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 الجوف للتنمٌة الزراعٌةكة شر
 شركة مساهمة سعودٌة

 
 القوائم المالٌة األولٌة )غٌر مراجعة(

  لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة 
  م4136مارس  53فً 

 وتقرٌر المحاسب القانونً
 
 
 

 فــهــرس
 

 
 

 صـفـحــة  
 
 
 
 2 تقرٌر المحاسب القانونً *  
 
 

 3 (ةغٌر مراجع) األولٌة قائمة المركز المالً * 
 
 

 4 (غٌر مراجعة) األولٌة قائمة الدخل * 
 
 

 5 (غٌر مراجعة) األولٌة قائمة التدفقات النقدٌة * 
 
 

 6 األولٌة )غٌر مراجعة( قائمة التغٌرات فى حقوق المساهمٌن * 
 
 

 11-7 األولٌة إٌضاحات حول القوائم المالٌة * 
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 (غٌر مراجعة)
 الجوف للتنمٌة الزراعٌةشركة 

 شركة مساهمة سعودٌة

 
 م4136مارس  53منتهٌة فً للفترة الإٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة 

 
 
 
 نبذة عن الشركة .  3

 
 . شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة : اســـم الشــركة 

 
بتارٌخ  63تؤسست الشركة بموجب قرار معالى وزٌر التجارة رقم  : تأسٌس الشـــركة 

م تحت اسم شركة الجوف للتنمٌة 83/122/1200هـ الموافق 24/84/1482
 . الزراعٌة

 
 الرئٌسـً المـركـز 
الجوف وٌجوز لمجلس اإلدارة أن  منطقةٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً  : لـلشـــركـــة 

ٌنشئ لها فروع أو مكاتب أو توكٌالت داخل المملكة  العربٌة السعودٌة أو 
 خارجها .

 
مدة الشركة تسع وتسعون سنة مٌالدٌا تبدأ من تارٌخ صدور قرار وزارة  : مــدة الـشـركـة 

م( وٌجوز دائما إطالة مدة الشركة بقرار 1200ارة بإعالن تؤسٌسها )التج
 تصدره الجمعٌة العامة غٌر العادٌة قبل إنتهاء أجلها بسنة على األقل .

 
هـ بالسجل التجاري بمدٌنة سكاكا 82/85/1482تم تسجٌل الشركة بتارٌخ  : الســجل التجـاري 

   3488884738تحت رقم 

 
 شركة مساهمة سعودٌة . : الكٌـان القـانـونـً 

 
 

الحٌووانى وتصونٌع وتسووٌق المنتجوات النباتى و باالنتاج الزراعى بشقٌهالقٌام   :    ةـأغــراض الشـرك     
 . النباتٌة والحٌوانٌة

 
بداٌة شهر ٌناٌر من كل سنة مٌالدٌة وتنتهً  منتبدأ السنة المالٌة للشركة  :  الســـنة المالٌــة    

 ٌسمبر من نفس السنة .بنهاٌة شهر د

 
 من نفس السنة . مارسإلى نهاٌة شهر  م2814: تبدأ من بداٌة شهر ٌناٌر  الفترة المالٌة الحالٌـة 
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 غٌر مراجعة()
 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 شركة مساهمة سعودٌة
 

 م4136مارس  53إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة للفترة المنتهٌة فً 
 
 

 ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة . 4
ٌتم إعداد القوائم المالٌة األولٌة للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التارٌخٌة )فٌموا عودا اإلسوتثمارات فوً األوراق 
المالٌة حٌث ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة( ، على أساس مبدأ اإلستحقاق وطبقاً لمبواد  المحاسوبة المتعوارف 

العربٌة السعودٌة وفٌما ٌلً ملخصاً ألهم السٌاسوات المحاسوبٌة المتبعوة فوً إعوداد هوذه  علٌها فً المملكة
 القوائم المالٌة :

 

 التقدٌرات المحاسبٌة
إن إعداد القووائم المالٌوة األولٌوة وفقواً للمبواد  المحاسوبٌة المتعوارف علٌهوا ٌتطلوب إسوتخدام التقودٌرات 

ات والمطلوبوووات المقٌووودة وعلوووى اإلفصووواح عووون واإلفتراضوووات التوووً قووود توووإثر علوووى قٌموووة الموجوووود
الموجودات والمطلوبوات المحتملوة فوً توارٌخ القووائم المالٌوة . وبوالرغم مون أن التقودٌرات مبنٌوة علوى 
أفضوول المعلومووات واألحووداث المتوووفرة لوودى اإلدارة فووً تووارٌخ إصوودار القوووائم المالٌووة إال أن النتووائ  

 ٌر جوهري عن هذه التقدٌرات .الفعلٌة النهائٌة قد تختلف إختالفاً غ
 

 نقد وما فى حكمه
ٌشتمل النقد وما فى حكمه على النقد بالصندوق والحسابات الجارٌوة وحسوابات الودائوع قصوٌرة األجول 
لدى البنوك واالستثمارات ذات السٌولة العالٌة التى الٌزٌود أجول اسوتحقاقها األصولى عون ثالثوة شوهور 

 أ االستحقاق .وٌتم تسجٌل إٌراداتها وفقاً لمبد
 

 إستثمارات فً مرابحات إسالمٌة
 ٌتم تسجٌل اإلستثمارات فً المرابحات اإلسالمٌة بالتكلفة وتسجٌل إٌراداتها وفقاً لمبدأ اإلستحقاق .

 

 ذمم مدٌنة
تظهر الذمم المدٌنة بصافً القٌمة القابلة للتحقق بعود تكووٌن مخصوص للمبوالت التوً تورى اإلدارة عودم 

 . ٌتم شطب الدٌون المعدومة عند تحدٌدها . إمكانٌة تحصٌلها
 

 مصروفات زراعٌة مؤجلة
تتضمن تكالٌف اإلنتاج قصٌرة األجل للزراعات القائمة والتى تشمل المواد من بذور وأسمدة ومبٌدات 
والعمالة المباشرة وتكوالٌف اإلنتواج األخورى غٌور المباشورة المتعلقوة بهوا والتوى لوم تصول بعود لمرحلوة 

 لحٌن اكتمال نموها وحصادها . الحصاد وذلك
 

 مخـــزون
 ٌتم تقٌٌم المخزون وفقاً لما ٌلى : 

  ٌتم تقٌٌم االنتاج التام من القمح واالعالف والخضروات والفاكهة وغراس النخل والمنحل وفقا
للتكلفة او السوق اٌهما أقل وتحدد التكلفة وفقا لتكلفة المواد والعمالة المباشرة باالضافة 

 غٌر المباشرة المتعلقة بها على أساس قوائم التكالٌف االجمالٌة التى ٌتم اعدادها .للمصارٌف 
  المواد والمهمات وقطع الغٌار ٌتم تقٌٌمها بالتكلفة وتحدد التكلفة على أساس طرٌقة المتوسط

 المرجح وٌتم تكوٌن مخصص لقطع الغٌار الراكدة وبطٌئة الحركة .
  

 للبٌع إستثمارات فً أوراق مالٌة متاحة
وٌتم تخفٌض قٌموة اإلسوتثمارات  –٪ بالتكلفة 28ٌتم قٌد االستثمارات التً تقل نسبة المساهمة فٌها عن 

 كما ٌتم تسجٌل إٌراداتها عند إعالن قرار التوزٌع واإلستالم الفعلً . –اذا كان الهبوط غٌر مإقت 
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 غٌر مراجعة()
 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 عودٌةشركة مساهمة س
 

 م4136مارس  53إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة للفترة المنتهٌة فً 

 
 

 مشروعات تحت التنفٌذ 
التكووالٌف الفعلٌووة التووى تإهوول االصوول لالسووتخدام وتظهوور  -تتضوومن تكووالٌف المشووروعات تحووت التنفٌووذ 

ى قائموة المركوز كمشروعات تحت التنفٌذ لحٌن استالمها بشوكل نهوائى حٌوث ٌوتم عنود ذلوك اظهارهوا فو
 المالى ضمن الموجودات الثابتة وٌتم البدء باحتساب استهالك لها.

 
 موجودات ثابتة

ٌتم إثبات الموجودات الثابتة بالتكلفوة وٌجورى اسوتهالكها علوى مودار العمور اإلنتواجً لهوا وفقوا لطرٌقوة 
الكها المتوراكم ٌوتم حوذفها تكلفة الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة واسوته -القسط السنوي الثابت 

  من الحسابات بتارٌخ بٌعها أو إستبعادها  .

 
  موجودات حٌوٌة

تتضمن كافة التكالٌف الخاصة بالموجودات الزراعٌوة )االشوجار فوً مرحلوة النموو( والتوى تتمثول  فوى 
 تكلفووة هووذه الموجووودات والمووواد والعمالووة المباشوورة والتكووالٌف االخوورى غٌوور المباشوورة لحووٌن دخووول
 الموجووودات الزراعٌووة مرحلووة االنتوواج المثمر)االشووجار المثموورة( عندئووذ ٌووتم البوودء فووً إسووتهالكها .

 وتتضمن هذه الموجودات الحٌوٌة تكلفة المنحل .
  ٌتم قٌد األشجار المثمرة واألشجار فً مرحلة النمو والمنحل بالتكلفة وٌتم تخفٌضها بالخسوائر

 تحمٌلها لقائمة الدخل فً الفترة الجارٌة . الناتجة عن الظروف الطبٌعٌة والتً ٌتم
  ٌجرى استهالك األشجار المثمرة والمنحل على مدار العمر اإلنتاجً لهوا وفقوا لطرٌقوة القسوط

تكلفة الموجودات الحٌوٌة )األشجار المثمرة والمنحل( المستبعدة واستهالكها  -السنوي الثابت 
 دها .المتراكم ٌتم حذفها من الحسابات بتارٌخ إستبعا

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

 
 االنخفاض فً قٌمة الموجودات غٌر المتداولة

 ٌووتم دراسووة القٌمووة الدفترٌووة للموجووودات غٌوور المتداولووة المملوكووة للشووركة فووً تووارٌخ إعووداد القوووائم 
تدل على انخفاض للقٌموة القابلوة لالسوترداد لهوذه الموجوودات غٌور المالٌة ، وفً حالة توافر مإشرات 

المتداولة عن قٌمتها الدفترٌة فإنه ٌتم تخفٌض قٌموة هوذه الموجوودات غٌور المتداولوة إلوى قٌمتهوا القابلوة 
لالسترداد وٌحمل هوذا التخفوٌض علوى قائموة الودخل ، وٌوتم حسواب اإلسوتهالك لهوذه الموجوودات غٌور 

نوات التالٌة على أساس القٌمة المعدلة ، وتقوم إدارة الشركة فً تارٌخ إعوداد القووائم المتداولة عن الس
المالٌة بتقٌٌم وجود أي مإشرات تدل على حودوث انخفواض فوً الخسوائر الناتجوة عون تخفوٌض القٌموة 
الدفترٌة للموجوودات غٌور المتداولوة فوً الفتورات السوابقة وفوً حالوة وجوود مثول هوذه المإشورات ٌعواد 

دٌر قٌمة االنخفاض وٌتم رد قٌمة التخفٌض السابق تسجٌله فً الفترات السابقة بحٌث ال تزٌود القٌموة تق
الدفترٌووة لهووذه الموجووودات غٌوور المتداولووة عوون صووافً قٌمتهووا الدفترٌووة األصوولٌة قبوول تسووجٌل خسووائر 

رات المالٌووة تخفووٌض القٌمووة وٌووتم تعوودٌل تكلفووة اإلسووتهالك لهووذه الموجووودات غٌوور المتداولووة خووالل الفتوو
التالٌووة لتحمٌوول القٌمووة الدفترٌووة المعدلووة علووى أسوواس منووتظم علووى موودى العموور اإلنتوواجً المتبقووً لتلووك 

 الموجودات .

 
 مصارٌف مؤجلة

 ٌتم إطفاء المصارٌف المإجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها بحد أقصى ثالثة سنوات .
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 غٌر مراجعة()
 ة الزراعٌةشركة الجوف للتنمٌ

 شركة مساهمة سعودٌة

 
 م4136مارس  53إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة للفترة المنتهٌة فً 

 

 
 القروض 

وٌوتم تحمٌول العمووالت المتعلقوة بوالقروض  –ٌتم إثبات القروض على أساس أجمالى المبالت المسوتلمة 
 على دخل السنة .

 
 المنح الحكومٌة المشروطة

لحكومٌة المشروطة على أساس القٌمة العادلة لألصول الممنوحة . وٌتم إثباتها ضومن ٌتم قٌاس المنح ا
 حقوق الملكٌة عند إستصالحها .

  
 مخصص الزكاة الشرعٌة

ٌتم تكوٌن مخصص الزكاة الشرعٌة وفقاً ألحكام وقواعد فرٌضة الزكاة بالمملكة ، وٌتم تحمٌلوه لقائموة 
فوً  -إن وجدت  -التعدٌالت التً تطرأ عند الربط النهائً للزكاة  الدخل وفقاً لمبدأ اإلستحقاق وٌتم قٌد

 الفترات التً ٌتم الربط فٌها .

 
 مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة

 ٌتم احتساب مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة وفقا لنظام العمل والعمال السعودي .

 
 إحتٌاطً نظامً

٪ مون صوافً الودخل لتكووٌن 18اقتطواع تمشٌاً موع نظوام الشوركات ونظوام الشوركة األساسوً فإنوه ٌوتم 
٪ مون رأس 58االحتٌاطً النظامً ، وٌجوز للشركة التوقف عن هذا اإلقتطاع عندما ٌبلت اإلحتٌاطً 

 المال .

 
 اإلحتٌاطً العام

ٌوتم تكووٌن اإلحتٌوواطً العوام بالتحوٌوول مون األربوواح المبقواة وذلوك بنوواًء علوى موافقووة الجمعٌوة العمومٌووة 
 للمساهمٌن

 
 الٌراداتتحقٌق ا

تتحقق االٌرادات مون المبٌعوات عنود بٌوع وتسولٌم البضواعة إلوى العموالء وتظهور بالصوافً بعود الخصوم 
 التجاري أو خصم الكمٌات .

 
 تكلفة المبٌعات

تتمثل فى تكالٌف العمالوة المباشورة وكافوة المصوارٌف المباشورة األخورى والمصوارٌف غٌور المباشورة 
 ها من إستهالك الموجودات الثابتة .المتعلقة باالنتاج إضافة إلى نصٌب

 
 مصارٌف البٌع والتوزٌع

تتمثوول فووى كوول مووا ٌتعلووق بنشوواط البٌووع وسووٌارات توصووٌل البضوواعة باالضووافة إلووى بوواقى المصووارٌف 
 األخرى التى التتعلق بتكلفة المبٌعات والمصارٌف العمومٌة واإلدارٌة .
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 غٌر مراجعة()
 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 شركة مساهمة سعودٌة
 

 م4136مارس  53إٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة للفترة المنتهٌة فً 
  
 

 المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة
تتمثوول فووى الرواتووب المتعلقووة بوواإلدارة ونصووٌبها موون إسووتهالك الموجووودات الثابتووة وكافووة المصووارٌف 

 مبٌعات ومصارٌف البٌع والتوزٌع .االخرى المتعلقة باالدارة والتى التتعلق بتكلفة ال

 
 العمالت األجنبٌة 

تحول قٌمة المعامالت التً تتم بالعمالت األجنبٌة إلوى الوا السوعودي وفقواً ألسوعار الصورف السوائدة 
حٌن إجراء تلوك المعوامالت وتحوول أرصودة الموجوودات والمطلوبوات ذات الطبٌعوة النقدٌوة والمسوجلة 

 الفتوورة المالٌووة إلووى الووا السووعودي بؤسووعار الصوورف السووائدة فووً ذلووك  بووالعمالت األجنبٌووة فووً نهاٌووة
التارٌخ ، المكاسب أو الخسائر المحققة وغٌر المحققة الناتجة من فروق أسوعار الصورف ٌوتم إدراجهوا 

 فً قائمة الدخل .

 
 رأس المال - 5 

 سوة وعشورٌنخم ىلوإملٌوون ا سوعودي ، مقسومة  مائتٌن وخمسونبلت رأس المال المصرح به 
 ا سعودي . 18سمٌة للسهم ملٌون سهم القٌمة اإل

زٌادة رأسومال الشوركة  م وافق المساهمون على24/83/2814هـ الموافق 23/85/1435بتارٌخ 
بزٌوادة عودد األسوهم مون  ا سوعودي 388,888,888إلوى  ا سوعودي  258,888,888من 

سووووهم بقٌمووووة  5,888,888 سووووهم وذلووووك بإصوووودار 38,888,888سووووهم إلووووى  25,888,888
ا سووعودي وذلووك عوون طرٌووق موونح سووهم مجووانً مقابوول كوول خمسووة أسووهم قائمووة  58,888,888

ولووم تووتم  الزٌووادة موون األربوواح المبقوواة تووم تغطٌووة ، ٌملكهووا المسوواهمون المقٌوودون بسووجل المسوواهمٌن
 . اإلجراءات النظامٌة لزٌادة رأس المال حتى تارٌخ القوائم المالٌة األولٌة

 

   المنح الحكومٌة المشروطة - 6 
كٌلوو متور مربوع منهوا  688ٌبلت إجمالً مساحة األراضً الممنوحة مون وزارة الزراعوة للشوركة 

كٌلو متر مربع توم إستصوالحها ولوم ٌوتم إصودار صوك بملكٌوة الشوركة لهوا حتوى توارٌخ هوذه  458
 ى تارٌخه .علماً بؤن باقً األرض لم ٌتم إستصالحها حت األولٌة القوائم المالٌة

 

   التسوٌات المتعلقة بالفترة - 7 
جمٌع التسوٌات التً رأت إدارة الشركة أهمٌتهوا لكوً تظهور القووائم المالٌوة األولٌوة بعودل المركوز 
المالً ونتائ  األعمال تم إعدادها ، وأن نتائ  األعمال عن الفترة األولٌة قد ال تمثول مإشورا دقٌقوا 

 سنة كاملة .عن النتائ  الفعلٌة ألعمال ال

 

 االرتباطات الرأسمالٌة - 8 
تتمثل االرتباطات الرأسمالٌه فى إستكمال الشركة لعقود ابرمتها موع الغٌور لتنفٌوذ مشوروعاتها وقود 

 ا .  1,183,236مبلت  األولٌة بلغت فى تارٌخ إعداد القوائم المالٌة

 

 اإللتزامات المحتملة - 1 
ء الغٌووور مغطوووى مووون خطابوووات الضووومان المفتوحوووة البوووالت تتمثووول اإللتزاموووات المحتملوووة فوووً الجوووز

 ا سعودي( . 10,115,052:  م2813 مارس 31ا سعودي ) 10,115,052
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