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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -3بٌانات عامة
ان شركة الجوؾ للتنمية الزراةية "الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموج السجل التجار للشركة الصادر من مدينة
سووكاكا بوورقم  7311113771والصووادر بتوواري 9جمووادى األولووى 0319هو الموافووق  08ديسوومبر 0988م .تمووارل الشووركة نشوواط ا
بموجو القوورار الوووزار رقووم  )67الصووادر ةوون وزار التجووار واضسووت مار بتوواري 23ربيووم األخوور 0319هو الموافووق  7ديسوومبر
 0988م .ويتم وول نشوواط الشووركة الرئيسووي فووي القيووام باضنتوواج الزراةووي بشووقي النبوواتي والحيووواني وتصوونيم وتسووويق المنتجووات النباتيووة
والحيوانية.
السجالت الفرةية :
 -0مصوووونم الجوووووؾ ضنتوووواج زيووووت الزيتووووون والمخلووووالت بمنطقووووة الجوووووؾ  -سووووكاكا  -بسوووويطا ،سووووجل رقووووم 7311108986
بتاري  01صفر  0376ه .
 -2بتاري الحق لتاري القوائم المالية تم استخراج سوجل فرةوي لنشواط تقوديم الخودمات واالةموال الزراةيوة بورقم 7311007276
بتاري  9جماد اول  0331ه .
تبدأ السنة المالية للشركة من بداية ش ر يناير من كل سنة ميالدية وتنت ي بن اية ش ر ديسمبر من نفل السنة.
يقم المركوز الرئيسوي للشوركة فوي منطقوة الجووؾ ويجووز لمجلول اضدار أن ينشوئ ل وا فورو أو مكاتو
المملكة العربية السعودية.

أو تووكيالت داخول وخوارج

 -8أسس اإلعداد
 3-8بٌان االلتزام
تم اةداد القوائم المالية " القوائم المالية") وفقا لمعايير المحاسبة الدولية والمعوايير واالصودارات األخورى المعتمود مون ال يئوة السوعودية
للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
أينما تظ ر ةبار " المعايير الدولية للتقرير المالي" في هذا اضيضاحات ف ي تشير إلى المعايير والتفسيرات الصادر مون قبول مجلول
معايير المحاسبة الدولية والمعايير واضصدارات األخرى التي تعتمودها ال يئوة السوعودية للمحاسوبين القوانونيين "ال يئوة") للتطبيوق فوي
المملكة العربية السعودية باضضافة إلى إفصاحات أضافت ا ال يئة لبعض تلا المعايير وفقا لما ورد فوي و يقوة اةتمواد معوايير التقوارير
المالية الدولية الصادر ةن ال يئة  ،هذا ويقصد بالمعايير واضصدارات األخرى هو ما تعتمدا ال يئة من معايير أو آرا فنية لمواضيم
ال تؽطي ا المعايير الدولية م ل الزكا .
 8-8المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الجدٌدة والتً تم تطبٌقها من ٌ 3ناٌر 8132م .
 3-8-8المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم (" )2األدوات المالٌة"
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )9بداية من  0يناير 2108م الوذى حول محول معيوار المحاسوبة الودولي رقوم
 ) 79األدوات المالية "االةتراؾ والقيال" ،هذا ولم ينتج أ أ ر مالي نتيجة تطبيق هوذا المعيوار حيوث انحصور التؽيور فوي آ وار ؼيور
مالية ناتجة ةن تصنيؾ الموجودات المالية في فئات تختلؾ ةن الفئات التي تبناها معيار المحاسبة الدولي رقوم  79فوي ضوو مف ووم
نموذج أةمال الشركة الذى تبناا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ، )9كما تبنى المعيار من جية خسار االئتمان المتوقعة في ا بات
ال بوط في الموجودات المالية بدال من من جية الخسار المتكبد المتبعة في معيار المحاسبة الدولي رقم  ، )79وفيما يلى بيان باآل ار
ؼير المالية التي نتجت من التطبيق :

معٌار المحاسبة الدولً رقم ()12
الفئة التً تخضع لها
الموجودات المالٌة

اٌضاحات

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

مرابحات ألجل

أدوات مالية محتفظ ب ا حتى تواري
االستحقاق  -بالتكلفة المطفؤ

0

است مارات مالية بالتكلفوة
المطفؤ

أدوات ماليووة مقاسووة بالتكلفووة
المطفؤ

اسوووووت مارات ماليوووووة بؽووووورض
المتوواجر بالقيمووة العادلووة موون
خالل الربح أو الخسار

أدوات ماليووووة بالقيمووووة العادلووووة موووون
خالل الربح أو الخسار

2

اسووت مارات ماليووة بالقيمووة
العادلووة موون خووالل الووربح
أو الخسار

أدوات ماليووة بالقيمووة العادلووة
من خالل الربح أو الخسار

ذمم مدينة

التكلفة المطفؤ

7

ذمم مدينة

التكلفة المطفؤ
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -8أسس اإلعداد (تابع)
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )9الث فئات تصنيؾ أساسية للموجودات المالية بنا ا ةلى نموذج األةمال والذ يتم
في إدار أصل مالي وتدفقات النقدية التعاقدية:
 مقاسة بالتكلفة المطفؤ ،
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار و
 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )9أ ر ةلى السياسات المحاسبية المتعلقة بالمطلوبات المالية للشركة.
 8-8-8المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم ( )35االٌرادات من العقود مع العمالء
بموج معيار المحاسبة الدولي رقم  )08المطبق سابقا ،قامت الشركة بإدراج اضيرادات من بيم البضائم ةندما يكون هناا توقم
كاؾ بؤن هناا منافم اقتصادية مستقبلية سوؾ تتدفق إلى المنشؤ  ،وان يمكن قيال قيمة هذا المنافم بطريقة يعتمد ةلي ا ،ويتم ا بات
االيرادات ةند التسليم ،وهو ما يتماشى مم مضمون متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  )02في هذا النو من االيرادات.
تقدم الشركة خصومات إضافية للعمال وفق األوضا التنافسية وحالة السوق ،لذا يتم إ بات اضيرادات من المبيعات ةلى أسال
السعر المحدد في العقد أو المتفق ةلي مم العميل بعد حسم الخصومات المحدد لكل ةميل ،وهو ما يتماشى مم متطلبات المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم .)02
وةليووو  ،لوووم تنوووتج أيوووة آ وووار ماليوووة مووون تطبيوووق المعيوووار الووودولي للتقريووور الموووالي رقوووم  )02حيوووث ان مبلوووػ االيوووراد الظووواهر بقائموووة
األرباح أو الخسائر لم يتم تعديل بؤية تسويات ناتجة ةن التطبيق .
 1-8المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة قٌد اإلصدار ولم ٌحن موعد تطبٌقها بعد
فيما يلي وصؾ مختصر للمعيار القابل للتطبيق ةلى بنود القوائم المالية للشركة والذى لم يسرى مفعول بعد:
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم " 36عقود اإلٌجار"
أصدر مجلل معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  06في يناير 2106م والذ يطبق ةلى الفترات المالية التي
تبدأ في 2109/10/10م وما بعدها مم السماح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبوق المعيوار الودولي للتقريور الموالي رقوم  .02ي ودؾ
المعيار الى توفير معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أ ر اضيجارات ةلى مركز المنشؤ الموالي وأدائ وا الموالي وتودفقات ا
النقدية.
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقوم  06كيفيوة االةتوراؾ ،القيوال ،العورض واضفصواح ةون ةقوود اضيجوار .يقودم المعيوار نمووذج
محاسبي واحد ،حيث يتطلو مون المسوتؤجرين االةتوراؾ بموجوودات ومطلوبوات جميوم ةقوود اضيجوار إال إذا كانوت مود اضيجوار 02
ش را أو اقل أو أن األصل موضو العقد ذو قيمة منخفضة .يستمر المإجرين بتصنيؾ ةقود اضيجارات كتشؽيلية أو تمويلية ،ضومن
مف وم المعيار الدولي ضةداد التقارير المالية رقم  06المتعلق بالمحاسبة للموإجر دون تؽييور جووهر ةون المعيوار المحاسوبي الودولي
السابق رقم .07
األثر المحتمل للمعٌار الدولً للتقرٌر المالً الجدٌد والمعدل الذي تم إصداره ولم ٌحن وقت تطبٌقه بعد
تقوم الشركة حاليا بدراسة مفصلة للوصول إلى تقييم معقول لتؤ ير تطبيق هذا المعيار ةلى المبالػ المدرجة واضفصاحات الووارد فوي
القوائم المالية للشركة ،وسيتم اضفصاح ةن ذلا حين إنت ا الشركة من تلا الدراسة المفصلة.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -8أسس اإلعداد (تابع)
 4-8المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة الصادرة والتً لم ٌحن موعد تطبٌقها بعد
يظ ر الجدول أدناا المعايير والتفاسير والتعوديالت الصوادر التوي لوم يحون موةود تطبيق وا بعود حتوى تواري صودور القووائم الماليوة
للشركة .وتتوقم الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبل وتعتزم تبني هوذا المعوايير حي موا تكوون مالئموة ،ةنودما
تصبح سارية المفعول:
ٌسري مفعوله اعتباراً من الفترات التيً تبيدأ
فً التوارٌخ التالٌة أو بعدها

المعٌار  /التفسٌر

الـبـٌـان

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 06

ةقود اضيجار

 0يناير 2109م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 07

ةقود التؤمين

 0يناير 2120م

أ -أسس القٌاس
تم إةداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما ةودا التزاموات المنوافم المحودد مخصوس مكافوؤ ن ايوة الخدموة) بالقيموة
الحالية لاللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحد االئتمان المتوقعة وبإستخدام مبدأ اضستحقاق المحاسبي ومبدأ اضستمرارية.
ب -العملة الوظٌفٌة
تم ةرض هذا القوائم المالية بالد السعود ) الذ يم ل العملة الوظيفية للشركة وكذلا ةملة العرض.
 5-8إستخدام الحكم والتقدٌرات
يتطل إةداد القوائم المالية إستخدام األحكام والتقديرات واضفتراضات ال امة والتي تإ ر ةلى المبالػ المقورر ةن وا للموجوودات
والمطلوبات واضفصاح ةن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاري التقرير ،والمبالػ المقرر ةن ا لعيورادات والمصواريؾ
خالل فتر التقرير .يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر ويتم تحديد تلا التقديرات واألحكام ةلى أسال الخبر التاريخيوة
وبعض العوامل األخرى ،بما في ا التوقعات لألحداث المستقبلية المعقولة في ظل هذا الظروؾ .تقوم الشركة بإجرا التقوديرات
واضفتراضووات فيمووا يتعلووق بالمسووتقبل .وتعتقوود إدار الشووركة أن النتووائج الفعليووة ال تختلووؾ ةوون التقووديرات بشووكل جوووهر  .إن
التقديرات واضفتراضات ال امة والتي قد تسب في إجرا تعديالت جوهرية ةلى القيم الدفتريوة للموجوودات والمطلوبوات خوالل
السنة المالية التالية ،قد تم توضيح ا فيما يلي:
أ) مخصس هبوط الذمم المدينة
يتم تحديد مخصس هبوط الذمم المدينة المتوقعة بالرجو إلى مجموةوة مون العوامول للتؤكود مون أن ارصود الوذمم المدينوة ؼيور
مبالػ في ا نتيجة احتمال ةدم تحصيل ا ،ةلى أسوال العمور مون تواري اضةتوراؾ األولوي للوذمم المدينوة لقيوال خسوائر االئتموان
المتوقعة ،تم تجميم الذمم المدينة بنا ةلوى خصوائس مخواطر االئتموان المشوتركة وةودد األيوام المتقادموة .توم اسوتنتاج معودالت
الخسار المتوقعة من المعلومات التاريخية للشركة وتم تعديل ا لتعكل النتيجة المستقبلية المتوقعة والتوي تتضومن أ معلوموات
مستقبلية لعوامل االقتصاد الكلي م ل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي .
) مخصس مخزون متقادم
تقوووم الشووركة بتحديوود المخصووس للمخووزون المتقووادم ةلووى أسووال الخبوور التاريخيووة ،ومعوودل الوودوران المتوقووم للمخووزون ،ةموور
المخووزون وحالت و الراهنووة ،والتوقعووات الحاليووة والمسووتقبلية فيمووا يتعلووق بالمبيعووات .إن اضفتراضووات المسووتند ةلي ووا ةنوود تحديوود
مخصس تقادم المخزون تتضومن اتجاهوات المبيعوات المسوتقبلية ،والمتطلبوات المتوقعوة للمخوزون ومكونوات المخوزون الالزموة
لدةم المبيعات المستقبلية والعروض .إن تقديرات الشركة لمخصوس تقوادم المخوزون قود تختلوؾ جوهريوا مون فتور إلوى أخورى
نتيجة للتؽيرات في ةروض المنتجات المتعلقة بالمخزون.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -8أسس اإلعداد (تابع)
ج) األةمار اضنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقدر الشركة العمور اضنتواجي للممتلكوات واآلالت والمعودات ضحتسوا اضسوت الا .يوتم تحديود هوذا التقوديرات بعود األخوذ فوي اضةتبوار
الؽوورض موون إسووتخدام هووذا الموجووودات أو موود اضنقضووا الفعلووي ل ووذا الموجووودات .تقوووم الشووركة بمراجعووة القيمووة المتبقيووة واألةمووار
االنتاجية ل ذا الموجوادت سنويا ويتم تعديل اضست الا في المستقبل ةندما ترى الشوركة أن العمور اضنتواجي ل وذا الموجوودات يختلوؾ
ةن التقديرات السابقة.
د) ال بوط في قيمة الموجودات ؼير المالية
يتم مراجعة الموجودات ؼير المالية للتؤكد فيما إذا كان هناا أ خسائر نتيجة ال بوط في قيمت ا كلما كانت األحوداث أو التؽيورات فوي
الظروؾ تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد ،ويتم إ بوات خسوار ال بووط فوي القيموة مون خوالل ايجواد الفورق بوين
القيمة الدفترية لألصل والقابلة لالسترداد .ان القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليؾ البيم والقيمة المتبقية
لالستخدام أي ما أةلى .لؽرض تقييم ال بوط يتم تجميم الموجودات إلى أدنى مستوى ل ا حيث يوجد تدفقات نقدية مسوتقلة وحود توليود
النقد) قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات ؼير المالية بخالؾ الش ر وتلا التي تعرضت لل بوط في قيمت ا وذلوا الحتماليوة ةكول
ال بوط في القيمة بتاري كل قائمة مركز مالي  .وةندما يتم الحقا ةكل خسار ال بوط في القيمة ،يتم زياد القيمة الدفترية لألصل أو
وحود توليوود النقوود إلووى التقودير المعوودل لقيمت ووا القابلووة لالسووترداد ،ولكون القيمووة الدفتريووة التووي تموت زيادت ووا يجو أن ال تتجوواوز القيمووة
الدفترية التي كان من الممكن تحديدها ،والتي فيما لو تم تحديدها لم يتم تسجيل أ خسار لل بوط في قيمة الموجودات أو وحود توليود
النقد في السنوات السابقة ،ويتم إ بات ةكل خسار ال بوط في القيمة كإيرادات مباشر فوي قائموة األربواح أو الخسوائر وال يوتم ةكول
خسائر ال بوط في الش ر .
ه ) منافم الموظفين  -خطة المزايا المحدد
يووتم تحديوود تكلفووة مكافووؤ ن ايووة الخدمووة للموووظفين بموج و برنووامج المكافووآت المحوودد ؼيوور الممولووة التووي يووتم قياسو ا باسووتعمال التقيوويم
اضكتوووار  .يشوومل التقيوويم اضكتوووار العديوود موون اضفتراضووات التووي قوود تختلووؾ ةوون التطووورات الفعليووة فووي المسووتقبل .وتشوومل هووذا
اضفتراضات تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الروات  ،وسلوا العاملين ،ومعودل دوران العواملين .ونظورا لتعقيود التقيويم
وطبيعت طويلة األجل فإن التزام المكافؤ المحدد ؼير الممولة شديد الحساسية للتؽيرات في هذا اضفتراضات ،لوذا توتم مراجعوة جميوم
اضفتراضات مر أو أك ر في السنة الواحد ةند الضرور .
و) البنود المتداولة والؽير متداولة
يتم ةرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركوز الموالي ةلوى أسوال تصونيف ا كمتداولوة أو ؼيور متداولوة ،يعتبور األصول متوداول
ةندما يكون:
 من المتوقم أن يتحقق أو ينوى بيع أو است الك خالل دور التشؽيل العادية. محتفظ ب لؽرض المتاجر . من المتوقم أن يتحقق خالل فتر ا ني ةشر ش را فيما بعد فتر التقرير ،أو نقد أو ما في حكم ما لم يكن مقيد من أن يوتم صورف أو اسوتخدام لتسووية التوزام لمود ال تقول ةون ا نوي ةشور شو را بعود فتورالتقرير.
جميم الموجودات األخرى يتم تصنيف ا كموجودات ؼير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة ةندما يكون:
 من المتوقم أن يتم تسويت ا خالل دور التشؽيل العادية. محتفظ ب ا لؽرض المتاجر . يحين موةد استحقاق ا للتسوية خالل فتر ا ني ةشر ش را فيما بعد فتر التقرير ،أو ال يوجد حق ؼير مشروط لتؤجيل تسوية التزام ةلى األقل لفتر ا نى ةشر ش را فيما بعد فتر التقرير.جميم االلتزامات األخرى يتم تصنيف ا كمطلوبات ؼير متداولة.
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ز) قيال القيمة العادلة
تقوم الشركة بقيال األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في تاري قائمة المركز المالي .ان القيمة العادلة هي سعر بيم أصول أو تحويول
إلتزام في ةملية منتظمة بين طرفين في السوق في تاري القيال .يكون قيال القيمة العادلة مبنيا ةلى إفتراض أن بيم أصل أو تحويل
إلتزام سيتم إما:



في السوق الرئيسي لألصل أو اضلتزام.
في السوق األك ر مالئمة للموجودات والمطلوبات في حالة ةدم وجود سوق رئيسي.

يج أن يكون السوق األك ر مالئمة متاح بالنسبة للشركة.
يتم قيال القيموة العادلوة لألصول أو اضلتوزام بإسوتخدام اضفتراضوات التوي قود يسوتخدم ا المشواركين فوي السووق ةنود تسوعير األصول أو
اضلتزام وبإفتراض أن المشاركين يعملون ألفضل ما في صالح م.
يإخذ في اضةتبار ةند قيال القيمة العادلة ألصل ؼير مالي قدر المشوارا فوي السووق ةلوى توليود منوافم إقتصوادية ناتجوة مون أفضول
إستخدام لألصل أو بيع لمشارا آخر في السوق قد يستخدم أفضل إستخدام.
تستخدم الشركة أسالي تقييم مناسبة للظروؾ والتي توفر ل ا بيانات كافية لقيال القيموة العادلوة ،وتعتورؾ بزيواد إسوتخدام المودخالت
المتعلقة التي يمكن مالحظت ا وتقليل استخدم المدخالت التي ال يمكن مالحظت ا.
إن جميم الموجودات والمطلوبات التي يتم قيال القيم العادلة ل ا أو اضفصواح ةن وا فوي القووائم الماليوة  ،يوتم تصونيف ا ضومن التسلسول
ال رمي للقيم العادلة ،والذ يتم توضيح فيما يلي ،ةلى أسال الحد األدنى للمدخالت ذات األهمية لقيال القيم العادلة ككل:
المستوى  : 0األسعار المدرجة ؼير المعدلة) في سوق نشط للموجودات أو المطلوبات المما لة.
المسووتوى  : 2أسووالي التقيوويم بحيووث يكووون الحوود األدنووى الووذ يمكوون تحديوودا للموودخالت ذات األهميووة لقيووال القيمووة العادلووة يمكوون
مالحظت ا بشكل مباشر أو ؼير مباشر.
المستوى  : 7أسوالي التقيويم بحيوث يكوون الحود األدنوى الوذ يمكون تحديودا للمودخالت ذات األهميوة لقيوال القيموة العادلوة ال يمكون
مالحظت .
و) مبدأ اضستمرارية
تم تقييم قدر الشركة ةلى اضستمرار وفقا لمف وم اضستمرارية ،إن االدار ةلى قناةة بؤن لدي ا الموارد الالزموة لمواصولة العمول فوي
المستقبل القري ةالو ةلى ذلا فإن اضدار ليست ةلى دراية بؤ شكوا جوهرية قود توإد الوى شوا كبيور ةلوى قودر الشوركة فوي
اضستمرار ةلى أسال مف وم اضستمرارية ،وبالتالي فقد تم إةداد القوائم المالية وفقا لمف وم اضستمرارية.
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الموجودات المالٌة
أ) التصنٌف
تقوم الشركة بتصنيؾ الموجودات المالية وفقا للفئات التالية:
 تلا التي يتم قياس ا الحقا بالقيمة العادلة سوا من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو األرباح أو الخسائر) ،وتلا التي يتم قياس ا بالتكلفة المطفؤ .
يعتمد التصنيؾ ةلى طريقة أةمال الشركة ضدار موجودات ا المالية و الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.
فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ،يتم تسوجيل األربواح والخسوائر ضومن قائموة األربواح أو الخسوائر أو الودخل
الشامل اآلخر.
ب) القٌاس
ةند التسجيل المبدئي ،تقوم الشركة بقيال األصل المالي بقيمت العادلة ،في حالوة األصول الموالي ؼيور المقوال بالقيموة العادلوة مون
خالل األرباح أو الخسائر فيتم قياس من خالل تكاليؾ المعامالت العائد مباشر من اضستحواذ ةلوى األصول الموالي .إن تكواليؾ
المعامالت للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلوة مون خوالل األربواح أو الخسوائر يوتم تحميل وا كمصواريؾ ضومن األربواح أو
الخسائر.
األدوات المالية المتضمنة للمشتقات المالية تإخذ في االةتبار في مجمل ا ةند تحديد ما إذا كانت تدفقات ا النقدية هي الدفعة الوحيد
للمبلػ الرئيسي والفائد .
أدوات الدٌن
الحقا لقيال أدا الدين والذ يعتمد ةلى طريقة أةمال الشركة ضدار األصل وخصائس التدفقات النقدية لألصل ،فإن هناا الث
فئات للقيال والتي تقوم الشركة بتصنيؾ أداوات الدين وفقا ل ا:
التكلفة المطفأة :إن الموجودات المحتفظ ب ا بؽرض تجميم التدفقات النقدية التعاقدية حيث تتم ل هذا التدفقات النقدية في سداد
الموجودات المقاسة بالتكلفة المطفؤ والفوائد .إن األرباح أو الخسائر من أدا الودين و التوي يوتم إةواد قياسو ا بالتكلفوة المطفوؤ
والتي ال تعتبر جز من ةالقة التحوط يتم إ بات ا ضمن األرباح والخسائر ةند الؽا ا بات األصل أو حدوث هبوط في قيمت .
إن ايرادات الفوائد من هذا االدوات المالية يتم إدراج ا ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائد الفعلي.
القٌمية العادليية مين خييالل قائميية اليدخل الشييامل اآلخيير :إن الموجوودات الماليووة المحوتفظ ب ووا بؽوورض تجميوم التوودفقات النقديووة
التعاقدية ولؽرض بيم األصل المالي ،بحيث تتم ل هذا التدفقات النقدية لالصل في سداد أصول الودين والفوائود المقاسوة بالقيموة
العادلة من خالل قا ئمة الدخل الشامل اآلخر .تتم معالجة الحركة في القيموة الدفتريوة مون خوالل قائموة الودخل الشوامل اآلخور ،
بإسووت نا األربوواح أو الخسووائر الناتجووة ةوون ال بوووط فووي القيمووة و إيوورادات الفوائوود وأربوواح وخسووائر صوورؾ العمووالت األجنبيووة
المدرجة ضمن األرباح والخسائر .ةند الؽا ا بات األصل المالي ،يتم إةاد تصنيؾ األرباح أو الخسائر المتراكموة المدرجوة
مسبقا في قائمة الدخل الشامل اآلخر من حقوق المساهمين الى االرباح أو الخسائر ويتم إدراج ا ضمن بند أربواح  /خسوائر)
أخرى .إن ايرادات الفوائد من هذا االدوات المالية يتم إدراج ا ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائد الفعلي.
القٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :يتم قيال الموجودات التي ال تفي بمعايير التكلفوة المطفوؤ أو القيموة العادلوة مون
خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .إن األرباح أو الخسائر من است مار أدا الدين و الذ
يتم إةاد قياس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي ال تعتبر جز من ةالقة التحوط يتم إ بات ا ضمن األربواح
والخسائر وةرض ا فوي قائموة األربواح أو الخسوائر ضومن األربواح /الخسوائر) األخورى فوي الفتور ةنود نشوإها .إن ايورادات
الفوائد من هذا القوائم المالية يتم إدراج ا ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل الفائد الفعلي.
أدوات حقوق المساهمٌن :تقووم الشوركة بقيوال كافوة إسوت مارات حقووق المسواهمين بالقيموة العادلوة .حيوث ان اضدار قوررت
ةرض أرباح وخسائر القيمة العادلة الست مارات حقوق المساهمين ضمن قائمة الدخل الشوامل اآلخور ،فإنو ال يوجود تصونيؾ
الحووق ألربوواح وخسووائر القيمووة العادلووة إلووى قائمووة األربوواح والخسووائر .تسووتمر اضدار فووي إ بووات توزيعووات األربوواح موون تلووا
اضست مارات ضمن األرباح والخسائر كإيرادات أخرى ةندما ينشؤ حق الشركة في استالم توزيعات األرباح .إن التؽيرات في
القيمة العادلة لألصول المالية من خالل األرباح والخسائر يتم ا بات ا ضمن األربواح  /الخسوائر) األخورى فوي قائموة األربواح
والخسائر حسبما يقتضي ذلا.
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هبوط قٌمة الموجودات المالٌة وعدم إمكانٌة استردادها
تقوووم الشووركة بتطبيووق نموووذج الخسووائر االئتمانيووة المتوقعووة لقيووال وا بووات خسووار ال بوووط فووي القيمووة للموجووودات الماليووة ،والتعوورض
لمخاطر االئتمان ألدوات الدين ،ويتم قياس ا بالتكلفة المطفؤ  ،م ل القروض والودائم الذمم المدينة.
يتم احتسا خسائر اضئتمان المتوقعة كتقدير مرجح الحتمال خسائر االئتمان أ القيمة الحالية لجميم حاالت العجز النقد ) مقسوومة
ةلى العمر المتوقم لألصل المالي  .إن العجز في النقد هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التوي تتوقوم
الشركة استالم ا .إن خسائر االئتمان المتوقعة تؤخذ في اضةتبار مبلػ وتوقيت الودفعات وبالتوالي تنشوؤ خسوائر االئتموان حتوى لوو كانوت
الشركة تتوقوم أن تسوتلم الودفعات بالكا مول ،ولكون فوي موةود اسوتحقاق محودد بالعقود .تتطلو طريقوة الخسوائر االئتمانيوة المتوقعوة تقيويم
مخاطر االئتمان والتع ر ةن السوداد وتوقيوت تحصويل ا منوذ االةتوراؾ المبودئي .ويتطلو ذلوا االةتوراؾ بمخصوس خسوائر االئتموان
المتوقعة في قائمة األرباح أو الخسائر وأيضا للذمم المدينة التي نشؤت حدي ا أو تم اقتناإها.
يتم قيال هبوط قيمة الموجودات المالية إما بخسائر ائتمانية متوقعة لمد  02ش را أو خسائر ائتمانية متوقعة ةلى مدى ةمر األصل،
وذلا اةتمادا ةلى ما إذا كان هناا زياد جوهرية في مخاطر االئتمان منذ بداية االةتوراؾ باألصول .تم ول خسوائر االئتموان المتوقعوة
خالل  02ش را خسائر ائتمانية متوقعة ناتجة ةن أحداث التع ر ةن السوداد التوي قود تكوون ممكنوة خوالل  02شو را بعود انت وا الفتور
المالية .تم ل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل ةمر الدين أي خسائر ائتمانية متوقعة والتي قد تنتج ةن كافة الحاالت المحتملة للتؤخر
في السداد ةلى مدى العمر المتوقم لألصل المالي.
الذمم المدينة التجارية قصير األجل ،ةاد ما تكون أقل من  02ش را ،وةلي فإن يتم احتسا مخصوس الخسوائر اضئتمانيوة بطريقوة
ال تختلؾ ةن طريقة خسائر االئتمان المتوقعة خالل  02ش را .تستخدم الشركة المدخل المبسط في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 ) 9لقيال خسائر اضئتمان المتوقعة للذمم المدينة باستخدام مصفوفة تستند إلى أةمار الذمم المدينة.
كما تستخدم الشركة الخبرات السابقة والتاريخية ومعدالت الخسار باالةتماد ةلى أسال اال ني ةشر ش را الماضية ،حيث يتم تعديل
معدالت الخسائر التاريخية لتعكل المعلومات ةن الظروؾ الحالية والتوقعات المستقبلية لألوضا االقتصادية في المستقبل .وتختلوؾ
معدالت الخسار ةلى أسال ةمر المبالػ المستحقة.
المطلوبات المالٌة
يتم تصنيؾ المطلوبات المالية ،ةند التسجيل المبدئي ،كمطلوبات مالية من خالل األرباح أو الخسائر ،السلؾ والقروض ،والذمم
الدائنة .إن تلا المطلوبات المالية يتم إ بات ا مبدئيا بالقيمة العادلة و في حالة السلؾ والقروض والذمم الدائنة يتم خصم التكاليؾ العائد
مباشر للمعامالت .تقوم الشركة مبدئيا باضةتراؾ باالوراق المالية للدين الصادر في تاري صدورها .يتم اضةتراؾ مبدئيا بجميم
المطلوبات المالية األخرى بما في ذلا المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) في تاري المتاجر التي
تصبح في الشركة طرؾ في األحكام التعاقدية لألدا .
إلغاء إثبات المطلوبات المالٌة
يتم إلؽا االةتراؾ بااللتزامات المالية ةندما يتم اضةفا من اضلتزام المحدد أو إلؽاإا أو انت ا مدت  .ةند استبدال التزام مالي حالي
بآخر من نفل المقرض بشروط مختلفة جوهريا أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل جوهر  ،يتم معاملة هذا التبديل أو
التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق التزام جديد ،ويتم االةتراؾ بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في قائمة األرباح أو
الخسائر .
تسوٌة األدوات المالٌة
يتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلػ في قائمة المركز المالي ةندما يكون هناا حق قانوني ملزم
لتسوية ا لمبالػ المعترؾ ب ا وهناا نية لتسوية صافي قيمة الموجودات  /وتسوية االلتزامات في آن واحد .يج أال يكون الحق
القانوني القابل للتنفيذ مرهونا باألحداث المستقبلية ،ويج أن يكون قابل للتنفيذ في سياق األةمال االةتيادية وفي حالة التخلؾ ةن
السداد أو إةسار أو إفالل الشركة أو الطرؾ المقابل.
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إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -1السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
 3-1األدوات المالٌة (تابع)
 8-1ممتلكات وآالت ومعدات
أ) االعتراف و القٌاس
يتم قيال بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االست الا المتراكم وخسائر ال بوط المتراكمة  -إن وجد.
تتضمن التكلفة المصاريؾ العائد مباشر لالستحواذ ةلى األصل .إن تكلفة الموجودات المكونة ذاتيا تتضمن تكاليؾ المواد
والعمالة المباشر وأ تكاليؾ أخرى ةائد مباشر ضةداد األصل لعستخدام المخصس ل وتكاليؾ تفكيا وإزالة وإةاد تركيب ا
في موقم العمل.
ةندما تكون األةمار اضنتاجية لبعض ةناصر الممتلكات واآلالت والمعدات مختلفة تتم المحاسبة ةن ا كعناصر منفصلة ةناصر
أساسية) للممتلكات واآلالت والمعدات.
يتم تحديد األرباح أو الخسائر ةند استبعاد أ بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بمقارنة المبلػ المحصل مون االسوتبعاد موم
القيمة الدفترية لألصل ويتم إ بات بالصافي ضمن اضيرادات االخرى في قائمة األرباح او الخسائر.
ب) التكالٌف الالحقة
إن تكلفة استبدال أ بند من الممتلكات واآلالت والمعدات يتم إ بات ا ضمن القيمة الدفترية لألصل إذا كان من المحتمل تودفق منوافم
اقتصادية من ذلا األصل للشركة  .ويمكن قيال تلوا المنوافم بشوكل مو ووق ويوتم الؽوا ا بوات القيموة الدفتريوة للجوز المسوتبدل .إن
التكلفة اليومية لخدمة الممتلكات واآلالت والمعدات يتم ا بات ا ضمن األرباح والخسائر ةند تكبدها.
ج) اإلستهالك
يتم احتسا
المتبقية.

اضست الا ةلى مدى المبلػ القابل لالست الا وهو تكلفة األصل أو مبلػ آخور بوديل لقيموة التكلفوة مخصووما منو القيموة

يتم إ بات اضست الا في قائمة األرب اح أوالخسائر باستخدام طريقة القسط ال ابت ةلى مودى األةموار اضنتاجيوة المقودر لكول بنود مون
الممتلكات واآلالت والمعدات  ،حيث أن هذا هي الطريقة األقر التي تعكل نمط االست الا المتوقم للمنافم االقتصادية الكامنة في
األصل.
فيما يلي األةمار اضنتاجية المقدر للسنة الحالية وسنة المقارنة:
مباني وصوامم
آبار وملحقات ا
آليات ومعدات زراةية
وسائل نقل
آالت وتج يزات
ال رو الحيوانية

٪
01-7
22-2
21-01
22-02
21-6
7,2

ةدد وأدوات
أ اث وتج يزات
طرق المشرو
قطم رأسمالية وةمرات
أشجار ونبات م مر

٪
21-01
22-2,2
7
77
01-2

تشمل المشروةات قيد التنفيذ في ن اية السنة بعض الموجودات التي تم اقتنائ وا ولكن وا ؼيور جواهز لعسوتخدام المعود ألجلو  ،ويوتم
تحويل هذا الموجودات الى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم إست الك ا ةندما تصبح جاهز لعستخدام.
تقوم الشركة بمراجعة طرق اضست الا و االةمار االنتاجية والقيم المتبقيوة للممتلكوات واآلالت والمعودات فوي ن ايوة كول سونة ماليوة،
للتؤكد من أن ا تعكل المنفعة المتحصل ةلي ا ،وفي حال وجود فرق يتم التعامل معو كتؽيورات فوي التقوديرات المحاسوبية فوي سونة
التؽيير والسنوات الالحقة).
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 -1السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
 1-1النباتات المثمرة
معيار المحاسبة الدولي رقم " 06الممتلكات واآلالت والمعدات" ةرؾ النباتات الم مر بؤن ا :
تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراةية .
من المتوقم أن ت مر ألك ر من مر خالل الفتر .
هناا إحتمال بعيد من بيع ا كمنتجات زراةية بخالؾ مبيعات الخرد .
يتم اضةتراؾ األولي بالنباتات الم مر بالتكلفة بعود طورح اضسوت الا المتوراكم وخسوائر ال بووط المتراكموة وتشومل التكلفوة التوي
تكبودت ا الشوركة بالحصوول ةلوى االصوول وتكواليؾ الموواد الخوام والعمالوة وجميووم التكواليؾ المباشور األخورى المرتبطوة بوضووم
الموجودات بالحالة التي تمكن ا من تحقيق الؽرض الذ تم شراإها من اجل .
يتم االةتراؾ بؤ ارباح او خسائر ناجمة ةن استبعاد النباتات الم مر تحس ةلى أسال الفرق بين صافي متحصالت البيوم
والقيمة الدفترية للنباتات) في بند إيرادات أخرى في قائمة األرباح أوالخسوائر والودخل الشوامل اآلخور فوي الفتور التوي يوتم في وا
االستبعاد.
 4-1الموجودات الحٌوٌة
يتم قيال الموجودات الحيوية بالقيمة العادلوة مخصووما من وا تكلفوة البيوم ةنودما يمكون قيوال القيموة العادلوة بشوكل واضوح يمكون
االةتماد ةلي  ،ولكون ةنودما يكوون قيوال القيموة العادلوة ال يمكون االةتمواد ةليو  ،وال توجود اسوعار مون سووق نشوط للموجوودات
الحيوية  ،ففى تلا الحالة يتم قيال الموجودات الحيوية بالتكلفة.
تكوواليؾ البيووم تتضوومن تكووالي ؾ البيووم اضضووافية والتكوواليؾ التقديريووة لنقل ووا إلووى السوووق ولكوون ال تشوومل تكوواليؾ التمويوول .تكوواليؾ
الزراةة كمصاريؾ الميواا وتكواليؾ العمالوة وتكواليؾ األسومد يوتم تحميل وا كمصواريؾ متكبود ةنود قيوال الموجوودات الحيويوة
بالقيمة العادلة.
أشجار الفواك والزيتون و النخيل تعتبر نباتات حاملة للبذور وبالتالي يتم ةرض ا والمحاسبة ةن وا كممتلكوات وآالت ومعودات.
ومم ذلا ،فإن ال مار التي تنمو ةلى تلا األشجار تتم المحاسبة ةن ا كموجودات حيوية حتوى تواري حصوادها .يوتم نقول حصواد
ال مار للمخوزون بالقيموة العادلوة مخصووما من وا تكواليؾ البيوم ةنود الحصواد .يوتم إ بوات التؽيورات فوي القيموة العادلوة لل موار قبول
الحصاد ضمن قائمة األرباح والخسائر.
إن القيمة العادلة لل مار ؼير الناضجة يتم تحديدها بإستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة ةلى أسال ةائود ال موار المتوقوم
من طريق المساحات المزروةة ،وسعر السوق لل مار الناضجة بعد األخذ في اضةتبار التالي:
تكاليؾ الحصاد ،مسواهمة تكلفوة األصول لوألرض وملكيوة األشوجار للشوركة وتكواليؾ أخورى لوم يوتم تكبودها بعود للحصوول ةلوى
العناقيد وحتى مرحلة النضج .أما إذا لم توجد اسعار من سوق نشطة لل مار وال يمكن تحديد القيموة العادلوة بشوكل واضوح يمكون
االةتماد ةلي فإن في م ل هذا الحالة يج أن يقال األصل الحيو بالتكلفة.
 5-1الموجودات غٌر الملموسة
تصنؾ التكاليؾ التي ل ا منافم مستقبلية طويلة االجل كموجودات ؼير ملموسة ،وتطفؤ ةلى مدى الفتر المقدر لالنتفا ب ا .يتم
مراجعووة القيمووة الدفتريووة للموجووودات ؼيوور الملموسووة وذللووا ةنوودما تشووير االحووداث أو التؽيوورات فووي الظووروؾ الووى ةوودم إمكانيووة
استرداد قيمت ا الدفترية  ،وفي حالة وجود م ل هذا الدليل وزياد القيمة الدفترية ةن القيمة المقدر القابلوة لعسوترداد ،ةندئوذ يوتم
تخفيض الموجودات ؼير الملموسة الى القيمة القابلة لالسترداد والتي تم ل القيمة الحاليوة ل وا .تحمول الزيواد فوي القيموة الدفتريوة
ةن القيمة المقدر القابلة لعسترداد ةلى قائمة االرباح أوالخسائر.
 6-1المخزون
يظ ر المخزون بالتكلفة أو القيمة القابلة للتحقق أي موا أقول بعود أخوذ المخصوس الوالزم أل مخوزون متقوادم أو بطوي الحركوة،
وتحدد التكلفة باستخدا م المتوسط المرجح .تشمل التكلفة مجموو تكلفوة الشورا وتكواليؾ التحويول والتكواليؾ األخورى المرتبطوة
بوضوم المخوزون فوي حالتو وموقعو الحووالي .أموا القيموة القابلوة للتحقوق فتم ول سووعر البيوم المتوقوم فوي النشواط العواد للشووركة
مطروحا من تكاليؾ البيم المتوقعة .يتم قيال المنتجات الزراةيوة ةنود نقطوة الحصواد بالقيموة العادلوة ناقصوا تكواليؾ البيوم ةنود
نقطة الحصاد.
 3-1نقد فً الصندوق ولدى البنوك
يشمل النقد في البنوا والودائم تحت الطل لدى البنوا وؼيرها من اضست مارات قصير األجل ذات السيولة العالية التي يكوون
تواري إستحقاق ا خالل ال ة أش ر أو أقل.
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 2-1ذمم مدٌنة
تظ ر الذمم المدينة بقيمة الفاتور األصلية ناقصا مخصس ال بوط في قيموة الوذمم المدينوة  .ويوتم تكووين مخصوس لل بووط فوي
قيموة الوذمم المدينووة التجاريوة ةنودما يكووون هنواا دليول موضوووةي ةلوى أن الشوركة لوون تكوون قوادر ةلووى تحصويل كافوة المبووالػ
المسووتحقة وفقووا للشووروط األصوولية لالتفاقيووة .ويووتم تحميوول ال بوووط فووي قائمووة األربوواح أوالخسووائر والوودخل الش وامل اآلخوور  .إن
الصعوبات المالية الكبير التي تواج العميول ،وإمكانيوة دخوول العميول فوي مرحلوة إفوالل أو إةواد ال يكلوة الماليوة ،والعجوز أو
التؤخر في السداد تعتبر جميع ا مإشرات ةلى وجود دليل موضووةي لل بووط فوي قيموة الوذمم المدينوة التجاريوة .بالنسوبة للمبوالػ
الفردية ال ا مة ،يتم إجورا تقيويم ةلوى أسوال فورد  .وبالنسوبة للمبوالػ ؼيور الفرديوة ال اموة ،ولكن وا متوؤخر  ،فيوتم تقييم وا بشوكل
إجمالي ،ويتم إ بات المخصس باألخذ باالةتبار طول المد الزمنية وفقا لمعدالت اضسترداد السابقة .وةندما تكون الذمم المدينة
ؼير قابلة للتحصيل يتم شطب ا مقابل هبوط مخصس الذمم المدينة  ،إن التحصيالت الالحقة للذمم المدينة التي تم شطب ا تسجل
ضمن اضيرادات األخرى في قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر .
 2-1الهبوط فً القٌمة
أ) الموجودات المالٌة (بما فً ذلك الذمم المدٌنة)
يتم اتبا نموذج للخسائر االئتمانية المتوقعة من هبوط الموجودات المالية .يتطل نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة أن تقووم
الشركة بالمحاسبة ةن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتؽيرات في تلا الخسائر االئتمانية المتوقعة في تواري كول تقريور وذلوا
ال بات التؽيرات في مخاطر االئتمان من تاري التسجيل المبدئي .وبعبار أخرى ،فإن لم يعد من الضورور لحودث االئتموان
أن يحدث قبل ا بات الخسائر االئتمانيوة .وبعكول ذلوا ،فوإن المنشوآت تقووم دائموا بالمحاسوبة ةون الخسوائر االئتمانيوة المتوقعوة
والتؽيرات في تلا الخسائر االئتمانية المتوقعة ،بالتالي ،يتم توفير المعلومات في الوقت المناس ةن خسائر االئتمان المتوقم.
يتم قيال الخسائر المتوقعة ةلى أسال المبلػ المساو أ) للخسائر المتوقعة لمد  02ش را ،أو ) الخسائر المتوقعوة ةلوى
موودى ةموور األصوول .إن لووم تحوودث زيوواد جوهريووة فووي المخوواطر االئتمانيووة لووألدوات الماليووة منووذ توواري بوودايت ا ،فيووتم تكوووين
مخصووس بمبلووػ يعووادل الخسووائر المتوقعووة لفتوور  02ش و را ،وفووي بعووض الحوواالت األخوورى ،يووتم تكوووين مخصووس للخسووائر
المتوقعة ةلى مدى ةمر األصل .بالنسبة للذمم المدينة التجارية ذات ةناصر التمويل فإن هناا من ج مبسط متاح لذلا ،حيث
ال يتوج إجرا تقييم للزيواد فوي مخواطر االئتموان فوي تواري كول تقريور ،وبودال ةون ذلوا ،يمكون للشوركة تكووين مخصوس
للخسائر المتوقعة بنا ا ةلى الخسائر المتوقعة ةلى مدى ةمر األصل .قررت الشركة االسوتفاد مون خيوار الخسوائر المتوقعوة
ةلى مدى ةمر األصل .وبالنسبة للوذم المدينوة التجاريوة التوي ال يوجود لودي ا مكوون تمويول م وم ،يتطلو مون الشوركة أن تتبوم
نموذج الخسائر اضئتمانية المتوقعة ةلى مدى العمر.
ب) الموجودات غٌر المالٌة
في تاري كل تقرير ،يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الؽير مالية لتحديد ما إذا كان هناا مإشر ةلى هبوط في القيمة.
يتم اضةتراؾ بخسائر ال بوط في القيمة ةندما تتجاوز القيمة الدفتريوة لألصول أو لوحود توليود النقود القيموة القابلوة لعسوترداد.
القيمة القابلة لعسترداد هي قيمة األصل ةند اضستخدام أو قيمت العادلة ناقصا تكلفة البيم .تحدد القيمة العادلوة لألصول ناقصوا
تكلفة البيم من المعلومات الموجود مون ةمليوات البيوم الملزموة .ةنود تقودير قيموة األصول ةنود اضسوتخدام يوتم خصوم التودفقات
النقديووة المسووتقبلية المقوودر بإسووتخدام معوودل خصووم يعكوول تقييمووات السوووق الحاليووة للقيمووة الزمنيووة للنقووود والمخوواطر المرتبطووة
باألصل أو بوحد توليد النقد.
يتم إ بات خسائر ال بوط ضمن األرباح أو الخسائر .يتم تحديد خسائر ال بوط الم بتة المتعلقة بوحد توليد النقد لتخفيض القيمة
الدفترية للش ر أوال .ومن م تخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى ضمن وحد توليد النقدية ةلى أسال نسبي.
 31-1مخصص الزكاة الشرعٌة
يتم احتسا مخصس الزكا الشرةية سنويا في القوائم المالية وفقا لتعليموات ال يئوة العاموة للزكوا والودخل فوي المملكوة العربيوة
السووعودية .تووتم تسوووية مخصووس الزكووا فووي السوونة الماليووة التووي يووتم خالل ووا اةتموواد الووربط الن ووائي ويووتم ا بووات ا فروقووات بووين
مخصس الزكا والربط الن ائي وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  " 8السياسات المحاسوبية والتؽيورات فوي التقوديرات
المحاسبية  ،واالخطا " .
 33-1ضرٌبة القٌمة المضافة
تخضم الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة ويتم إحتسا الضريبة فور صدور الفواتور أو تسوليم السولعة أو إسوتالم الو من أو
جز من  ،ويتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ةلى أسال ش ر .
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -1السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
 38-1القروض
ت بت القروض مبدئيا بالقيمة العادلة صافية من تكاليؾ المعاملة ،وتقال الحقا بالتكلفة المطفؤ باستخدام معدل الفائد الفعلي.
تلؽى القروض من قائمة المركز المالي ةند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو الؽائ أو إنت ا مدت  ،يوتم تصونيؾ القوروض كمطلوبوات
متداولة ةندما تستحق في أقل من  02ش ر.
 31-1منافع الموظفٌن
تقوم الشركة بالمساهمة بمخصس التقاةد والتؤمين اضجتماةي لمنسوبي ا وفقا لنظام العمل السعود .
أ) مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
تستحق مكافؤ ن اية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا لشروط وأحكام نظام العمل المتبم في الشركة ،ةند انت ا ةقود خدمات م.
يتم احتسا التزام الشوركة المتعلوق بخطوط المنوافم المحودد ةون طريوق تقودير قيموة المنوافم المسوتقبلية التوي تسوتحق للمووظفين فوي
الفترات الحالية والمستقبلية وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.
تضم الشركة اضفتراضات التي تستخدم ةند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليؾ بؽرض الوفا ب ذا االلتزامات المستقبلية .يتم وضوم
هذا اضفتراضات بعد استشار الخبير االكتوار في الشركة وتشمل تلا اضفتراضات التي تستخدم لتحديود تكلفوة الخدموة االةتياديوة
وكذلا ةناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات .يقوم الخبير االكتوار المإهل باحتسا التزام المنافم المحدد وذلا باستخدام طريقة
المبالػ المستحقة حس الوحد .
يت م االةتراؾ بإةاد تقييم التزامات المنافم المحدد التي تتكون من األرباح والخسائر االكتواريوة مباشور فوي قائموة الودخل الشوامل
اآلخر ،تحدد الشركة مصروؾ الفائد الصافي ةلى التزامات المنافم المحدد للسنة ةن طريق تطبيق معودل الخصوم الوذ يسوتخدم
في قيال التزامات المنافم المحدد ةند بداية السنة وصافي االلتزامات المحدد في ا بعد األخذ باالةتبار أ تؽير يطرأ ةلى صافي
التزامووات المنووافم المحوودد خووالل السوونة نتيجووة المسوواهمات والموودفوةات لاللتزامووات .يووتم االةتووراؾ بمصووروؾ الفائوود الصووافي
والمصاريؾ األخرى المتعلقة بخطط المنافم المحدد في قائمة األرباح أو الخسائر.
ب) منافع الموظفٌن قصٌرة األجل
يتم قيال التزامات منافم الموظفين قصير األجل ةلى أسال ؼير مخفض ويتم تحميل ا كمصاريؾ ةند تقديم الخدمة المتعلقة ب ا.
يتم إ بات االلتزام للمبلػ المتوقم دفع بموج خطة دفم المكافوآت النقديوة قصوير األجول أو خطوة حصوس الوربح إذا كوان للشوركة
التزام قانوني أو تعاقد لدفم ذلا المبلػ نتيجة لخدمة مسبقة تم تقديم ا من قبل الموظؾ ،وإذا كان من الممكون تقودير قيموة االلتوزام
بشكل مو وق.
 34-1منح حكومٌة مقٌدة
يتم اال بات االولي للمنح الحكومية المقيد ضمن المطلوبات االخرى بالقيم العادلة.
يووتم تقيوويم الموونح الحكوميووة المقيوود  -وهووي ةبووار ةوون األراضووي المقووام ةلي ووا مووزار الشووركة  -ةلووى أسووال القيمووة العادلووة للموجووودات
الممنوحة ،ويتم ةرض ا ضمن االلتزامات إلى أن تتحقق شروط تحويل ا.
 35-1المخصصات
يتم اضةتراؾ بالمخصس ما إذا ترت ةلى الشركة نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديرا بشوكل مو ووق ،موم
إحتمال وجود ضرور إقتصادية لسداد ذلا اضلتزام .يتم تحديد المخصصات ةن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل
ما والذ يعكل تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنيوة للنقوود والمخواطر الخاصوة بوذلا اضلتوزام .يوتم اضةتوراؾ بالخصوم ضومن تكواليؾ
التمويل.
 36-1استثمارات
تظ ر االست مارات في صفقات المرابحة والتي يتم ربط ا بؽرض االحتفاظ ب ا لتواري االسوتحقاق لفتور ال تزيود ةون سونة ماليوة بالقيموة
العادلة كموجودات متداولة ،يتم قيد التؽيرات في القيمة العادلة كإضافة أو خصم ضومن قائموة الودخل الشوامل اآلخور ،ان أ هبووط ؼيور
مإقت في القيمة يخصم من قائمة االرباح أو الخسائر.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -1السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
 33-1اإلٌرادات
يتم ا بات اضيراد ةند وفا الشركة بالتزامات ا في العقود مم العمال بالمبلػ الذ يعكل التعويض الماد الذ تتوقع الشركة مقابل
السلم أو الخدمات .ةلى وج التحديد ،يقدم المعيار نموذج من خمل خطوات لالةتراؾ باضيرادات:
الخطو األولى :تحديد العقد أو العقود مم العمال .
الخطو ال انية :تحديد التزامات األدا في العقد.
الخطو ال ال ة :تحديد سعر الصفقة.
الخطو الرابعة :تحميل سعر الصفقة ةلى التزامات األدا في العقد.
الخطو الخامسة :االةتراؾ باضيرادات ةندما تقوم الشركة بالوفا بمتطلبات األدا .
 يتم االةتراؾ باضيرادات ةند أدا االلتزامات التعاقدية ،أ ةندما تتنقل السيطر ةلى السلم أو الخدمات المنوطة بؤدا التزاممعين إلى العميل بما يمكن من استخدام ا للؽرض المشترا من أجل وبدون قيود أو بانتفاة بالخدمات المقدمة ل بموج العقد.
 يتم معام لة اضيراد من بيم أ منتجات فرةية ناجمة ةن المخلفات الزراةية أو الصناةية كإيرادات أخرى في قائمة األرباح أوالخسائر.
 إذا فرقت الشركة بين سعر بيم المنتج في موقم التسليم بمقرها وسعر بيم نفل المنتج تسليم موقم العميل فان الفرق الناجم ةنذلا سيتم معاملت كإيراد نقل ويتم إدراج التكلفة المقابلة ل في تكاليؾ اضيرادات.
الخصومات
ؼالبا يتم منح خصومات إضافية للعمال وفق األوضوا التنافسوية وحالوة السووق ،لوذا يوتم إ بوات اضيورادات مون المبيعوات ةلوى أسوال
السعر المحدد في العقد أو المتفق ةلي مم العميل بعد حسوم الخصوومات المحودد لكول ةميول ،ويوتم اسوتخدام الخبور المتراكموة لتقودير
الخصومات وتوفيرها ،باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ،ويتم االةتراؾ باضيراد فقوط إلوى الحود الوذ يكوون فيو مون المحتمول جودا أال
يحوودث انعكووال كبيوور ،يووتم االةتووراؾ بووااللتزام التعاقوود للخصووومات المتوقعووة فووي حجووم المبووالػ المسووتحقة الوودفم للعمووال فيمووا يتعلووق
بالمبيعات التي تتم حتى ن اية الفتر المشمولة بالتقرير.
عنصر التموٌل
ال تتوقم الشركة وجود أ ةقود تتجاوز الفتر بين تسليم المنتجات المتفق ةلى بيع ا للعميل والدفم من قبل العميل سنة واحد  ،لذلا
ال تقوم الشركة بتعديل أ من أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود.
 32-1عقود اإلٌجار
يتم تصنيؾ ةقود اضيجار كإيجارات تمويلية ةندما تتحول بموج شروط ةقود اضيجار المخاطر ومنافم التملا إلى المستؤجر بشكل
جوهر  .كل ةقود اضيجار األخرى يتم تصنيف ا كعقود إيجار تشؽيلية.
أ) الشركة كمؤجر
يتم تحقيق إيراد اضيجار من اضيجارات التشؽيلية وفقا لطريقة القسط ال ابت بنا ةلى فتر ةقد اضيجار المتعلق ب ا .يتم إضافة
التكاليؾ األولية المباشر المتعلقة بالتفاوض وإةداد ةقد اضيجار التشؽيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المإجر بحيث يتم االةتراؾ
ب ا وفقا لقاةد القسط ال ابت وةلى أسال فتر اضيجار.
ب) الشركة كمستأجر
إن الموجودات بموج ةقد إيجار تمويلي يتم تسجيل ا مبدئيا كموجودات للشركة بالقيمة العادلة بتاري بداية ةقد اضيجار أو إذا
كانت أقل ،بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اضيجار .يتم إدراج قيمة المطلوبات المقابلة للمإجر في قائمة المركز المالي
كالتزامات ةقود إيجار تمويلية.
يتم توزيم مدفوةات اضيجار ما بين التكاليؾ المالية وتنزيل لاللتزام المستحق بموج ةقد اضيجار التمويلي ب دؾ تحقيق سعر
فائد ابت ةلى الرصيد المتبقي من االلتزام .يتم تحميل تكاليؾ التمويل مباشر إلى قائمة األرباح او الخسائر إال إذا كانت متعلقة
بصور مباشر بموجودات مإهلة وفي هذا الحالة يتم رسملت ا بموج السياسة العامة للشركة بتكلفة االقتراض.
يتم االةتراؾ بدفعات اضيجارات التشؽيلية كمصروؾ ضمن قائمة األرباح أو الخسائر وفقا لطريقة القسط ال ابت وبنا ةلى فتر
الت ؤجير .توز المنافم االقتصادية الممنوحة أو المتوقعة كمحفز للدخول في ةقد إيجار تشؽيلي ةلى أسال القسط ال ابت ةلى فتر
التؤجير.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -1السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تابع)
 32-1المصارٌف
تتضمن المصاريؾ البيعية والتسويقية المصاريؾ المباشر وؼير المباشر التي ال تعتبر جز من تكلفوة االيورادات .تتم ول مصواريؾ
البيم والتسويق فى كل ما يتعلق بنشاط البيم وسيارات توصيل البضاةة باضضافة إلى باقي المصاريؾ األخرى المتعلقة بالتسويق.
تتضمن المصاريؾ العمومية واضدارية التكاليؾ المباشر وؼير المباشر التي ليست جز ا محددا من األنشطة التشؽيلية حيث تتضمن
الروات وحقوق الموظفين األخرى واضيجارات وأتعا الخدمات اضستشارية ومصاريؾ االتصاالت وؼيرها.
يتم ت وزيم المصاريؾ المشتركة بين تكلفة المبيعات ،والمصواريؾ البيعيوة والتسوويقية ،والمصواريؾ العموميوة واضداريوة ةلوى أسوال
منتظم ةند الحاجة الى ذلا .
 81-1المعامالت بالعمالت األجنبٌة
يتم تسجيل المعامالت التي تقوم ب ا الشركة بعمالت مختلفة ةن ةملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارل الشركة نشاط ا من
خالل ا ةملت ا الوظيفية  -الد السعود ) باستخدام أسعار الصرؾ السائد بتاري حدوث تلا المعامالت .يتم تحويل الموجودات
وااللتزامات النقدية باستخدام أسعار الصرؾ السائد بتاري إةداد القوائم المالية ويتم االةتراؾ بؤرباح وخسائر فروقات العملة
الناجمة مباشر في قائمة االرباح او الخسائر.
 83-1التقارٌر القطاعٌة
يتكون النشاط الرئيسي للشركة من قطاةات تشتمل ةلى اضنتاج الزراةي وتصنيم وتسويق المنتجات النباتية .ان قطاةات التشؽيل
هي ةناصر رئيسية في الشركة وترتبط بؤنشطت ا من خالل تحصيل ايرادات او تكبد مصاريؾ .يتم مراجعة كافة النتائج التشؽيلية
لقطاةات التشؽيل بصور منتظمة بواسطة صانعي القرار التشؽيلي بالشركة ،حيث يتم اتخاذ قرارات بشؤن الموارد التي يتم توزيع ا
ةلى القطاةات وتقييم أدائ ا والتي تتوفر معلومات ا المالية المفصلة.
 88-1ربحٌة السهم
تحس ربحية الس م األساسية والمخفضة من العمليات وذلا بقسمة:
الربح من العمليات العائد إلى حملة األس م العادية للشركة
ةلى أسال المتوسط المرجح لعدد األس م العادية المصدر خالل السنة المالية .
لم يتم إصدار أ أس م ةادية من قبل الشركة وبالتالي فإن ربحية الس م األساسية والمخفضة هي نفس ا.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -4نقد فً الصندوق ولدى البنوك
نقد في الصندوق
نقد في البنوا
مرابحة *

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
769,770
022,067
69,016,809
27,919,267
31,111,111
62,236,321
62,164,386

* تتم ل في مرابحة اسالمية بؤحد البنوا المحلية بتاري  22ديسمبر 2108م وتستحق في  22فبراير 2109م.

 -5ذمم مدٌنة  -صافً

ذمم تجارية
مخصس هبوط ذمم تجارية )0-2

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
39,022,698
96,119,282
)31,772
)(612,872
25,416,351

42,124,286

 3-5حركة مخصص هبوط ذمم تجارٌة
رصيد بداية السنة
اضافات خالل السنة
ديون تم اةدام ا

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
32,377
31,772
36,773
262,161
)38,179
41,338
618,218

 -6مصارٌف مدفوعة مقدما ً وأرصدة مدٌنة أخرى
دفعات مقدمة لموردين
اةتمادات مستندية
خطابات ضمان
مصاريؾ مدفوةة مقدما
سلؾ ةاملين
اخرى

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
0,772,732
2,222,821
2,772,803
970,106
361,822
361,822
2,081,193
3,192,836
2,728,787
203,988
71,667
8,292
31,183,385
2,613,333
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -3موجودات حٌوٌة

رصيد بداية السنة
اضافات
محصول محول الى المخزون

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
7,796,697
06,289,861
282,078,128
298,909,770
)276,633,862
)(712,737,602
36,822,261
2,466,136

إدارة المخاطر الزراعٌة
تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية والمتعلقة بؤنشطت ا الزراةية:
أ) المخاطر التنظيمية والبيئية
تخصم الشركة لك افة القوانيين واالنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ،وقد وضعت الشركة مجموةة من
السياسات واالجرا ات التي ت دؾ الى االلتزام بكافة القوانين البيئية المعمول ب ا.
) المخاطر المتعلقة بالمناخ
تتعرض الشركة لمخاطر الخسار الناجمة ةن التؽيرات المناخية والعوامل الطبيعية األخرى ،وقد قامت الشركة بعمل
ادار لمراقبة هذا النو من المخاطر ب دؾ التقليل من حجم الخسار الناجمة ةن ا.
 -2المخزون  -صافً

مخزون انتاج تام
مدخالت انتاج
انتاج تحت التشؽيل
قطم ؼيار
مواد تعبئة و تؽليؾ
محروقات و زيوت و شحوم
مواد مساةد
ناقصا  :مخصس مخزون بطئ الحركة )0-8

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
28,761,303
71,987,266
08,277,282
8,279,718
0,178,628
27,787,762
08,689,122
21,977,668
07,973,077
2,673,737
2,298,620
0,702,726
0,126,327
)06,982,702
)(06,773,923
22,224,221

338,161,322

 3- 2حركة مخصص المخزون بطئ الحركة
رصيد بداية السنة
مستخدم) اضافات خالل السنة

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
03,398,079
06,982,702
2,383,077
)(237,788
36,228,138
36,314,284
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -2ممتلكات وآالت ومعدات  -صافً
التكلفة
الرصٌد فً ٌ 3ناٌر 8133م
إضافات

اراضً زراعٌة *

مبانً وصوامع

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
قٌد التنفٌذ

إجمالً

استبعادات
تحويالت
الرصٌد فً  13دٌسمبر 8133م

52,332,111
-

33,131,311
2,193,022
)(9,367,110

435,281,366
3,732,927
)28,297,226

365,132,351
7,072,682
)7,812,183

43,113,842
067,111
)276,902

13,358,523
-

83,548,626
6,933,091
-

854,321,123
02,678,201
)9,677,771

28,385,336
28,763,760
)037,838

112,334
-

14,611,325
2,718,761
-

0,087,216,637
67,878,202
)22,906,870

52,332,111

07,092,367
33,322,342

72,721
128,453,233

02,720,978
336,131,382

41,663,116

709,992
18,438,531

82,426,226

861,322,333

383,145,682

112,334

)29,719,787
3,882,152

3,325,382,183

إضافات

-

-

7,322,720

220,800

313,762

760,733

7,972,738

-

29,617,099

-

2,272,807

37,202,328

استبعادات
تحويالت
الرصٌد فً  13دٌسمبر 8132م
اإلستهالك
الرصيد في  0يناير 2107م
إضافات

-

-

)02,122,732

)203,020

)663,321

-

-

)01,239,617

0,173,207

-

)0,173,207

)27,321,909

52,332,111

7,332,221
21,613,262

60,820
121,246,844

8,086,907
324,862,118

41,413,642

18,214,133

18,432,614

27,077,331
836,238,134

)(27,077,331
384,242,615

112,334

)(00,691,923
-

3,835,328,516

-

42,153,831
0,967,183
)(7,230,803

114,382,815
02,827,063
)26,761,176

313,115,231
02,812,663
)7,227,608

11,484,631
3,067,296
)377,102

31,518,218
973,077
-

02,279,702
-

14,322,143
20,209,280
)7,167,162

-

112,361
-

-

269,030,677
72,262,980
()42,225,545

-

48,336,421

184,886,161

338,823,232

14,331,223

34,433,132

35,832,135

42,244,853

-

112,361

-

528,438,131

إضافات

-

7,022,873

00,707,278

00,688,337

7,093,289

973,923

01,272,291

76,299,682

-

-

-

77,267,677

إستبعادات

-

-

)00,672,929

)203,002

)207,622

-

-

)01,239,617

-

-

-

)22,923,726

إستبعادات
الرصٌد فً  13دٌسمبر 8133م

هبوط في القيمة

-

-

209,236

3,020,320

-

-

-

-

-

-

-

3,631,667

الرصٌد فً  13دٌسمبر 8132م

-

45,282,154

184,321,322

383,221,635

16,323,214

35,458,111

85,534,215

34,624,112

-

112,361

-

653,168,123

 13دٌسمبر 8132م

52,332,111

14,318,634

52,356,156

56,124,653

1,631,234

33,128,824

6,214,382

818,333,635

384,242,615

33

-

561,211,445

 13دٌسمبر 8133م

52,332,111

14,431,862

62,885,454

61,325,231

6,551,412

33,225,424

31,813,533

833,841,281

383,145,682

33

3,882,152

618,335,254

صافً القٌمة الدفترٌة كما فً :

*
**
***
****

تتم ل األراضي الزراةية في المنح الحكومية المقيد والتي تم تقييم ا من قبل مكات متخصصة وتشمل هذا األراضي مباني الشركة وأنشطت ا وأةمال ا إيضاح .)02
تم إطفا تكلفة البرسيم خالل العام المنت ي في  70ديسمبر 2108م بكامل المبلػ  22,218,808د سعود .
يتضمن بند اآلليات والعدد والمعدات الزراةية مبلػ  3,020,320د سعود يم ل هبوط في قيمة موجودات ؼير متداولة متعلقة بزراةة البرسيم.
يتضمن بند آبار وملحقات ا مبلػ  209,236د سعود تم ل هبوط في القيمة.
كافة المباني المقامة أو التي ستقام ةلى قطعة األرض البالػ مساحت ا  29,791هكتار الواقعة في البسيطا مم كامل مباني المشرو ومعدات وآالت وملحقات المتعلقة ب أو التي يتم الحصول ةلي ا من أجل
المشرو مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناةية السعود .
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -31قروض قصٌرة األجل

مصرؾ الراجحي
صندوق التنمية الصناةية السعود

)07

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
3,826,671
0,677,266
4,286,631
3,611,866

 -33مصارٌف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

ضمان قرض مستحق*
مكافآت وبدالت اةضا مجلل االدار
مصاريؾ مستحقة
دائنو بيم اس م
دائنون متنوةون
دفعات مقدمة من العمال
ضريبة القيمة المضافة )0-00
أخرى

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
01,829,927
01,829,927
2,091,923
2,727,601
3,377,212
3,783,681
0,366,921
0,366,921
0,838,227
3,977,221
0,720,928
0,388,771
0,700,787
302,290
212,367
88,216,458
83,211,263

* يتم ل ضمان قرض مستحق في نصي الشركة من قرض شركة زميلة شركة جنوات لالسوت مار الزراةوي  -شوركة
ذات مسئولية محدود ) حيوث حصولت الشوركة الزميلوة فوي السونوات السوابقة ةلوى قورض بضومان الشوركا  ،ونتيجوة
لتع ر الشركة الزميلة تم تسجيل هذا الضمان المستحق.
 3-33ضرٌبة القٌمة المضافة
رصيد اول السنة
ضريبة المخرجات خالل السنة
ضريبة المدخالت خالل السنة
الضريبة المسدد خالل السنة

08,127,937
)8,721,677
)8,122,927
3,333,121

-

تحصلت الشركة ةلى ش اد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وقامت بسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة
ةلي ا ةن الفتر من ش ر يناير وحتى نوفمبر 2108م.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)

 -38مخصص الزكاة الشرعٌة
 3-38حركة المخصص
رصيد بداية السنة
اضافات خالل السنة
تسويات خالل السنة
تسديدات خالل السنة

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
2,828,123
7,177,123
7,271,717
6,262,829
0,718,231
)6,162,277
)(3,730,293
1,111,154
6,865,252

 8-38عناصر الوعاء الزكوي
ان العناصر الرئيسية للوةا الزكو ووفقا للوائح ال يئة العاموة للزكوا والودخل تتم ول فوي حقووق المسواهمين ،
المخصصووات كمووا فووي بدايووة السوونة وصووافي الودخل المعوودل  ،ناقصووا صووافي القيمووة الدفتريووة للموجووودات الؽيوور
متداولة وبعض البنود األخرى .
 1-38الموقف الزكوي
حصوولت الشووركة ةلووى الربوطووات الن ائيووة موون ال يئووة العامووة للزكووا والوودخل حتووى ن ايووة ةووام 2103م وسووددت
الفروقات الزكوية الناتجة ةن تلا الربوطات الن ائية.
قوودمت الشووركة اقرارات ووا الزكويووة حتووى ةووام 2107م وسووددت المسووتحق بموجب ووا .كمووا حصوولت الشووركة ةلووى
ش اد الزكا سارية حتى  71ابريل 2109م.
 -31قروض طوٌلة األجل
صندوق التنمية الصناةية السعود  -الجز ؼير المتداول

كما فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
07,396,767
01,802,762
31,426,361
31,235,168

بتاري  2سوبتمبر 2107م الموافوق  29شووال 0373هو وقعوت شوركة الجووؾ للتنميوة الزراةيوة ةقود القورض رقوم
 2393مووم صووندوق التنميووة الصووناةية السووعود لتمويوول إنشووا مصوونم إنتوواج زيووت الزيتووون والمخلووالت وصووابون
تجميل .إن إجمالي الحد األقصى للقرض يبلػ  71,711,111د سعود  ،بتاري  7ربيم اول 0331هو الموافوق
 02نوفمبر 2108م اتفق الطرفان ةلى تخفيض قيمة القرض ليصبح  02,721,111د ويتم سوداد القورض ةلوى
أقساط نصؾ سنوية ؼير متساوية لمد  3سنوات هجرية بداية من  02ربيوم ال واني 0331هو الموافوق  23ديسومبر
2108م وحتى  02ربيوم ال واني 0333هو الموافوق  01نووفمبر 2122م .بلوػ رصويد القورض كموا فوي  70ديسومبر
2108م مبلػ  02,721,111د سعود 2107م  07,721,111 :د سعود ).
ا ن القرض مضمون برهن كافة المباني المقامة أو التي ستقام ةلوى قطعوة األرض البوالػ مسواحت ا  29,791هكتوار
الواقعة في البسيطا مم ك امل مباني المشرو ومعدات وآالت وملحقات المتعلقة ب أو التوي يوتم الحصوول ةلي وا مون
أجل المشرو  ،كما تضمنت شروط القرض أمور أخرى تم لوت فوي وضوم حودود قصووى لعيجوارات والمصواريؾ
الرأسمالية وتوزيعات األرباح ونس مالية يتوج ةلى الشركة المحافظة ةلي ا.
 3-31تكالٌف التموٌل
بلؽووت تكوواليؾ التمويوول نتيجووة القووروض ألجوول للسوونة المنت يووة فووي  70ديسوومبر 2108م مبلووػ  209,227د
سعود 2107م 808,180 :د سعود ).
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -34مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
بٌان عام بخطة منافع الموظفٌن
تقوم الشركة بتشؽيل خطة معتمد لمكافؤ ن اية الخدمة للموظفين ؼير الممولة لصالح موظفي ا الدائمين ،
إن المبلػ الم بت ضمن قائمة المركز المالى هو كما يلي:

القيمة الحالية اللتزام المنافم المحدد

 13دٌسمبر 8132م

 13دٌسمبر 8133م

07,677,761

20,012,706

الحركة فً صافً التزام المنافع المحددة
إن صافي التزام المنافم المحدد يشتمل فقط ةلى التزام المنافم المحدد  ،إن الحركة في التزام المنوافم المحودد هوو كموا
يلي:
 13دٌسمبر 8132م

 13دٌسمبر 8133م
22,117,320

الرصيد االفتتاحي

20,012,706

المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر
تكلفة الخدمة الحالية

2,231,028

2,890,911

تكلفة الفائد

721,727

979,230

المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
األرباح)  /الخسائر اضكتوارية الناتجة ةن:
التعديالت بنا ا ةلى الخبر األرباح)  /الخسائر)

)(7,081,372

الحركة فً النقد
المكافؤ المدفوةة

)(7,272,762

)2,212,288

الرصٌد

33,633,161

83,318,136

تم إ بات المصاريؾ ضمن البنود التالية فى قائمة األرباح أو الخسائر:
 13دٌسمبر 8132م
2,223,702
تكلفة االيرادات
261,178
مصاريؾ بيم وتسويق
مصاريؾ ةمومية وإدارية
816,188

)2,226,928

 13دٌسمبر 8133م
7,260,611
037,960
322,881

فيما يلي اضفتراضات االكتوارية األساسية :
معدل الخصم
معدل زياد الروات مستقبليا  /معدل الزياد المتوقم للروات
سن التقاةد

 13دٌسمبر 8132م
:3,22
:6
61

 13دٌسمبر 8133م
:7,28
:6
61
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -34مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن (تابع)
إن حساسية التزام المكافؤ المحدد للتؽيرات في اضفتراضات الرئيسية المرجحة هي كما يلي :
التأثٌر على التزام المنافع المحددة  -زٌادة ( /نقص)
التغٌر فً اإلفتراضات
:0

معدل الخصم
معدل زياد الروات مستقبليا  /معدل
الزياد المتوقم للروات
معدل دوران العمل  /معدل االستقاالت

:0
:0

معدل الوفا

الزٌادة فً اإلفتراضات
08,127,707

النقص فً اإلفتراضات
21,999,976

20,167,701

07,970,898

09,072,972

09,713,272

09,308,771

09,373,132

إن متوسط المد المرجحة ضلتزام المنافم المحدد هو  8سنوات كما في  70ديسمبر . 2108
تووم إجوورا تقيوويم إكتوووار مسووتقل للتؤكوود موون كفايووة مكافوؤ ن ايووة الخدمووة للموووظفين بتوواري  70ديسوومبر 2108م وفقووا
لشروط العمل في المملكة العربية السعودية بإستخدام طريقة وحد االئتموان المتوقعوة ووفقوا لمعيوار المحاسوبة الودولي
رقم  :09منافم الموظفين .
إن خطووة منووافم الموووظفين معرضووة لعوودد موون األخطووار االكتواريووة ،وموون أهووم هووذا األخطووار هووي مخوواطر الروات و
الن ائية ،معدل الخصم  /تذبذ أسعار الفائد  ،مخاطر طول العمر ،مخاطر العملة ومخاطر التضخم.
 13دٌسمبر 8132م
7,081,372

إةاد قيال التزامات المنافم المحدد

 13دٌسمبر 8133م
2,226,928

تحليل تواري اضستحقاق المتوقعة اللتزامات منافم الموظفين المخفضة هي كما يلي:
كما فً  13دٌسمبر 8132م
التزامات منافم الموظفين المحدد

كما فً  13دٌسمبر 8133م
التزامات منافم الموظفين المحدد

أقل من سنة
271,720

أقل من سنة
76,171

من سنة
إلى سنتٌن

من سنتٌن إلى
خمس سنوات

أكثر من
خمس سنوات

0,933,201

3,296,003

01,616,302

من سنة
إلى سنتٌن
236,820

من سنتٌن إلى
خمس سنوات
0,297,066

أكثر من
خمس سنوات
09,226,269

اإلجمالً
33,633,161

اإلجمالً
83,318,136

 -35منح حكومٌة مقٌدة
تم ل قيمة األراضي التوي تسولمت ا الشوركة كمنحوة مقيود مون الدولوة ،حيوث توم تقييم وا بالقيموة العادلوة مون قبول مكاتو
متخصصة وتم ادراج ا ضمن بند األراضي إيضاح  )9وضمن المطلوبات طويلة األجول إلوى أن يوتم تحقوق الشوروط
حيث يتم حينئذ إدراج ا ضمن حقوق المساهمين.
 -36رأس المال
يبلووػ رأل مووال الشووركة  711,111,111د سووعود مقسووم الووى  71مليووون س و م بقيمووة اسوومية للس و م  01د
سعود .
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -33احتٌاطً نظامً
بتاري  27جمادى اآلخر الموافق  21ابرايل 2108م تم تعوديل النظوام األساسوي للشوركة ليتوافوق موم نظوام الشوركات
الذ ينس ةلى تحويل  : 01من صافي الدخل الى اضحتياطي النظامي حتى يبلػ هذا اضحتيواطي  :71مون رأل موال
المدفو .
 -32مصارٌف بٌع وتسوٌق
روات وأجور وما في حكم ا
نقل و شحن
ةموالت بيعية
دةاية واةالن
است الا
صيانة واصالح
مواد وةدد وادوات مست لكة
ايجارات
محروقات زيوت وشحوم
أخرى

 13دٌسمبر 8132م
3,362,708
27,207,739
0,700,936
63,872
7,120,227
223,782
796,292
0,109,986
327,972
767,921
15,232,581

 13دٌسمبر 8133م
2,027,312
06,062,318
222,737
92,129
0,977,267
202,778
722,177
222,008
772,091
863,721
83,116,328

 13دٌسمبر 8132م
00,087,283
0,811,111
720,111
718,097
297,082
7,937
013,617
978,762
077,690
069,271
71,970
0,773,622
272,297
326,928
270
77,922
33,251,238

 13دٌسمبر 8133م
9,282,309
0,811,111
766,111
671,933
797,760
9,129
072,711
726,289
073,706
218,971
20,093
0,321,866
377,621
90,117
216,122
377,802
36,615,135

 -32مصارٌف عمومٌة وادارٌة
روات وأجور ومافي حكم ا
مكافآت أةضا مجلل االدار
بدل حضور جلسات ولجان مجلل االدار
إصالح وصيانة
محروقات وزيوت وشحوم
قرطاسية ومطبوةات
دةاية واةالن
اتعا م نية واستشارات
مصاريؾ بنكية
ك ربا ومياا وبريد وهاتؾ
ضيافة ونظافة
است الا
مواد وةدد وادوات مست لكة
رسوم وتصديقات
التبرةات وهدايا
أخرى
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
( -81مصارٌف) إٌرادات أخرى  ،صافً
ايرادات متنوةة و تعويضات
إستبعاد آالت ومعدات ومخصصات
مصاريؾ اخرى

 13دٌسمبر 8132م
2,722,329
)(9,297,821
)(0,721,627
)(5,822,144

 13دٌسمبر 8133م
2,897,697
)3,982,373
)0,631,177
()313,252

 -83ربحٌة السهم
الربح العائد إلى مساهمي الشركة
المتوسط المرجح لعدد األس م العادية المستخدم كمقام في حسا ربحية
الس م األساسية والمخفضة
ربحية الس م األساسية والمخفضة للس م العاد من العمليات المستمر

 13دٌسمبر 8132م  13دٌسمبر 8133م
22,611,987
72,762,762
71,111,111
0,09

71,111,111
1,82

يتم إحتسا ربحية الس م األساسية والمخفضة بقسمة الربح العائد إلى مساهمي الشركة ةلى المتوسط المرجح لعدد
األس م العادية المصدر خالل السنة.
 -88إدارة المخاطر المالٌة
إن أنشطة الشركة معرضة لمجموةة متنوةوة مون المخواطر الماليوة :مخواطر السووق بموا فوي ذلوا مخواطر العملوة والقيموة
العادلة والتدفق النقد و مخاطر سعر الفائد ومخاطر األسعار) ،مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنوامج إدار
المخاطر الكلية للشركة ةلى تقلبات األسواق المالية وتحاول إدار الشركة التقليل من التؤ يرات السلبية المحتملة ةلى األدا
المالي للشركة ،ةلي تستخدم الشركة األدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معينة.
إطار إدارة المخاطر المالٌة
يتم تنفيذ سياسة إدار المخاطر من قبل اضدار العليا بموج السياسات المعتمد من قبل مجلل اضدار  .تقوم اضدار العليا
بتحديد و تقييم والتحوط للمخاطر المالية بالتعاون الو يق مم وحدات التشؽيل للشركة .إن أهم أنوا المخاطر هي مخاطر
االئتمان و مخاطر العملة او القيمة العادلة وأسعار الفائد للتدفقات النقدية.
يتووووولى مجلوووول االدار المسووووئول ية الشوووواملة ةوووون إنشووووا واضشووووراؾ ةلووووى إطووووار إدار المخوووواطر للشووووركة  .ان فريووووق
اضدار التنفيذيووووة هووووي المسووووئول ة ةوووون تطوووووير ومراقبووووة سياسووووات إدار المخوووواطر للشووووركة حيووووث يقوووووم فريووووق العموووول
بوووإجرا إجتماةوووات بشوووكل منوووتظم  .إن أ تؽيووورات أو أموووور تتعلوووق باالمت وووال للسياسوووات يوووتم إبوووالغ المجلووول ب وووا مووون
خالل لجنة المراجعة.
يتم مراجعة أنظمة إدار المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اضدار التنفيذية لتعكل التؽيرات في ظروؾ السوق وأنشطة
الشركة .وت دؾ الشركة من خالل التدري ومعايير اضدار واضجرا ات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبنا بحيث يكون
جميم الموظفين ةلى دراية بؤدوارهم والتزامات م.
تشورؾ لجنوة المراجعووة ةلوى امت ووال اضدار لسياسوات إدار المخوواطر بالشوركة وإجرا ات ووا ،وتقووم بمراجعووة مودى مالئمووة
إطار إدار المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواج ا الشركة.
إن األدوات الماليووة المدرجووة ضوومن قائمووة المركووز المووالي تتضوومن النقوود والووذمم المدينووة والمصوواريؾ المدفوةووة مقوودما
واألرصوود المدينووة االخوورى والق وروض وال وذمم الدائنووة والمسووتحق إلووى طوورؾ ذو ةالقووة والمسووتحقات واالرصوود الدائنووة
األخرى .إن طرق اض بات المتبعة تم اضفصاح ةن ا فى بيان السياسات المتعلقة بكل بند.
تتم المقاصة ما بوين المو جوودات الماليوة وااللتزاموات و صوافي المبوالػ المقورر ةن وا ضومن القووائم الماليوة ةنود وجوود حوق
نظامي ملزم بإجرا مقاصة لتلا المبالػ المدرجة وكذلا ةندما يكون لدى الشركة نية لتسويت ا ةلى أسال الصافي أو بيوم
الموجودات لتسديد المطلوبات فى آن واحد.
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -88إدارة المخاطر المالٌة (تابع)
مخاطر أسعار السوق
مخواطر أسوعار السووق هوي أن القيموة العادلوة أو التودفقات النقديوة لوألدوات الماليوة قود تتذبوذ بسوب التؽيورات فوي أسوعار
السووق .تتكووون مخواطر السوووق مون ال ووة أنووا موون المخوواطر وهوي :مخوواطر أسوعار الفائوود  ،مخواطر العمووالت ،ومخوواطر
األسعار األخرى.
مخاطر أسعار الفائدة
وهي التعرض لمخاطر متنوةة مرتبطة بتؤ ير تذبذ أسعار الفائد السائد ةلى المركوز الموالي والتودفقات النقديوة للشوركة.
تدير الشركة هذا المخاطر ةن طريق سياسات إدار المخاطر.
مخاطر القٌمة العادلة
هي القيمة التي سيتم استالم ا مقابل بيم أصل ما أو دفع ا مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشواركين فوي
السوق بتاري القيال .وحيث أن يتم إةداد القوائم المالية ةلى أسال التكلفة التاريخية ،قد تنشؤ فروقات بوين تقوديرات القويم
الدفترية والقيم العادلوة .وبورأ اضدار فوان القويم العادلوة للموجوودات والمطلوبوات المتداولوة ال تختلوؾ بصوور كبيور ةون
قيمت ا الدفترية.
مخاطر العملة
هي المخاطر المتم لة في تذبذ أدا مالية بسب التؽيرات في أسعار صرؾ العمالت األجنبية .إن الشركة لودي ا معوامالت
تتم بالدوالر االمريكي واليورو والذ تعتبر اسعار الصرؾ الخاس ب م مسوتقر نسوبيا ولويل لودى الشوركة مخواطر تتعلوق
بالعملة .
مخاطر االئتمان
المخاطر المتم لة في ةدم مقدر طرؾ ما ةلى الوفا بالتزامات مما يتسب في خسائر ماليوة للطورؾ اآلخور .تقووم اضدار
بشكل مستمر بإدار التعرض لمخاطر االئتمان وتكوين مخصصات مقابول تلوا األرصود المشوكوا فوي تحصويل ا للتخفيوؾ
من تلا المخاطر.
إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاري التقرير هي كما يلي:
 13دٌسمبر 8133م
 13دٌسمبر 8132م
الموجودات المالٌة
69,876,091
68,163,726
نقد في الصندوق ولدى البنوا
39,183,926
92,316,721
ذمم مدينة  -صافي
مصاريؾ مدفوةة مقدما وأرصد مدينة أخرى
01,120,022
8,617,007
382,228,843
338,132,521
إن أةمار الذمم المدينة كما في تاري التقرير هي كما يلي:
أقل من ال ة أش ر
أك ر من ال ة أش ر وأقل من ستة أش ر
أك ر من ستة أش ر وأقل من تسعة أش ر
أك ر من تسعة أش ر وأقل من سنة
أك ر من سنة
االجمالي قبل خصم المخصس
بعد خصم مخصس ال :
هبوط ذمم مدينة
ذمم مدينة  ،بالصافي
ال توجد مستحقات من أطراؾ ذو
المشكوا في ا .

 13دٌسمبر 8132م
62,282,923
71,732,178
207,978
67,271
97,132
96,119,282

 13دٌسمبر 8133م
37,990,766
3,322,012
96,800
8,726
617,167
39,022,698

)(612,872
25,416,351

)31,772
42,124,286

ةالقة تجاوزت موةد استحقاق ا أو هبطت قيمت ا .ولم يتم تكوين مخصس للديون
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -88إدارة المخاطر المالٌة (تابع)
مخاطر التركز
تنشووؤ مخوواطر التركووز ةنوودما يشووترا ةوودد موون األطووراؾ المقابل وة فووي أنشووطة متشوواب ة  ،أو فووي أنشووطة فووي نفوول المنطقووة
الجؽرافية أو أنشطة ل ا نفل المزايا االقتصادية  ،األمر الذ يمكن أن يإ ر ةلى قدرت م ةلى الوفا بااللتزامات التعاقدية
بشكل مما ل ةند حدوث أ تؽيرات اقتصادية او سياسية أو أ ظوروؾ أخورى  .تشوير التركوزات إلوى الحساسوية النسوبية
ألدا الشركة تجاا التطورات التي تإ ر ةلى صناةات معينة .
مخاطر السٌولة
هي المخاطر المتم لة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصوول ةلوى التمويول الوالزم للوفوا بالتزاموات مرتبطوة بوؤدوات
مالية ،وقد تنتج مخاطر السيولة ةند ةدم القدر ةلى بيم أصل مالي ما بسرةة وبقيمة تقوار قيمتو العادلوة .تودار مخواطر
السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفر للوفا بااللتزامات المالية للشركة.
ال يتوقم أن تتحقق التدفقات النقدية المدرجة ضمن تحليل االستحقاقات قبل مواةيدها أو في مواةيد مختلفة بشكل جوهر .
مخاطر إدارة رأس المال
ت دؾ الشركة ةند إدار رأل المال إلى ضمان قدر الشركة ةلى االستمرار حتى تتمكن من االستمرار في تووفير العوائود
للمساهمين ،وللحفاظ ةلى رأل مال أساسي قو لدةم أةمال ا.
تدير الشركة هيكل رأل المال من خالل مراقبة العوائد ةلى صافي الموجودات وتقوم بوإجرا التعوديالت ةلي وا فوي ضوو
التؽيوورات فووي الظووروؾ االقتصووادية  .ولؽوورض الحفوواظ ةلووى أو تعووديل هيكوول رأل المووال ،قوود تقوووم الشووركة بتعووديل مبلووػ
توزيعات األرباح المدفوةة للمساهمين أو قد تقوم بزياد رأل المال .كما تقوم الشركة أيضا بمراقبوة رأل الموال بإسوتخدام
معوودل االقتووراض ،وهووو إجمووالي الووديون القووروض المحملووة بالفوائوود والسوولؾ بمووا فووي ذلووا تكوواليؾ التمويوول والووذمم الدائنووة
التجاريووة واألرصوود الدائنووة األخوورى) .يشووير رأل المووال إلووى حقوووق المسوواهمين كمووا هووو مبووين فووي قائمووة المركووز المووالي
باضضافة ضجمالي الدين ،إن معدل اضقتراض كما في  70ديسمبر 2108م و  70ديسمبر 2107م هو كالتالي:
قروض وذمم دائنة ومستحقات وأرصد دائنة أخرى

 13دٌسمبر 8132م
76,207,798

 13دٌسمبر 8133م
92,731,886

إجمالً الدٌن

36,533,322

25,141,226

نقد في الصندوق ولدى البنوا

68,163,726

69,876,091

رأل المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقا
أرباح مقترح توزيع ا
التؽيرات المتراكمة في بنود الدخل الشامل اآلخر
إجمالً حقوق المساهمٌن

711,111,111
021,111,111
219,976,278
71,111,111
3,217,110
624,332,832

711,111,111
021,111,111
213,207,206
71,111,111
0,122,226
625,816,148

رأل المال حقوق المساهمين  +إجمالي الدين)

771,697,177

781,276,928

معدل اضقتراض  = :إجمالي الدين /رأل المال)

:9,97

:02,20
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)
 -88إدارة المخاطر المالٌة (تابع)
القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات
القيمة العادلة هي سعر البيم المستلم مقابل بيم أصل أو المدفو لتحويل التزام ضمن معاملة نظامية ما بين المشواركين فوي
السوق في تاري القيال أو السوق األفضل المتاح في ذلا التاري  .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكل مخاطر ةدم القدر
ةلى األدا .
كما هو مبين في اضيضاح  ،0-2فإن تم اةداد هذا القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تم تطبيق السياسات المحاسبية الوارد في إيضاح رقم  7ةند إةداد القوائم المالية للسنة المنت ية فوي  70ديسومبر 2108م،
وكذلا ةلى بيانات المقارنة المعروضة في هذا القوائم المالية
 -81المعامالت مع االطراف ذات العالقة
تتم ل األطراؾ ذات العالقة في كبار المساهمين واةضا مجلل اضدار وكبار موظفي اضدار في الشركة ومنشآت مدار
أو يمارل ةلي ا تؤ يرا هاما من قبل هذا األطراؾ .وفيما يلي بيان باألطراؾ ذات العالقة بالشركة:
طبٌعة العالقة
أطراؾ ذات ةالقة
أطراؾ ذات ةالقة

البٌان
أةضا مجلل اضدار بالشركة
كبار موظفي اضدار بالشركة
بدالت ومكافآت أةضا مجلل اضدار وكبار التنفيذين
روات ومكافآت اضدار العليا وكبار التنفيذيين
مشتريات اضدار العليا وكبار التنفيذيين
مكافآت أةضا مجلل اضدار
بدل حضور جلسات مجلل اضدار
حافز أرباح

للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر
8133م
8132م
2,206,822
2,217,687
63,687
0,811,111
0,811,111
766,111
720,111
971,670
233,600

 -84التقارٌر القطاعٌة
يتكووون النشوواط الرئيسووي للشووركة موون قطاةووات تشووتمل ةلووى اضنتوواج الزراةووي بشووقي النبوواتي والحيووواني وتصوونيم وتسووويق
المنتجات النباتية والحيوانية .فيما يلي بيانا بالمعلومات القطاةية المختار في  70ديسمبر 2108م و2107م لكل قطا :
 13دٌسمبر 8132م
اضيرادات
اضست الا واضطفا
الدخل
إجمالي الموجودات

نشاط زراعً  -نباتً
220,326,363
28,207,771
72,662,860
372,630,183

نشاط زراعً  -تصنٌع
017,217,899
08,823,723
7,199,910
773,322,727

اإلجــمــالــً
728,973,767
77,778,193
72,762,762
837,197,377

 13دٌسمبر 8133م
اضيرادات
اضست الا
الدخل
إجمالي الموجودات

نشاط زراعً  -نباتً
228,079,698
26,272,217
07,896,202
631,281,712

نشاط زراعً  -تصنٌع
77,372,391
02,991,778
7,713,370
209,807,279

اإلجــمــالــً
712,602,088
72,262,980
22,611,987
861,798,233
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شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً  13دٌسمبر 8132م
(باللاير السعودي)

 -85االرتباطات الرأسمالٌة
لوودى الشووركة ارتباطووات رأسوومالية نتيجووة إةتمووادات مسووتندية لمعوودات واآلت مصوونم زيووت الزيتووون والمخلووالت تقوودر بمبلووػ
 628,793د سعود 2107م  0,731,122 :د سعود ).
 -86االلتزامات المحتملة
لووودى الشوووركة التزاموووات محتملوووة نتيجوووة خطابوووات ضووومان تقووودر بمبلوووػ  6,222,320د سوووعود  ،وإةتموووادات مسوووتندية
بمبلوووػ  0,262,377د سوووعود 2107م  6,222,320 :د سوووعود خطابوووات ضووومان 0,731,122 ،د سوووعود
إةتمادات مستندية).
 -83توزٌعات أرباح
وافقت الجمعية العامة العادية بتاري  02مايو 2108م ةلى توزيوم أربواح نقديوة ةلوى مسواهمي الشوركة ةون ةوام 2107م
بإجموووالي مبلوووػ  71ميلوووون د سوووعود بواقوووم  )0د للسووو م الواحووود 2107م 71,111,111 :د سوووعود بتووواري
 21أبريل 2107م حس قرار الجمعية العامة).
 -82أحداث الحقة
بتاري الحق ل ذا القوائم المالية  ،قرر مجلل الوزرا بتاري  71جماد اول 0331ه الموافوق  2فبرايور 2109م  ،بإجواز
تمليووا الشووركات المسوواهمة االراضووي الزراةيووة الممنوحووة ل ووا بنووا ةلووى المسوواحة المحيووا موون االرض وةلووى ان يووتم اةوواد
المساحة المتبقية من االرض وذلوا بعود الوفوا بواالجرا ات النظاميوة المتبعوة ،وةليو فوإن الشوركة بصودد القيوام بواالجرا ات
الالزمة ب ذا الخصوس.
بتوواري  29جموواد ال وواني 0331ه و الموافووق  6مووارل 2109م أوصووى مجلوول اضدار بتوزيووم أربوواح نقديووة ةلووى مسوواهمي
الشركة ةن ةام 2108م بنسبة  :01من رأل المال بواقم  )0د للس م الواحد.
 -82إعتماد القوائم المالٌة
تم إةتماد هذا القوائم المالية من قبل مجلل إدار الشركة بتاري 2109/17/16م.
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