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 م2021 ديسمبر 31 م2022ديسمبر  31 إيضاح 

    الموجودات
    المتداولةالموجودات غير 

 489,100,879 490,058,440 5 ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 17,932,422 130,682,669 6 مشروعات تحت التنفيذ

 1,176,492 1,786,280 7 موجودات غير ملموسة، بالصافي
 1,242,780 1,316,392 8 ، بالصافيحق إستخدام أصول

 -- -- 9 الشامل األخرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 509,452,573 623,843,781  إجمالي الموجودات غير المتداولة

    الموجودات المتداولة
 119,391,394 160,510,813 10 مخزون، بالصافي
 25,297,930 27,539,281 11 موجودات حيوية

 63,219,083 45,682,044 12 ذمم تجارية مدينة، بالصافي
 15,226,022 19,410,069 13 الصافي ،مقدماً وذمم مدينة أخرى ةمدفوعمصروفات 

 18,027,401 31,734,891 14 نقد وما في حكمه

 241,161,830 284,877,098  إجمالي الموجودات المتداولة

 750,614,403 908,720,879  إجمالي الموجودات

    حقوق المساهمين والمطلوبات
    حقوق المساهمين

 300,000,000 300,000,000 15 رأس المال
 150,000,000 150,000,000 16 إحتياطي نظامي

 175,402,560 211,467,822 29 أرباح مبقاة
 2,219,713 6,068,734 18 التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر

 627,622,273 667,536,556  إجمالي حقوق المساهمين

    المطلوبات
    المتداولةالمطلوبات غير 

 2,043,381 101,178,870 17 غير المتداولة الجزء -قروض وتسهيالت 
 869,796 785,170 8 الجزء غير المتداول -إلتزامات عقود اإليجار

 22,779,948 22,473,631 18 لتزامات المنافع المحددة للموظفينإ

 25,693,125 124,437,671  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    المطلوبات المتداولة
 4,225,000 11,970,712 17 المتداولة الجزء -قروض وتسهيالت 

9 6,587,990 8,388,130 

 18,947,511 18,911,598  توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين
 4,731,583 6,194,756 20 مخصص الزكاة

 97,299,005 116,746,652  إجمالي المطلوبات المتداولة

 122,992,130 241,184,323  إجمالي المطلوبات

 750,614,403 908,720,879  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

 
 عضو مجلس اإلدارة المفوض الرئيس التنفيذي مدير االدارة المالية

 خــالد العريفي مـــازن باداود زيـــاد الجعافرة

 310,695  481,498  8 إلتزامات عقود اإليجار – الجزء المتداول 
 32,634,041  33,225,294 ذمم تجارية دائنة  
 28,062,045  39,374,804  19 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

مخصص ضمان قروض 
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 الخسارة أو الربح قائمة

 م2022ديسمبر  31 فيللسنة المالية المنتهية 
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

 ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
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 م2021 م2022 إيضاح 

    
 312,660,455 341,996,642 29 المبيعات

 (244,161,514) (221,711,058) 21 المبيعاتتكلفة 
 68,498,941 120,285,584  مجمل الربح

    
 (27,088,208) (33,966,953) 22 مصروفات بيع وتوزيع

 (21,572,878) (29,615,364) 23 مصروفات إدارية وعمومية
 19,837,855 56,703,267  الربح من التشغيل

    
 (601,940) (557,497) 24 تكاليف تمويل

 2,996,972 1,154,907 25 أخرى، بالصافي إيرادات
 22,232,887 57,300,677  الربح قبل الزكاة

    
 (4,858,405) (6,235,415) 20 الزكاة

 17,374,482 51,065,262  صافي الربح

    
   26 :السنةربحية السهم لصافي ربح 

 0,58 1,70  والمخفضة األساسية

 
 عضو مجلس اإلدارة المفوض الرئيس التنفيذي المالية مدير االدارة

 خــالد العريفي مـــازن باداود زيـــاد الجعافرة
 
 
 
 
 
 
 
 



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 األخر الشامل الدخل قائمة

 م2022ديسمبر  31 فيللسنة المالية المنتهية 
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

 ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 

-8- 

 

 م2021 م2022 إيضاح 

    
 17,374,482 51,065,262  صافي الربح

    
    بنود الدخل الشامل اآلخر:

    بنود لن يتم إعادة تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة:
 2,113,545 3,849,021 18 إعادة قياس إلتزامات مزايا الموظفينأرباح 

 2,113,545 3,849,021  الدخل الشامل اآلخرإجمالي بنود 
 19,488,027 54,914,283  إجمالي الدخل الشامل

 
 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض الرئيس التنفيذي مدير االدارة المالية
 خــالد العريفي مـــازن باداود زيـــاد الجعافرة

  



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المساهمين حقوق في التغيرات قائمة

 م2022ديسمبر  31 فيللسنة المالية المنتهية 
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

 ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
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 أرباح مبقاه إحتياطي نظامي رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
في بنود الدخل 
 اإلجمالي الشامل اآلخر

      م2021
 608,134,246 106,168 158,028,078 150,000,000 300,000,000 يناير 1الرصيد في 

 17,374,482 -- 17,374,482 -- --  السنةصافي ربح 
 2,113,545 2,113,545 -- -- -- الدخل الشامل اآلخر

 19,488,027 2,113,545 17,374,482 -- -- للسنةإجمالي الدخل الشامل 
 627,622,273 2,219,713 175,402,560 150,000,000 300,000,000 ديسمبر 31الرصيد في 

      
      م2022

 627,622,273 2,219,713 175,402,560 150,000,000 300,000,000 يناير 1الرصيد في 
 (15,000,000) -- (15,000,000) -- -- (31توزيعات أرباح )إيضاح 

 51,065,262 -- 51,065,262 -- -- السنةصافي ربح 
 3,849,021 3,849,021 -- -- -- اآلخرالدخل الشامل 

 54,914,283 3,849,021 51,065,262 -- -- للسنةإجمالي الدخل الشامل 
 667,536,556 6,068,734 211,467,822 150,000,000 300,000,000 ديسمبر 31الرصيد في 

      
 
 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض الرئيس التنفيذي مدير االدارة المالية
 خــالد العريفي مـــازن باداود زيـــاد الجعافرة

 
  



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 النقدية التدفقات قائمة

 م2022ديسمبر  31 فيللسنة المالية المنتهية 
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 م2021 م2022 التشغيليةاألنشطة 

 22,232,887 57,300,677 قبل الزكاة السنةربح 
   تسويات:

 34,004,236 39,798,417 إستهالك ممتلكات واآلت ومعدات
 180,303 222,354 إطفاء موجودات غير ملموسة

 310,694 609,598 إطفاء حق إستخدام أصول
 (36,929) (570,272) ممتلكات واآلت ومعداتأرباح إستبعاد 

 (4,881,765) -- )رد( مخصص مخزون بطئ الحركة
 -- (642,884) المعدم من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 -- 261,182 اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة األخرى
 -- 2,993,049 اإلنخفاض في قيمة الموجودات الحيوية

 487,111 1,488,536 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
 601,940 557,497 تمويلتكاليف 

 3,599,835 4,524,458 السنةمخصص مزايا الموظفين المحمل على 
   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 5,519,477 (41,119,419) مخزون
 (9,194,582) (5,234,400) موجودات حيوية
 (20,294,051) 16,691,397 ذمم تجارية مدينة
 (1,065,530) (4,445,229) وذمم مدينة أخرىمدفوعات مقدماً 
 2,458,504 591,251 ذمم تجارية دائنة

 -- (1,800,140) مخصص ضمان قروض في شركة شقيقة
 3,205,327 11,312,759 مصروفات مستحقة وذمم متداولة أخرى

 37,127,457 82,538,831 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (573,984) (487,259) تكاليف تمويل مدفوعة

 (5,638,163) (4,772,242) السنةزكاة مدفوعة خالل 
 (1,528,601) (981,754) السنةمزايا الموظفين المدفوعة خالل 

 29,386,709 76,297,576 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

   األنشطة اإلستثمارية
 (34,421,049) (29,466,277) الت ومعداتآممتلكات و المسدد لشراء

 (17,516,846) (122,239,162) المسدد لشراء مشروعات تحت التنفيذ
 -- (69,103) موجودات غير ملموسة المسدد لشراء

 36,930 570,273 الت ومعداتآمتحصالت من إستبعاد ممتلكات و
 (51,900,965) (151,204,269) األنشطة اإلستثمارية صافي النقد المستخدم في

   األنشطة التمويلية
 -- 108,360,748 ائتمانيةالمحصل من قروض وتسهيالت 

 (4,030,250) (4,043,381) ائتمانيةقروض وتسهيالت لالمسدد 
 (400,939) (667,271) المسدد من إلتزامات عقود اإليجار

 (2,748,940) (15,035,913) أرباح موزعة
 (7,180,129) 88,614,183 )المستخدم في( األنشطة التمويلية / الناتج من صافي النقد

 (29,694,385) 13,707,490 صافي التغير في النقد وما في حكمه
 47,721,786 18,027,401 يناير 1في النقد وما في حكمه 
 18,027,401 31,734,891 ديسمبر 31في النقد وما في حكمه 

   التعامالت غير النقدية:
 1,553,474 683,210 أصول من التزامات عقود إيجار حق إستخدام

 -- 2,563,834 تكاليف تمويل
 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض الرئيس التنفيذي مدير االدارة المالية
 خــالد العريفي مـــازن باداود زيـــاد الجعافرة

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 
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 الشركة واألنشطة الرئيسية -1

شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر من مدينة  إن شركة الجوف للتنمية الزراعية )"الشركة"( هي
م. تمارس الشركة نشاطها 1988ديسمبر  18هـ الموافق 1409جمادى األولى  9والصادر بتاريخ  3400004730سكاكا برقم 

ديسمبر  3هـ الموافق 1409خر ربيع األ 24( الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار بتاريخ 63بموجب القرار الوزاري رقم )
 م.1988

 
يتمثل نشاط الشركة في زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة وزراعة النخيل وانتاج التمور وزراعة الزيتون وتربية النحل وانتاج العسل 

ب البيوت هـ صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، تركي7/11/1437بتاريخ  3130298379)المناحل( بموجب الترخيص رقم 
 .الزراعية والقيام وتقديم الخدمات الزراعية، والزيتون الطازج وزيت الزيتون، ومخلالت الزيتون، وصابون التجميل والفحم

 
 .321سكاكا ص ب  -بسيطا  -يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة الجوف 

 
 التالية:تتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات المركز الرئيسي للشركة وفروعها 

 
 تاريخ السجل التجاري السجل التجاري المدينة الفروع

 هـ1436صفر  10 3400018986 سكاكا مصنع الجوف إلنتاج زيت الزيتون والمخلالت
 هـ1440جمادى األولى  9 3400117276 سكاكا فرعي لشركة الجوف للتنمية الزراعيةسجل 

 هـ1442محرم  15 3400119924 سكاكا شركة غذاء الجوف للصناعة
 هـ1440ربيع الثاني  16 1010500161 الرياض سجل فرعي لشركة الجوف للتنمية الزراعية
 هـ1440ذو القعدة  19 4030361809 جدة  سجل فرعي لشركة الجوف للتنمية الزراعية
 هـ1440جمادى األخر  14 2050122474 الدمام سجل فرعي لشركة الجوف للتنمية الزراعية

 هـ1442شعبان  16 4650229448 المدينة المنورة لشركة الجوف للتنمية الزراعيةسجل فرعي 
 هـ1442شعبان  22 5855352176 خميس مشيط سجل فرعي لشركة الجوف للتنمية الزراعية

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

 
سكاكا الجوف ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل  -يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة بسيطا 

 وخارج المملكة العربية السعودية.
 

 أسس اإلعداد -2
 
 بيان اإللتزام 2/1

في المملكة العربية السعودية واالصدارات األخرى المعتمدة من تم اعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
 ين في المملكة العربية السعودية.محاسبمراجعين والالهيئة السعودية لل

 
 أسس القياس 2/2

بالقيمة والخدمة(  تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا إلتزامات المنافع المحددة للموظفين )مخصص مكافأة نهاية
األخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل واإلستثمارات الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة 

 قاق المحاسبي ومبدأ اإلستمرارية.وبإستخدام مبدأ اإلستح
 
 العملة الوظيفية 2/3

 الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة وكذلك عملة العرض.تم عرض هذه القوائم المالية )لاير سعودي( 
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 )تتمة( يةإيضاحات حول القوائم المال
 م2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -2

 
 الحاليةوالتفسيرات والتعديالت على المعايير الجديدة المعايير  2/4
 

 التعديالت
يسري عدد من التعديالت الجديدة على المعايير، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن ليس لها تأثير مادي على القوائم المالية 

 :للشركة، باستثناء ما هو مشار إليه أدناه
 

 م2022الجديدة على المعايير الصادرة والمطبقة اعتباراً من عام التعديالت 
 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

معيار المحاسبة الدولي 
  37رقم 

 العقود المتوقع خسارتها
 تكاليف الوفاء بالعقود

تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكاليف  م2022يناير  1
تنطبق هذه التعديالت على والمتعلقة مباشرة بالعقد. 
بداية بجميع التزاماتها  شركةالعقود التي لم تِف بها ال

 التعديل.الشركة ذلك فترة تطبق فيها أول  من
المعيار الدولي للتقرير 

المعيار و 16رقم  المالي
رقم  ر الماليالدولي للتقري

ومعيار المحاسبة الدولي  9
المعيار الدولي و 41رقم 

 1رقم  للتقرير المالي

التعديالت السنوية على 
المعايير الدولية للتقرير 

-م2018المالي 
 م2020

: يزيل التعديل 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1
لسداد تحسينات العقارات توضيح إعادة التعويض 

 .المستأجرة
: يوضح التعديل 9معيار الدولي للتقرير المالي رقم ال

في المائة" لتقييم ما إذا  10أنه عند تطبيق اختبار "
كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل 
المنشأة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين 

)المقترض( والمقرض. يجب تطبيق التعديل  المنشأة
لي على التعديالت والتبادالت التي تحدث بأثر مستقب

في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول 

 .مرة
: يلغي التعديل مطلب 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد  41معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة

التعديل  يتيح: 1لتقرير المالي رقم لمعيار الدولي لا
ً  إعفاءً  ألول مطبق تصبح أن تابعة اللشركة ل إضافيا

ق ومرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فر
 .ةالترجمة التراكمي

معيار المحاسبة الدولي 
 16رقم 

ت الآلاالممتلكات و
العائدات  -والمعدات 

 ستخدام المقصودالقبل ا

التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود تحظر  م2022يناير  1
الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع 
 ً  البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاحا
 ً  لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيضا
معنى "اختبار ما إذا كان أحد األصول يعمل بشكل 

 صحيح".
المعيار الدولي للتقرير 

 3رقم  المالي
إطار مفاهيم التقرير 

 المالي
تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقرير  م2022يناير  1

بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  3رقم المالي 
 .م1989بدالً من إطار عام  م2018
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -2

 
 )تتمة( الحاليةوالتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة المعايير  2/4
 

 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد
الدولية للتقرير المالي والتي تم  لم تطبق الشركة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة والتعديالت التالية على المعايير

 إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد.
 

 الوصف التعديالت على المعايير

سارية للفترات 
السنوية ابتداًء 
 ملخص للتعديالت من أو بعد تاريخ

المعيار الدولي للتقرير 
 17رقم  المالي

هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود يعتبر  م2023يناير  1 عقود التأمين
التأمين التي تغطي االعتراف والقياس والعرض 
واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيحل المعيار 

)إلى جانب تعديالته  17الدولي للتقارير المالية رقم 
 4رقم الالحقة( محل المعيار الدولي للتقارير المالية 

( 4رقم دولي للتقارير المالية عقود التأمين )المعيار ال
 .م2005الذي تم إصداره في عام 

معيار المحاسبة الدولي 
 1رقم 

تصنيف المطلوبات 
على أنها متداولة أو 

 غير متداولة

تأجيل أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في  م2023يناير  1
التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوًدا 

تقرير، وأن هذا التصنيف ال يتأثر في نهاية فترة ال
في التأجيل وذلك فقط  الحقه المنشأةباحتمالية ممارسة 

ضمناً المشتقات في التزام قابل للتحويل هي تإذا كان م
نفسها أداة حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على 

 تصنيفها.
معيار المحاسبة الدولي 

وبيان الممارسة رقم  1رقم 
2 

ياسات اإلفصاح عن الس
 المحاسبية

في تحديد  المنشآتيتعامل هذا التعديل مع مساعدة  م2023يناير  1
السياسات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في 

 .المالية القوائم
معيار المحاسبة الدولي 

 8رقم 
تعديل تعريف التقدير 

 المحاسبي
هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية  م2023يناير  1

لمساعدة المنشآت على التمييز بين السياسات 
 المحاسبية والتقديرات المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي 
 12رقم 

ً  م2023يناير  1 ضرائب الدخل بخصوص محاسبة  يتناول هذا التعديل توضيحا
الضرائب المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار 

 .والتزامات وقف التشغيل
ر الدولي تعديل على المعيا

 10 رقم للتقرير المالي
ومعيار المحاسبة الدولي 

 28رقم 

بيع أو المساهمة في 
األصول بين المستثمر 
والشريك أو المشروع 

 المشترك

تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  ال ينطبق
مع المواقف  28رقم ومعيار المحاسبة الدولي  10رقم 

مساهمة في األصول بين  التي يكون فيها بيع أو
مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع مشترك. على 
وجه التحديد، تنص التعديالت على أن المكاسب أو 
 الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

 
ا تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون المالية للشركة عندمالقوائم تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في 

 .المالية للشركة في فترة التطبيق األوليالقوائم لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على 
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 السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 األدوات المالية 3/1
 

 الموجودات المالية
 
 التصنيف (أ

 وفقاً للفئات التالية:تقوم الشركة بتصنيف الموجودات المالية 
 آلخر، أو األرباح أو الخسائر(، وتلك التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة )سواء من خالل الدخل الشامل ا -
 تلك التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. -
 

فيما يتعلق بالموجودات و قدية.روط التعاقدية للتدفقات النيعتمد التصنيف على طريقة أعمال الشركة إلدارة موجوداتها المالية والش
 الخسائر أو الدخل الشامل اآلخر. المالية المقاسة بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر ضمن قائمة األرباح أو

 
 القياس (ب

العادلة من خالل  عند التسجيل المبدئي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي بقيمته العادلة، في حالة األصل المالي غير المقاس بالقيمة
األرباح أو الخسائر فيتم قياسه من خالل تكاليف المعامالت العائدة مباشرة من اإلستحواذ على األصل المالي. إن تكاليف المعامالت 

 ضمن األرباح أو الخسائر. اتفوللموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تحميلها كمصر
 
دوات المالية المتضمنة للمشتقات المالية تؤخذ في االعتبار في مجملها عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية هي الدفعة الوحيدة األ

 للمبلغ الرئيسي والفائدة.
 

 أدوات الدين
لألصل، فإن هناك ثالث  الحقاً لقياس أداة الدين والذي يعتمد على طريقة أعمال الشركة إلدارة األصل وخصائص التدفقات النقدية

 فئات للقياس والتي تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين وفقاً لها:
 

 التكلفة المطفأة
إن الموجودات المحتفظ بها بغرض تجميع التدفقات النقدية التعاقدية حيث تتمثل هذه التدفقات النقدية في سداد الموجودات المقاسة 

أو الخسائر من أداة الدين والتي يتم إعادة قياسها بالتكلفة المطفأة والتي ال تعتبر جزء من عالقة  بالتكلفة المطفأة والفوائد. إن األرباح
التحوط يتم إثباتها ضمن األرباح والخسائر عند الغاء اثبات األصل أو حدوث هبوط في قيمته. إن ايرادات الفوائد من هذه االدوات 

 تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.المالية يتم إدراجها ضمن إيرادات التمويل بإس
 

 خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة من
التغيرات ع هذه التغيرات ضمن يتجميتم  .في الدخل الشامل األخر ستثماراتإختارت الشركة إثبات التغيرات في القيمة العادلة لإل

األرباح المبقاه  ىإل التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخروقد يتحول هذا المبلغ من  المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر
 .عندما يتم إلغاء إثبات األسهم ذات صلة

 
ستالم كإيرادات أخري عندما يثبت حق الشركة في إيتم إثبات توزيعات األرباح من هذه اإلستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة 

 المدفوعات.
 

 دلة من خالل األرباح أو الخسائرالقيمة العا
يتم قياس الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إن األرباح أو الخسائر من استثمار أداة الدين والذي يتم إعادة قياسه  األرباح أو الخسائر.
والتي ال تعتبر جزء من عالقة التحوط يتم إثباتها ضمن األرباح أو الخسائر وعرضها في قائمة األرباح أو الخسائر ضمن األرباح/ 

يرادات التمويل بإستخدام طريقة الخسائر األخرى في الفترة عند نشؤها. إن ايرادات الفوائد من هذه القوائم المالية يتم إدراجها ضمن إ
 معدل الفائدة الفعلي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 )تتمة( األدوات المالية 3/1
 

 هبوط قيمة الموجودات المالية 
اإلئتمانية المتوقعة تقوم الشركة بإثبات مخصص خسارة لخسائر اإلئتمان المتوقعة في الموجودات المالية. يتم تحديث مبالغ الخسائر 

 في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر اإلئتمان منذ اإلثبات المبدئي لألداة المالية.
 

دات تقوم الشركة دائماً بإثبات عمر خسائر اإلئتمان المتوقعة للموجودات المالية. يتم تقدير الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على هذه الموجو
مصفوفة المخصص والتي تستند إلى خبرة الشركة التاريخية في تقدير الخسارة اإلئتمانية، مع تعديلها بالعوامل الخاصة المالية باستخدام 

بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكذلك التنبؤ بالظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة 
 ا.الزمنية للنقود عند مالءمته

 
على احتمال التعثر في السداد، أو الخسارة الناشئة عن التعثر في السداد )بمعنى حجم الخسارة  دليليعد قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة 

اد سدإذا كان هناك تعثر في السداد( والتعرض للتعثر في السداد. يستند تقييم احتمالية التعثر في السداد والخسارة الناشئة في التعثر في ال
عرض للتعثر في السداد، بالنسبة تعلى البيانات التاريخية المعدلة بواسطة معلومات مستقبلية كما هو موضح أعاله. أما بالنسبة لل

 لية للموجودات في تاريخ التقرير.للموجودات المالية، فإن ذلك يتم تسجيله بالقيمة الدفترية اإلجما
 

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

 
لخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر في تاريخ التقارير لمبلغ ا جاريإذا قامت الشركة بقياس مخصص الخسارة ألداة مالية بمبلغ 

السابقة، ولكنها تحدد في تاريخ التقرير الحالي، أنه لم يفي بشروط الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر. تقوم الشركة بقياس 
ر الحالي، باستثناء الموجودات التي تم استخدام المنهج مخصص الخسارة وفقاً لعمر الدين للخسائر اإلئتمانية المتوقعة في تاريخ التقري

 المبسط فيها.
 

 دوات المالية.ألالربح أو الخسارة لجميع ا قائمة تقوم الشركة بإثبات ربح أو خسارة هبوط القيمة في
 

 المطلوبات المالية
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الف ائدة الفعلي أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقا

 الخسارة. ليس لدى الشركة أي مطلوبات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

صلة. إن الفوائد على مدى الفترة ذات ال مصروفاتطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة لإللتزام المالي وتوزيع 
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو 
المستلمة والتي تشكل جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة واألقساط األخرى أو الخصومات( على مدى العمر 

 ع للمطلوبات المالية، أو )إذا كان مالئماً(، فترة أقصر، إلى التكلفة المطفأة لإللتزام المالي.المتوق
 

 إلغاء إثبات المطلوبات المالية
حالي  يتم إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية عندما يتم اإلعفاء من اإللتزام المحدد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. عند استبدال إلتزام مالي

ر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهرياً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل بآخ
 كعدم تحقق لإللتزام األصلي وتحقق إلتزام جديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة األرباح أو الخسائر.

 
 لماليةتسوية األدوات ا

يتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق قانوني ملزم لتسوية 
المبالغ المعترف بها وهناك نية لتسوية صافي قيمة الموجودات / وتسوية اإللتزامات في آن واحد. يجب أال يكون الحق القانوني القابل 
للتنفيذ مرهونا باألحداث المستقبلية، ويجب أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار 

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

 
 موجودات حق االستخدام وإلتزامات عقود اإليجار 3/2

بتقييم ما إذا كان العقد إيجاراً أو يحتوي على إيجار، في بداية العقد تقوم الشركة بإثبات حق استخدام االصل وإلتزام تقوم الشركة 
ات اإليجار المقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي يكون فيها المستأجر، بإستثناء عقود اإليجار قصيرة االجل وإيجارات الموجود

 منخفضة القيمة.
 
 موجودات حق االستخدام (أ

يتم االعتراف بعقد اإليجار كموجودات حق االستخدام مع إلتزاماته المقابلة في التاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المؤجرة جاهزة 
لتمويل لالستخدام من قبل الشركة. يتم تخصيص كل دفعة من دفعات عقد اإليجار بين اإللتزام وتكلفة التمويل. يتم االعتراف بتكلفة ا

في قائمة األرباح أو الخسائر على مدى مدة اإليجار. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة 
 عقد اإليجار، أيهما أقصر، وعلى أساس القسط الثابت.

 
 تقاس موجودات حق االستخدام بداية بالتكلفة وتتكون مما يلي:

 ام عقد اإليجار،مبلغ القياس األولي إللتز -
 أي دفعات عقد إيجار تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار ناقص حوافز إيجار مستلمة، -
 أي تكاليف مباشرة أولية، -
 تكاليف اإلسترداد، حيثما تنطبق. -
 

 ب( إلتزامات عقود اإليجار 
لقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تتم على مدى مدة في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بتسجيل إلتزامات اإليجار المقاسة با

عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما فيها دفعات ثابتة في جوهرها( ناقصاً اي حوافز إيجار قابلة لالستالم 
انات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضم

اإليجار ثمن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن الشركة ستمارس هذا الحق إضافة إلى مدفوعات غرامات إلغاء 
يرة التي ال تعتمد عقد اإليجار في حال كانت شروط اإليجار تنص على ممارسة الشركة لخيار اإللغاء. بالنسبة لمدفوعات اإليجار المتغ

على مؤشر أو معدل، فإنها تسجل كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللها. يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة 
 المتضمن في عقد اإليجار أو معدل االقتراض المتزايد بالشركة.

 
 قيمةجـ( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات موجودات منخفضة ال

شهر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحدود الرسملة  12عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود بمدة إيجار 
الخاصة بالشركة وتعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالشركة ككل. يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل 

 الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت في قائمة االرباح أو الخسائر.وعقود اإليجار ذات 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 3/3
 
 القياساالعتراف و (أ

سائر يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات باإلضافة إلى األشجار والنباتات المثمرة بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخ
 إن وجد. -المتراكمة الهبوط 

 

العائدة مباشرة لالستحواذ على األصل. إن تكلفة الموجودات المكونة ذاتياً تتضمن تكاليف المواد والعمالة  اتفورتتضمن التكلفة المص
قع المباشرة وأي تكاليف أخرى عائدة مباشرة إلعداد األصل لإلستخدام المخصص له وتكاليف تفكيك وإزالة وإعادة تركيبها في مو

 العمل.
 

عندما تكون األعمار اإلنتاجية لبعض عناصر الممتلكات واآلالت والمعدات مختلفة تتم المحاسبة عنها كعناصر منفصلة )عناصر 
 أساسية( للممتلكات واآلالت والمعدات.

 

المبلغ المحصل من االستبعاد مع يتم تحديد األرباح أو الخسائر عند استبعاد أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة 
 القيمة الدفترية لألصل ويتم إثباته بالصافي ضمن اإليرادات االخرى في قائمة األرباح او الخسائر.
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 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات 3/3
 
 التكاليف الالحقة والعمرات (ب

الممتلكات واآلالت والمعدات والعمرات يتم إثباتها ضمن القيمة الدفترية لألصل إذا كان من المحتمل إن تكلفة استبدال أي بند من بنود 
تدفق منافع اقتصادية من ذلك األصل للشركة، ويمكن قياس تلك المنافع بشكل موثوق ويتم الغاء اثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل. 

 الت والمعدات والعمرات يتم اثباتها ضمن األرباح والخسائر عند تكبدها.إن التكلفة اليومية لخدمة الممتلكات واآل
 

 اإلستهالكج( 
ً منه القيمة  يتم احتساب اإلستهالك على مدى المبلغ القابل لالستهالك وهو تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل لقيمة التكلفة مخصوما

 المتبقية.
 

ئر باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل بند من بنود الخسا يتم إثبات اإلستهالك في قائمة األرباح أو
الممتلكات واآلالت والمعدات، حيث أن هذه هي الطريقة األقرب التي تعكس نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية الكامنة في 

 األصل.
 

 وسنة المقارنة: فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية
 

 النسبة % 
 10-3 مباني وصوامع
 25-5 آبار وملحقاتها

 20-10 آليات ومعدات زراعية
 25-15 وسائل نقل

 20-6 آالت وتجهيزات
 7.5 الثروة الحيوانية

 20-10 عدد وأدوات
 25-2.5 أثاث وتجهيزات
 3 طرق المشروع

 10-2 مثمرة اتأشجار ونبات
 

 ع قيد التنفيذ واألشجار والنباتات الغير مثمرة ال تستهلك.يرااألراضي الزراعية ومش
 

ع قيد التنفيذ في نهاية السنة بعض الموجودات التي تم اقتنائها ولكنها غير جاهزة لإلستخدام المعدة ألجله، ويتم تحويل يراتشمل المش
 زة لإلستخدام.كها عندما تصبح جاهلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم إستهالإهذه الموجودات 

 
 .الت والمعداتتصبح مؤهلة لإلستخدام ويتم تحويلها للممتلكات واآل ىحتبالمشروعات تحت التنفيذ المتعلقة رسملة الفوائد التمويلية يتم 
 

لية، للتأكد تقوم الشركة بمراجعة طرق اإلستهالك واالعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة ما
من أنها تعكس المنفعة المتحصل عليها، وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه كتغيرات في التقديرات المحاسبية )في سنة التغيير 

 والسنوات الالحقة(.
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 النباتات المثمرة 3/4

 ها:واآلالت والمعدات" عرف النباتات المثمرة بأن"الممتلكات  16معيار المحاسبة الدولي رقم 
 تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراعية. -
 من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة. -
 .هناك إحتمال بعيد من بيعها كمنتجات زراعية بخالف مبيعات الخردة -
 

يتم اإلعتراف األولي بالنباتات المثمرة بالتكلفة بعد طرح اإلستهالك المتراكم وخسائر الهبوط المتراكمة وتشمل التكلفة التي تكبدتها 
الشركة بالحصول على االصل وتكاليف المواد الخام والعمالة وجميع التكاليف المباشرة األخرى المرتبطة بوضع الموجودات بالحالة 

 جله.آالغرض الذي تم شراؤها من ن تحقيق التي تمكنها م
 

)تحسب على أساس الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة  يتم االعتراف بأي ارباح او خسائر ناجمة عن استبعاد النباتات المثمرة
 االستبعاد.الخسائر في السنة التي يتم فيها  الدفترية للنباتات( في بند إيرادات أخرى في قائمة األرباح أو

 
 الموجودات الحيوية 3/5

 ييمكن قياسها بشكل موثوق، فف يتم قياس الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكلفة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة ال
 ياس الموجودات الحيوية بالتكلفة.تلك الحالة يتم ق

 
اليف التقديرية لنقلها إلى السوق ولكن ال تشمل تكاليف التمويل. تكاليف الزراعة تكاليف البيع تتضمن تكاليف البيع اإلضافية والتك

 متكبدة عند قياس الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة. اتفوالمياه وتكاليف العمالة وتكاليف األسمدة يتم تحميلها كمصر اتفوكمصر
 

التالي يتم عرضها والمحاسبة عنها كممتلكات وآالت ومعدات. ومع أشجار الفواكه والزيتون والنخيل تعتبر نباتات حاملة للبذور وب
 موجودات حيوية حتى تاريخ حصادها.ذلك، فإن الثمار التي تنمو على تلك األشجار تتم المحاسبة عنها ك

 
لعادلة ال يمكن قياسها تقوم اإلدارة بقياس الموجودات الحيوية بالتكلفة مطروحاً منها خسائر الهبوط في القيمة حيث أن تحديد القيمة ا

 بشكل موثوق، حيث استنتجت اإلدارة ما يلي:
 

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

 بها المرتبطة والتكاليف والمناخ والبيئة الموقع في الهامة للفروق ونظراً  للمالحظة، قابلة متوفرة سوق بيانات توجد ال - 2 المستوى
 .غير ممكن 2 المستوى تقييم أن يعني فهذا النشطة، األسواق إلى والمسافة نوع لكلالعائد  ومتوسط

 
مالئمة  سوق وجود عدم - السوق( أو الدخل نهج) (المخصومة النقدية )التدفقات "المخصومة النقدية التدفقات أساليب - 3 المستوى

اإليرادات  تستخدم ان الممكن من التي المخصومة النقدية للتدفقات تقييم اسلوب أي يتطلب آخر وسيط منتج أي لمنتجات الشركة أو
 لتحديد وذلك والتوزيع والمبيعات والتعبئة التصنيع بالزراعة و/أو المرتبط الربح وهامش التكاليف إلغاء ثم تقييم ألي كأساس اإلجمالية

غير  ستكون القبيل هذا من مستمدة عادلة قيمة أي أن اإلدارة ترى. من كل منتج زراعي الناتجة المباشرة غير النقدية صافي التدفقات
 االفتراضات، من كبير عدد على مفرط بشكل تعتمد قد هذا التقييم نهج من مستمدة نقدية محسوبة تدفقات أي حيث واضح بشكل موثوقة
 .للمالحظة القابلة البيانات أو السوق بافتراضاتمقارنته،  أو اشتقاقه، يمكن ال منها الكثير

 
 
 
 
 
 
 
 



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( يةإيضاحات حول القوائم المال
 م2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

-19- 

 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 الموجودات غير الملموسة 3/6

يتم قياس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للهبوط في القيمة، إن وجدت. إن الموجودات 
في قائمة األرباح أو الخسائر عند  اتفوالمنتجة داخلياً، بإستثناء تكاليف التطوير، ال يتم رسملتها، ويتم إثبات المصرغير الملموسة 

تكبدها. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على مدى العمر االقتصادي 
 .سنوات 10بنحو  المقدر لها

 
تم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة بالنفقات إلى الشركة، ويمكن قياس ي

 النفقات بشكل موثوق.
 

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

 
 المخزون  3/7

يظهر المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل بعد أخذ المخصص الالزم ألي مخزون متقادم أو بطيء الحركة، وتحدد 
خرى المرتبطة بوضع المخزون التكلفة باستخدام المتوسط المرجح. تشمل التكلفة مجموع تكلفة الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األ

ً منه تكاليف البيع في حالته وموقعه الحالي. أما القيمة القابلة للتحقق فتمثل سعر البيع المتوقع في النشاط العادي للشركة مطر وحا
 المتوقعة.

 
 :يتكون المخزون من البنود التاليةو
 مواد خام -
 زراعيةمدخالت انتاج  -
 قطع غيار -
 مواد تعبئة وتغليف -
 محروقات وزيوت وشحوم -
 إنتاج تحت التشغيل -
 إنتاج تام -
 
  نقد وما في حكمه 3/8

يشمل النقد في البنوك والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من اإلستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي يكون تواريخ 
 ثالثة أشهر أو أقل.األصلية تحقاقها إس
 
 مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى اتفوذمم مدينة تجارية ومصر 3/9

ً  اتفويتم تسجيل الذمم المدينة التجارية والمصر خرى مبدئياً بسعر المعاملة ناقصاً خسائر الهبوط رصدة المدينة األواأل المدفوعة مقدما
للتحصيل يتم شطبها مقابل خسائر في القيمة بمبلغ يعادل خسارة اإلئتمان المقدرة على مدار العمر. عندما تكون تلك المبالغ غير قابلة 

 .الهبوط في القيمة. تقيد أي مبالغ مستردة الحقة للمبالغ المشطوبة سابقاً مقابل خسائر الهبوط في القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر
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 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية 3/10

ك ما موسة وذلك لتحديد ما إذا كان هناالشركة في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملتقوم 
يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر هبوط في القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد 

خسائر هبوط في القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محدد، تقوم لألصل وذلك لتحديد 
بتة، الشركة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثا

كة أيضاً إلى وحدات منتجة للنقد، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يتم توزيع الموجودات المشتر
 ً ، يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها. يتم اختبار وحدة إنتاج النقد التي تم توزيع الشهرة عليها لتحديد الهبوط في القيمة سنويا

وحدة عن طريق مقارنة القيمة الدفترية للوحدة، بما في ذلك الشهرة، مع المبلغ القابل وكلما كان هناك مؤشر على هبوط قيمة ال
لإلسترداد للوحدة. ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد وعوضاً عن ذلك يتم اختبار األصل لتحديد 

 قيمة األصل.الهبوط في القيمة سنوياً، وكلما كان هناك مؤشر على هبوط 
 

ستخدام، إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف االستبعاد أو قيمة االستخدام، أيهما أكبر. عند تقييم قيمة اال
السوق الحالية قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات  مها الحالية باستخدام معدل خصميتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قي

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

صل في حال تم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( بأقل من القيمة الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لأل
 .ة المنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لإلسترداد. يتم إثبات خسائر الهبوط مباشرةً في الربح أو الخسارة)أو الوحد

 
ها عندما يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة الحقاً تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة المعاد تقدير

تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن قيمة األصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( فيما لو لم يتم احتساب خسارة هبوط القابلة لإلسترداد، بحيث ال 
القيمة له في السنوات السابقة. يتم تسجيل رد خسارة هبوط القيمة مباشرةً في الربح أو الخسارة. ال يتم عكس خسارة هبوط القيمة التي 

 للشهرة في الفترة الالحقة.تم إثباتها في الفترات الماضية 
 
 مخصص الزكاة  3/11

في المملكة العربية السعودية.  والضريبة والجماركلزكاة ايتم احتساب مخصص الزكاة سنوياً في القوائم المالية وفقاً لتعليمات هيئة 
ت تتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم خاللها اعتماد التقييم ويتم اثبات اي فروقات بين مخصص الزكاة وفقاً لمتطلبا

 ".ي التقديرات المحاسبية، واالخطاءالسياسات المحاسبية والتغيرات ف" 8معيار المحاسبة الدولي رقم 
 
 القيمة المضافة  ضريبة 3/12

تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة ويتم إحتساب الضريبة فور صدور الفاتورة أو تسليم السلعة أو إستالم الثمن أو جزء 
 منه، ويتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس شهري.

 
 القروض 3/13

 المعاملة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.تثبت القروض مبدئياً بالقيمة العادلة صافية من تكاليف 
 

تلغى القروض من قائمة المركز المالي عند تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو الغائه أو إنتهاء مدته، يتم تصنيف القروض كمطلوبات 
 شهر. 12متداولة عندما تستحق في أقل من 
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 إلتزامات المنافع المحددة للموظفين 3/14

 تقوم الشركة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي لمنسوبيها وفقاً لنظام العمل السعودي.
 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين (أ

 نظام العمل المتبع في الشركة، عند انتهاء عقود خدماتهم. تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً لشروط وأحكام
يتم احتساب إلتزام الشركة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات 

 الحالية والمستقبلية وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.
 

اضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه اإللتزامات المستقبلية. يتم وضع تضع الشركة اإلفتر
هذه اإلفتراضات بواسطة خبير اكتواري وتشمل تلك اإلفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة االعتيادية وكذلك عناصر التمويل 

خبير االكتواري المؤهل باحتساب إلتزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتعلقة بالمطلوبات، إن وجد. يقوم ال
 المخططة.

 
يتم االعتراف بإعادة تقييم إلتزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل 

في على إلتزامات المنافع المحددة للسنة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في اآلخر، تحدد الشركة مصروف الفائدة الصا
قياس إلتزامات المنافع المحددة عند بداية السنة وصافي اإللتزامات المحددة فيها بعد األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي 

 اتفوات لإللتزامات. يتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصرإلتزامات المنافع المحددة خالل السنة نتيجة المساهمات والمدفوع
 األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة األرباح أو الخسائر.

 
 منافع الموظفين قصيرة األجل (أ

 عند تقديم الخدمة المتعلقة بها. اتفويتم قياس إلتزامات منافع الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخفض ويتم تحميلها كمصر
 

يتم إثبات اإللتزام للمبلغ المتوقع دفعه بموجب خطة دفع المكافآت النقدية قصيرة األجل أو خطة حصص الربح إذا كان للشركة إلتزام 
قيمة اإللتزام بشكل قانوني أو تعاقدي لدفع ذلك المبلغ نتيجة لخدمة مسبقة تم تقديمها من قبل الموظف، وإذا كان من الممكن تقدير 

 موثوق.
 
 منح حكومية 3/15

 المنحة سيتم الحصول عليها ستلتزم بالشروط الملحقة بها وأن الشركةيتم إثبات المنحة الحكومية حينما يكون هناك تأكيد معقول بأن 
لتزامات المحتملة واألصول "المخصصات واإل 37يعالج أي إلتزام محتمل أو أصل محتمل متعلق بها وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة و

 .في قائمة األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم اإلعتراف بتلك المنحبالقيمة العادلة القياس األولي يتم و المحتملة".
  

 المخصصات 3/16
يتم اإلعتراف بالمخصص ما إذا ترتب على الشركة نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديره بشكل موثوق، 
مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام. يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 

 تأثيرالذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بذلك اإللتزام )عندما يكون لتسوية اإللتزام الحالي و
 القيمة الزمنية للنقود جوهرياً(. يتم اإلعتراف بالخصم ضمن تكاليف التمويل.
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 اإليرادات 3/17

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

 
 تحديد العقد أو العقود مع العمالء. الخطوة األولى:

 تحديد إلتزامات األداء في العقد. نية:الخطوة الثا
 تحديد سعر الصفقة. الخطوة الثالثة:
 تحميل سعر الصفقة على إلتزامات األداء في العقد. الخطوة الرابعة:

 االعتراف باإليرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بمتطلبات األداء. الخطوة الخامسة:
 

اإللتزامات التعاقدية، أي عندما تتنقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين يتم االعتراف باإليرادات عند أداء 
 إلى العميل بما يمكنه من استخدامها للغرض المشتراة من أجله وبدون قيود أو بانتفاعه بالخدمات المقدمة له بموجب العقد.

 
 المخلفات الزراعية أو الصناعية كإيرادات أخرى في قائمة األرباح أو الخسائر. يتم معاملة اإليراد من بيع أي منتجات فرعية ناجمة عن

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

 
 الخصومات

غالباً يتم منح خصومات إضافية للعمالء وفق األوضاع التنافسية وحالة السوق، لذا يتم إثبات اإليرادات من المبيعات على أساس السعر 
تراكمة لتقدير الخصومات المحدد في العقد أو المتفق عليه مع العميل بعد حسم الخصومات المحددة لكل عميل، ويتم استخدام الخبرة الم

وتوفيرها، باستخدام طريقة القيمة المتوقعة، ويتم االعتراف باإليراد فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل جًدا أال يحدث انعكاس 
بيعات التي تتم حتى كبير، يتم االعتراف باإللتزام التعاقدي للخصومات المتوقعة في حجم المبالغ المستحقة الدفع للعمالء فيما يتعلق بالم

 نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
 

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

 ال تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود.
 
 المصروفات3/18

 مصروفاتن تكلفة االيرادات. تتمثل المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر جزء م مصروفاتالالبيعية والتسويقية  مصروفاتالتتضمن 
 األخرى المتعلقة بالتسويق. مصروفاتالكل ما يتعلق بنشاط البيع وسيارات توصيل البضاعة باإلضافة إلى باقي  يالبيع والتسويق ف

 
محدداً من األنشطة التشغيلية حيث تتضمن  العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ليست جزءاً  مصروفاتالتتضمن 

 االتصاالت وغيرها. مصروفاتوالرواتب وحقوق الموظفين األخرى واإليجارات وأتعاب الخدمات اإلستشارية 
 

العمومية واإلدارية على أساس  مصروفاتوالالبيعية والتسويقية،  مصروفاتوالإليرادات، المشتركة بين تكلفة ا مصروفاتاليتم توزيع 
 لى ذلك.إمنتظم عند الحاجة 

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية  3/19

يتم تحويل يتم تسجيل المعامالت التي تقوم بها الشركة بالعملة األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ حدوث تلك المعامالت. 
الموجودات واإللتزامات النقدية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية ويتم االعتراف بأرباح وخسائر فروقات 

 و الخسائر.أرباح العملة الناجمة مباشرة في قائمة األ
 

 خية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعامالت االساسية.جنبية التي تقاس بالتكلفة التارييتم قياس البنود غير النقدية بالعمالت األ
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -3

 
 التقارير القطاعية 3/20

يتكون النشاط الرئيسي للشركة من قطاعات تشتمل على اإلنتاج الزراعي وتصنيع وتسويق المنتجات النباتية. ان قطاعات التشغيل هي 
. يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية مصروفاتو تكبد أعناصر رئيسية في الشركة وترتبط بأنشطتها من خالل تحصيل ايرادات 

منتظمة بواسطة صانعي القرار التشغيلي بالشركة، حيث يتم اتخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها لقطاعات التشغيل بصورة 
 لمفصلة.على القطاعات وتقييم أدائها والتي تتوفر معلوماتها المالية ا

 
 ربحية السهم 3/21

 :بقسمة وذلك العمليات من والمخفضة األساسية السهم ربحية تحسب
 .للشركة العادية األسهم حملة إلى العائد العمليات من الربح -
 .المالية السنة خالل المصدرة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط أساس على -
 
 .نفسها هي والمخفضة األساسية السهم ربحية فإن الشركة وبالتالي قبل من عادية أسهم أي إصدار يتم لم
 

 الهامةات واالفتراضات المحاسبية االجتهادات والتقدير -4
 اتفويتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ الخاصة باإليرادات والمصر

والموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ إعداد القوائم المالية. إال أن عدم التأكد المتضمن في هذه 
إلى إجراء تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر في فترات  يوالتقديرات قد يؤد االفتراضات

 مستقبلية.
 

 االجتهادات 
 مالية:ة، قامت اإلدارة باالجتهادات التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم الشركأثناء تطبيق السياسات المحاسبية لل

 
 التقديرات واالفتراضات

فما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر األخرى التي تسبب عدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد 
والمطلوبات في الفترات المالية القوائم المالية والتي يرتبط بها مخاطر جوهرية قد تسبب تعديالت هامة على القيم الدفترية للموجودات 

تتغير الظروف  ربماإعداد القوائم المالية. إال أنه  دالمتاحة عن المعلوماتة في تقديراتها وافتراضاتها على شركالتالية. اعتمدت ال
. وتنعكس هذه ةشركواالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج سيطرة ال

 التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.
 
 مخصص خسائر إئتمانية  (أ

 يتم تحديد مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد من أن ارصدة الذمم المدينة غير مبالغ فيها
 تجميع تم المتوقعة، اإلئتمان خسائر لقياس المدينة للذمم األولي تاريخ اإلعتراف من العمر أساس نتيجة احتمال عدم تحصيلها، على

 المعلومات من المتوقعة الخسارة معدالت إستنتاج تم المتقادمة. األيام وعدد اإلئتمان المشتركة مخاطر خصائص على بناء المدينة الذمم
 مثل الكلي االقتصاد لعوامل مستقبلية معلومات أي تتضمن والتي المتوقعة المستقبلية لتعكس النتيجة تعديلها وتم للشركة التاريخية
 .المحلي الناتج نمو ومعدل التضخم

 
 مخصص المخزون بطيء الحركة (ب

تقوم الشركة بتحديد المخصص للمخزون بطيء الحركة على أساس الخبرة التاريخية، ومعدل الدوران المتوقع للمخزون، عمر 
لية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات. إن اإلفتراضات المستند عليها عند تحديد مخصص المخزون وحالته الراهنة، والتوقعات الحا

تقادم المخزون تتضمن اتجاهات المبيعات المستقبلية، والمتطلبات المتوقعة للمخزون ومكونات المخزون الالزمة لدعم المبيعات 
ً من فترة إلى أخرى نتيجة للتغيرات في  المستقبلية والعروض. إن تقديرات الشركة لمخصص تقادم المخزون قد تختلف جوهريا

 عروض المنتجات المتعلقة بالمخزون.
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 )تتمة( ات واالفتراضات المحاسبية الهامةاالجتهادات والتقدير -4

 
 ملموسةالاألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير  (ج

. يتم تحديد هذه واإلطفاء إلحتساب اإلستهالك والموجودات غير الملموسة واآلالت والمعداتتقدر الشركة العمر اإلنتاجي للممتلكات 
التقديرات بعد األخذ في اإلعتبار الغرض من إستخدام هذه الموجودات أو مدة اإلنقضاء الفعلي لهذه الموجودات. تقوم الشركة بمراجعة 

نوياً ويتم تعديل اإلستهالك في المستقبل عندما ترى الشركة أن العمر اإلنتاجي القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية لهذه الموجوادت س
 لهذه الموجودات يختلف عن التقديرات السابقة.

 
 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية (د

ألحداث أو التغيرات في يتم مراجعة الموجودات غير المالية للتأكد فيما إذا كان هناك أي خسائر نتيجة الهبوط في قيمتها كلما كانت ا
الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد، ويتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة من خالل ايجاد الفرق بين 

ع والقيمة المتبقية القيمة الدفترية لألصل والقابلة لإلسترداد. ان القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البي
لالستخدام أيهما أعلى. لغرض تقييم الهبوط يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة )وحدة توليد 

كس النقد( قابلة للتحديد. يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وتلك التي تعرضت للهبوط في قيمتها وذلك الحتمالية ع
الهبوط في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. وعندما يتم الحقاً عكس خسارة الهبوط في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو 

فترية الدوحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة 
التي كان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أي خسارة للهبوط في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد في 

ويتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر وال يتم عكس خسائر  ،السنوات السابقة
 الشهرة.الهبوط في 

 
 إلتزامات المنافع المحددة للموظفين (ه

المنافع المحددة للموظفين بموجب برنامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم قياسها باستعمال التقييم يتم تحديد تكلفة إلتزامات 
اإلكتواري. يشمل التقييم اإلكتواري العديد من اإلفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه اإلفتراضات 

قبلية في الرواتب، وسلوك العاملين، ومعدل دوران العاملين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة تحديد معدل الخصم، والزيادات المست
األجل فإن إلتزام المكافأة المحددة غير الممولة شديد الحساسية للتغيرات في هذه اإلفتراضات، لذا تتم مراجعة جميع اإلفتراضات مرة 

أو أكثر في السنة الواحدة عند الضرورة.



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( يةإيضاحات حول القوائم المال
 م2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 بالصافي ،ممتلكات وآالت ومعدات -5

 

 آبار وملحقاتها مباني وصوامع أراضي

 آليات وعدد
 ومعدات زراعية

 المشروع طرق وسائل نقل ثاث وتجهيزاتأو
 ونباتات شجارأ

 مثمرة
 أشجار ونباتات

 غير مثمرة
 الثروة

 إجمالي الحيوانية

           التكلفة
 1,119,027,853 309,774 43,699,099 352,787,369 23,721,326 38,518,147 182,452,557 339,874,400 82,009,081 55,656,100 م2021يناير  1كما في 
 34,421,049 -- 10,177,585 -- 246,000 202,000 12,818,794 10,080,413 896,257 -- إضافات

 (73,000) -- -- -- -- (73,000) -- -- -- -- استبعادات
 ىمن مشروعات تحت التنفيذ إل تالتحوي

 (6)ايضاح  ممتلكات وأالت ومعدات
-- 16,065 2,709,329 2,227,887 -- -- -- -- -- 4,953,281 

 -- -- (23,897,425) 23,897,425 -- -- -- -- -- -- إعادة التبويب
 1,158,329,183 309,774 29,979,259 376,684,794 23,967,326 38,647,147 197,499,238 352,664,142 82,921,403 55,656,100 م2021ديسمبر  31كما في 

 29,466,277 -- 6,610,670 -- -- 448,995 10,437,389 11,155,121 814,102 -- إضافات
 (5,140,834) -- (1,410,684) (2,145,168) -- -- (1,584,982) -- -- -- استبعادات

من مشروعات تحت التنفيذ إلى  تالتحوي
 (6ممتلكات وأالت ومعدات )ايضاح 

-- 2,346,636 1,411,353 7,531,721 -- --   -- 11,289,710 

 -- -- (6,258,987) 6,258,987 -- -- -- -- -- -- إعادة التبويب
 1,193,944,336 309,774 28,920,258 380,798,613 23,967,326 39,096,142 213,883,366 365,230,616 86,082,141 55,656,100 م2022ديسمبر  31كما في 

           
           والهبوطاإلستهالك 
 606,431,007 309,763 -- 64,364,541 10,917,707 36,796,981 135,890,302 308,273,587 49,878,126 -- م2021يناير  1كما في اإلستهالك 

 28,866,060 -- 9,603,617 9,346,615 -- -- 7,629,753 2,286,075 -- -- م2021يناير  1كما في الهبوط 
 34,004,236 -- -- 14,291,594 822,803 750,984 9,087,942 7,194,432 1,856,481 -- (5/1) اإلستهالك
 (72,999) -- -- -- -- (72,999) -- -- -- -- استبعادات

 669,228,304 309,763 9,603,617 88,002,750 11,740,510 37,474,966 152,607,997 317,754,094 51,734,607 -- م2021ديسمبر  31كما في 

 39,798,417 -- -- 16,127,141 834,065 579,001 10,478,547 9,633,299 2,146,364 -- (5/1) اإلستهالك
 (3,730,141) -- -- (2,145,168) -- -- (1,584,973) -- -- -- إستهالك استبعادات
 (1,410,684) -- (1,410,684) -- -- -- -- -- -- -- هبوط استبعادات

 703,885,896 309,763 8,192,933 101,984,723 12,574,575 38,053,967 161,501,571 327,387,393 53,880,971 -- م2022ديسمبر  31كما في 

           
           صافي القيمة الدفترية

 490,058,440 11 20,727,325 278,813,890 11,392,751 1,042,175 52,381,795 37,843,223 32,201,170 55,656,100 م2022ديسمبر  31كما في 

 489,100,879 11 20,375,642 288,682,044 12,226,816 1,172,181 44,891,241 34,910,048 31,186,796 55,656,100 م2021ديسمبر  31كما في 
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 بالصافي ،ممتلكات وآالت ومعدات -5
 

 :ضمن البنود التاليةتم توزيع مصروف االهالك  5/1
 م2021 م2022 إيضاح 

 30,609,996 36,010,120 21 تكلفة المبيعات
 1,192,364 1,270,203 22 مصروفات بيع وتوزيع

 520,264 523,259 23 إدارية وعموميةمصروفات 
 1,681,612 1,994,835 11 موجودات حيوية

  39,798,417 34,004,236 

 
 :ممتلكات وآالت ومعداتالالهبوط في قيمة  5/2

 م2021 م2022 

 28,866,060 28,866,060 رصيد بداية السنة
 -- (1,410,684)  خالل السنة المستبعد

 28,866,060 27,455,376 رصيد نهاية السنة

 
 مشروعات تحت التنفيذ -6

 م2021 م2022 إيضاح 

 5,368,857 17,932,422  رصيد بداية السنة
 17,516,846 122,239,162  إضافات خالل السنة

 -- 2,563,834 24 تمويلية مرسملة تكاليف
 (4,953,281) (11,289,710)  المحول للممتكات وأالت ومعدات
 -- (763,039) 7 ةالمحول للموجودات غير الملموس

 17,932,422 130,682,669   يد نهاية السنةرص

 
ً  مليون لاير سعودي 123مبلغ بالتنفيذ  تحتتتضمن مشاريع  - ً مليون لاير سعودي تقريب 6: م2021) تقريبا تخص تنفيذ  (ا

نوح إنشاء مصنع شرائح البطاطس المقلية. إن المشروع مرهون لصالح صندوق التنمية الزراعية مقابل القرض المممشروع 
 (.17لتمويل المشروع )إيضاح 

 
ً مليون لاير تقريب 12: م2021مليون لاير سعودي ) 7تتضمن مشاريع تحت التنفيذ مبلغ  - ( تخص مشاريع وتوسعات داخل ا

 .الشركة للمباني واإلنشاءات والبرامج
 

 موجودات غير ملموسة، بالصافي -7
 .سنوات 10تتمثل الموجودات غير الملموسة في برامج ورخص الحاسب اآللي والتي يتم إطفائها على 

 
 بالصافي: ،القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسةفيما يلي الحركة على  7/1

 م2021 م2022 إيضاح 

    التكلفة
 1,997,829 1,997,829  يناير 1الرصيد في 

 -- 763,039 6 محول من مشروعات تحت التنفيذ
 -- 69,103  إضافات خالل السنة

 1,997,829 2,829,971  ديسمبر 31في الرصيد 

    طفاءاإل مجمع
 641,034 821,337  يناير 1الرصيد في 

 180,303 222,354 7/2 اإلطفاء خالل السنة

 821,337 1,043,691  ديسمبر 31في الرصيد 

 1,176,492 1,786,280  ديسمبر 31الرصيد في  صافي

 
 
 



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( يةإيضاحات حول القوائم المال

 م2022ديسمبر  31المالية المنتهية في للسنة 
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

-27- 

 
 )تتمة( موجودات غير ملموسة، بالصافي -7

 
 تم توزيع اإلطفاء خالل السنة كما يلي: 7/2

 م2021 م2022 إيضاح 

 180,303 222,354 23 إدارية وعموميةمصروفات 

  222,354 180,303 

 
 اإليجار عقود -8

 
 فيما يلي الحركة على حق إستخدام األصول، بالصافي: 8/1

 م2021 م2022 إيضاح 

    التكلفة
 -- 1,553,474  يناير 1الرصيد في 

 1,553,474 683,210  إضافات خالل السنة

 1,553,474 2,236,684  ديسمبر 31الرصيد في 

    طفاءاإل مجمع
 -- 310,694  يناير 1الرصيد في 

 310,694 609,598 8/2 خالل السنة طفاءاإل

 310,694 920,292  ديسمبر 31الرصيد في 

 1,242,780 1,316,392  ديسمبر 31الرصيد في  صافي

 
 خالل السنة كما يلي: إلطفاءاتم توزيع  8/2

 م2021 م2022 إيضاح 

 310,694 609,598 22 مصروفات بيع وتوزيع

  609,598 310,694 

 
 فيما يلي الحركة على إلتزامات عقود اإليجار: 8/3

 م2021 م2022 إيضاح 

 -- 1,180,491  يناير 1الرصيد في 
 1,553,474 683,210  إضافات خالل السنة

 27,956 70,238 24 أعباء تمويلية خالل السنة
 (400,939) (667,271)  المسدد خالل السنة

 1,180,491 1,266,668  ديسمبر 31الرصيد في 

 
 فيما يلي إلتزامات اإليجار كما تم تبويبها في قائمة المركز المالي: 8/4

 م2021 م2022 

 310,695 481,498 إلتزام متداول
 869,796 785,170 إلتزام غير متداول

 1,266,668 1,180,491 

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرإستثمارات  -9

تحت التصفية  -ذات مسئولية محدودة  سعودية في شركة جنات لإلستثمار الزراعي وهي شركة ٪11,1لدى الشركة إستثمار بنسبة 
. تم تاريخ إصدار القوائم الماليةكونت الشركة مخصص بكامل قيمة االستثمار لديها ولم يتم االنتهاء من اجراءات التصفية حتى  -

شركة  - والتنمية في شركة رخاء لالستثمار الزراعي %67تحويل استثمار شركة جنات لالستثمار الزراعي والمتمثل بنسبة 
صبح لدى الشركة حصة أ كجزء من اجراءات التصفية. وعليه لإلستثمار الزراعية جنات الى الشركاء في شرك -مساهمة مصرية

 .والتنمية في رأس مال شركة رخاء لالستثمار الزراعي ٪8,6275مباشرة بنسبة 
 
 
 



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( يةإيضاحات حول القوائم المال

 م2022ديسمبر  31المالية المنتهية في للسنة 
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

-28- 

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر )تتمة(إستثمارات  -9

مليون  100بمبلغ على قرض من الصندوق السعودي للتنمية  والتنمية الزراعيم حصلت شركة رخاء لالستثمار 2009خالل عام 
 وذلك بضمان الشركاء في شركة جنات لالستثمار الزارعي بذلك الحين. ونظرا لتكبد شركة رخاء لالستثمار الزراعيلاير سعودي 

بأنه اعتباراَ من ذلك التاريخ يعتبر الشركاء  م قام الصندوق السعودي للتنمية بإخطار2016 وخالل سنة بخسائر متتالية والتنمية
قد انتقل ضمنياَ الى الكفالء الضامنون للقرض بكفالة غرم وأداء لإلستثمار الزراعي والتنمية القرض المستحق على شركة رخاء 

الشركة من حصة ومطالبة الشركاء الضامنون بسرعة سداد االلتزامات المترتبة على الشركاء وعليه تم تكوين مخصص بكامل 
مليون لاير  6.5. بلغ قيمة المخصص القائم لمواجهة ذلك االلتزامقيمة الضمان المقدم وذلك حسب قيمة القرض القائم بذلك التاريخ 

 .مليون لاير سعودي( 8.3م :2021سعودي )
 

تحويل رصيد القرض المقيد بسجالت شركة رخاء  ىوخالل العام إتفق المساهمين بشركة رخاء لإلستثمار الزراعي والتنمية عل
طفاء الخسائر ليصبح قرض من المساهمين بدون أي عوائد مالية وبالجنية المصري وتحويلة إل لإلستثمار الزراعي والتنمية

اده بالجمعية رض دعمها وتم إجتماع الجمعية العمومية لشركة رخاء لإلستثمار الزراعي والتنمية وإعتمغالمتراكمة بالشركة وذلك ب
 .م2022يوليو  18العامة العادية التي تم إنعقادها بتاريخ 

 
مليون جنيه  108.7 م مبلغ2022ديسمبر  31حقوق المساهمين لشركة رخاء لإلستثمار الزراعي والتنمية كما في  فائضوقد بلغ 
 (.جنيه مصريمليون  259,7م: 2021عجز ) مصري

  
 بالصافي ،مخزون -10

 م2021 م2022 إيضاح 

 16,475,526 39,054,680  نتاج تامإمخزون 
 54,303,071 62,061,960  واد خامم

 19,067,489 20,347,826  زراعيةمدخالت انتاج 
 7,046,249 6,173,288  انتاج تحت التشغيل

 21,122,131 23,759,204  قطع غيار
 8,393,353 14,316,207  مواد تعبئة وتغليف
 1,885,952 2,949,782  وشحوممحروقات وزيوت 

 676,873 1,427,116  مواد مساعدة

  170,090,063 128,970,644 
 (9,579,250) (9,579,250) 10/1 مخصص مخزون بطئ الحركة يخصم:
  160,510,813 119,391,394 

 
 الحركة ءحركة مخصص مخزون بطي 10/1

 م2021 م2022 

 14,461,015 9,579,250 رصيد بداية السنة
 (4,881,765) --  خالل السنة رد

 9,579,250 9,579,250 رصيد نهاية السنة

 
 موجودات حيوية -11

  في نهاية السنة والتي لم يتم حصادها في نهاية العام وهي ةالمزروعالمحاصيل الموسمية تكاليف تتمثل الموجودات الحيوية في 
 كما يلي:

 
 م2021 م2022 إيضاح 

 10,528,691 10,444,724  سمدة ومبيداتأبذور و
 7,146,475 6,988,572  محروقات وصيانة

 1,681,612 1,994,835 5 ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 
 2,476,585 1,821,273  رواتب وما في حكمها

 3,464,567 6,289,877  تكاليف أخرى
  27,539,281 25,297,930 
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 بالصافيذمم تجارية مدينة،  -12

 م2021 م2022 إيضاح 

 72,427,478 55,736,091  ذمم مدينة تجارية
 (9,208,395) (10,054,047) 12/1 يخصم: مخصص الخسائر اإلئتمانية

  45,682,044 63,219,083 

 
ن إمليون لاير سعودي(.  2,4م: 2021مليون لاير سعودي ) 5,1تم تخفيض الذمم المدينة التجارية مقابل مستحقات عمالء بمبلغ 

 (.27أعمار الذمم المدينة التجارية )إيضاح  يوم. 90إلى يوم  30الذمم المدينة التجارية ال تحمل بأي عوائد مالية وبالعادة مدتها من 
 
 مخصص الخسائر اإلئتمانية 12/1
 م2021 م2022 إيضاح 

 8,721,284 9,208,395  رصيد بداية السنة
 487,111 1,488,536 22  اضافات خالل السنة

 -- (642,884)  المستخدم خالل السنة
 9,208,395 10,054,047  نهاية السنة رصيد

 
 بالصافي ،مدينة أخرى ذمممدفوعة مقدماً و مصروفات -13

 م2021 م2022 

ً دفعات مقدم  6,127,497 9,416,366 لموردين ا
ً  مصروفات  7,454,823 7,345,726 مدفوعة مقدما

 716,825 940,237 ضمان خطابات
 874,210 772,807 سلف عاملين

 - 640,725 ضريبة القيمة المضافة
 52,667 555,390 أرصدة مدينة أخرى

 -- (261,182) مخصص موردين دفعات مقدمة
 19,410,069 15,226,022 

 
 نقد وما في حكمه -14

 م2021 م2022 

 18,027,401 31,734,891 * نقد لدى البنوك
  31,734,891 18,027,401 

 
لاير سعودي تمثل توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين مقيدة لدى مليون  7,2مبلغ  م2022الرصيد في  يتضمن النقد لدى البنوك *

 البنوك.
 

 رأس المال -15
 م2021 م2022 

 300,000,000 300,000,000 سعودي لاير 10مليون سهم قيمة كل سهم  30يتكون رأس المال من 

 
 احتياطي نظامي -16

لى اإلحتياطي النظامي ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية إ األرباح٪ من صافي 10وفقاً للنظام األساسي للشركة يتم تجنيب 
م 2020مايو  6قررت الجمعية العمومية في اجتماعها بتاريخ ، رأس المال٪ من 30وقف هذا التجنيب عندما يبلغ هذا اإلحتياطي 

 لى االحتياطي النظامي.إ األرباح٪ من صافي 10نيب وقف تج
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 وتسهيالت قروض -17
 

 :يمن األت تتكون القروض
 م2021 م2022 

 -- 101,178,870 قرض صندوق التنمية الزراعي )ايضاح أ(
 6,268.381 2,225,000 قرض صندوق التنمية الصناعية)ايضاح ب(

 -- 9,745,712 مصرف االنماء )ايضاح ج(
  113,149,582 6,268,381 

 
 كما يلي: في قائمة المركز المالي تم عرض القروض

 م2021 م2022 

 2,043,381 101,178,870 الجزء غير المتداول تحت بند المطلوبات غير المتداولة
 4,225,000 11,970,712 الجزء المتداول تحت بند المطلوبات المتداولة

  113,149,582 6,268,381 

 
 الحركة في القروض

 م2021 م2022 

 10,298,631 6,268,381 الرصيد في بداية السنة
 -- 110,924,582 خالل السنة المستلم

 (4,030,250) (4,043,381) المسدد خالل السنة
 6,268,381 113,149,582 الرصيد في نهاية السنة

 
 قرض صندوق التنمية الزراعي -أ

م عقد قرض مع صندوق التنمية الزراعية )"الصندوق"( لتمويل إنشاء مصنع شرائح البطاطس 2022فبراير  7وقعت الشركة بتاريخ 
فبراير  7أقساط سنوية متساوية القيمة لمدة عشرة سنوات تبدأ من  ىمليون لاير سعودي ويتم سداد القرض عل 186المقلية بمبلغ 

رض المقام عليها آالت ومعدات وقطعة األلمشروع من م. إن القرض مضمون برهن كافة أصول ا2034فبراير  7م حتى 2025
 (.6هكتار الواقعة في بسيطاً )ايضاح  9,539المشروع والبالغ مساحتها 

 
 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي -ب

م وقعت الشركة عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي )"الصندوق"( لتمويل إنشاء مصنع 2013سبتمبر  5بتاريخ 
 5ويتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية لمدة سعودي لاير مليون  15,4بمبلغ  ت الزيتون والمخلالتتاج زيإن

 .ن القرض مضمون برهن كافة األصول المقامة من أجل المشروعإم.2022نوفمبر  10م وحتى 2018ديسمبر  24من  أسنوات تبد
م، أصدرت إدارة 2020ديسمبر  9بتاريخ وضمن اإلجراءات الحكومية لتخفيف األثر من وباء فيروس كورونا على االقتصاد 

م، وبناء عليه تم تعديل جدول سداد 2020عادة هيكلة األقساط المستحقة خالل عام إلصندوق التنمية الصناعية السعودي تعليمات 
 م.2023مايو  5خر دفعة في األقساط المتبقية على أن يتم سداد آ

 
 تسهيالت إئتمانية مع بنوك محلية -ج

 110م وقعت الشركة مع مصرف اإلنماء إتفاقية تسهيالت إئتمانية مع مصرف اإلنماء بإجمالي مبلغ 2021نوفمبر  23بتاريخ  -
ن إتشغيلي للشركة. تمويل مشروع انشاء مصنع اصابع البطاطس المقلية وتمويل النشاط ال ألغراضمليون لاير سعودي وذلك 

بكامل قيمة التسهيالت وتحمل التسهيالت  ألمرتسهيالت مضمونة بمقابل التحصيالت من صندوق التنمية الزراعية وكذلك سند لا
 بين البنوك )سايبور(. الى معدل الفائدة السائد باإلضافة %1.25 سنويمعدل فائدة 

 

 40حيث بلغت قيمة التسهيالت  ئتمانيةدي الفرنسي إتفاقية تسهيالت إم وقعت الشركة مع البنك السعو2022أكتوبر  30بتاريخ  -
مليون لاير سعودي وذلك ألغراض فتح إعتمادات مستندية وإصدار خطابات  28,2مليون لاير سعودي وبلغ المستخدم منه مبلغ 
وك )سايبور(، وذلك بضمان سند بين البن باالضافة الى معدل الفائدة السائد %1.25ضمان وتحمل التسهيالت معدل فائدة سنوي 

 مليون لاير سعودي. 40ألمر بمبلغ 
 

مليون لاير سعودي وذلك لسداد  9,7م وقعت الشركة عقد قرض قصير األجل مع مصرف األنماء بمبلغ 2022مايو  18بتاريخ  -
 م.2023يناير  12إعتمادات مستندية ويتم سداد القرض دفعة واحدة بتاريخ 

 

 574م: 2021ألف لاير سعودي ) 487,3م بمبلغ 2022ديسمبر  31بلغت تكاليف التمويل نتيجة القروض ألجل للسنة المنتهية في 
 ألف لاير سعودي(.
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 إلتزامات المنافع المحددة للموظفين -18

 هو كما يلي: الماليالمبلغ المثبت ضمن قائمة المركز 
 

 م2021 م2022 

 22,779,948 22,473,631 المنافع المحددة للموظفينالقيمة الحالية إللتزام 

 
 الحركة في صافي إلتزام المنافع المحددة

 إن الحركة في إلتزام المنافع المحددة هو كما يلي: .إن صافي إلتزام المنافع المحددة يشتمل فقط على إلتزام المنافع المحددة
 

 م2021 م2022 

 22,822,259 22,779,948 الرصيد في بداية السنة
   المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر

 2,995,465 3,864,299 تكلفة الخدمة الحالية
 604,370 660,159  تكلفة الفائدة

   
   المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (2,113,545) (3,849,021) اكتوارية ارباح
   

   الحركة في النقد
 (1,528,601) (981,754) المكافأة المدفوعة

 22,779,948 22,473,631 الرصيد في نهاية السنة

 
 قائمة األرباح أو الخسائر:  يضمن البنود التالية ف مصروفاتالإثبات 

 
 م2021 م2022 إيضاح 

 3,012,847 3,282,092 21 المبيعات تكلفة
 322,076 547,901 22 توزيعبيع و مصروفات
 264,912 694,465 23 عمومية وإدارية مصروفات

 3,599,835 4,524,458  اإلجمالي

 
 اإلفتراضات االكتوارية األساسية:

 
 م2021 م2022 

 ٪2,90 %4.70 معدل الخصم
 ٪4 %3 معدل زيادة الرواتب مستقبلياً / معدل الزيادة المتوقع للرواتب

 60 60 سن التقاعد

 
 :اإلفتراضات الرئيسية المرجحةحساسية إلتزام المنافع المحددة للتغيرات في 

 
 زيادة )نقص( -التأثير على إلتزام المنافع المحددة  

 النقص في اإلفتراضات الزيادة في اإلفتراضات التغير في اإلفتراضات 

 23,639,537 31,399,339 ٪0,5 معدل الخصم
ً / معدل  معدل زيادة الرواتب مستقبليا

 الزيادة المتوقع للرواتب
0,5٪ 23,653,631 21,377,217 

 22,402,800 22,540,307 ٪20 معدل الوفاة

 
ديسمبر  31 تم إجراء تقييم إكتواري من قبل مقيم مستقل ومؤهل للتأكد من كفاية إلتزامات المنافع المحددة للموظفين بتاريخ

اإلئتمان المتوقعة ووفقاً لمعيار المحاسبة الدولي م وفقاً لشروط العمل في المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة وحدة 2022
 : منافع الموظفين.19رقم 

 



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( يةإيضاحات حول القوائم المال

 م2022ديسمبر  31المالية المنتهية في للسنة 
 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

-32- 

 
 )تتمة( إلتزامات المنافع المحددة للموظفين -18

 
 :التغيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخرالحركة 

 م2021 م2022 

 106,168 2,219,713 الرصيد في بداية السنة
 2,113,545 3,849,021 مزايا الموظفينإعادة قياس إلتزامات أرباح 

 2,219,713 6,068,734 الرصيد نهاية السنة

 
 مستحقة وأرصدة دائنة أخرى مصروفات -19

 م2021 م2022 

 13,049,591 19,433,530 مستحقة مصروفات
 2,205,603 7,671,221 دفعات مقدمة من العمالء

 3,067,760 3,067,760 مخصص إزالة ونقل
 1,465,560 1,465,560 اسهم دائنو بيع

 1,035,771 985,771 عضاء مجلس اإلدارةأمكافآت وبدالت 
 1,410,255 -- ضريبة القيمة المضافة

 5,827,505 6,750,962 أرصدة دائنة أخرى
 39,374,804 28,062,045 

 
 مخصص الزكاة -20
 

 المحمل على قائمة األرباح والخسائر 20/1
 م2021 م2022 

   المعدلالربح 
 22,232,887 57,300,677 صافي ربح السنة قبل الزكاة

 (4,881,765) -- مخصص انخفاض أصناف المخزونرد 
 4,086,946 11,396,064 وأخري مخصصات

 21,438,068 68,696,741 صافي الربح المعدل

   الوعاء الزكوي
   اإلضــافات

 608,028,078 610,402,560 حقوق المساهمين
 90,613,581 175,601,669 اإللتزامات

 698,641,659 786,004,229 إجمالي اإلضافات

   الخصومات
 509,452,573 623,843,781 موجودات غير متداولة

 21,122,131 23,759,204 مخزون قطع غيار

 530,574,704 647,602,985 الخصوماتإجمالي 

 168,066,955 138,401,244 الوعاء الزكوي
 173,289,375 142,701,848 يوم( 365الوعاء الزكوي المعدل )

 21,438,068 68,696,741 صافي الربح المعدل

 194,727,443 211,398,589 أجمالي الوعاء

 5,284,965 4.868.186 
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 )تتمة( مخصص الزكاة -20
 

 حركة المخصص 20/2
 م2021 م2022 

 5,511,341 4,731,583 الرصيد في بداية السنة
 4,731,583 6,235,415 السنة الحاليةزكاة عن 

 126,822 -- زكاة عن سنوات سابقة
 (5,638,163) (4,772,242) تسديدات خالل السنة

 4,731,583 6,194,756 الرصيد في نهاية السنة

 
 عناصر الوعاء الزكوي 20/3

لتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تتمثل في حقوق المساهمين، المخصصات كما  اً صر الرئيسية للوعاء الزكوي ووفقان العنا
 في بداية السنة وصافي الدخل المعدل، ناقصاً صافي القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة وبعض البنود األخرى.

 
 الموقف الزكوي 20/4

م وحصلت الشركة 2021الشركة اإلقرار الزكوي عن السنة المالية م، قدمت 2020ديسمبر  31انهت الشركة وضعها الزكوي حتى 
 على شهادة الزكاة.

 
 تكلفة المبيعات -21

 م2021 م2022 إيضاح 

التغير في البضاعة تامة الصنع والمواد الخام والمواد 
 المستهلكة والتكاليف األخرى

 
170,164,721 201,264,546 

 30,609,996 36,010,120 5 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 12,286,972 15,536,217  رواتب وأجور وما في حكمها

  221,711,058 244,161,514 

 
 وتوزيعبيع  مصروفات -22

 م2021 م2022 إيضاح 

 11,108,179 11,582,127  رواتب وأجور وما في حكمها
 7,922,539 9,613,715  نقل وشحن

 598,712 1,900,695  مصروفات دعاية وإعالن
 487,111 1,488,536 12 مخصص خسائر إئتمانية

 566,449 1,484,516  عموالت بيعية
 489,796 1,325,417  مواد وعدد وادوات مستهلكة

 1,192,364 1,270,203 5 ممتلكات وأالت ومعداتاستهالك 
 1,534,225 760,972  صيانة وقطع غيار 

 894,808 680,080  إيجارات
 310,694 609,598 8 موجودات حق إستخدامإطفاء 
 1,983,331 3,251,094  أخرى

  33,966,953 27,088,208 
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 إدارية وعمومية مصروفات -23

 م2021 م2022 إيضاح 

 13,644,418 19,416,052  رواتب وأجور وما في حكمها

 2,745,727 2,868,618  مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة
 640,380 2,149,655  اتعاب مهنية 

 990,708 555,875  إصالح وصيانة
 520,264 523,259 5 ممتلكات وأالت ومعداتاستهالك 

 185,381 310,345  دراسات واستشارات
 -- 261,182 13 مخصص موردين دفعات مقدمة

 180,303 222,354 7 إطفاء موجودات غير ملموسة
 2,665,697 3,308,024  أخرى

  29,615,364 21,572,878 

 
 تكاليف تمويل -24

 م2021 م2022 إيضاح 

 573,984 487,259 17 علي القروضالتمويل المحملة تكلفة 
 27,956 70,238 8 مصروف الفوائد المحملة على إلتزامات إيجار طويل األجل

 601,940 557,497  قائمة األرباح أو الخسائر على المحملة إجمالي تكاليف التمويل

 -- 2,563,834  مشروعات تحت التنفيذ ىإجمالي تكاليف التمويل المحملة عل

 
 صافيبالأخرى،  إيرادات -25

 م2021 م2022 

 3,749,021 3,040,852 وتعويضاتيرادات متنوعة إ
 36,929 570,272 إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات أرباح

 (32,886) (1,042,729) خسائر إعادة تقييم عمالت أجنبية
 -- (415,269) تجارب وتالفمصروفات 
 (756,092) (998,219) أخرى مصروفات

 1,154,907 2,996,972 

 
 ربحية السهم -26

 م2021 م2022 

 17,374,482 51,065,262 العائد إلى مساهمي الشركة الربح
 حساب في كمقام المستخدم العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 األساسية والمخفضة السهم ربحية
 

30,000,000 
 

30,000,000 
 العمليات من العادي للسهم والمخفضة األساسية السهم ربحية

  المستمرة
1,70 0,58 

 
خالل  األسهم لعدد المرجح المتوسط على الشركة مساهمي إلى العائد الربح بقسمة والمخفضة األساسية السهم ربحية إحتساب يتم

 .السنة
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 إدارة المخاطر المالية -27

 
 إدارة رأس المال

الشركة رأس مالها لضمان استمراريتها وتعظيم العائد ألصحاب المصالح من خالل تحسين التوازن بين الدين وحقوق المساهمين.  تدير
يتكون هيكل رأسمال للشركة من حقوق المساهمين والديون التي و ال تزال االستراتيجية العامة للشركة دون تغيير عن السنة السابقة.

 والمبالغ المستحقة عن قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي. المبقاةتتكون من رأس المال واالحتياطي النظامي واألرباح 
 

 فئات األدوات المالية
 

 م2021 م2022 

   موجودات مالية
   بالتكلفة المطفأة

 18,027,401 31,734,891 حكمهالنقد وما في 
 63,219,083 45,682,044 ذمم تجارية مدينة

 1,643,702 2,909,159 أرصدة مدينة أخرى

 80,326,094 82,890,186 

   مطلوبات مالية
   بالتكلفة المطفأة

 6,268,381 113,149,582 قروض وتسهيالت
 1,180,491 1,266,668 إلتزامات عقود اإليجار

 32,634,041 33,225,294 تجارية دائنةذمم 
 18,947,511 18,911,598 توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

 22,788,682 28,635,823 مستحقة وأرصدة دائنة أخرى مصروفات
 4,731,583 6,194,756 مخصص الزكاة

 201,383,721 86,550,689 
 

على اإلستمرار حتى تتمكن من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين الشركة عند إدارة رأس المال هو الحفاظ على قدرة  الشركةإن هدف 
 .ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين. والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم التنمية المستدامة ألعمالها

 
 لكية ما يلي:المعدلة إلى صافي حقوق المالشركة تبلغ نسبة صافي إلتزامات 

 
 م2021 م2022 

 122,992,130 241,184,323 المطلوباتإجمالي 
 (18,027,401) (31,734,891) يخصم: نقد وما في حكمه

 104,964,729 209,449,432 صافي اإللتزامات

   
 627,622,273 667,536,556 المساهمينإجمالي حقوق 

 627,622,273 667,536,556 حقوق المساهمين المعدلة

 0,17 0.31 لى حقوق المساهمينإصافي اإللتزامات 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -27

 
 مخاطر السوق

لمخاطر السوق في شكل مخاطر أسعار الفائدة كما هو موضح أدناه، خالل فترة المراجعة، لم تحدث أي تغيرات في الشركة تتعرض 
 هذه الظروف عن السنة السابقة.

 
 إدارة مخاطر العمالت األجنبية

الدوالر األمريكي، ويتم ربط الدوالر األمريكي باللاير السعودي بسعر صرف ثابت. لم وتتم معظم معامالت الشركة باللاير السعودي 
م عرض تحليل يكن لدى الشركة أي موجودات أو مطلوبات نقدية جوهرية بالعملة األجنبية في تاريخ القوائم المالية. وبالتالي، لم يت

 حساسية العملة األجنبية.
 
 دارة المخاطر الزراعيةإ

طرابات التشغيلية لتقليل الخسائر لإلضستجابة لإلمستعدة ( الشركة الحريق والفيضان وما إلى ذلك)ضطراب التشغيلي الشديد اإل
ضطرابات لإلدورية وجعلها مرنة مع الطبيعة المتغيرة  عمال الفعالة بصورةاألستمرارية. يتم مراجعة خطة إستمرارية اإلوالحفاظ على 

يتم تجنب خطر واضطرابات هامة.  حداث المحتملة التي يمكن أن تسبباأللتحديد  باستمراريتم إجراء تقييم المخاطر والتشغيلية. 
لفيضانات مفاجئة  تتعرضال  يتيتم تشييد المباني الزراعية في مناطق الوتصميم المزارع.  اللعمال بسبب الفيضانات من خاألتعطل 

ً يومرتفعة أ  رض.األفوق مستوى سطح  ضا
 

 تغير المناخ
. تعمل النشاط الزراعيمن  أيتجزتتعرض الشركة لمخاطر تتعلق بتغير المناخ على المدى القصير والطويل تعد هذه المخاطر جزءا ال 

 جزئيا، بسبب المخاطر المالزمة.ك البيئي من االعمال، ويرجع ذل التأثيرالشركة باستمرار على تقليل 
 
على البيئة  فقطن ارتفاع تكاليف الوقود وانبعاثات غازات االحتباس الحراري المرتبطة باستهالك الوقود والكهرباء لها تأثير ليس إ

ً اولكن  واالمراض  واآلفاتلى مخاطر على اإلنتاج الزراعي من خالل الجفاف إتغير المناخ دي على صافي أرباح الشركة. يؤ يضا
 .تشكل تحديات الستدامة مستويات اإلنتاج وزيادتها تيلى ذلك، والإوما 

 
وتوليدها  ةتعمل الشركة على استراتيجية االستدامة، توضح كيف ستعمل على تحسين أداء الطاقة لديها من خالل استهالك الطاقة بكفاء

ستهالك المياه والطاقة وممارسات الزراعة المستدامة إوترشيد  ستراتيجية على توليد الطاقة الشمسيةمن مصادر مستدامة. تركز اإل
 .ستهالك المياهإبار لمراقبة دات خاصة على اآلاياه من خالل تركيب عدمستهالك الإوقد قامت إدارة الشركة بمراقبة 
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 مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن أن 
تقع المسؤولية الرئيسية إلدارة تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمتها العادلة. 

لسيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطاراً مناسباً إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات الشركة قصيرة ومتوسطة مخاطر ا
وطويلة األجل ومتطلبات إدارة السيولة. تدير الشركة مخاطر السيولة باالحتفاظ بأرصدة كافية من خالل مراقبة التدفقات النقدية 

يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق  من خالل مطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية. المتوقعة والفعلية بشكل مستمر
مراقبة السيولة بصورة مستمرة والتأكد من وجود الموارد المالية الكافية. قد ينشأ التركيز في مخاطر السيولة من شروط سداد 

 االستحقاقاتإلعتماد على سوق محدد للحصول على موجودات سائلة. فيما يلي اإللتزامات المالية أو مصادر التمويل والقروض أو ا
 والتي تم عرضها بالمبالغ اإلجمالية وغير مخصومة. السنةالتعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية 

 

  التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة 

 سنة أو أقل 
 من سنة إلى

 سنوات 3
 سنوات أو 3

 أكثر

فوائد 
مستحقة 
لفترات 
 مستقبلية

إجمالي 
 االستحقاقات

 التعاقدية
 إجمالي

 القيمة الدفترية

       م2202
       مطلوبات مالية غير مشتقة

 110,631,776 110,631,776 -- 98,997,996 -- 11,633,780 قروض وتسهيالت
 1,266,668 1,266,668 -- -- 785,170 481,498 إلتزامات عقود اإليجار

 33,225,294 33,225,294 -- -- -- 33,225,294 تجارية دائنةذمم 
توزيعات أرباح مستحقة 

 للمساهمين
18,911,598 -- -- -- 18,911,598 18,911,598 

مصروفات مستحقة وذمم 
 أخرىدائنة 

28,635,823 -- -- -- 28,635,823 28,635,823 

 6,194,756 6,194,756 -- -- -- 6,194,756 مخصص الزكاة

 99,082,749 785,170 98,997,996 -- 198,865,915 198,865,915 

       م1202
       مطلوبات مالية غير مشتقة

 6,070,858 6,070,858 -- -- 2,006,014 4,064,844 قروض وتسهيالت
 1,180,491 1,180,491 -- -- 869,796 310,695 إلتزامات عقود اإليجار

 32,634,041 32,634,041 -- -- -- 32,634,041 ذمم تجارية دائنة
توزيعات أرباح مستحقة 

 للمساهمين
18,947,511 -- -- -- 18,947,511 18,947,511 

مصروفات مستحقة وذمم 
 أخرىدائنة 

22,788,682 -- -- -- 22,788,682 22,788,682 

 4,731,583 4,731,583 -- -- -- 4,731,583 مخصص الزكاة

 83,477,356 2,875,810 -- -- 86,353,166 86,353,166 

 
 أعاله في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة جوهرياً. االستحقاقال يتوقع أن تستحق التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل  -

 
 إدارة مخاطر أسعار الفائدة

من خالل العمليات التشغيلية  ال تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة، حيث أن إدارة الشركة تعتمد بشكل جوهري على توفير السيولة
 عرض تحليل حساسية أسعار الفائدة.على تسهيالت وقروض وبالتالي لم يتم  خالل السنة الحالية للشركة، وال تعتمد
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 دارة مخاطر اإلئتمانإ

بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تنشأ مخاطر  طرف ما على الوفاءتتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة 
التركيز عندما يكون هناك عدة أطراف ذات أنشطة متشابهة أو تمارس أنشطتها في نفس المناطق الجغرافية أو لديهم سمات إقتصادية 

قامت الشركة بوضع إجراءات إلدارة التعرض لمخاطر نية التعاقدية. وللحد من المخاطر اإلئتمامتشابهة تمنعهم من الوفاء بإلتزاماتهم 
اإلئتمان بما في ذلك تقييم المالءة اإلئتمانية للعمالء والموافقات اإلئتمانية وتخصيص حدود اإلئتمان ومراقبة أعمار الذمم المدينة 

 ومتابعتها بشكل دائم.
 

قة بعمالئها وتكوين مخصص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة. يتم مراقبة في مراقبة مخاطر اإلئتمان المتعل كذلك تقوم اإلدارة باإلستمرار
. تستحق الذمم التجارية المدينة واألخرى بشكل رئيسي وتعديل الحدود االئتمانية لهم لكما دعت الحاجة أرصدة العمالء القائمة بإستمرار

تحتفظ الشركة بالنقد لدى البنوك ببنوك ك ة لإلسترداد المقدرة. وقد تم إظهار الذمم المدينة بقيمتها القابل المحلي، من عمالء في السوق
 .ذات تصنيف ائتماني مرتفع محلية

 

يتم حالياً إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم، واتساقًا مع هدف البنك المركزي 
م رفع معدل اتفاقيات 2023 فبرايروالمالي، قرر البنك المركزي السعودي خالل شهر السعودي في المحافظة على االستقرار النقدي 

في المئة. تتابع إدارة الشركة عن كثب تلك التغيرات لتحديد األثر المالي  4,5إلى  4في المئة من  0.5إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 
 الفترات القادمة. خاللنتائج الالمحتمل على 

 
 ذمم مدينة تجارية 

ً للسياسات واإلجراءات المتبعة بالشركة. لدى الشركة  تتم إدارة مخاطر إئتمان العمالء من قبل كل وحدة من وحدات األعمال وفقا
سياسة للتعامل مع األطراف ذات القوة اإلئتمانية فقط. يتم الحصول على معلومات التصنيف اإلئتماني للعمالء من وكاالت التصنيف 
المستقلة حيثما تكون متاحة، وفي حال عدم توفرها، تستخدم الشركة المعلومات المتاحة وسجالت التداول الخاصة بها لتقييم عمالءها 

 الرئيسيين. يتم وضع حدود اإلئتمان لجميع العمالء بناًء على معايير التقييم الداخلي.
 

لها فترة إئتمان بما يتماشى مع معايير الصناعة. وعادة ما تكون الضمانات  تحمل فائدة وغالبا ما يكون إن الذمم المدينة التجارية ال
عتمادات المستندية ولكن يمكن استخدامها في ظل ظروف معينة في بعض األسواق، وخاصة في األسواق غير مطلوبة، وكذلك اإل

على المستويين االقتصادي والجغرافي على حد  األقل تطوراً. ال يوجد للشركة تركيز لمخاطر اإلئتمان حيث أن قاعدة العمالء موزعة
 سواء.

 

تقوم الشركة بمراجعة المبالغ الممكن استردادها لكل دين تجاري على أساس فردي في نهاية فترة التقرير للتأكد من وجود مخصص 
ريخ كل تقرير استناداً إلى الحقائق إلى ذلك، يتم أيضا إجراء تحليل هبوط القيمة في تا باإلضافةكافي للمبالغ غير القابلة لالسترداد. 

والظروف القائمة في ذلك التاريخ لتحديد الخسائر المتوقعة بسبب القيمة الزمنية للنقود ومخاطر اإلئتمان. وألغراض هذا التحليل، 
إستخدام نمــوذج تصنف الذمم المدينة في محافظ تستند إلى مستحقات متجانسة. يتم تقييم كل محفظة بعد ذلك لتحديد هبوط القيمة ب

(. وتستند عملية الحساب إلى مصفوفة المخصصات 9خسائر اإلئتمان المتوقعـــة وفقا ألحكام المعيـــار الدولي للتقريـــر المالي رقم )
برة الفعلية التي تعتبر البيانات التاريخية الفعلية معدلة بشكل مناسب للتوقعات واإلحتماالت المستقبلية. تستند معدالت الخسارة على الخ

لخسائر اإلئتمان على مدى السنوات الماضية. يتم بعد ذلك تعديل معدالت الخسارة بشكل مالئم لتعكس الفروق بين الظروف االقتصادية 
 مدى العمر المتوقع للذمم المدينة. ىالحالية والتاريخية ورؤية الشركة للظروف االقتصادية عل

 
 موجودات مالية أخرى 

 .جيدبتصنيف إئتماني  التي تتعامل معها الشركةوتتمتع البنوك من نقد لدى البنوك  تتكون بشكل رئيسي
 

 إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:
 م2021 م2022 الموجودات المالية

 18,027,401 31,734,891 نقد وما في حكمه
 63,219,083 45,682,044 ذمم مدينة تجارية
 2,665,670 2,665,670 طرف ذو عالقة

 80,082,605 83,912,154 
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 )تتمة(موجودات مالية أخرى 

 كما في تاريخ التقرير هي كما يلي: وطرف ذو العالقة إن أعمار الذمم المدينة التجارية
 

 م2021 م2022 

 61,541,302 44,778,171 أقل من ثالثة أشهر
 2,839,022 2,060,193 أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر
 1,188,973 1,642,084 أكثر من ستة أشهر وأقل من تسعة أشهر

 1,246,869 727,448 أكثر من تسعة أشهر وأقل من سنة
 8,276,982 9,193,866 أكثر من سنة

 75,093,148 58,401,762 المجموع قبل خصم الخسائر اإلئتمانية

   :بعد خصم مخصص

 (11,874,065) (12,719,718) الخسائر اإلئتمانية

 63,219,083 45,682,044 صافيبالذمم مدينة تجارية، 

 
 مخاطر أسعار الفائدة
ي سوف تتذبذب نتيجة للتغيرات ف تيالمخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية  هيمخاطر معدل الفائدة 

السوق تتعلق بشكل أساسي بالتزامات الدين طويل  يمعدالت الفائدة ف يلمخاطر التغيرات ف الشركةمعدالت فائدة السوق. إن تعرض 
ير معرضة ن الشركة غإسعار فائدة ثابتة فأجل تحمل ، وكون كافة االلتزامات طويلة األمعدالت الفائدة يالتغير فمع للشركة األجل 

ً أرتفاع إلمخاطر  الزراعي وصندوق التنمية الصناعية  ةالتنميالقروض الممنوحة من صندوق  سعار الفائدة على االلتزامات وخصوصا
 السعودي.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

للقيمة العادلة المصنفة في المستوى األول والثاني والثالث بناًء  يألغراض إعداد التقارير المالية، استخدمت الشركة التسلسل الهرم
على درجة مالحظة المدخالت في قياس القيمة العادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة في مجملها كما هي موضحة 

 أدناه:

  ي يمكن للشركة تقييمها في تاريخ القياس )بدون األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو إلتزامات مماثلة الت - 1المستوى
 تعديل(.

  والتي يمكن اعتبارها كقيمة للموجودات أو اإللتزامات، إما بصورة  1مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوى  - 2المستوى
 مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مثل مشتقة من األسعار(.

  لى معلومات السوق القابلـــة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.إات واإللتزامات ال تستند مدخالت للموجود - 3المستوى 
 

ية، ال يوجد لدى الشركة أدوات مالية مقاسة بالقيمة العادلة، ويتم إدراج األدوات المالية بالتكلفة المطفأة. كما في تاريخ القوائم المال
 عتبار في التقارير المالية واإلفصاحات ذات العالقة.لتكلفة المطفأة التي تم أخذها في اإلتقارب القيمة العادلة لهذه األدوات ا

 
 المعامالت مع االطراف ذات العالقة  -28

تتمثل األطراف ذات العالقة في كبار المساهمين واعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة ومنشآت مدارة أو يمارس 
 ماً من قبل هذه األطراف. وفيما يلي بيان باألطراف ذات العالقة بالشركة:عليها تأثيراً ها

 
 طبيعة العالقة البيان

 شركة مستثمر بها  شركة جنات لالستثمار الزراعي
 شركة مستثمر بها  خاء لالستثمار الزراعي والتنميةشركة ر

 عضو مجلس إدارة مشترك شركة أسواق عبدهللا العثيم
 أعضاء مجلس اإلدارة اإلدارة بالشركةأعضاء مجلس 

 اإلدارة التنفيذية اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( يةإيضاحات حول القوائم المال
 م2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

-40- 

 
 )تتمة(المعامالت مع االطراف ذات العالقة  -28

 
 رصدتهاأو العالقة ذات األطراف مع المعامالت (أ

 
 الجهة

طبيعة 
 المعاملة

 الرصيد  المعامالت مبلغ

 م2021  م2022  م2021  م2022

ء لالستثمار رخاشركة 
 الزراعي والتنمية *

 2,665,670  2,665,670  --  -- تمويل

المخصص المكون 
رصيد شركة  ىعل

رخاء لإلستثمار 
 الزراعي والتنمية

 (2,665,670)  (2,665,670)  --  -- مخصص

شركة أسواق عبدهللا 
 العثيم **

 5,927,493  12,729,211  12,472,781  24,474,924 مبيعات

 
 في بند الذمم المدينة التجارية. إن رصيد أسواق عبدهللا العثيم متضمن** 
 
 ينيبدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ (ب

مجلس اإلدارة الذين لديهم صالحيات ومسؤوليات  وأعضاء اإلدارة في التنفيذيين وأ الموظفين كبار من للشركة العليااإلدارة  تتكون
 بار التنفيذيين كما يلي:كالعليا و اإلدارةت آأنشطة الشركة واالشراف عليها. بلغ إجمالي رواتب ومكاف هتخطيط وتوجي

 
 م2021 م2022 

 2,972,276 3,500,526 رواتب ومكافآت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين
 2,745,727 2,868,618 واللجان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةوحضور  تبدال

 750,000 1,400,000 اإلدارة العلياحافز أرباح 

 
 التقارير القطاعية -29

يتكون النشاط الرئيسي للشركة من قطاعات تشتمل على اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتصنيع وتسويق المنتجات النباتية 
 م لكل قطاع:2020وم 2021ديسمبر  31والحيوانية. فيما يلي بياناً بالمعلومات القطاعية المختارة في 

  
 اإلجمالي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  م2022ديسمبر  31

 341,996,642 185,292,165 156,704,477 * اإليرادات
 40,630,369 22,834,755 17,795,614 اإلستهالك واإلطفاء

 51,065,262 49,024,039 2,041,223 ** ربح السنةصافي 

 908,720,879 641,198,617 267,522,262 إجمالي الموجودات

    
    

 اإلجمالي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  م2021ديسمبر  31

 312,660,455 172,412,613 140,247,842 * اإليرادات
 34,495,233 22,322,991 12,172,242 اإلستهالك واإلطفاء

 17,374,482 19,484,827 (2,110,345) ** صافي )خسارة( ربح السنة

 750,614,403 482,241,996 268,372,407 إجمالي الموجودات

 
نتقال السيطرة على المنتجات في نقطة زمنية إكية. يتم الستهاإلبيع المنتجات  اللء من خالمن العقود مع العمالشركة يرادات إ * تتمثل

 ء.البيعها مباشرة للعم محددة ويتم
نها مرتبطة بوظيفة الخزينة المركزية، التي تدير المركز ألعلى مستوى القطاع، وذلك  ومصروف الزكاةيتم تحليل تكلفة التمويل  ** لم

 .الشركةمستوى  النقدي على



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( يةإيضاحات حول القوائم المال
 م2022ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

-41- 

 
 اإللتزامات المحتملة  -30

، وإعتمادات لاير سعوديمليون  35,3خطابات ضمان تقدر بمبلغ  الجزء غير المغطى من لدى الشركة إلتزامات محتملة نتيجة
 إعتمادات مستندية(.سعودي لاير  ألف 378خطابات ضمان، سعودي لاير  مليون 12م: 2021)سعودي لاير  مليون 61,7مستندية 

 
 توزيعات أرباح -31

م 2022م قرر مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف األول من العام المالي 2022أغسطس  9بتاريخ 
حقية أن تكون األ ىمن رأس المال، عل %5لاير للسهم الواحد بما يمثل  0.5مليون لاير سعودي، بواقع  15بإجمالي مبلغ قدره 

 م.2022أغسطس  15كة بنهاية تداول يوم للمساهمين المالكين ألسهم الشر
 

  الرأسمالية اإلرتباطات -32
 م المالية مما يلي:تتكون اإلرتباطات الرأسمالية بشكل أساسي كما في تاريخ اصدار القوائ

 

 سعودي.مليون لاير  61م تم توقيع عقد انشاء مباني مصنع البطاطس بتكلفة 2022خالل سنة  -

مليون لاير  92,5لتوريد معدات وخطوط اإلنتاج لمصنع البطاطس المجمدة بقيمة إجمالية بلغت تقريباً ابرمت الشركة عدة عقود  -
 سعودي.

 
 أرقام المقارنة -33

 .رقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائمأتم إعادة تبويب لبعض 
 

 أحداث الحقة -34
م 2022من العام المالي  الثانيم قرر مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف 2023مارس  2بتاريخ 

من رأس المال، على أن تكون األحقية  %5لاير للسهم الواحد بما يمثل  0.5مليون لاير سعودي، بواقع  15بإجمالي مبلغ قدره 
 م.2023 مارس 16كة بنهاية تداول يوم للمساهمين المالكين ألسهم الشر

 
 بخالف ما تم اإلفصاح عنه الماليةكما لم تقع أي أحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي والتي تتطلب تعديالً أو إفصاحاً في هذه القوائم 

 .في القوائم المالية
 

 إعتماد القوائم المالية  -35
 .م(2023 مارس 2هـ )الموافق 1444 شعبان 10تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 


