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  م8132 مارس 31فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 
 )باللاير السعودي(

 
 

 التكوٌن والنشاط -3

صدادر مدن الالسجل التجاري للشركة بموجب مسجلة شركة مساهمة سعودٌة ً ه )"الشركة"(شركة الجول للتنمٌة الزراعٌة ان 
تمدار  الشدركة نشداط ا  .م1122دٌسدمبر  12هد  الموافدق 1411جمدادى األولدى 1 ارٌخبتد 3411114731بدرقم  سكاكامدٌنة 

م. 1122دٌسدمبر  3هد  الموافدق 1411ربٌد  األخدر 24( الصادر عدن وزارة التجدارة بتدارٌخ 63بموجب القرار الوزاري رقم )
وٌتمثددل نشدداط الشددركة الرئٌسددً فددً القٌددام باإلنتددا  الزراعددً بشددقٌ  النبدداتً والحٌددوانً وتصددنٌ  وتسددوٌق المنتجددات النباتٌددة 

 والحٌوانٌة.
 

 بن اٌة ش ر دٌسمبر من نف  السنة. من بداٌة ش ر ٌناٌر من كل سنة مٌةدٌة وتنت ً  شركةتبدأ السنة المالٌة لل
 

ٌسً للشركة فً منطقة الجول وٌجوز لمجل  اإلدارة أن ٌنشئ ل ا فروع أو مكاتب أو توكٌةت داخل وخار  ٌق  المركز الرئ
 المملكة العربٌة السعودٌة.

 
 

 أسس إعداد القوائم المالٌة -8

 بٌان االلتزام 8-3

 ( "التقرٌدر المدالً األولدً"34ولى رقدم )تم اعدداد القدوائم المالٌدة األولٌدة المختصدرة )" القدوائم المالٌدة"( وفقدا لمعٌدار المحاسدبة الدد
)المعٌار الدولى للتقرٌر المالً الذى ٌحدد الحد األدنى لمحتوٌدات التقرٌدر المدالً األولدً( ووفقدا للمعٌدار الددولى للتقرٌدر المدالً رقدم 

فدً القدوائم المالٌدة السدنوٌة لعدام ( " تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة ألول مرة " باستخدام السٌاسات المحاسبٌة التى تتوق  الشركة تطبٌق دا 1)
م.  بسبب احتمالٌة صددور معداٌٌر جدٌددة أو تعددٌةت علدى المعداٌٌر الحالٌدة أو بسدبب إحتمالٌدة إختٌدار الشدركة الحقدا تطبٌدق 2112

سبٌة قد تختلل م فإن هذه السٌاسات المحا2112معاٌٌر صادرة ولم ٌسري مفعول ا قبل االنت اء من إعداد القوائم المالٌة السنوٌة لعام 
 عن تلك التً ستقوم الشركة بتطبٌق ا فً ذلك التارٌخ. 

  
أٌنما وردت  عبارة "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً" فً هذه اإلٌضاحات ف ً تشٌر إلى "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌدر المدالً المعتمددة 

مدددن ال ٌئدددة السدددعودٌة للمحاسدددبٌن القدددانونٌٌن". إن فدددً المملكدددة العربٌدددة السدددعودٌة والمعددداٌٌر واإلصددددارات األخدددرى المعتمددددة 
المعاٌٌرالدولٌة المعتمدة هى المعاٌٌر الدولٌة كما صدرت من المجل  الدولً باإلضافة الى المتطلبات واإلفصداحات التدً أضدافت ا 

بالمعداٌٌر واإلصددارات األخدرى  ال ٌئة لبعذ تلك المعاٌٌر وفقا لما ورد فً وثٌقة إعتماد المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً.  وٌقصد
 هو ما تعتمده ال ٌئة من معاٌٌر وآراء فنٌة لمواضٌ  ال تغطٌ ا المعاٌٌر الدولٌة مثل موضوع الزكاة.

 

ان القوائم المالٌة األولٌة المختصرة ال تشمل جمٌ  اإلٌضاحات والتى ٌتم فً العادة إرفاق ا م  القوائم المالٌة السدنوٌة ولدذلك ٌجدب 
 م .2117دٌسمبر  31م  القوائم المالٌة السنوٌة للشركة كما فً قراءت ا 

 

 

 العملة الوظٌفٌة وعملة العرض 8-8

 تم عرذ هذه القوائم المالٌة األولٌة المختصرة باللاير السعودى، وهى العملة الوظٌفٌة وعملة العرذ للشركة.
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 المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالى الجدٌدة التً تم تطبٌقها من قبل الشركة -1
 

 م: 8132ٌناٌر  3ول مرة اعتباراً من فٌما ٌلى بٌان بالمعاٌٌر الجدٌدة التى تم تطبٌقها أل

 ( "األدوات المالٌة"1المعٌار الدولى للتقرٌر المالى رقم )

 ( "االٌرادات من العقود م  العمةء"15المعٌار الدولى للتقرٌر المالى رقم )
 

أو غٌدر مدالى مدن تطبٌدق  ( كمدا لدم ٌندتج أى أثدر مدالى1لم ٌنتج أثر مالى هدام مدن تطبٌدق المعٌدار الددولى للتقرٌدر المدالى رقدم )

 ( .15المعٌار الدولى للتقرٌر المالى رقم )

 

 المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة قٌد اإلصدار ولم ٌحن موعد تطبٌقها بعد -4
 

   بعد:فٌما ٌلً وصل مختصر للمعٌار القابل للتطبٌق على بنود القوائم المالٌة للشركة والذى لم ٌسرى مفعول

 "عقود اإلٌجارات" 39المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 

 
م والذي ٌطبق على الفترات المالٌة 2116فً ٌناٌر  16أصدر مجل  معاٌٌر المحاسبة الدولً المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم 

المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم  م وما بعدها م  السماح بالتطبٌق المبكر للشركات التً تطبق11/11/2111التً تبدأ فً 
. ٌ دل المعٌار الى توفٌر معلومات مةئمة لمستخدمً القوائم المالٌة لتقٌٌم أثر اإلٌجارات على مركز المنشؤة المالً وأدائ ا 15

 المالً وتدفقات ا النقدٌة.

 
إلفصاح عن عقود اإلٌجار. ٌقدم المعٌار نموذ  كٌفٌة االعترال، القٌا ، العرذ وا 16ٌحدد المعٌار الدولً للتقرٌر المالى رقم 

ش را  12محاسبً واحد، ٌتطلب من المستؤجرٌن االعترال بموجودات ومطلوبات جمٌ  عقود اإلٌجار إال إذا كانت مدة اإلٌجار 
ة، ضمن أو اقل أو أن األصل موضوع العقد ذو قٌمة منخفضة. ٌستمر المإجرٌن بتصنٌل عقود اإلٌجارات كتشغٌلٌة أو تموٌلٌ

المتعلق بالمحاسبة للمإجر دون تغٌٌر جوهري عن المعٌار المحاسبً  16مف وم المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
 .17الدولً السابق رقم 

 

 األثر المحتمل للمعٌار الدولً للتقرٌر المالى الجدٌد والمعدل الذي تم إصداره ولم ٌحن وقت تطبٌقه بعد
 

ٌاً بدراسة مفصلة للوصول إلى تقٌٌم معقول لتؤثٌر تطبٌق هذا المعٌار على المبالغ المدرجة واالفصاحات الواردة تقوم الشركة حال
 فً القوائم المالٌة للشركة، وسٌتم اإلفصاح عن ذلك حٌن إنت اء الشركة من تلك الدراسة المفصلة.
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 )غٌر مراجعة( المختصرةاألولٌة حول القوائم المالٌة  مختارة إٌضاحات
  م8132مارس 13فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة الهامة -0
تإثر فً قٌم اإلٌرادات والمصروفات  ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة إستخدام أحكام وتقدٌرات وافتراضات

 . المحتملةوالموجودات والمطلوبات واإلٌضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن المطلوبات 
 

لنتائج تتطلب تعدٌةً جوهرٌاً على القٌم الدفترٌة ربما إن عدم التٌقن بخصوص هذه االفتراضات والتقدٌرات قد ٌإدي  
 .لفترات المستقبلٌةللموجودات والمطلوبات المتؤثرة فً ا

 
تم تطبٌق ا عند اعداد القوائم لما عند اعداد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة تم استخدام تقدٌرات وافتراضات محاسبٌة مماثلة 

م باستثناء التقدٌرات واالفتراضات المحاسبٌة ال امة عند تطبٌق المعٌارٌن 2117دٌسمبر  31المالٌة السنوٌة للشركة كما فً 
 (.15و  1دولٌٌن للتقرٌر المالى رقم )ال
 

فٌما ٌلً االفتراضات األساسٌة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئٌسٌة األخرى لعدم التؤكد كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً 
المالٌة والتً تشكل مخاطر عالٌة قد تإدي إلى تعدٌةت جوهرٌة فً القٌم الدفترٌة للموجودات والمطلوبات خةل الفترة 

التالٌة. هذا وتعتمد الشركة فً افتراضات ا وتقدٌرات ا على معاٌٌر متاحة ل ا عند إعداد القوائم المالٌة وهذه االفتراضات 
والتقدٌرات حول التطورات المستقبلٌة قد تتغٌر نتٌجة تغٌرات السوق والظرول الخارجة عن سٌطرة الشركة ومثل هذه 

 .ٌضاح ا عند حدوث االتغٌرات على االفتراضات ٌتم إ
 

 مبدأ االستمرارٌة ( أ
لٌ  لدى إدارة الشركة أي شك ٌذكر حول قدرة الشركة على االستمرار. وعلٌ ، فقد تدم إعدداد القدوائم المالٌدة األولٌدة علدى 

 .أسا  مبدأ االستمرارٌة
 

 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها ( ب
عة من العوامل للتؤكد من أن الذمم المدٌنة غٌر مبالغ ٌتم تحدٌد مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌل ا بالرجوع إلى مجمو

فٌ ا نتٌجة احتمدال عددم تحصدٌل ا، بمدا فدً ذلدك إجمدالً جدودة وأعمدار الدذمم المدٌندة والتقٌدٌم اإلئتمدانً المسدتمر ألوضداع 
ات الفردٌة العمةء المالٌة والضمانات المطلوبة من العمةء فً ظرول معٌنة. أٌضا، ٌتم تسجٌل مخصصات محددة للحساب

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

 ج(  مخصص بضاعة تالفة وبطٌئة الحركة
تدر  البضاعة بسعر التكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتحقق أٌ ما أقدل. تدتم التعددٌةت لتخفدٌذ تكلفدة البضداعة إلدى صدافً 

علددى مسددتوى المنددتج للزٌددادة المقدددرة، أو التقددادم أو األرصدددة المنخفضددة. تتضددمن  -ذا لددزم ذلددك إ -القٌمددة القابلددة للتحقددق 
العوامل المإثرة على هذه التعدٌةت التغٌرات فً الطلدب علدى البضداعة، والتغٌدرات التكنولوجٌدة وتددهور النوعٌدة وأمدور 

حتسداب مخصدص مخدزون تدالل وبطدًء الحركدة. ٌدتم الجودة. وبناًء على هذه العوامل تقوم الشركة بتحدٌدد نسدبة مئوٌدة ال
 .دورٌاً مراجعة أٌة تعدٌةت قد تنتج عن االختةل فً العناصر أعةه

 

 العمر المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات ( د

تقددوم اإلدارة بتقدددٌر العمددر االفتراضددً للممتلكددات واآلالت والمعدددات بغددرذ احتسدداب االسددت ةك. وٌددتم إسددت ةك تكلفددة 
كددات واآلالت والمعدددات علددى مدددة الخدمددة المتوقعددة التددً تددم تقدددٌرها بندداًء علددى اإلسددتخدام المتوقدد  والتقددادم لةصددل الممتل

وبرنامج الصٌانة واإلصةح باإلضافة إلى التقادم التقنً وإعتبارات القٌمدة المسدتردة لألصدل. تقدوم اإلدارة بمراجعدة القٌمدة 
آلالت والمعدات على أسا  دوري، وٌدتم االسدت ةك فدً الفتدرات التالٌدة والتعددٌل المتبقٌة والعمر االفتراضً للممتلكات وا

 اذا كانت القٌمة الدفترٌة لألصل تختلل عن التقدٌرات السابقة لتقدٌر اإلدارة.
 

 التقٌٌم اإلكتواري لمطلوبات مكافأة نهاٌة الخدمة  هـ( 
مج المكافآت المحددة غٌر الممولة التً ٌتم قٌاس ا باستعمال التقٌٌم ٌتم تحدٌد تكلفة مكافؤة ن اٌة الخدمة للعاملٌن بموجب برنا

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

لتعقٌد التقٌٌم وطبٌعت  طوٌلة األجل فإن التزام المكافؤة المحددة غٌر الممولة شدٌد الحساسٌة للتغٌرات فً هذه االفتراضات. 
 .لذا تتم مراجعة جمٌ  االفتراضات مرة أو أكثر فً السنة الواحدة عند الضرورة
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 ركة مساهمة سعودٌة()ش 

 )غٌر مراجعة( المختصرةاألولٌة حول القوائم المالٌة مختارة إٌضاحات 
  م8132مارس 13فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
 
 

 
 االعتراف باإلٌرادات ( و

"، "اإلٌرادات12حاسبً الدولً رقم المعٌار الملقد درست اإلدارة البنود التفصٌلٌة لتحقٌق اإلٌراد من بٌ  السل  والمبٌنة فً 
وبشكل خاص إذا حولت الشركة مخاطر ومناف  الملكٌة للبضائ . استنادا إلى موافقة العمٌل على تحمل مسإولٌة البضائ  

 .المباعة، فإن اإلدارة مقتنعة بؤن  تم تحوٌل المخاطر والمناف  ال امة وأن االعترال باإلٌرادات مناسب
 

 دةالتقدٌرات غٌر المؤك ( ز
إن التقدٌرات الرئٌسٌة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئٌسٌة للتقدٌر غٌر المإكد كما فً ن اٌة فترة التقرٌر والتً تحمل 

 :مخاطر م مة قد تتسبب فً تعدٌةت جوهرٌة على قٌم الموجودات والمطلوبات خةل السنة المالٌة القادمة هً كما ٌلً
 

 ٌنةانخفاض قٌمة الذمم التجارٌة المد -
تقوم إدارة الشركة بتقٌٌم التحصٌةت من الذمم التجارٌة المدٌنة عند وجود احتمال بعدم تحصٌل ا بشكل كامل. ٌتم 

إدارة الشركة بتقٌٌم المةءة المالٌة لعمةئ ا وكذلك بعد قٌام تحدٌد وجود انخفاذ دائم فً قٌمة الذمم التجارٌة المدٌنة 
بقة وبالرجوع إلى شروط التس ٌةت المتفق علٌ ا م  بعذ العمةء. ٌتم إدرا  بتقٌٌم التسدٌدات خةل الفترة السا

الفرق ما بٌن القٌمة المتوق  تحصٌل ا والرصٌد الدفتري لتلك الذمم كمصرول فً قائمة األرباح او الخسائر األولٌة 
والقٌمة التً تم التوق  تحصٌل ا  وفً حال تم استرداد تلك المبالغ فإن  ٌتم إدرا  الفرق ما بٌن القٌمة المحصلة فعلٌاً 

 سابقاً فً قائمة األرباح أو الخسائر األولٌة.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات -
ٌتم است ةك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التً ٌتم تقدٌرها بناًء على االستخدام المتوق  

إلضافة إلى التقادم التقنً واعتبارات القٌمة المستردة لألصل. إن إدارة والتقادم لألصل، وبرنامج الصٌانة واإلصةح با
 الشركة لم تدر  أٌة قٌمة متبقٌة لألصول على اعتبار أن ا غٌر هامة.

 

 ح(  قٌاس القٌمة العادلة
معدامةت  القٌمة العادلة هً القٌمدة التدً سدٌتم اسدتةم ا لبٌد  احدد الموجدودات، أو دفع دا لتحوٌدل أي مدن المطلوبدات ضدمن

علدى سدبٌل المثدال(  -منتظمة بٌن المتعاملٌن بالسوق فً تارٌخ القٌا  فً ظل ظرول السوق السائدة )مثل السدعر الحاضدر
بغذ النظر إن كان ذلك السعر ملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر باسدتعمال أسدلوب تقٌدٌم آخدر. ٌسدتند قٌدا  القٌمدة العادلدة 

 :ٌل االلتزام سٌتم إماإلى االفتراذ بؤن بٌ  األصل أو تحو

 من خةل السوق الرئٌسٌة لألصل أو االلتزام، أو -
  .من خةل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام فً ظل غٌاب السوق الرئٌسٌة -
 

 .ٌجب أن تكون السوق الرئٌسٌة أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إلٌ ا
م باسدتعمال االفتراضدات التدً ٌسدتخدم ا أطدرال السدوق عندد تسدعٌر األصدل أو ٌتم قٌا  القٌمدة العادلدة لألصدل أو االلتدزا

 .االلتزام على افتراذ أن أطرال السوق ٌعملون بما ٌحقق أفضل مصالح اقتصادٌة ل م
 

ٌؤخذ قٌا  القٌمة العادلة لألصل غٌر المالً فً الحسبان قدرة أطرال السوق على توفٌر مناف  اقتصادٌة باستخدام األصدل 
ما ٌحقق أفضل منفعة من  أو ببٌع  إلى طرل آخر من أطرال السدوق السدتخدام  فٌمدا ٌحقدق أفضدل منفعدة مند . تسدتخدم فٌ

الشددركة أسددالٌب تقٌددٌم تتناسددب مدد  الظددرول واألحددوال وتتددوافر ل ددا بٌانددات كافٌددة لقٌددا  القٌمددة العادلددة وتعظددٌم اسددتخدام 
 .معطٌات غٌر الملحوظة إلى أكبر حدالمعطٌات الملحوظة ذات العةقة وتقلٌص استخدام ال
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م 8132مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي( 
 
 

 لمحاسبٌةالتغٌٌرات فً السٌاسات ا - 9
( "األدوات المالٌدة" ، والمعٌدار الددولى للتقرٌدر المدالى رقدم 1تطبق الشركة ألول مرة المعٌار الدولى للتقرٌدر المدالً رقدم )

( "االٌرادات من العقود م  العمةء" ، وكة المعٌارٌن ٌتطلبا عند التطبٌق األولى تعددٌل أثدر التطبٌدق إمدا بدؤثر رجعدى 15)
قام المقارنة ألقرب فترة ممكنة أو األثر التراكمى عن طرٌق تعدٌل الرصدٌد االفتتداحى لألربداح عن طرٌق إعادة عرذ أر

المبقاه م  استثناء تعدٌل آثار تطبٌق المحاسبة عن التحوط بؤثر مستقبلى، ونظراً لعدم وجود آثار مالٌة ذات أهمٌة تم االبقاء 
 ى دون تعدٌل، أدناه آثار التطبٌق غٌر المالٌة :على أرصدة السنوات السابقة واألرصدة االفتتاحٌة كما ه

 

 ( "األدوات المالٌة"9المعٌار الدولى للتقرٌر المالى رقم )
 

م الدذى حدل محدل معٌدار المحاسدبة 2112ٌنداٌر  1( بداٌدة مدن 1قامت الشركة بتطبٌدق المعٌارالددولى للتقرٌدر المدالى رقدم )
ٌا "، هذا ولم ٌنتج أى أثر مالى نتٌجة تطبٌق هذا المعٌدار حٌدا انحصدر ( األدوات المالٌة "االعترال والق31الدولى رقم )

التغٌر فً آثار غٌر مالٌة ناتجة عن تصنٌل الموجودات المالٌدة فدً فئدات تختلدل عدن الفئدات التدى تبناهدا معٌدار المحاسدبة 
( ، كمددا تبنددى 1مددالى رقددم )فددً ضددوء مف ددوم نمددوذ  أعمددال الشددركة الدذى تبندداه المعٌددار الدددولى للتقرٌددر ال 31الددولى رقددم 

المعٌار من جٌة خسارة االئتمان المتوقعة فً اثبات ال بوط فً الموجودات المالٌة بدال من من جٌة الخسارة المتكبددة المتبعدة 
 ( ، وفٌما ٌلى بٌان باآلثار غٌر المالٌة التى نتجت من التطبٌق :31فً معٌار المحاسبة الدولى رقم )

 
 (9المعٌار الدولى للتقرٌر المالى رقم )   (19رقم ) معٌار المحاسبة الدولى

 الفئة التى تخضع لها   الموجودات المالٌة اٌضاحات  الفئة التى تخضع لها   الموجودات المالٌة

أدوات مالٌددة محددتفظ ب ددا تددارٌخ   مرابحات ألجل
 بالتكلفة المستنفدة -االستحقاق 

اسدددددددتثمارات مالٌدددددددة  1 
 بالتكلفة المستنفدة 

وات مالٌددددددة مقاسددددددة أد 
 بالتكلفة المستنفدة 

اسددتثمارات مالٌددة بغددرذ 
المتددداجرة بالقٌمدددة العادلدددة 
مددددددن خددددددةل الددددددربح أو 

 الخسارة 

أدوات مالٌة بالقٌمدة العادلدة مدن  
 خةل الربح أو الخسارة

اسدددددددتثمارات مالٌدددددددة  2 
بالقٌمدددة العادلدددة مدددن 
خددددددددةل الددددددددربح أو 

 الخسارة

أدوات مالٌددددددة بالقٌمددددددة  
ةل الدربح العادلة من خ
 أو الخسارة

 التكلفة المستنفدة  مدٌنون تجارٌون 3  التكلفة المستنفدة  مدٌنون تجارٌون
 
تحتفظ الشركة ب ذه االستثمارات لغرذ تحصٌل تدفقات نقدٌة تعاقدٌة وفق توارٌخ محددة ل ذه التدفقات التى تمثدل مددفوعات  .1

ب نمددوذ  األعمددال للشددركة. بٌنمددا سددابقا كددان ٌددتم تبوٌددب هددذه ألصددل المبلددغ والفائدددة علددى اصددل المبلددغ القددائم وذلددك حسدد
 االستثمارات عند توافر النٌة والقدرة على االحتفاظ حتى تارٌخ االستحقاق .

 
 االستثمارات لغرذ المتاجرة ، وسابقا كان ٌتم االحتفاظ ب ذه االستثمارات لغرذ المتاجرة. هتحتفظ الشركة ب ذ .2
 
( تبنى من جٌدة خسدارة االئتمدان 1بالتكلفة المستنفدة،  اال أن المعٌار الدولى للتقرٌر المالً رقم ) ٌتم قٌا  المدٌنون التجارٌون .3

المتوقعة فً اثبات هبوط الموجودات المالٌة والذى ٌختلل عن المن جٌة السابقة فً هذا الشؤن، وم  تطبٌدق المن جٌدة الجدٌددة 
 لل بوط لم ٌنتج أثر ذو أهمٌة نسبٌة. 

 
 ( أثر على السٌاسات المحاسبٌة المتعلقة بالمطلوبات المالٌة للشركة . 1ٌق المعٌار الدولى للتقرٌر المالى رقم )لم ٌكن لتطب

 
( لدم تتغٌدر عندد 31ان القٌمة الدفترٌة لجمٌ  الموجودات والمطلوبات المالٌدة والمثبتدة سدابقاً وفدق معٌدار المحاسدبة الددولى رقدم )

 (.1مالى رقم )تطبٌق المعٌار الدولى للتقرٌر ال
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 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م 8132مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي( 
 
 

 من العقود مع العمالء( االٌرادات 30المعٌار الدولى للتقرٌر المالى رقم )

( المطبق سابقاً، قامت الشركة بإدرا  اإلٌرادات من بٌ  البضائ  عندما ٌكون هناك توق  12بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم )
ثبات ، وٌتم ان هناك مناف  اقتصادٌة مستقبلٌة سول تتدفق إلى المنشؤة، وان  ٌمكن قٌا  قٌمة هذه المناف  بطرٌقة ٌعتمد علٌ اكال بؤ

 ( فً هذا النوع من االٌرادات. 15االٌرادات عند التسلٌم، وهو ما ٌتماشى م  مضمون متطلبات المعٌار الدولً للتقرٌر المالى رقم )
 

خصومات إضافٌة للعمةء وفق األوضاع التنافسٌة وحالة السوق، لذا ٌتم إثبات اإلٌرادات من المبٌعات على أسا  تقدم الشركة 

وهو ما ٌتماشى م  متطلبات المعٌار  العقد أو المتفق علٌ  م  العمٌل بعد حسم الخصومات المحددة لكل عمٌل، السعر المحدد فً

 .(15الدولً للتقرٌر المالى رقم )

قائمة األرباح أو ( حٌا ان مبلغ االٌراد الظاهر ب15وعلٌ ، لم تنتج أٌة آثار مالٌة من تطبٌق المعٌار الدولى للتقرٌر المالى رقم )
 بؤٌة تسوٌات ناتجة عن التطبٌق .    لم ٌتم تعدٌل لخسائرا
 

وفٌما ٌلى السٌاسات المحاسبٌة الجدٌدة التً طبقت ا الشركة فً اإلثبات والقٌا  لدبعذ بندود القدوائم المالٌدة األولٌدة المختصدرة لفتدرة 

 1( حٌز التطبٌق بدءاً من 15و  1لمالى رقم )م بسبب دخول المعٌارٌن الدولٌٌن للتقرٌر ا2112مار   31الثةثة أش ر المنت ٌة فً 

 ( :3م وفق ما هو مذكور أعةه باٌضاح رقم )2112ٌناٌر 

 
 األدوات المالٌة 9-3
 .حقوق تعاقدٌة لألداةطرل فً ٌتم االعترال بالموجودات والمطلوبات المالٌة عندما تصبح الشركة  -

 

نقضاء الحقوق التعاقدٌة فً التدفقات النقدٌة من الموجودات المالٌة أو ٌتم إلغاء إثبات الموجودات المالٌة بصورة أساسٌة عند ا -

عند تحوٌل الشركة لحقوق ا التعاقدٌة فً استةم التدفقات النقدٌة أو التع د بسداد التدفقات النقدٌة المستلمة بالكامل وبدون أي 

هرٌة جمٌ  المخاطر والمناف  الخاصة بتلك خر بموجب ترتٌبات فورٌة سواًء )أ( حولت الشركة بصورة جوآتؤخٌر إلى طرل 

الموجودات، أو )ب( أن الشركة لم تحول ولم تحتفظ بصورة جوهرٌة بجمٌ  المخاطر والمناف  الخاصة بتلك الموجودات إال 

 أن ا حولت حق ا فً السٌطرة على تلك الموجودات.
 

 .تمت تسوٌت  بشكل ن ائً العقد تم إلغاإه أو انت اإه أو ٌتم الغاء إثبات المطلوبات المالٌة عندما ٌكون اإللتزام المحدد فً -
 

عند إلغاء اإلعترال بؤصل مالً أو التزام مالً فإن الفرق بٌن المبلغ الدفتري والعوذ المستلم أو المدفوع ٌتم اإلعترال ب  فً  -

 .قائمة الربح والخسارة
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 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م 8132مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي( 

 

 

 أ( الموجودات المالٌة 
 اإلثبات والقٌاس األولً

 ٌتم تصنٌل الموجودات المالٌة عند اإلعترال المبدئً كموجودات مالٌة إما
 المتاجرة بالقٌمة العادلة من خةل الربح والخسارة، أو بغرذ ( أ)

 .بالتكلفة المستنفدة، تقوم اإلدارة بتحدٌد تصنٌل الموجودات المالٌة عند اإلعترال األولً ( ب)

 

 القٌاس الالحق

موجودات مالٌة  بعد اإلثبات األولً، ٌجب على الشركة أن تقٌ  الموجودات المالٌة بؤن ا موجودات مالٌة بالتكلفة المستنفدة؛ أو

 :بالقٌمة العادلة من خةل الدخل الشامل اآلخر أو موجودات مالٌة بالقٌمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة. على أسا  كل من

 .نموذ  أعمال المنشؤة إلدارة األصول المالٌة ( أ)

 .خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالً ( ب)

الٌة بالتكلفة المستنفدة، إذا كانت مقتناة بغرذ تحصٌل تدفقات نقدٌة تعاقدٌة دورٌة من ٌتم تصنٌل االستثمارات فً األداوات الم -

 المبلغ األصلً والعائد الثابت على االستثمار.

ٌتم تصنٌل االستثمارات فً األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة من خةل الربح والخسارة، إذا كانت مقتناة ألغراذ المتاجرة حٌا  -

تكالٌل إدارة تخفٌذ الشركة بشكل رئٌسً للوفاء باحتٌاجات ا الٌومٌة من السٌولة، وتعمل من خةل ا على تستحوذ علٌ ا 

 العائد على المحفظة. –بشكل نشط  –احتٌاجات ا من السٌولة تلك ولذا ف ً تدٌر 

 

األعمال للحصول على تدفقات  متى انطبق علٌ ا نموذ  ٌتم تصنٌل االستثمارات المالٌة بغرذ االقتناء من خةل الدخل الشامل

 نقدٌة من ا وتحصٌل العائد المالً م  إمكانٌة بٌع ا لتحقٌق مكاسب رأسمالٌة وتسجل بالتكلفة فً تارٌخ التملك م  إعادة قٌاس ا بالقٌمة

الشامل بٌنما ٌتم السوقٌة ل ا. وتصنل هذه االستثمارات كموجودات غٌر متداولة وٌتم إثبات التغٌرات فً قٌمت ا العادلة فً الدخل 

 .قائمة األرباح أو الخسائرإثبات أي عوائد من ا فً 

 

 إثبات االٌراد 

بالنسبة لجمٌ  الموجودات المالٌة بالتكلفة المستنفذة والموجودات المالٌة التً تحمل عائد، ٌتم االعترال بإٌرادات العوائد باستخدام 

ت النقدٌة المستقبلٌة المقدرة على مدى العمر المتوق  لألداة المالٌة أو لفترة معدل العائد الفعلً، وهو المعدل الذي ٌخفذ المقبوضا

 أقصر، إلى صافً القٌمة الدفترٌة لألصل المالً. وٌتم إثبات صافً المكاسب والخسائر ضمن الربح أو الخسارة.
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 )باللاير السعودي( 

 

 هبوط قٌمة الموجودات المالٌة وعدم إمكانٌة استردادها

للموجددودات المالٌددة، والتعددرذ تقددوم الشددركة بتطبٌددق نمددوذ  الخسددائر االئتمانٌددة المتوقعددة لقٌددا  واثبددات خسددارة ال بددوط فددً القٌمددة 

 .لمخاطر االئتمان ألدوات الدٌن، وٌتم قٌاس ا بالتكلفة المطفؤة، مثل القروذ والودائ  والذمم المدٌنة التجارٌة

ٌتم احتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة كتقدٌر مرجح الحتمال خسائر االئتمان )أي القٌمة الحالٌة لجمٌ  حاالت العجز النقدي( مقسومة 

  ى العمر المتوق  لألصل المالً. إن العجز فً النقد هو الفرق بٌن التدفقات النقدٌة المستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدٌة التً تتوقعل

الشركة استةم ا. إن خسائر االئتمان المتوقعة تؤخذ فً اإلعتبار مبلغ وتوقٌت الدفعات وبالتالً تنشدؤ خسدائر االئتمدان حتدى لدو كاندت 

تتوق  أن تستلم الددفعات بالكامدل، ولكدن فدً موعدد اسدتحقاق محددد بالعقدد. تتطلدب طرٌقدة الخسدائر االئتمانٌدة المتوقعدة تقٌدٌم الشركة 

مخاطر االئتمان والتعثر عن السداد وتوقٌت تحصدٌل ا مندذ االعتدرال المبددئً. وٌتطلدب ذلدك االعتدرال بمخصدص خسدائر االئتمدان 

 .وأٌضاً للذمم المدٌنة التً نشؤت حدٌثاً أو تم اقتناإها ائرقائمة األرباح أو الخسالمتوقعة فً 

شدد راً أو خسددائر ائتمانٌددة متوقعددة علددى مدددى عمددر  12ٌددتم قٌددا  هبددوط قٌمددة الموجددودات المالٌددة إمددا بخسددائر ائتمانٌددة متوقعددة لمدددة 

عترال باألصدل. تمثدل خسدائر االئتمدان األصل، وذلك اعتمادا على ما إذا كان هناك زٌادة جوهرٌة فً مخاطر االئتمان منذ بداٌة اال

ش را بعد انت داء  12ش راً خسائر ائتمانٌة متوقعة ناتجة عن أحداا التعثر عن السداد التً قد تكون ممكنة خةل  12المتوقعة خةل 

تج عن كافة الحاالت المحتملة الفترة المالٌة. تمثل الخسائر االئتمانٌة المتوقعة خةل عمر الدٌن أٌ  خسائر ائتمانٌة متوقعة والتً قد تن

 .للتؤخر فً السداد على مدى العمر المتوق  لألصل المالً

 

ش راً، وعلٌ  فإن  ٌتم احتساب مخصص الخسدائر اإلئتمانٌدة بطرٌقدة  12الذمم المدٌنة التجارٌة قصٌرة األجل، عادة ما تكون أقل من 

. تستخدم الشركة المددخل المبسدط فدً المعٌدار الددولً للتقرٌدر المدالى ش راً  12ال تختلل عن طرٌقة خسائر االئتمان المتوقعة خةل 

 .لقٌا  خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم المدٌنة باستخدام مصفوفة تستند إلى أعمار الذمم المدٌنة 1رقم 

الماضدٌة، حٌدا ٌدتم  كما تستخدم الشركة الخبدرات السدابقة والتارٌخٌدة ومعددالت الخسدارة باالعتمداد علدى أسدا  اإلثندً عشدر شد راً 

تعدٌل معدالت الخسائر التارٌخٌة لتعك  المعلومات عن الظرول الحالٌة والتوقعات المسدتقبلٌة لألوضداع االقتصدادٌة فدً المسدتقبل. 

 وتختلل معدالت الخسارة على أسا  عمر المبالغ المستحقة.

 المطلوبات المالٌة  -ب 

 اإلثبات والقٌاس األولً

لمالٌة المتداولة بالقٌمة العادلة من خةل األرباح أو الخسائر. وتقوم الشركة بتحدٌد تصنٌل مطلوبات ا المالٌة ٌتم تصنٌل المطلوبات ا

 عند اإلثبات األولً ل ا.

 .ٌتم اإلعترال بكافة المطلوبات المالٌة أولٌاً بالقٌمة العادلة بعد خصم التكالٌل العائدة مباشرة للمعامةت

 .الٌة الذمم الدائنة التجارٌة وأي أرصدة دائنة أخرى مستحقة الدف تتضمن مطلوبات الشركة الم
 

 القٌاس الالحق

ٌعتمد قٌا  المطلوبات المالٌة على تصنٌف ا كمطلوبات مالٌة بالقٌمة العادلة من خةل الربح أو الخسارة أو كمطلوبدات مالٌدة أخدرى. 

 .قٌمة العادلة من خةل الربح أو الخسارةعلماً بؤن الشركة لٌ  لدٌ ا أٌة مطلوبات مالٌة كمطلوبات بال
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 إلغاء إثبات المطلوبات المالٌة

حالً  ٌتم إلغاء االعترال بااللتزامات المالٌة عندما ٌتم اإلعفاء من اإللتزام المحدد أو إلغاإه أو انت اء مدت . عند استبدال التزام مالً

هذا التبدٌل أو  بآخر من نف  المقرذ بشروط مختلفة جوهرٌاً أو بتعدٌل شروط المطلوبات الحالٌة بشكل جوهري، ٌتم معاملة

قائمة األرباح أو التعدٌل كعدم تحقق لةلتزام األصلً وتحقق التزام جدٌد، وٌتم االعترال بالفرق فً القٌمة الدفترٌة ذات الصلة فً 

 . الخسائر

 تسوٌة األدوات المالٌة

عندما ٌكون هناك حق قانونً ملزم ٌتم تسوٌة الموجودات والمطلوبات المالٌة وٌتم إدرا  صافً المبلغ فً قائمة المركز المالً 

لتسوٌة المبالغ المعترل ب ا وهناك نٌة لتسوٌة صافً قٌمة الموجودات / وتسوٌة االلتزامات فً آن واحد. ٌجب أال ٌكون الحق 

لة التخلل عن القانونً القابل للتنفٌذ مرهونا باألحداا المستقبلٌة، وٌجب أن ٌكون قابل للتنفٌذ فً سٌاق األعمال االعتٌادٌة وفً حا

 السداد أو إعسار أو إفة  الشركة أو الطرل المقابل.

 ثبات اإلٌرادا 9-8

مقابل  الشركةٌتم اثبات اإلٌراد عند وفاء الشركة بالتزامات ا فً العقود م  العمةء بالمبلغ الذي ٌعك  التعوٌذ المادي الذي تتوقع  

 وذ  من خم  خطوات لةعترال باإلٌرادات: السل  أو الخدمات. على وج  التحدٌد، ٌقدم المعٌار نم

 الخطوة األولى: تحدٌد العقد أو العقود م  العمةء.

 الخطوة الثانٌة: تحدٌد التزامات األداء فً العقد.

 الخطوة الثالثة: تحدٌد سعر الصفقة.

 الخطوة الرابعة: تحمٌل سعر الصفقة على التزامات األداء فً العقد.

 بالوفاء بمتطلبات األداء.الشركة ل باإلٌرادات عندما تقوم الخطوة الخامسة: االعترا

ٌتم االعترال باإلٌرادات عند أداء االلتزامات التعاقدٌة، أي عندما تتنقل السٌطرة على السل  أو الخدمات المنوطة بؤداء التزام  -

 فاع  بالخدمات المقدمة ل  بموجب العقد.معٌن إلى العمٌل بما ٌمكن  من استخدام ا للغرذ المشتراه من أجل  وبدون قٌود أو بانت

قائمة األرباح أو ٌتم معاملة اإلٌراد من بٌ  أي منتجات فرعٌة ناجمة عن المخلفات الزراعٌة أو الصناعٌة كإٌرادات أخرى فً  -

 .الخسائر

ل فان الفرق الناجم عن إذا فرقت الشركة بٌن سعر بٌ  المنتج فً موق  التسلٌم بمقرها وسعر بٌ  نف  المنتج تسلٌم موق  العمٌ -

 ذلك سٌتم معاملت  كإٌراد نقل وٌتم إدرا  التكلفة المقابلة ل  فً تكالٌل اإلٌرادات.

 الخصومات

غالباً ٌتم منح خصومات إضافٌة للعمةء وفق األوضاع التنافسٌة وحالة السوق، لذا ٌتم إثبات اإلٌرادات من المبٌعات على أسا  

تفق علٌ  م  العمٌل بعد حسم الخصومات المحددة لكل عمٌل، وٌتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدٌر السعر المحدد فً العقد أو الم

الخصومات وتوفٌرها، باستخدام طرٌقة القٌمة المتوقعة، وٌتم االعترال باإلٌراد فقط إلى الحد الذي ٌكون فٌ  من المحتمل جًدا أال 

عاقدي للخصومات المتوقعة فً حجم المبالغ المستحقة الدف  للعمةء فٌما ٌتعلق ٌحدا انعكا  كبٌر، ٌتم االعترال بااللتزام الت

 بالمبٌعات التً تتم حتى ن اٌة الفترة المشمولة بالتقرٌر.

 عنصر التموٌل

ة، لذلك ال تتوق  الشركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بٌن تسلٌم المنتجات المتفق على بٌع ا للعمٌل والدف  من قبل العمٌل سنة واحد

 ال تقوم الشركة بتعدٌل أي من أسعار المعامةت بالقٌمة الزمنٌة للنقود.
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  ملخص بأهم السٌاسات المحاسبٌة - 2
 ة.األولٌة المختصرفٌما ٌلً أهم السٌاسات المحاسبٌة التً استخدمت ا الشركة فً إعداد القوائم المالٌة 

 
 المخزون   2-3

اسدا  المتوسدط وتحددد التكلفدة علدى  أٌ مدا أقدل قدقتظ ر قٌمة المخزون فً القوائم المالٌة بالتكلفة أو صافً القٌمة القابلة للتح

جددور والتكددالٌل غٌددر ٌ  علددى تكلفددة المددواد األولٌددة واألالمصددنعة وتحددت التصددنالزراعٌددة وتشددمل التكلفددة للمنتجددات  المددرجح

المباشرة التً تساهم فً تحوٌل مدخةت االنتا  الى منتج ن ائً وٌتم خصم القٌمة البٌعٌة ألي مندتج فرعدً مدن تكدالٌل انتدا  

األعمدال وحصدة تكالٌل التصنٌ  اإلضدافٌة مدن  فٌة القٌمة القابلة للتحقق سعر البٌ  التقدٌري ناقصاً وتمثل صاالمنتج الرئٌسً 

 .مةئمة من مصارٌل البٌ  والتوزٌ 

 

تظ ر قٌمة المخزون من المواد االولٌة ومواد التعبئة والمواد المست لكة وقط  الغٌار فً القوائم المالٌة بالتكلفة أو بتكلفة 

  ما أقل.االستبدال أٌ

 

ة سعر ٌتظ ر المحاصٌل الزراعٌة والثمار التً تم جنٌ ا بصافً القٌمة البٌعٌة فً تارٌخ حصادها وتمثل صافً القٌمة البٌع

 البٌ  المقدر ناقصاً اٌة تكالٌل اضافٌة متوقعة حتى إتمام بٌ  المنتج.

 

 وٌتم تقٌٌم المخزون وفقاً لما ٌلً:

ثمار القمح والزٌتون واألعةل والخضروات والفاك ة وغرا  النخل والمنحدل وفقدا للتكلفدة أو القٌمدة ٌتم قٌا  تكلفة اإلنتا  التام من  

 البٌعٌة الصافٌة فً تارٌخ الحصاد.

 ٌتم تقٌٌم المواد والم مات وقط  الغٌار بالتكلفة، وتحدد التكلفة على أسا  طرٌقة المتوسط المرجح. 

 ة وتحت التصنٌ  بالتكلفة أو صافً القٌمة البٌعٌة أٌ ما أقل.المصنعالزراعٌة ٌتم قٌا  تكلفة المنتجات  

 ٌتم قٌا  تكلفة المحاصٌل القائمة والتً لم تبلغ مرحلة الحصاد بالتكلفة. 

 

 منح حكومٌة مقٌدة  2-8

على أسا  القٌمة العادلة  -مزارع الشركة  اوهً عبارة عن األرذ المقام علٌ  -ٌتم تقٌٌم المنح الحكومٌة المقٌدة 

 الممنوحة، وٌتم عرض ا ضمن اإللتزامات إلى أن تتحقق شروط تحوٌل ا. جوداتللمو

 

 الموجودات الحٌوٌة 2-1

حٌنئدذ تكلفدة البٌد  اال اذا كاندت القٌمدة العادلدة ال ٌمكدن قٌاسد ا بشدكل موثدوق  تظ ر الموجودات الحٌوٌة بالقٌمة العادلدة ناقصداً 

زراعٌدة الحٌوٌدة )األشدجار فدً مرحلدة النمدو( بالتكلفدة التدً تتضدمن الموجدودات التظ ر الموجودات الحٌوٌة بتكلفة الشدراء و

المددواد والعمالددة المباشددرة والتكددالٌل األخددرى غٌددر المباشددرة لحددٌن وصددول هددذه الموجددودات الزراعٌددة إلددى مرحلددة اإلثمددار 

 )األشجار المثمرة( عندئذ ٌعاد تصنٌف ا وٌتم البدء فً است ةك ا.  

واألشددجار فددً مرحلددة النمددو والمنحددل بالتكلفددة وٌددتم تخفٌضدد ا بالخسددائر الناتجددة عددن الظددرول تظ ددر قٌمددة األشددجار المثمددرة 
 الطبٌعٌة والتً ٌتم تحمٌل ا لقائمة األرباح او الخسائر األولٌة فً الفترة الجارٌة.

 

 ٌجري است ةك المناحل على مدار العمر اإلنتاجً ل ا وفقاً لطرٌقة القسط السنوي الثابت .
 

 ت ةك األشجار فً مرحلة النمو وٌتم استبعادها بالقٌمة الدفترٌة فً حالة تلف ا.ال ٌتم اس
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 النباتات المثمرة  2-4
 عرل النباتات المثمرة بؤن ا :  " الممتلكات واآلالت والمعدات " 16معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 تستخدم فً انتا  أو تورٌد منتجات زراعٌة . -

 من المتوق  أن تثمر ألكثر من مرة خةل الفترة . -

 خةل مبٌعات الخردة . هناك إحتمال بعٌد من بٌع ا كمنتجات زراعٌة ب -
 

ٌتم االعترال االولً بالنباتدات المثمدرة بالتكلفدة بعدد طدرح االسدت ةك المتدراكم وخسدائر ال بدوط المتراكمدة. تشدمل التكلفدة التدً 
ة بالحصول على االصل وتشمل تكالٌل المواد الخام والعمالة وجمٌ  التكالٌل المباشرة األخرى المرتبطدة بوضد  شركتكبدت ا ال

 الغرذ الذي تم شراإها من اجل .وجودات بالحالة التً تمكن ا من تحقٌق الم
 

ٌتم االعترال بؤي ارباح او خسائر ناجمة عن استبعاد النباتات المثمرة  )تحسب على أسا  الفرق بٌن صدافً متحصدةت البٌد  
فدً الفتدرة التدً ٌدتم  دخل الشامل اآلخر االولٌةالخسائر وال والقٌمة الدفترٌة للنباتات( فً بند إٌرادات اخرى فً قائمة األرباح أو

 فٌ ا االستبعاد.
 

 فً قٌمة الموجودات اإلنخفاض 2-0
تقوم الشركة فً تارٌخ كل قائمدة مركدز مدالً بدإجراء مراجعدة دورٌدة للقدٌم الدفترٌدة للموجدودات الملموسدة  وغٌدر الملموسدة 

قٌمدة هدذه الموجدودات. وفدً حالدة وجدود مثدل هدذا  فدً إنخفداذللتؤكد من وجود أي مإشر على وقوع أي خسارة ناتجة عدن 
ٌتم تقدٌر القٌمة القابلة لةسترداد لذلك األصل لتحدٌد حجم هذه الخسارة. وفً الحاالت التً ال ٌمكدن فٌ دا تقددٌر فإن  المإشر، 

للنقدد التدً ٌنتمدً إلٌ دا ذلدك  القٌمة القابلة لةسترداد لذلك األصل، تقوم الشركة بتقددٌر القٌمدة القابلدة لةسدترداد للوحددة المددرة
 األصل. 

 

وفددً الحدداالت التددً ٌقدددر فٌ ددا المبلددغ القابددل لةسددترداد لألصددل أو الوحدددة المدددرة للنقددد بؤقددل مددن قٌمت دد   الدفترٌددة، عندئددذ ٌددتم 
ائر االنخفداذ تخفٌذ القٌمة الدفترٌة لذلك األصل أو الوحددة المددرة للنقدد إلدى القٌمدة القابلدة لةسدترداد ل دا، وٌدتم إثبدات خسد

 . األولٌة والخسائراكمصرول فوراً فً قائمة االرباح 
 

فدً القٌمدة فدان الشدركة عندئدذ تقدوم بزٌدادة القٌمدة الدفترٌدة لألصدل أو  اإلنخفداذوإذا ما تم الحقاً زوال أسدباب مبلدغ خسدارة 
ٌ دا األصدل قبدل اثبدات ٌمة الدفترٌة التً كدان علالوحدة المدرة للنقد إلى القٌمة المعدلة القابلة لةسترداد ل  وبما ال ٌزٌد عن الق

فً  سارة اإلنخفاذفً قٌمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد فً السنوات السابقة وٌتم إثبات عك  قٌد خ خسارة اإلنخفاذ
 . األولٌة والخسائراالقٌمة فً قائمة االرباح 

 
 موجودات غٌر متداولة محتفظ بها للبٌع 2-9

غٌر المتداولة المتعلقة بالمجموعات المستبعدة كمحدتفظ ب دا للبٌد  فدً حدال كدان سدٌتم تحصدٌل قٌمت دا  ٌتم تصنٌل الموجودات
ٌتم تلبٌة هذا الشرط فقط عندما ٌكون البٌد   .المدرجة بشكل رئٌسً من خةل معاملة بٌ  بدالً من خةل االستخدام المستمر ل ا

لمجموعة المستبعدة( متوفرا للبٌ  فورا فً وضع  الحالً خاضعا فقط محتمة بدرجة عالٌة وٌكون االصل غٌر المتداول )أو ا
للشروط الطبٌعٌة واالعتٌادٌة واحتمال بٌ  االصدل عدالً الحددوا . ٌنبغدً أن تكدون االدارة ملتزمدة بعملٌدة البٌد  وٌكدون مدن 

 المحتمل أن ٌتم االعترال بعملٌة البٌ  كاملة خةل سنة واحدة من تارٌخ التصنٌل.
 

تكون الشركة ملتزمة بخطة بٌ  تتضمن خسارة للسٌطرة على شركة تابعة ٌتم تصنٌل جمٌ  موجودات ومطلوبات تلك عندما 
الشركة التابعة كمحتفظ ب ا للبٌ  عند تلبٌة الشروط الواردة اعةه بغذ النظر عن فٌما اذا كانت الشركة سول تحتفظ بحقدوق 

 عد البٌ .ملكٌة غٌر مسٌطرة فً الشركة التابعة السابقة ب
 

عندما تلتزم الشركة بخطة بٌ  تتضمن استبعاد الستثمار أو حصة فً استثمار فدً شدركة زمٌلد  أو مشدروع مشدترك فاند  ٌدتم 
تصنٌل االستثمار أو جزء من االستثمار الذي سول ٌتم استبعاده كمحتفظ ب  للبٌ  عند تلبٌدة الشدروط الدواردة اعدةه وتتوقدل 

قدوق الملكٌدة فٌمدا ٌتعلدق بدالجزء المصدنل كمحدتفظ بد  للبٌد  .ٌدتم االسدتمرار بتسدجٌل أي جدز الشركة عندد اسدتخدام طرٌقدة ح
تتوقدل  ، محتفظ ب  الستثمار فً شركة زمٌلة أو مشروع مشترك لم ٌتم تصنٌف  كمحتفظ للبٌ  باستخدام طرٌقة حقوق الملكٌدة

ان الشدركة للتدؤثٌر الفعدال علدى الشدركة الزمٌلدة او الشركة عن استخدام طرٌقدة حقدوق الملكٌدة عندد االسدتبعاد عنددما ٌندتج فقدد
 المشروع المشترك. 
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فً الشركة الزمٌلة أو المشروع المشترك وفقدا للمعٌدار المحاسدبً الددولً متبقٌة د االستبعاد تقوم الشركة بتسجٌل أٌة حصة بع
تمثل شركة زمٌلة او مشدروع مشدترك وفدً هدذه الحالدة تسدتخدم الشدركة طرٌقدة حقدوق  المتبقٌةاال إذا كانت الحصة  21رقم 

 قة بالمحاسبة عن االستثمارات فً شركة زمٌلة و المشارٌ  المشتركة الواردة أعةه(الملكٌة )انظر السٌاسة المحاسبٌة المتعل
)والمجموعات المستبعدة( والمصنفة كموجودات محتفظ بٌ ا للبٌ  بالقٌمة الدفترٌة السابقة  ٌتم قٌا  الموجودات غٌر المتداولة

 أو القٌمة العادلة ناقصا تكالٌل البٌ  اٌ ما أقل.
 

 ومعداتممتلكات وآالت  2-2
بالتكلفددة التارٌخٌددة بعددد طددرح االسددت ةك المتددراكم وخسددائر ال بددوط المتراكمددة )مددا عدددا ظ ددر الممتلكددات واآلالت والمعدددات ت

األراضً حٌا أن ا ال تست لك(. ٌتم االعترال بالنفقات المتكبدة إلستبدال أي من مكونات األصدل كبندد منفصدل وٌدتم رسدملت  
لجزء المستبدل وترسمل أٌة نفقات أخرى فقط عند زٌادة المنداف  االقتصدادٌة المسدتقبلٌة المتعلقدة مقابل شطب المبالغ الدفترٌة ل

 باألصل. 
 

 أما تكالٌل اإلصةح والصٌانة الدورٌة للممتلكات واآلالت والمعدات ٌعترل ب ا فً قائمة األرباح اوالخسائر عند تكبدها.
 

والمعدات فً ن اٌة كل سدنة وفدً حالدة إخدتةل العمدر اإلنتداجً المتوقد  عمدا ٌتم مراجعة العمر االنتاجً للممتلكات واآلالت 
 سبق تقدٌره سابقاً ٌتم است ةك القٌمة المتبقٌة الدفترٌة على العمر اإلنتاجً المتبقً بعد إعادة التقدٌر إعتباراً من السنة التدً تدم

 فٌ ا إعادة التقدٌر.
 

واالسدتعادة وااللتزامدات المماثلدة )تفكٌدك وازالدة االصدل( تدتم إضدافة التغٌدرات فدً فٌما ٌتعلق فً االلتزامات الحالٌدة لززالدة 
االلتزام الى تكلفة األصل ذو العةقة أو خصم ا من  فً الفترة الحالٌة بحٌا ال ٌزٌدد المبلدغ المخصدوم مدن تكلفدة األصدل عدن 

إندد  ٌجددب االعتددرال بالزٌدادة فددوراً فددً قائمددة مبلغد  المسددجل، وإذا زاد االنخفدداذ فددً االلتدزام عددن المبلددغ المسددجل لألصدل ف
تنظدر فٌمدا إذا  شدركة. إذا نجم عن التعدٌل إضافة الدى تكلفدة األصدل، فدإن الائر والدخل الشامل اآلخر األولٌةاالرباح او الخس

 شدركةذلك، تقدوم الكان ذلك داللة على ان المبلغ الجدٌد المسجل لألصل قد ال ٌكون قابةً لةسترداد بكامل ، وإذا كان األمدر كد
 باختبار األصل ألجل االنخفاذ فً القٌمة وذلك بتقدٌر قٌمتد  القابلدة لةسدترداد ومعالجدة أٌدة خسدارة فدً انخفداذ القٌمدة فدً

 .رباح او الخسائر االولٌةاال قائمة
 

ٌدة الةزمدة السدتكمال ٌتم رسملة تكالٌل التموٌل للقروذ التً استخدمت مباشرة لتموٌل إنشاء الموجودات خةل الفتدرة الزمن
 تلك الموجودات وإعدادها لةستخدام المحدد ل ا وذلك عندما ٌكون األصل مإهل لتحمل تكلفة اإلقتراذ.

 

بطرٌقدة القسدط الثابدت علدى مددى العمدر اإلنتداجً  ربداح أو الخسدائر االولٌدةتم االعترال بمصرول االسدت ةك فدً قائمدة األ
اآلالت والمعددات. ٌدتم اسدت ةك الموجدودات المقامدة علدى أراضدً مسدتؤجرة )تحسدٌنات المقدر لكل بند من بندود الممتلكدات و

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

 لممتلكات واآلالت والمعدات ٌتم المحاسبة عن ا كبنود منفصلة.ا ٌختلل العمر اإلنتاجً لبنود اعندم
 

م احتساب االست ةك على جمٌ  بنود الممتلكدات واآلالت والمعددات وذلدك لتخفدٌذ قٌمت دا الدفترٌدة حسدب العمدر االنتداجً ٌت
 المقدر كما ٌلً :

 

 األعمار االنتاجٌة النوع  األعمار االنتاجٌة النوع

 ٪ 21 - 11 عدد وأدوات  ٪ 11 - 3 مبانً وصوام 

 ٪ 25 - 2,5 اتأثاا وتج ٌز  ٪ 25 - 5 آبار وملحقات ا

 ٪ 3 طرق المشروع  ٪ 21 - 11 آلٌات ومعدات زراعٌة

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

 ٪ 11 - 2 أشجار ونبات مثمرة  ٪ 21 - 6 آالت وتج ٌزات
 

سنة مالٌدة، للتؤكدد مدن أن دا  بمراجعة االعمار االنتاجٌة والقٌمة المتبقٌة للممتلكات واآلالت والمعدات فً ن اٌة كل شركةتقوم ال
تعك  المنفعة المتحصل علٌ ا، وفً حال وجدود فدرق ٌدتم التعامدل معد  كتغٌدرات فدً التقددٌرات المحاسدبٌة )فدً سدنة التغٌٌدر 

 والسنوات الةحقة(.
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 التكالٌف الالحقة  2-2
تسجل تكلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضدمن القٌمدة المدرجدة لدذلك البندد إذا كدان مدن المحتمدل 

تكمن فً ذلك الجزء إضافة إلى إمكانٌة قٌا  تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، وٌدتم إلغداء  شركةتدفق مناف  اقتصادٌة مستقبلٌة لل
 اعترال القٌمة المدرجة للجزء القدٌم المستبدل.

 

تسجل التكالٌل والمصارٌل الٌومٌة التً تتحمل ا الشركة على صٌانة وتشغٌل الممتلكات واآلالت والمعدات فً قائمة االرباح 
 ٌة عند تكبدها. ٌتم رسملة التحسٌنات التً تزٌد بصورة جوهرٌة من قٌمة األصل أو عمر االصل المعنً.او الخسائر االول

 

 اإلٌجار 2-9
ٌتم تصنٌل عقود اإلٌجار كإٌجارات تموٌلٌة عندما تتحول بموجب شروط عقود اإلٌجار المخاطر ومناف  التملك إلى 

 ف ا كعقود إٌجار تشغٌلٌة.المستؤجر بشكل جوهري. كل عقود اإلٌجار األخرى ٌتم تصنٌ
 

 الشركة كمؤجر    ( أ
ٌتم تحقٌق إٌراد اإلٌجار من اإلٌجارات التشغٌلٌة وفقا لطرٌقة القسط الثابت بناء على فترة عقد اإلٌجار المتعلق ب ا. ٌتم 

ألصل المإجر إضافة التكالٌل األولٌة المباشرة المتعلقة بالتفاوذ وإعداد عقد اإلٌجار التشغٌلً إلى القٌمة الدفترٌة ل
 بحٌا ٌتم االعترال ب ا وفقا لقاعدة القسط الثابت وعلى أسا  فترة اإلٌجار.

 

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

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

 

ٌتم توزٌ  مدفوعات اإلٌجار ما بٌن التكالٌل المالٌة وتنزٌل لةلتزام المستحق بموجب عقد اإلٌجار التموٌلً ب دل 
قائمة األرباح او المتبقً من االلتزام. ٌتم تحمٌل تكالٌل التموٌل مباشرة إلى  تحقٌق سعر فائدة ثابت على الرصٌد

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

 

ة القسط الثابت طرٌقوفقا ل األولٌة األرباح أو الخسائر قائمة ول ضمنٌتم االعترال بدفعات اإلٌجارات التشغٌلٌة كمصر
وبناء على فترة التؤجٌر. توزع المناف  االقتصادٌة الممنوحة أو المتوقعة كمحفز للدخول فً عقد إٌجار تشغٌلً على 

 أسا  القسط الثابت على فترة التؤجٌر.
 

 تكلفة االقتراض 2-31
من المتوق  أن ٌستغرق إنجازه وبناء أو إنتا  أصل مإهل للرسملة،  أو باقتناء، تكالٌل االقتراذ التً ترتبط مباشرة

ٌتم تحمٌل ا كجزء من تكلفة ذلك األصل حتى استكمال اإلنجاز أو  فإن  للغرذ المقام من أجل  أو حتى بٌع  فترة من الزمن،
 البٌ .

ترضددة مددن تكلفددة االقتددراذ، وذلددك فددً حدددود مددا تددم ٌددتم خصددم اإلٌددرادات الناتجددة عددن االسددتثمار المإقددت ل ددذه األمددوال المق
 اقتراض  خصٌصاً من أجل الحصول على األصل المإهل.

 

 إن جمٌ  تكالٌل االقتراذ األخرى تظ ر ضمن األرباح أو الخسائر فً السنة التً تم تحمٌل ا ب ا.
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 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 رة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(إٌضاحات مختا
 م 8132مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي( 

 
 مخصصات منافع الموظفٌن 2-33

 السعودي. سوبٌ ا وفقاً لنظام العملتقوم الشركة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتؤمٌن االجتماعً لمن
 

 اإلجازات السنوٌة   ( أ
 السعودي. نظام العمل عمل استحقاق لةلتزامات المقدرة الستحقاقات الموظفٌن المتعلقة باإلجازات السنوٌة بناء علىٌتم 

 

 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  ( ب
،  شدددركةتسدددتحق مكافدددؤة ن اٌدددة الخدمدددة لكافدددة المدددوظفٌن العددداملٌن وفقددداً لشدددروط وأحكدددام نظدددام العمدددل المتبددد  فدددً ال

 ات م.عند انت اء عقود خدم
 

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

 

الٌل بغرذ الوفاء ب ذه االلتزامات المسدتقبلٌة. تض  الشركة االفتراضات التً تستخدم عند تحدٌد العناصر الرئٌسٌة للتك
ٌتم وض  هذه االفتراضدات بعدد استشدارة الخبٌدر االكتدواري فدً الشدركة وتشدمل تلدك االفتراضدات التدً تسدتخدم لتحدٌدد 
تكلفة الخدمة االعتٌادٌة وكدذلك عناصدر التموٌدل المتعلقدة بالمطلوبدات. ٌقدوم الخبٌدر االكتدواري المإهدل باحتسداب التدزام 

 المناف  المحددة وذلك باستخدام طرٌقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة.
 

ٌدتم االعتددرال بإعدادة تقٌددٌم التزامددات المنداف  المحددددة التددً تتكدون مددن األربداح والخسددائر االكتوارٌددة مباشدرة فددً قائمددة 
علددى التزامددات المندداف   تحدددد الشددركة مصددرول الفائدددة الصددافًواألربدداح او الخسددائر والدددخل الشددامل اآلخددر األولٌددة، 

ة عند بداٌة الفتدرة السدنوٌة دالمحددة للفترة عن طرٌق تطبٌق معدل الخصم الذي ٌستخدم فً قٌا  التزامات المناف  المحد
وصافً االلتزامات المحددة فٌما بعد باألخذ باالعتبار أي تغٌر ٌطرأ على صافً التزامدات المنداف  المحدددة خدةل الفتدرة 

ت والمدددفوعات لةلتزامددات. ٌددتم االعتددرال بمصددرول الفائدددة الصددافً والمصددروفات األخددرى المتعلقددة نتٌجددة المسدداهما
 بخطط المناف  المحددة فً قائمة األرباح أو الخسائر األولٌة.

 

 المخصصات 2-38

ٌر أن بشكل كب المحتملتجنب المخصصات عند وجود التزامات قانونٌة أو متوقعة على الشركة ناجمة عن أحداا سابقة ومن 

تتطلب استخدام الموارد المالٌة لسداد هذا االلتزام. ٌتم ادرا  المصارٌل المتعلقدة بدؤي مخصدص فدً قائمدة الددخل بعدد خصدم 

 المبالغ المستردة إن وجدت.
 

 ربحٌة السهم   2-31

ٌدتم ربحٌدة السد م المخفضدة )إن وجددت( وذلدك لألسد م العادٌدة، حٌدا )خسدارة( ربحٌة الس م األسا  و)خسارة( ٌتم عرذ 

ربحٌددة السدد م األسددا  بقسددمة الددربح أو الخسددارة الخاصددة بحملددة األسدد م العادٌددة للشددركة علددى المتوسددط )خسددارة( احتسدداب 

المرجح لعدد األس م العادٌة القائمة خةل الفترة، معدلة بعددد األسد م العادٌدة المعداد شدراإها أو المصددرة خدةل الفتدرة. وٌدتم 

فضة بتعدٌل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األس م العادٌة للشركة والمتوسدط المدرجح ربحٌة الس م المخ)خسارة( احتساب 

 لعدد األس م القائمة خةل الفترة بآثار جمٌ  األس م العادٌة المخفضة المحتمل إصدارها.
 

 المعامالت بالعمالت األجنبٌة  2-34

لبٌئة االقتصادٌة الرئٌسٌة التً تمار  الشركة نشداط ا ٌتم تسجٌل المعامةت التً تقوم ب ا الشركة بعمةت مختلفة عن عملة ا

 تحوٌدلاللاير السعودي( باستخدام أسعار الصدرل السدائدة بتدارٌخ حددوا تلدك المعدامةت. ٌدتم  -من خةل ا )عملت ا الوظٌفٌة 

وٌدتم االعتدرال بؤربداح  ةالقدوائم المالٌدة األولٌد الموجودات وااللتزامات النقدٌة باستخدام أسعار الصرل السائدة بتارٌخ إعدداد

 وخسائر فروقات العملة الناجمة مباشرة فً قائمة االرباح او الخسائر األولٌة.
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م8132مارس 13فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
 

 

 المصارٌف 2-30
. تتمثل االٌراداتتتضمن المصارٌل البٌعٌة والتسوٌقٌة المصارٌل المباشرة وغٌر المباشرة التً ال تعتبر جزء من تكلفة

مصارٌل البٌ  والتسوٌق فى كل ما ٌتعلق بنشاط البٌ  وسٌارات توصٌل البضاعة باإلضافة إلى باقً المصارٌل األخرى 
 لمتعلقة بالتسوٌق. ا
 

تتضمن المصارٌل العمومٌة واإلدارٌة التكالٌل المباشرة وغٌر المباشرة التً لٌست جزءا محدداً من األنشطة التشغٌلٌة حٌا 
 تتضمن الرواتب وحقوق الموظفٌن األخرى واإلٌجارات وأتعاب الخدمات اإلستشارٌة ومصارٌل االتصاالت وغٌرها.

 

المصارٌل العمومٌة واإلدارٌة على و، والمصارٌل البٌعٌة والتسوٌقٌة، تركة بٌن تكلفة المبٌعاترٌل المشٌتم توزٌ  المصا
 أسا  منتظم عند الحاجة الى ذلك .

 
 مخصص الزكاة 2-39

زكاة والدخل فً المملكة العربٌة السعودٌة. ٌتم االستدراك للزكاة وفقا لمبدأ لل ال ٌئة العامة تخض  الشركة لتعلٌمات
ٌجري تسجٌل أٌة فروقات بٌن المخصص والربط الن ائً وم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي، االستحقاق. ٌت

 عند اعتماد الربط الن ائً حٌا ٌتم حٌنئذ تسوٌة المخصص.

 
 القطاعات التشغٌلٌة  2-32

  

 :  شركةالقطاع التشغٌلً هو احد مكونات ال

المتعلقدة  مصدارٌل)بمدا فدً ذلدك اإلٌدرادات وال مصدارٌلل عن دا الذي ٌقوم بؤنشطة أعمال قد ٌكتسب من ا إٌرادات وٌتحمد (أ

 نفس ا( .  شركةبمعامةت م  مكونات ال

بشدكل مندتظم   مدن قبدل رئدٌ  صدانعً القدرارات التشدغٌلٌة بالمنشدؤة التخداذ قدرارات حدول  -الذي تراج  نتائج  التشدغٌلٌة  (ب

 ، ولتقوٌم أدائ  .لموارد التً سٌتم تخصٌص ا للقطاعا

 تتوفر عن  معلومات مالٌة منفصلة .  ( الذي 
 

نتددائج القطدداع التشددغٌلً التددً تددم التقرٌددر عن ددا لددرئٌ  صددانعً القددرارات التشددغٌلٌة تتضددمن البنددود المباشددرة التعلقددة بالقطدداع 
كمددا هددو موضددح فددً  قطاعددات تشددغٌلٌة شددركةالتشددغٌلً والبنددود التددً تددوزع علددى القطدداع التشددغٌلً بدرجددة معقولددة . لدددى ال

 .(17ح رقم )ٌضااإل
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

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

  م8132مارس 13فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 
 )باللاير السعودي(

 
 

 ممتلكات وآالت ومعدات -2

 

 اراضً زراعٌة* 
 

 بانً وصوامعم
 

 آبار و ملحقاتها
آلٌات وعدد ومعدات 

  زراعٌة واثاث وتجهٌزات
 

 وسائل نقل
 

 طرق المشروع
قطع رأسمالٌة 

 وعمرات
اشجار و نباتات 

 **مثمرة
اشجار و نباتات غٌر 

 مثمرة 
الثروة 
 الحٌوانٌة

 مشروعات 
 إجمالً قٌد التنفٌذ

             التكلفة

 3,390,382,182 2,889,102 119,224 383,140,989 891,322,322 82,429,229 18,428,021 41,993,119 329,121,289 312,451,217 77,121,742 52,711,111 م8132ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 1,521,176 515,412 - 6,112,163 -  1,132,524 - - 46,646 1,714,375 - - إضافات

 (11,763,723) - - -  (11,541,613) - - - (214,121) - - - استبعادات

 -  (1,174,216) - 1,174,216  - - - - -  - - - اعادة تصنٌل

 -  -  - (27,173,441) 27,173,441  - - - -  - - - تحوٌةت

 3,391,940,121  9,201,001  119,224 313,112,492   829,238,134  89,939,421 18,428,021 41,993,119 320,919,800  194,399,398 22,329,242 02,239,111 م8132مارس  13الرصٌد فً 

             اإلستهالك

 098,438,121 -  119,291 -  42,944,802  30,829,130 34,422,129 14,331,292 338,822,939 184,889,191 48,229,421 - م8132ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 14,517,712 -  - -  4,111,261 2,512,216 241,211 214,551 3,143,175 3,157,712 237,422 - إضافات

 (11,763,714) -  - -  (11,541,613) - - - (214,111) - - - إستبعادات

 1,121,317  - - -  -  - - - 1,121,317  - - - هبوط فً قٌمة الموجودات ***

 092,820,124  -  119,291 -  48,490,081  32,228,313 34,232,822 14,980,409 339,342,311  182,824,300 41,931,992 - م8132مارس  13الرصٌد فً 

             صافً القٌمة الدفترٌة كما فً :

 099,999,999  9,201,001  33 313,112,492  814,139,493 33,212,119 32,200,820 0,210,221 09,209,300  99,228,112 11,020,221 02,239,111 م 8132مارس  13

 918,230,904  2,889,102  33 383,140,989  833,841,981 31,812,023 32,990,494 9,001,419 91,220,231  92,880,404 14,431,892 02,239,111 م 8132دٌسمبر  13

 

 .(16)اٌضاح  وأنشطت ا وأعمال االشركة تتمثل األراضً الزراعٌة فً المنح الحكومٌة المقٌدة والتً تم تقٌٌم ا من قبل مكاتب متخصصة وتشمل هذه األراضً مبانً  * 

هد  الموافدق 25/12/1441لاير سعودي من رصٌد األشجار والنباتات المثمرة وقد صدر قرار وزارة البٌئة والمٌاه والزراعة بإٌقدال زراعدة البرسدٌم قبدل حلدول تدارٌخ  23,617,261ٌتضمن تكلفة البرسٌم مبلغ وقدره  ** 
 م.12/11/2112

 .متعلقة بزراعة البرسٌمغٌر متداولة  موجوداتقٌمة  مثل هبوط فًلاير سعودي ٌ 1,121,317و المعدات مبلغ  ٌتضمن بند اآللٌات *** 
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
  م8132 مارس 31فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 

 )باللاير السعودي( 
 

 موجودات حٌوٌة -9

 الرصٌد القائم كما فً  
 م2813 مارس 13 

 )غٌر مراجعة(
 م8132دٌسمبر  13 

 )مراجعة(
 7,716,617  16,221,261 رصٌد بداٌة السنة

 225,132,122  65,611,121 اضافات
 (276,644,265)  (34,436,265) محصول محول الى المخزون

 42,044,929  39,829,291 
 

 إدارة المخاطر الزراعٌة
 تتعرذ الشركة للمخاطر االتٌة و المتعلقة بؤنشطت ا الزراعٌة :

 المخاطر التنظٌمٌة والبٌئٌة : ( أ
تخص  الشركة لكافة القوانٌٌن واالنظمة السارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ، و قد وضعت الشركة مجموعة من السٌاسات و 

 ت التً ت دل الى االلتزام بكافة القوانٌٌن البٌئٌة المعمول ب ا.االجراءا
 المخاطر المتعلقة بالمناخ  ( ب

تتعرذ الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغٌرات المناخٌة و العوامل الطبٌعٌة االخرى ، و قد قامت الشركة بعمل ادارة 
 ة الناجمة عن ا. لمراقبة هذا النوع من المخاطر ب دل التقلٌل من حجم الخسار

  

 رأس المال -31

 لاير سعودي . 11ملٌون س م بقٌمة اسمٌة للس م  31ملٌون لاير سعودي مقسم إلى  311إن رأ  مال الشركة 
 

 احتٌاطً نظامً -33

تٌداطً االحتٌداطً النظدامً الدى ان ٌبلدغ االح وتحوٌل  الى٪ من صافً الدخل 11بموجب النظام األساسً ، فإن على الشركة إقتطاع 
لشدركة لٌتوافدق مد  تعددٌل النظدام األساسدً لم 2112ابراٌدل  21جمادى اآلخر الموافق  23بتارٌخ تم  .٪ من رأ  المال المدفوع51

٪ مدن 31 ٪ مدن صدافً الددخل الدى اإلحتٌداطً النظدامً حتدى ٌبلدغ هدذا اإلحتٌداط11ًنظام الشركات الجدٌد الذي ٌنص على تحوٌل 
 . المدفوع مالالرأ  

 
 حٌة السهم رب -38

 

  مارس 3لفترة الثالثة أشهر من 
 مارس 13حتى 

 
 م8132

 )غٌر مراجعة (
 م8132 

 مراجعة (غٌر)

 2,111,427  (23,155,153) الفترةدخل  )خسارة( صافً 
 31,111,111  31,111,111  المتوسط المرجح لعدد األس م

 1,82  (1,21) الفترة دخل)خسارة( الربح األساسً للس م من صافً )الخسارة( 
 

 نقد وما فً حكمه -31
 

 مارس 13كما فً  

 م8132 
 غٌر مراجعة ((

 م8132 
 مراجعة (غٌر )

 22,344,131  11,131,151 نقد فً البنوك
 1,111,646  222,417 نقد فً الصندوق

 89,191,220  98,831,092 النقد وما فً حكم ، قائمة التدفقات النقدٌة األولٌة
 

81/82 



 



 

 

 

 الجوف للتنمٌة الزراعٌةشركة 
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 م8132مارس 13فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 
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 إدارة المخاطر  -األدوات المالٌة  -34

 ، المدٌنون التجارٌون و، وما فً حكم المالً األولٌة للشركة بشكل أسا  من النقد تتكون األدوات المالٌة المقٌدة فً قائمة المركز 
 األخرى. والدائنون التجارٌون والمصارٌل المستحقة واألرصدة الدائنةالمصارٌل المدفوعة مقدماً واألرصدة المدٌنة األخرى  و

 

 العمالتمخاطر 
 األدوات المالٌة نتٌجة للتغٌر فً أسعار صرل العمةت األجنبٌة. من التغٌرات والتذبذبات فً قٌمةالعمةت تنتج مخاطر 

 

الددوالر األمرٌكدً. وحٌدا أن سدعر صدرل الدلاير وبؤٌة عملٌات ذات أهمٌة نسدبٌة بدالعمةت عددا الدلاير السدعودي،  شركةلم تقم ال
أسدعار صددرل العمددةت  شددركةرة الال تمثددل مخدداطر عمدةت هامددة. تراقدب إدالددذا فإن دا  السدعودي مثبددت مقابدل الدددوالر األمرٌكدً
 وتعتقد أن مخاطر العمةت غٌر جوهرٌة.

 

 مخاطر االئتمان
إن االدوات  خسارة مالٌة. شركةتمثل مخاطر االئتمان فً إخفاق أحد األطرال فً أداة مالٌة فً الوفاء بالتزام  والتسبب فً تكبد ال

النقدٌدة بدالبنوك وذمدم العمدةء. تقدوم  مدن ان تتضدمن بشدكل أسدا التدً ٌمكدن أن تتعدرذ لمخداطر اإلئتمد شدركةالمالٌة الخاصة بال
سٌاسة بخصوص حجم األموال المودعة فً  شركةذات موثوقٌة وقدرة إئتمانٌة عالٌة كما أن لدى البنوك بإٌداع أموال ا فً  شركةال

تتعدرذ لمخداطر إئتمدان هامدة مدن  والتتوقد  اإلدارة وجدود مخداطر إئتمدان هامدة تندتج مدن ذلدك. كمدا ال تتوقد  اإلدارة أنبندك كل 
 الذمم بمراقبة حسابات العمةء نظراً ألن لدٌ ا قاعدة عرٌضة من العمةء التً تعمل فً أنشطة مختلفة ومواق  متعددة كما أن ا تقوم

 الى وجود ضمانات مقدمة من العمةء لتغطٌة أٌة مدٌونٌات متوق  عدم تحصٌل ا . باالضافة دورٌاً  القائمة المدٌنة
 

 مخاطر السٌولة
على مقابلة إلتزامات ا المتعلقة بالمطلوبات المالٌة حال استحقاق ا. تتم مراقبة إحتٌاجدات  شركةتتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة ال

 السٌولة على أسا  ش ري وتعمل اإلدارة على التؤكد من توفر أموال كافٌة لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاق ا.
 

على الحدد مدن مخداطر السدٌولة  شركةتعمل الومن الذمم الدائنة ومستحقات وأرصدة دائنة أخرى،  شركةت المالٌة للتتكون المطلوبا
عن طرٌق التؤكد من توفر تس ٌةت بنكٌة، باإلضافة إلى إجراء موائمة بٌن فترات تحصٌل أرصدة العمدةء وفتدرات سدداد أرصددة 

 الموردٌن واألرصدة الدائنة األخرى.
 

 عار العموالتمخاطر أس
تظ ر مخاطر العموالت من التغٌرات والتذبذبات المحتملة فً معدالت العموالت التً تدإثر علدى الدربح المسدتقبلً أو القدٌم العادلدة 

 تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تؤثٌر مخاطر أسعار العموالت لٌ  جوهرٌاً. شركةلألدوات المالٌة وتراقب ال
 

 القٌمة العادلة
مة العادلة هً القٌمة التً سٌتم استةم ا لبٌ  احد الموجودات، أو دفع ا لتحوٌل أي من المطلوبدات ضدمن معدامةت منتظمدة إن القٌ

 بٌن المتعاملٌن بالسوق فً تارٌخ القٌا . وعلى هذا النحو، ٌمكن ان تنشؤ الفروقات بٌن القٌم الدفترٌة وتقدٌرات القٌمة العادلة. ٌقوم
وعلٌد  تعتقدد  القٌدا  المسدتند إلدى السدوق واإلفتراضدات التدً ٌسدتخدم ا المشداركون فدً السدوق.على اسدا  ة تعرٌل القٌمة العادل

 اإلدارة أن القٌمة العادلة مقاربة للقٌم الدفترٌة.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( تصرةالمخاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م8132مارس 13فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 
لقٌمة ٌظ ر الجدول أدناه القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة بما فً ذلك مستوٌات م فً النظام المتدر  ل

لموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة التً لم ٌتم قٌاس ا بالقٌمة العادلة إذا كانت القٌمة العادلة، وال ٌتضمن معلومات القٌمة العادلة ل
 الدفترٌة تقارب القٌمة العادلة بصورة معقولة.

 م8132 مارس  13كما فً  

 االجمالً القٌمة العادلة القٌمة الدفترٌة 

  1مستوى  8مستوى  3مستوى   

     بالقٌمة العادلةالموجودات المالٌة التً ال تقاس 
      

 - - - - 22,171,437 مدٌنون تجارٌون، صافً

 - - - - 12,213,562 نقد وما فً حكم 

  - -  334,820,110 اإلجمالً

المطلوبات المالٌة التً ال تقاس بالقٌمة       

 العادلة

     

 12,462,156 - 12,462,156 - 12,462,156 قروذ

 24,522,567 - 24,522,567 - 24,522,567 ادئنة أخرى مصارٌل مستحقة وأرصدة

 36,561,224 - 36,561,224 - 36,561,224 دائنون تجارٌون

 29,910,112 - 29,910,112 - 29,910,112 االجمالً
   

 م8132دٌسمبر  13كما فً  

 االجمالً القٌمة العادلة القٌمة الدفترٌة 
  1مستوى  8مستوى  3مستوى   

     ت المالٌة التً ال تقاس بالقٌمة العادلةالموجودا
  - - - - 

 - - - - 41,124,126 مدٌنون تجارٌون، صافً

 - - - - 61,276,111 نقد وما فً حكم 

 - - - - 332,993,339 اإلجمالً

     المطلوبات المالٌة التً ال تقاس بالقٌمة العادلة      

 12,323,433 - 12,323,433 - 12,323,433 قروذ

 22,136,452 - 22,136,452 - 22,136,452 مصارٌل مستحقة وأرصدة ادئنة أخرى

 36,411,323 - 36,411,323 - 36,411,323 دائنون تجارٌون

 22,209,892 - 22,209,892 - 22,209,892 االجمالً
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م8132مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 )باللاير السعودي(
 

 
 مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة  - 30
 

 الحركة فً صافً التزام المنافع المحددة
 التزام المناف  المحددة ٌشتمل فقط على التزام المناف  المحددة، إن الحركة فً التزام المناف  المحددة هو كما ٌلً: إن صافً

 

 م8132مارس  13 

 )غٌر مراجعة(

 م8132دٌسمبر  13

 ) مراجعة(

 25,113,421 21,112,316 الرصٌد االفتتاحً
   

   المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر

 2,211,111 412,356 خدمة الحالٌةتكلفة ال

 131,541 361,121 تكلفة الفائدة
   

   المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

   )األرباح( / الخسائر اإلكتوارٌة الناتجة عن:

 (2,526,152) - التعدٌةت بناءاً على الخبرة ))األرباح( / الخسائر((

   الحركة فً النقد

 (5,215,522) (551,426) المكافؤة المدفوعة
   

 83,318,139 83,188,410 الرصٌد 

 
 الخسائر: أو تم إثبات المصارٌل ضمن البنود التالٌة فى قائمة االرباح 

 

 م8132مارس  13 

 )غٌر مراجعة(

 م8132دٌسمبر  13

 ) مراجعة(

 3,261,611 511,315 تكلفة االٌرادات

 143,161 71,111 مصارٌل بٌ  وتسوٌق

 425,221 121,321 عمومٌة وإدارٌة مصارٌل

 
 منح حكومٌة مقٌدة -39

تمثددل قٌمددة األراضددً المحٌدداة والتددً تسددلمت ا الشددركة كمنحددة مقٌدددة مددن الدولددة، حٌددا تددم تقٌٌم ددا بالقٌمددة العادلددة مددن قبددل مكاتددب 
روط حٌدا ٌدتم ( وضدمن المطلوبدات طوٌلدة األجدل إلدى أن ٌدتم تحقدق الشد2متخصصة وتم ادراج ا ضمن بند األراضدً )إٌضداح 

 حٌنئذ  إدراج ا ضمن حقوق المساهمٌن.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةاألولٌة إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة 
 م8132مارس 13فً  الثالثة أشهر المنتهٌةلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 طاعٌة   المعلومات الق -32

ٌتكون النشاط الرئٌسً للشركة من قطاعدات تشدتمل علدى اإلنتدا  الزراعدً بشدقٌ  النبداتً والحٌدوانً وتصدنٌ  وتسدوٌق المنتجدات 
 م لكل قطاع : 2112مار  31النباتٌة والحٌوانٌة. فٌما ٌلً بٌاناً بالمعلومات القطاعٌة المختارة فً 

 

 اإلجمالً تصنٌع -عً نشاط زرا نباتً -نشاط زراعً  م8132مارس  13

 41,632,261 17,215,747 23,232,522 اإلٌرادات

 14,517,712 4,421,363 11,176,345 اإلست ةكات

 (23,155,153) (17,722,151) (6,227,112) الدخل )الخسارة(

 212,942,908 142,484,229 493,088,221 إجمالً الموجودات

 
 اإلجمالً تصنٌع -ط زراعً نشا نباتً -نشاط زراعً  م8132مارس  13

 42,117,354 31,561,157 16,636,217 اإلٌرادات

 21,333,211 3,755,541 16,577,752 اإلست ةكات

 2,111,427 7,261,641 241,232 الدخل )الخسارة(

 991,029,421 199,119,191 094,041,381 إجمالً الموجودات

 
 مع االطراف ذات العالقة  المعامالت - 32

و أت مددارة آفدً الشدركة ومنشد اإلدارةفً كبار المساهمٌن واعضاء مجل  اإلدارة وكبار مدوظفً طرال ذات العةقة مثل األتت
 من قبل هذه األطرال. وفٌما ٌلً بٌان باألطرال ذات العةقة بالشركة: هاماً  ٌمار  علٌ ا تؤثٌراً 

 طبٌعة العالقة البٌان

 رل ذوي عةقةمملوكة لطشركة  الٌمنً للسٌاراتشركة 

 أطرال ذات عةقة عضاء مجل  اإلدارة بالشركةأ

 أطرال ذات عةقة كبار موظفً اإلدارة بالشركة
 

 بدالت ومكافآت أعضاء مجل  اإلدارة وكبار التنفٌذٌن ( أ
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  
 م8132  م8132 

 655,221  1,162,121 رواتب ومكافآت اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن

 11,517  - مشترٌات اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن

 451,111  451,111 مكافآت أعضاء مجل  اإلدارة

 177,111  75,111 بدل حضور جلسات مجل  اإلدارة

 211,562  - م2117حافز أرباح 

 
 اعتماد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة -39

 م .11/15/2112فى الشركة ٌة األولٌة المختصرة من قبل مجل  إدارة اعتمدت هذه القوائم المال
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