا. ال ٌوجاد  ممتلكات وآالت ومعداتعن النباتات الحاملة للبذور ك

 ضمن القوائم المالٌة. ت ومعداتممتلكات وآالأي تؤثٌرات ناتجة عن ما سبق، حٌث أن هذا مجرد تصنٌف إلى 

ٌتم تقٌم المحاصٌل الزراعٌة التً تنمو على األشجار بقٌمتهاا العادلاة كماا فاً تاارٌخ التقرٌار وذلاك وفقااً للمعااٌٌر 
الدولٌة. كما أن الشركة تواج  بعض الصعوبات لقٌاس اإلنتاه بالقٌمة العادلة وبالتالً فقد استفادت من الفقارة فاً 

والااذي ٌتطلااب أن ٌااتم قٌاااس المحصااول بإسااتخدام نمااوذه  00ماان معٌااار المحاساابوة الاادولً رقاام  61الفقاارة رقاام 
التكلفة فاً حاال عادم تاوفر األساعار التاً ٌحاددها الساوق. وبالتاالً فإنا  ال ٌوجاد تاؤثٌر علاى التحاول فٌماا ٌتعلاق 

 بالمحاصٌل الزراعٌة التً تنمو على األشجار فً تارٌخ التقرٌر.
 
 

 
12/01 



 

 

 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 )تابع( اثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة -79
 

 المكاسب / الخسائر االكتوارٌة -7
اإلعتراف بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة ضمن الادخل الشاامل بموجب المعاٌٌر الدولٌة، فإن سٌاسة الشركة هً 

اآلخر. بموجب معاٌٌر المحاسبة السعودٌة، فإن الشركة لم تقام بااإلعتراف بالمكاساب والخساائر االكتوارٌاة حٌاث 
فاة أن التقٌٌم االكتواري لم ٌكن مطلاوب وفقااً لمعااٌٌر المحاسابة الساعودٌة. فاً تاارٌخ المعاملاة، تام اإلعتاراف بكا

 المكاسب والخسائر االكتوارٌة المتراكمة غٌر المثبتة مسبقاً ضمن األرباح المبقاة. 

 
 المعامالت مع االطراف ذات العالقة  -72

تتمثاال األطااراف ذات العالقااة فااً كبااار المساااهمٌن واعضاااء مجلااس اإلدارة وكبااار مااوظفً اإلدارة فااً الشااركة 
 قبل هذه األطراف. وفٌما ٌلً بٌان باألطراف ذات العالقة بالشركة:ومنشآت مدارة أو ٌمارس علٌها تؤثٌراً هاماً من 

 

 طبٌعة العالقة البٌان

 مملوكة من أحد أعضاء مجلس اإلدارةشركة  شركة الٌمنً للسٌارات

 أطراف ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة

 أطراف ذات عالقة كبار موظفً اإلدارة بالشركة

 
 الً مبلااغ المعااامالت التااً تماات مااع الجهااات ذات العالقااة خااالل الساانة المنتهٌااة فااً ٌوضااح الجاادول التااالً إجماا - أ

دٌسااامبر  60م و2107دٌسااامبر  60م وأرصااادة الجهاااات ذات العالقاااة كماااا فاااً 2106م و 2107دٌسااامبر  60
 م:2106ٌناٌر  0م و 2106

 

رصررٌد مسررتحق   
مررررررن أطررررررراف 
ذات عالقررة اول 

 السنة

رصرررررررررررررررررررٌد 
مسررررررررررررررتحق 
ألطرررراف ذات 

 عالقة 

 
ترٌات مررن مشرر

أطررررررراف ذات 
 عالقة

 
مرررررررررررردفوعات 
ألطررررراف ذات 

 عالقة

رصررررررررررررررررٌد 
مستحق مرن 
أطررراف ذات 

 عالقة

رصرررررررررررررررررررررٌد 
مسررررررررررررررررتحق 
ألطررررراف ذات 

 عالقة

ة   رك   ش
ً  ن م ٌ ال

 للسٌارات

 068,888 - 678,766 781,068 61,906 - م2107

 61,906 - 0,966,890 600,702 0,686,168 - م2106

 0,686,168 - 0,961,770 2,890,896 008,906 - م2108

 
 بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌن - ب

 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً  
 م7132  م7132 

 2,660,601  2,806,882 رواتب ومكافآت اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن

 88,686  60,686 مشترٌات اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن

 0,811,111  0,811,111 جلس اإلدارةمكافآت أعضاء م

 260,111  666,111 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

 0,029,702  971,670 حافز أرباح 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(
 
 

 سنوات سابقة سوٌاتت -72
الشاركة خااالل السانة بإعاادة احتساااب رصاٌد التكاالٌف الخاصااة بزراعاة البرساٌم والظاااهر ضامن األشااجار دارة إقامات 

لاير ساعودي. كماا  81,276,861بمبلاغ  م2106ٌنااٌر  0حٌاث تام تخفاٌض األربااح المبقااة كماا فاً والنباتات المثمارة 
ٌنااٌر  0كماا فاً ح المبقااة األربااتام تخفاٌض لمخزن بطائ الحركاة حٌاث باعادة احتساب مخصص اقامت ادارة الشركة 

لاير ساااعودي علاااى  6,608,081لاير ساااعودي و مبلاااغ  00,009,989بمبلاااغ  م2106وصاااافً الاااربح لعاااام  م2106
علااى صااافً االرباااح المعدلااة  وبلااغ االثاار بالزٌااادة علااى ت آاعااادة احتساااب المكافاا التااوالً . اضااافة الااى مااا ساابق ، تاام 

 688,688لاير سعودي ومبلغ  0,668,606بمبلغ  م2106وصافً الربح لعام  م2106ٌناٌر  0البارح المبقاة كما فً ا
 :رباح أو الخسائر كما ٌلًوقائمة األ ان أثر هذا التصحٌح على بنود قائمة المركز المالً لاير سعودي.

 
 

 بعد التعدٌلالرصٌد  تعدٌالتال قبل التعدٌل الرصٌد 

    م7132لعام  قائمة المركز المالً االثر على

 877,870,886 (81,276,861) 628,008,006 م2106ٌناٌر  0ممتلكات وآالت ومعدات 

 08,627,099 0,600,976 07,102,226 مصارٌف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرى

 018,086,897 (00,009,989) 006,616,886 مخزون، صافً

 008,109,692 (89,800,876) 070,860,268 رباح مبقاةأ

    م7132األرباح أو الخسائر لعام االثر على قائمة 

 (08,688,166) 688,688 (09,176,690) مصارٌف عمومٌة وادارٌة

 (6,608,081) (6,608,081) - مخصص مخزون بطئ الحركة

 
 رباح أتوزٌعات  -71

 8رقاام العمومٌااة جمعٌااة الحسااب قاارار م 17/18/2107لاير سااعودي بتااارٌخ   61,111,111 تاام توزٌااع أرباااح بمبلااغ
 .(29رقم  العمومٌةجمعٌة الحسب قرار م 07/10/2106لاير سعودي بتارٌخ  61,111,111م: 2106)
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 اللاير السعودي()ب
 

 
 القطاعٌة    التقارٌر -75

ٌتكون النشاط الرئٌسً للشركة من قطاعاات تشاتمل علاى اإلنتااه الزراعاً بشاقٌ  النبااتً والحٌاوانً وتصانٌع وتساوٌق 
 لكل قطا : م 2106وم 2107دٌسمبر  60المنتجات النباتٌة والحٌوانٌة. فٌما ٌلً بٌاناً بالمعلومات القطاعٌة المختارة فً 

 

 ًــالــمــاإلج تصنٌع -نشاط زراعً  نباتً -نشاط زراعً  م7132دٌسمبر  13

 618,608,088 77,078,091 228,069,698 اإلٌرادات

 72,268,980 08,991,778 86,278,216 اإلستهالكات

 28,611,986 7,710,070 07,896,802 الدخل )الخسارة(

 861,698,200 209,807,869 601,881,718 إجمالً الموجودات

 
 ًــالــمــاإلج تصنٌع -نشاط زراعً  نباتً -نشاط زراعً  م7132دٌسمبر  13

 681,200,068 016,602,920 276,898,807 اإلٌرادات

 09,060,801 06,208,861 66,202,681 اإلستهالكات

 68,080,900 26,677,898 00,070,106 الدخل )الخسارة(

 899,226,760 097,627,672 710,896,189 إجمالً الموجودات

 
 أحداث الحقة -11

القاوائم  هفاً هاذ ةالظاهرتإثر على المركز المالً للشركة وحداث الحقة والتً من الممكن ان أتعتقد االدارة بعدم وجود 
 المالٌة.

 
 المالٌة إعتماد القوائم   -13

 .م 20/16/2108 بتارٌخ الشركةمن قبل مجلس إدارة المالٌة تم إعتماد هذه القوائم 
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