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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير المراجعة( المختصرةحول القوائم المالية األولية مختارة إيضاحات 

  م7302 يونيو 03المنتهية في  أشهر الستةلفترة 
 لاير السعود ()بال

 
 

 التكوين والنشاط -1

 .)"اٌششوخ"(ششوخ اٌغٛف ٌٍز١ّٕخ اٌضساع١خ  :   اســـم الشــركـــة
 

 شركة مساهمة سعودٌة .  :  الكيـان القـانـونـي
 

عّبدٜ األٌٚٝ , ارٌخوالصادر بت 3488884738برقم  سكاكاالسجل التجاري للشركة صادر من مدٌنة  :  السجـل التجـار  

 .َ 2,11د٠غّجش 21٘ـ اٌّٛافك  ,227
 

   بنهاٌة شهر دٌسمبر من نفس  من بداٌة شهر ٌناٌر من كل سنة مٌالدٌة وتنتهً  شركةتبدأ السنة المالٌة لل الســـنــــة الماليــة : 
 .السنة

 

سث١ع 12سح اٌزغبسح ثزبس٠خ ( اٌظبدس عٓ ٚصا36سلُ ) ٞرّبسط اٌششوخ ٔشبؽٙب ثّٛعت اٌمشاس اٌٛصاس  الــنـــــــشــــــــــاط :  

َ. ٠ٚزّضً ٔشبؽ اٌششوخ اٌشئ١غٟ فٟ اٌم١بَ ثبإلٔزبط اٌضساعٟ ثشم١ٗ 2,11د٠غّجش 6٘ـ اٌّٛافك ,227األخش 

 إٌجبرٟ ٚاٌؾ١ٛأٟ ٚرظ١ٕع ٚرغ٠ٛك إٌّزغبد إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ.
 

ٍظ اإلداسح أْ ٠ٕشئ ٌٙب فشٚع أٚ ِىبرت أٚ ٠مع اٌّشوض اٌشئ١غٟ ٌٍششوخ فٟ ِٕطمخ اٌغٛف ٠ٚغٛص ٌّغ  : موقـــع الشــركــة

 رٛو١الد داخً ٚخبسط اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ.

 

 

 تطجُك انًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ ألول يشح  -7

م( خطة للتحول إلى معاٌٌر المحاسبة ومعاٌٌر 2812) هـ1433اعتمد مجلس إدارة الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌن فً عام 
اجعة الدولٌة، والتً ٌستدعً تنفٌذها تبنً منهجٌة مناسبة لدراسة المعاٌٌر الدولٌة والنظر فً مراحل التطبٌق ومدى الحاجة المر

وفقا لقرار مجلس  إلجراء أٌة تعدٌالت الزمة علٌها أو على األنظمة والتعلٌمات الحالٌة لٌتم تطبٌق تلك المعاٌٌر بطرٌقة صحٌحة.
فإن تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً المعتمدة من الهٌئة سٌكون  )"الهٌئة"( نٌللمحاسبٌن القانونٌإداراة الهٌئة السعودٌة 

م وذلك على المنشآت المدرجة فً السوق المالٌة. وعلٌه، سوف تكون أول قوائم مالٌة سنوٌة للشركة 2817اعتبارا من بداٌة عام 
هو تارٌخ  م2816ٌناٌر  1 م. وعلى ذلك، ٌعتبر تارٌخ2817هً تلك الخاصة بعام  معدة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً

 التحول إلى المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً ألنه ٌمثل بداٌة فترة المقارنة ألول قوائم مالٌة معدة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر
 المالً.

 

 ٚرُ رٕف١ز ا٢رٟ: 1723ٌَّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمش٠ش اٌّبٌٟ فٟ عبَ ثٕبءاً عٍٝ ِب رمذَ، ثذأد اٌششوخ ثبٌزخط١ؾ ٌزطج١ك ا

 

 اعزّذد اٌششوخ خطخ ٌٍزؾٛي ٌٍّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمش٠ش اٌّبٌٟ ٚاٌزٟ رؼّٕذ رؾذ٠ش ٚاعزّبد اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ. - أ

 ع١ٕذ اٌششوخ ِغزشبس خبسعٟ ٌٙب ٌٍّغبعذح فٟ ع١ٍّخ رطج١ك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمش٠ش اٌّبٌٟ. - ة

 اٌششوخ فش٠ك داخٍٟ ٠ىْٛ ِغئٚالً عٓ اٌزؾٛي ٌزطج١ك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمش٠ش اٌّبٌٟ.شىٍذ  - د

َ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌالصِخ إلعذاد لٛائُ ِب١ٌخ 23/27/1723٘ـ اٌّٛافك 27/72/2261اعزّذ ِغٍظ اإلداسح ثزبس٠خ  - س

 رزّبشٝ ِع اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمش٠ش اٌّبٌٟ.

 َ.72/72/1723ززبؽ١خ ثزبس٠خ اٌزؾٛي رُ اعذاد لبئّخ ِشوض ِبٌٟ اف - ط

كما هو مبٌن بؤسس  َ ٚفك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمش٠ش اٌّب1723ٌٟب١ٌخ ع٠ٕٛخ ٚسثع ع٠ٕٛخ ٌعبَ لبِذ اٌششوخ ثبعذاد لٛائُ ِ - ػ
 . م2817التى سٌتم اصدارها فً عام  المقارنة للقوائم المالٌةبغرض توفٌر أرقام  (3االعداد باٌضاح رقم )

 

 الشركةم بمعرفة إدارة 2817 ٌونٌو 38أشهر المنتهٌة فً والستة قوائم المالٌة األولٌة المختصرة المرفقة لفترة الثالثة تم إعداد ال
معاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً، والمعاٌٌر واإلصدارات األخرى التً للوفقا  شركةوالتى تمثل جزء من أول قوائم مالٌة تعدها ال

 تعتمدها الهٌئة.
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 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير المراجعة( المختصرةحول القوائم المالية األولية مختارة إيضاحات 

  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 )باللاير السعود ( 

 
 

 أعظ إػذاد انمىائى انًبنُخ -0

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

تطبٌقهدا فدً القدوائم المالٌدة السدنوٌة لعدام  شركةات المحاسبٌة التى تتوقع ال( " تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة ألول مرة " باستخدام السٌاس1)
الحقدا تطبٌدق  شدركةم.  بسبب احتمالٌة صددور معداٌٌر جدٌددة أو تعددٌالت علدى المعداٌٌر الحالٌدة أو بسدبب إحتمالٌدة إختٌدار ال2817

م فإن هذه السٌاسات المحاسبٌة قد تختلف 2817سنوٌة لعام معاٌٌر صادرة ولم ٌسري مفعولها قبل االنتهاء من إعداد القوائم المالٌة ال
 بتطبٌقها فً ذلك التارٌخ.  شركةعن تلك التً ستقوم ال

  

أٌنما وردت  عبارة "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً" فً هذه اإلٌضاحات فهً تشٌر إلى "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌدر المدالً المعتمددة 
إن ة والمعددداٌٌر واإلصددددارات األخدددرى المعتمددددة مدددن الهٌئدددة السدددعودٌة للمحاسدددبٌن القدددانونٌٌن". فدددً المملكدددة العربٌدددة السدددعودٌ

المعاٌٌرالدولٌة المعتمدة هى المعاٌٌر الدولٌة كما صدرت من المجلس الدولً باإلضافة الى المتطلبات واإلفصداحات التدً أضدافتها 
المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً.  وٌقصد بالمعداٌٌر واإلصددارات األخدرى الهٌئة لبعض تلك المعاٌٌر وفقا لما ورد فً وثٌقة إعتماد 

 هو ما تعتمده الهٌئة من معاٌٌر وآراء فنٌة لمواضٌع ال تغطٌها المعاٌٌر الدولٌة مثل موضوع الزكاة.
 

شمولها فى العدادة فدى القدوائم إن بعض المعلومات واالٌضاحات والتى تعتبر مهمة لفهم القوائم المالٌة األولٌة المختصرة والتً ٌتم 
المالٌة السنوٌة المعدة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً تم اإلفصاح عنها بجاندب التسدوٌات والتوضدٌحات آلثدار تطبٌدق المعداٌٌر 

( "األثدر 13واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المدذكورة فدً اٌضداح رقدم ) ساهمٌنالدولٌة للتقرٌر المالً على حقوق الم
 المالً لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً".

 

باستثناء ما تقدم، فان القوائم المالٌة األولٌة المختصرة ال تشمل جمٌع االٌضاحات والتى ٌتم فً العادة إرفاقها مع القوائم المالٌة 
 السنوٌة.

 
 ًؼذنخ انًؼبَُش انذونُخ إلػذاد انتمبسَش انًبنُخ انجذَذح وان تطجُك -4

 

 انًبنُخ األونُخ انمىائىانًؼبَُش انذونُخ إلػذاد انتمبسَش انًبنُخ انجذَذح وانًؼذنخ انًطجمخ وانتٍ نى َكٍ نهب تأثُش يبدٌ ػهً  1ــ 2

م وفقا للسٌاسات المحاسبٌة التى تتوقع 2817 ٌونٌو 38تم إعداد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة المرفقة كما فً 
م والتً تمثل اول مجموعة كاملة من القوائم المالٌة 2817دٌسمبر  31ا فً القوائم المالٌة السنوٌة كما فً تطبٌقه شركةال

السنوٌة والتً سٌتم إعدادها وفقؤً للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً. وقد تم تطبٌق هذه السٌاسات بصورة متسقة لجمٌع 
ٌناٌر  1المختصرة وفً إعداد قائمة المركز المالً االفتتاحٌة كما فً  الفترات المعروضة فً هذه القوائم المالٌة األولٌة

 31م. وعلى وجه الخصوص تم تطبٌق تلك المعاٌٌر الصادرة والمعتمدة من الهٌئة والتً ٌسري مفعولها كما فً 2816
ادها من الهٌئة م وكذلك التطبٌق المبكر لبعض المعاٌٌر والتعدٌالت الصادرة والتً من المتوقع إعتم2817دٌسمبر 

 بذلك التارٌخ بما فً ذلك : شركةالوتطبٌقها من قبل 

  الحسابات التنظٌمٌة المإجلة"  14المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم ". 
  عرض القوائم المالٌة  " ، بشؤن مبادرة اإلفصاح. 1التعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم " 
  ٚاٌّزعٍمددخ ثبٌّؾبعددجخ اٌّزعٍمددخ " اٌزشر١جددبد اٌّشددزشوخ "  22اٌددذٌٟٚ إلعددذاد اٌزمددبس٠ش اٌّب١ٌددخ سلددُ اٌزعددذ٠الد عٍددٝ اٌّع١ددبس

 ثبالعزؾٛار عٍٝ اٌؾظض فٟ اٌع١ٍّبد اٌّشزشوخ.
 ًالممتلكات واآلالت والمعدات ". 16رقم  الدولً التعدٌالت على المعٌار المحاسب " 
 ًاعة ".رالز " 41رقم  الدولً التعدٌالت على المعٌار المحاسب 
 ًوالتدً تسدمح بتسدجٌل االسدتثمارات " المالٌة المنفصلة "  القوائم  27رقم  الدولً التعدٌالت على المعٌار المحاسب

فً الشركات التابعة والمشارٌع المشتركة والشركات الزمٌلدة بشدكل اختٌداري باسدتخدام طرٌقدة حقدوق الملكٌدة فدً 
 ٍّٕشبح.ٌ اٌّٛؽذح( )غٌرالمنفصلة القائمة المالٌة 

  م والتً تتضمن التعددٌالت علدى 2814 -م 2812دورة التحسٌنات السنوٌة للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة
 .34ورقم  15والمعٌار المحاسبً الدولً رقم  7ورقم  5المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 دية()شركة مساهمة سعو
 

 )غير المراجعة( المختصرةحول القوائم المالية األولية  مختارة إيضاحات
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 
 

 البٌانات المالٌة الموحدة"  18عداد التقارٌر المالٌة رقم المعٌار الدولً إل ". 
 اإلفظبػ عٓ اٌؾظض فٟ إٌّشآد األخشٜ"  21ُ اٌّع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سل ." 
 ًٚاٌزدٟ رٛػدؼ ثعدغ اٌغٛأدت  "والمشدارٌع المشدتركة " اإلستثمارات فً شركات زمٌلة  20رقم  المعٌار المحاسبً الدول

 اٌّزعٍمخ ثزطج١ك اعزضٕبء اٌزٛؽ١ذ ٌٍّٕشآد االعزضّبس٠خ.
  القوائم المالٌة المنفصلة "  27رقم  الٌةالتقارٌر المالدولً إلعداد معٌار التعدٌالت". 
 الموجودات غٌر الملموسة " . 30رقم  المحاسبً الدولً معٌارال " 

 

 ونى َذٍ يىػذ تطجُمهب ثؼذ اإلصذاسانًؼبَُش انذونُخ إلػذاد انتمبسَش انًبنُخ انجذَذح وانًؼذنخ لُذ  7ـ2

ٌُٚ ٠ؾٓ ِٛعذ رطج١مٙب  اطذاس٘بذح ٚاٌّعذٌخ اٌزب١ٌخ اٌزٟ رُ ٌُ رمُ اٌششوخ ثبٌزطج١ك اٌّجىش ٌٍّعب١٠ش ٚاٌزعذ٠الد ٚاٌزفغ١شاد اٌغذ٠

 ثعذ.
 

تطجك نهفتشاد 

انغُىَخ انتٍ تجذأ 

 يٍ أو ثؼذ

 انًؼبَُش انذونُخ إلػذاد انتمبسَش انًبنُخ انجذَذح وانًؼذنخ

٠1721َٕب٠ش  2  

 

 

 

 

ع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش فٟ ٔغخزٗ األخ١شح )اٌّ ,رُ اطذاس اٌّع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 

٠ٚزؼّٓ اٌّزطٍجبد اٌّزعٍمخ ثبٌزظ١ٕف  1722َ( فٟ ١ٌٛ٠ٛ 1722َ) " األدٚاد اٌّب١ٌخ"  ,اٌّب١ٌخ سلُ 

ٚاٌم١بط ٚأخفبع اٌم١ّخ ِٚؾبعجخ اٌزؾٛؽ اٌعبَ ٚاالعزشاف ٚاٌغبء االعزشاف ٌٙزٖ األدٚاد. ٠مذَ اٌّع١بس 

وّب ٠مذَ ّٔؾ عذ٠ذ ٌخغبئش أخفبع اٌم١ّخ ٚداد اٌّب١ٌخ، ِٕٙظ ِزىبًِ ٌّزطٍجبد ل١بط ٚرظ١ٕف اٌّٛعٛ

 .اٌّزٛلعخ

ع١زُ رطج١ك ِغّٛعخ عذ٠ذح ِٓ ِغّٛعبد ل١بط اٌم١ّخ اٌعبدٌخ ِدٓ خدالي ثٕدٛد اٌدذخً اٌشدبًِ األخدشٜ عٍدٝ 

أدٚاد اٌذ٠ٓ اٌّؾزفع ثٙب ػّٓ ّٔؾ أعّبي رُ رؾم١ك اٌٙذف اٌّشعٛ ِٓ ٚسائٗ عٓ ؽش٠دك رؾظد١ً اٌزدذفمبد 

ٚعد١زُ رطج١دك ٔمدبَ عذ٠دذ الٔخفدبع اٌم١ّدخ اٌعبدٌدخ ِدٓ خدالي ثٕدٛد . ٌزعبلذ٠خ ٚث١ع اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخإٌمذ٠خ ا

أٚ ثبٌم١ّددخ اٌعبدٌددخ ِددٓ خددالي  ٌإلؽفددبءاٌددذخً اٌشددبًِ األخددشٜ عٍددٝ أدٚاد اٌددذ٠ٓ اٌّمبعددخ ثبٌزىٍفددخ اٌخبػددعخ 

ٝ ثعدغ رعٙدذاد اٌمددشٚع ٠غبس٠دخ اٌّذ٠ٕدخ ِٚٛعدٛداد اٌعمدٛد ٚودزٌه عٍداٌدذخً اٌشدبًِ األخدشٜ ٚاٌدزُِ اإل

 . اٌّجشِخ ٚعمٛد اٌؼّبْ اٌّبٌٟ

اْ ٘دزا  ، 1722َِدب٠ٛ  "اإل٠شاداد ِٓ اٌعمدٛد ِدع اٌعّدالء  " 27اٌّع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 

٠مذَ ّٔٛرط ٚاؽذ شبًِ العزخذاِٗ فٟ ِؾبعجخ االعزشاف ثبإل٠شاداد إٌبرغخ عٓ اٌعمدٛد اٌّجشِدخ ِدع  اٌّع١بس

" اإل٠دشاداد  " 21عٕذِب ٠ذخً اٌّع١دبس ؽ١دض اٌزطج١دك عدٛف ٠ؾدً اٌّع١دبس اٌّؾبعدجٟ اٌدذٌٟٚ سلدُ ٚ. اٌعّالء

ٚاٌزفغدد١شاد اٌّزعٍمددخ ثٙددب ٚثعددغ  " عمددٛد اٌّمددبٚالداٌّؾبعددجخ عددٓ  " 22اٌددذٌٟٚ سلددُ  ّٟع١ددبس اٌّؾبعددجاٌٚ

 .اٌزفغ١شاد اٌّشرجطخ ثّٙب

 

 

 

٘دٛ أْ إٌّشدبح ٠ٕجغدٟ أْ رعزدشف ثدبإل٠شاداد  27ب١ٌدخ سلدُ اٌٙذف األعبعٟ ٌٍّع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّ

ِمبثً ٔمً اٌجؼدبئع أٚ اٌخدذِبد اٌّمذِدخ ٌٍعّدالء ثدبٌّجٍي اٌدزٞ ٠عىدظ اٌزعد٠ٛغ اٌّدبدٞ اٌدزٞ رزٛلعدٗ إٌّشدبح 

اؽبس ِزىبًِ ٚخطٛاد ِؾدذدح  ٠27مذَ اٌّع١بس ّٔٛرط ِٓ ِٚمبثً رٍه اٌغٍع أٚ اٌخذِبد. عٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ، 

 بإل٠شاداد: ٌالعزشاف ث

 اٌخطٛح األٌٚٝ: رؾذ٠ذ اٌعمذ أٚ اٌعمٛد ِع اٌعّالء. 

 اٌخطٛح اٌضب١ٔخ: رؾذ٠ذ اٌزضاِبد األداء )اٌٛاعجبد( فٟ اٌعمذ. 

 اٌخطٛح اٌضبٌضخ: رؾذ٠ذ ععش اٌظفمخ ٚفمب ٌجٕٛد اٌعمذ. 

 اٌخطٛح اٌشاثعخ: رؾ١ًّ )رٛص٠ع( ععش اٌظفمخ عٍٝ اٌزضاِبد األداء فٟ اٌعمذ. 

 خبِغخ: االعزشاف ثبإل٠شاداد عٕذِب رمَٛ إٌّشبح ثزٕف١ز ِزطٍجبد األداء.اٌخطٛح اٌ 

٠زُ االعزشاف ثبإل٠شاداد ِٓ لجً إٌّشبح عٕذ أداء االٌزضاَ  27ٚفمب ٌٍّع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 

ً. رّذ اػبفخ رٛع١ٙبد أٞ عٕذِب رزٕمً اٌغ١طشح عٍٝ اٌغٍع أٚ اٌخذِبد إٌّٛؽخ ثؤداء اٌزضاَ ِع١ٓ اٌٝ اٌع١ّ

ٌٍزعبًِ ِدع عد١ٕبس٠ٛ٘بد ِؾدذدح، ٚعدالٚح عٍدٝ  27أوضش رم١١ذا فٟ اٌّع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 

 افظبؽبد ٚاععخ. 27رٌه ٠زطٍت اٌّع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 
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  " تبثغ " ثؼذونى َذٍ يىػذ تطجُمهب  اإلصذاسانًؼبَُش انذونُخ إلػذاد انتمبسَش انًبنُخ انجذَذح وانًؼذنخ لُذ  2-0
 

ُىَخ تطجك نهفتشاد انغ

ثؼذ أويٍ  تجذأانتٍ   
 

َ,172/ ٠ٕب٠ش  2 اٌّع١دددبس و١ف١دددخ  ٘دددزا ٠ؾدددذد" ٚ عمدددٛد اإل٠غدددبس"  23اٌّع١دددبس اٌدددذٌٟٚ إلعدددذاد اٌزمدددبس٠ش اٌّب١ٌدددخ سلدددُ  

اٌعشع ٚاإلفظبػ عٓ عمدٛد اإل٠غدبس. ٠مدذَ اٌّع١دبس ّٔدٛرط ِؾبعدجٟ ٚاؽدذ، ٚاٌم١بط، ٚاالعزشاف، 

ٍٛثددبد ع١ّدع عمدٛد اإل٠غددبس اال ارا وبٔدذ ِددذح ٠زطٍدت ِدٓ اٌّغددزؤعش٠ٓ االعزدشاف ثّٛعدٛداد ِٚطٚ

شٙشا أٚ الً أٚ أْ األطً ِٛػٛع اٌعمذ رٚ ل١ّخ ِٕخفؼخ. ٠غزّش اٌّئعش٠ٓ ثزظ١ٕف  21اإل٠غبس 

 23عمٛد اإل٠غبساد وزشغ١ٍ١خ أٚ ر١ٍ٠ّٛخ ػّٓ ِفٙدَٛ اٌّع١دبس اٌدذٌٟٚ إلعدذاد اٌزمدبس٠ش اٌّب١ٌدخ سلدُ 

 .23ٌٟٚ اٌغبثك سلُ دْٚ رغ١١ش عٛ٘شٞ عٓ اٌّع١بس اٌّؾبعجٟ اٌذ
 

رُ رؤع١ً ربس٠خ اٌزطج١ك 

 اٌٝ اعً غ١ش ِغّٝ

ٚاٌّع١دبس " اٌّب١ٌخ اٌّٛؽذح " اٌج١بٔبد  27اٌزعذ٠الد عٍٝ اٌّع١بس اٌذٌٟٚ إلعذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 

 " فدٟ شدشوبد ص١ٍِدخ ٚاٌّشدبس٠ع اٌّشدزشوخ اداالعزضّبس" اٌّؾبعجخ عٓ  11اٌّؾبعجٟ اٌذٌٟٚ سلُ 

عبٌغخ ث١ع أٚ اٌّغبّ٘خ فٟ األطدٛي ثد١ٓ اٌّغدزضّش ٚاٌشدشوبد اٌض١ٍِدخ أٚ اٌّشدبس٠ع ثشؤْ ِ 1722َ

 اٌّشزشوخ.
 

٠ٕدب٠ش  2اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ فٟ اٌفزشح اٌزدٟ رجدذأ ِدٓ اٌمٛائُ  رزٛلع اإلداسح أْ رطج١ك ٘زٖ اٌّعب١٠ش ٚاٌزفغ١شاد ٚاٌزعذ٠الد اٌغذ٠ذح فٟ 

اٌزفغ١شاد ٚاٌزعذ٠الد، ف١ّب عذا اٌّع١دبس اٌدذٌٟٚ إلعدذاد ٚاٌّعب١٠ش اٌغذ٠ذح، َ أٚ عٕذ دخٌٛٙب ؽ١ض اٌزطج١ك. أْ رطج١ك ٘زٖ 1723

 اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ فٟ ِشؽٍخ اٌزطج١ك األٌٚٝ.اٌمٛائُ ، لذ ال ٠ىْٛ ٌٗ رؤص١ش ٘بَ عٍٝ ,اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ سلُ 

 

ش عددٛ٘شٞ عٍددٝ اٌّجددبٌي اٌّذسعددخ رددؤص١ ,لددذ ٠ىددْٛ ٌزطج١ددك إٌغددخخ إٌٙبئ١ددخ ِددٓ اٌّع١ددبس اٌددذٌٟٚ إلعددذاد اٌزمددبس٠ش اٌّب١ٌددخ سلددُ 

اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ ٚاٌّزعٍمخ ثبٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ. ِٚع رٌه فبٔٗ ِٓ غ١ش اٌمٛائُ ٚاالفظبؽبد اٌٛاسدح فٟ 

 اٌّّىٓ اٌٛطٛي اٌٝ رم١١ُ ِعمٛي ٌزؤص١ش ٘زا اٌزطج١ك اٌٝ ؽ١ٓ ارّبَ ِشاععخ ِفظٍخ ٌزٌه ِٓ لجً اٌششوخ.
 

 هى انغُبعبد انًذبعجُخ يهخص ثأ -2
 

 أعظ اإلػذاد  2-1

خ ٍىاٌّعزّذ فٟ اٌّّ "اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّشؽ١ٍخ " 62 اٌذٌٟٚ سلُاٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ ثٕبًء عٍٝ اٌّع١بس اٌّؾبعجٟ اٌمٛائُ رُ اعذاد 

بد اٌغعٛدٞ ٚوزٌه ؽجمبً ٌّزطٍجبد ٔمبَ اٌششو اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ ٚاٌّعب١٠ش ٚاإلطذاساد االخشٜ اٌّعزّذح ِٓ ا١ٌٙئخ. 

 . ٚإٌمبَ االعبعٟ ٌٍششوخ اٌّعّٛي ثٗ فٟ اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ

 

ٚع١ٍٗ رُ اٌزطج١ك ٚفمب  1723َِٓ ِطٍع  اعزجبساً لشسد اداسح اٌششوخ اٌزؾٛي اٌٝ رطج١ك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ 

 ِٚب ١ٍ٠ٙب.  1723َاٌزؾٛي ِٓ ثذا٠خ ( اٌزٞ ٠ٕض عٍٝ أْ رغطٟ فزشح 2سلُ ) اٌذٌٟٚ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ٌٍّع١بس

 

َ ٠ٕجغٟ عً اٌششوخ رطج١ك ّٔٛرط اٌزىٍفخ ٌم١بط 1723اوزٛثش  23ٚفمب ٌزع١ُّ ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ ِٓ خالي لشاس٘ب ثزبس٠خ 

ٌّب١ٌخ اٌّّزٍىبد ٚاال٢د ٚاٌّعذاد ٚاإلعزضّبساد اٌعمبس٠خ ٚاٌّٛعٛداد غ١ش اٌٍّّٛعخ عٕذ رطج١ك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش ا

 ِٓ ربس٠خ رطج١ك اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍزمبس٠ش اٌّب١ٌخ. أاٌضالس عٕٛاد ٚاٌزٟ رجذ ٌفزشح

 

 اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ ثبٌش٠بي اٌغعٛدٞ ٟٚ٘ اٌعٍّخ اٌزٟ رّبسط ثٙب اٌششوخ ِعمُ ٔشبؽبرٙب.اٌمٛائُ  ٠زُ عشع 

 

اد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌغبس٠خ فٟ ٚلذ اعذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ عذاٌّؾبعج١خ اٌذ١ٌٚخ إل شٌٍّعب١٠اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ ٚفمب اٌمٛائُ  رُ اعذاد 

 أعالٖ. باإلشبسح ا١ٌٙٚاٌزٟ رُ 

 
 اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ ِزٛافمخ ِع رٍه اٌّغزخذِخ فٟ اٌمٛائُ  ْ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌعشع ٚاألعب١ٌت اٌّغزخذِخ فٟ رغ١ٙض ٘زٖ ا

 َ.٠1723ٕب٠ش  2اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌّذلمخ ٌٍغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ اٌمٛائُ 
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اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ ٌٍششوخ ٠ٚغت عٕذ اٌمٛائُ ِبد اٌّطٍٛة ادساعٙب ػّٓ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّشفمخ ع١ّع اٌّعٍٛ ائُاٌمٛال رزؼّٓ 

َ. ثبإلػبفخ اٌٝ أٗ ٠1723ٕب٠ش  2اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ اٌّعذٌخ ٚفمب ٌٍّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ وّب فٟ ٌٍٚغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ اٌمٛائُ لشاءح ٘زٖ 

َ رعطٟ ِئششاً دل١مبً ٌٕزبئظ أعّبي 1723 ٠ٛ١ٔٛ 67خ أشٙش إٌّز١ٙخ فٟ غز١ٌظ ِٓ اٌؼشٚسٞ أْ ٔزبئظ أعّبي اٌششوخ ٌفزشح اٌ

 َ.1723د٠غّجش  62اٌششوخ اٌّزٛلعخ ٌٍغٕخ اٌزٟ رٕزٟٙ فٟ 
 

 اعتخذاو انتمذَشاد 2-7

اٌّؾبعج١خ اٌّزعبسف ع١ٍٙب اعزعّبي أؽىبَ ٚرمذ٠شاد ٚافزشاػبد رئصش فٟ ل١ُ  عب١٠ش٠زطٍت اعذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚفمبً ٌٍّ

داد ٚاٌّطٍٛثبد ٚاإل٠ؼبؽبد اٌّشفمخ ثغبٔت اإلفظبػ عٓ اٌّطٍٛثبد اٌطبسئخ. اْ عذَ اإل٠شاداد ٚاٌّظشٚفبد ٚاٌّٛعٛ

اٌز١مٓ ثخظٛص ٘زٖ االفزشاػبد ٚاٌزمذ٠شاد لذ ٠ئدٞ ٌٕزبئظ رزطٍت رعذ٠الً عٛ٘ش٠بً عٍٝ اٌم١ُ اٌذفزش٠خ ٌٍّٛعٛداد 

 .ٚاٌّطٍٛثبد اٌّزؤصشح فٟ اٌفزشاد اٌّغزمج١ٍخ

 

ٌّزعٍمخ ثبٌّغزمجً ٚاٌّظبدس اٌشئ١غ١خ األخشٜ ٌعذَ اٌزؤوذ وّب فٟ ربس٠خ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ ف١ّب ٠ٍٟ االفزشاػبد األعبع١خ ا

اٌّب١ٌخ اٌزب١ٌخ.  فزشحٚاٌزٟ رشىً ِخبؽش عب١ٌخ لذ رئدٞ اٌٝ رعذ٠الد عٛ٘ش٠خ فٟ اٌم١ُ اٌذفزش٠خ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد خالي اٌ

١٠ش ِزبؽخ ٌٙب عٕذ اعذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ٚ٘زٖ االفزشاػبد ٚاٌزمذ٠شاد ٘زا ٚرعزّذ اٌششوخ فٟ افزشاػبرٙب ٚرمذ٠شارٙب عٍٝ ِعب

ؽٛي اٌزطٛساد اٌّغزمج١ٍخ لذ رزغ١ش ٔز١غخ رغ١شاد اٌغٛق ٚاٌمشٚف اٌخبسعخ عٓ ع١طش اٌششوخ ِٚضً ٘زٖ اٌزغ١شاد عٍٝ 

 .عٕذ ؽذٚصٙب ا٠ؼبؽٙباالفزشاػبد ٠زُ 

 

 يجذأ االعتًشاسَخ ( أ

عٍدٝ األ١ٌٚدخ ؽٛي لذسح اٌشدشوخ عٍدٝ االعدزّشاس. ٚع١ٍدٗ، فمدذ ردُ اعدذاد اٌمدٛائُ اٌّب١ٌدخ  ١ٌظ ٌذٜ اداسح اٌششوخ أٞ شه ٠زوش

 .أعبط ِجذأ االعزّشاس٠خ

 

 يخصص دَىٌ يشكىن فٍ تذصُههب ( ة

٠زُ رؾذ٠ذ ِخظض اٌذ٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ رؾظ١ٍٙب ثبٌشعٛع اٌٝ ِغّٛعخ ِٓ اٌعٛاًِ ٌٍزؤوذ أْ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ غ١ش ِجبٌي ف١ٙب 

َ رؾظ١ٍٙب، ثّب فٟ رٌه اعّبٌٟ عٛدح ٚأعّبس اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌزم١١ُ االئزّبٟٔ اٌّغزّش ألٚػبع اٌعّالء ٔز١غخ اؽزّبي عذ

اٌّب١ٌخ ٚاٌؼّبٔبد اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌعّالء فٟ ظشٚف ِع١ٕخ. أ٠ؼب، ٠زُ رغغ١ً ِخظظبد ِؾذدح ٌٍؾغبثبد اٌفشد٠خ عٕذِب 

 .رؾظ١ً اٌز٠ُِىْٛ ٕ٘بن د١ًٌ ِٛػٛعٟ ٠ش١ش اٌٝ اؽزّب١ٌخ عذَ اٌزّىٓ ِٓ 

 

 يخصص ثضبػخ تبنفخ وثطُئخ انذشكخج(  

طبفٟ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌٍزؾمك أ٠ّٙب ألً. رزُ اٌزعذ٠الد ٌزخف١غ رىٍفخ اٌجؼبعخ اٌٝ طبفٟ  أٚرذسط اٌجؼبعخ ثغعش اٌزىٍفخ 

ّٕخفؼخ. رزؼّٓ اٌعٛاًِ اٌزمبدَ أٚ األسطذح اٌ أٚإٌّزظ ٌٍض٠بدح اٌّمذسح،  ٜعٍٝ ِغزٛ -ارا ٌضَ رٌه  -ٌٍزؾمك اٌم١ّخ اٌمبثٍخ 

 .اٌّئصشح عٍٝ ٘زٖ اٌزعذ٠الد اٌزغ١شاد فٟ اٌطٍت عٍٝ اٌجؼبعخ، ٚاٌزغ١شاد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚرذ٘ٛس إٌٛع١خ ٚأِٛس اٌغٛدح

اٌؾشوخ. ٠زُ دٚس٠بً  ٚثطٟءِخظض ِخضْٚ ربٌف  الؽزغبةٚثٕبًء عٍٝ ٘زٖ اٌعٛاًِ رمَٛ اٌششوخ ثزؾذ٠ذ ٔغجخ ِئ٠ٛخ 

 .زظ عٓ االخزالف فٟ اٌعٕبطش أعالِٖشاععخ أ٠خ رعذ٠الد لذ رٕ

 
 انؼًش انًمذس نهًًتهكبد واِالد وانًؼذاد ( د

رمَٛ اإلداسح ثزمذ٠ش اٌعّش االفزشاػٟ ٌٍّّزٍىبد ٚا٢الد ٚاٌّعذاد ثغشع اؽزغبة االعزٙالن . ٠ٚزُ اعزٙالن رىٍفخ 

اإلعزخذاَ اٌّزٛلع ٚاٌزمبدَ ٌالطً ٚثشٔبِظ  اٌّّزٍىبد ٚا٢الد ٚاٌّعذاد عٍٝ ِذح اٌخذِخ اٌّزٛلعخ اٌزٟ رُ رمذ٠ش٘ب ثٕبًء عٍٝ

اٌظ١بٔخ ٚاإلطالػ ثبإلػبفخ اٌٝ اٌزمبدَ اٌزمٕٟ ٚاعزجبساد اٌم١ّخ اٌّغزشدح ٌألطً. رمَٛ اإلداسح ثّشاععخ اٌم١ّخ اٌّزجم١خ 

ذ٠ً ارا وبٔذ اٌزب١ٌخ ٚاٌزع فزشاد٠زُ االعزٙالن فٟ اٌٚ،  دٚسٞٚاٌعّش االفزشاػٟ ٌٍّّزٍىبد ٚا٢الد ٚاٌّعذاد عٍٝ أعبط 

 اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألطً رخزٍف عٓ اٌزمذ٠شاد اٌغبثمخ ٌزمذ٠ش اإلداسح .
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 

  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 للاير السعود ()با 

 

 

 يكبفأح َهبَخ انخذيخ نهًىظفٍُ نًطهىثبد كتىاسٌ انتمُُى اإلهـ( 

٠زُ رؾذ٠ذ رىٍفخ ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍعب١ٍِٓ ثّٛعت ثشٔبِظ اٌّىبفآد اٌّؾذدح غ١ش اٌٌّّٛخ اٌزٟ ٠زُ ل١بعٙب ثبعزعّبي اٌزم١١ُ 

ٟ لذ رخزٍف عٓ اٌزطٛساد اٌفع١ٍخ فٟ اٌّغزمجً. ٚرشًّ ٘زٖ اٌعذ٠ذ ِٓ االفزشاػبد اٌز اإلوزٛاسٞ. ٠شًّ اٌزم١١ُ اإلوزٛاسٞ

عٍٛن اٌعب١ٍِٓ، ِٚعذي دٚساْ اٌعب١ٍِٓ. ٚٔمشاً ٚاالفزشاػبد رؾذ٠ذ ِعذي اٌخظُ، ٚاٌض٠بداد اٌّغزمج١ٍخ فٟ اٌشٚارت، 

اد فٟ ٘زٖ االفزشاػبد. ٌزعم١ذ اٌزم١١ُ ٚؽج١عزٗ ؽ٠ٍٛخ األعً فبْ اٌزضاَ اٌّىبفؤح اٌّؾذدح غ١ش اٌٌّّٛخ شذ٠ذ اٌؾغبع١خ ٌٍزغ١ش

 .ٌزا رزُ ِشاععخ ع١ّع االفزشاػبد ِشح أٚ أوضش فٟ اٌغٕخ اٌٛاؽذح عٕذ اٌؼشٚسح

 

 ثبإلَشاداد االػتشاف ( و

 اإل٠شاداد "21ٌمذ دسعذ اإلداسح اٌجٕٛد اٌزفظ١ٍ١خ ٌزؾم١ك اإل٠شاد ِٓ ث١ع اٌغٍع ٚاٌّج١ٕخ فٟ اٌّع١بس اٌّؾبعجٟ اٌذٌٟٚ سلُ 

اٌٝ ِٛافمخ اٌع١ًّ عٍٝ رؾًّ ِغئ١ٌٚخ اٌجؼبئع  اعزٕبداششوخ ِخبؽش ِٕٚبفع اٌٍّى١خ ٌٍجؼبئع. ، ٚثشىً خبص ارا ؽٌٛذ اٌ"

 .بْ اإلداسح ِمزٕعخ ثؤٔٗ رُ رؾ٠ًٛ اٌّخبؽش ٚإٌّبفع اٌٙبِخ ٚأْ االعزشاف ثبإل٠شاداد ِٕبعتفاٌّجبعخ، 

 

 انتمذَشاد غُش انًؤكذح ( ص

اٌشئ١غ١خ ٌٍزمذ٠ش غ١ش اٌّئوذ وّب فٟ ٔٙب٠خ فزشح اٌزمش٠ش ٚاٌزٟ رؾًّ اٌزمذ٠شاد اٌشئ١غ١خ اٌّزعٍمخ ثبٌّغزمجً ٚاٌّظبدس  اْ

 :ِخبؽش ِّٙخ لذ رزغجت فٟ رعذ٠الد عٛ٘ش٠خ عٍٝ ل١ُ اٌّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ اٌمبدِخ ٟ٘ وّب ٠ٍٟ

 

 اَخفبض لًُخ انزيى انتجبسَخ انًذَُخ -

ثعذَ رؾظ١ٍٙب ثشىً وبًِ. ٠زُ رؾذ٠ذ  اؽزّبيس٠خ اٌّذ٠ٕخ عٕذ ٚعٛد رمَٛ اداسح اٌششوخ ثزم١١ُ اٌزؾظ١الد ِٓ اٌزُِ اٌزغب

دائُ فٟ ل١ّخ اٌزُِ اٌزغبس٠خ اٌّذ٠ٕخ ثؤْ رمَٛ اداسح اٌششوخ ثزم١١ُ اٌّالءح اٌّب١ٌخ ٌعّالئٙب ٚوزٌه ثزم١١ُ  أخفبعٚعٛد 

ٌعّالء. ٠زُ ادساط اٌفشق ِب اٌزغذ٠ذاد خالي اٌفزشح اٌغبثمخ ٚثبٌشعٛع اٌٝ ششٚؽ اٌزغ١ٙالد اٌّزفك ع١ٍٙب ِع ثعغ ا

 رُ ٚفٟ ؽبي األسثبػ اٚ اٌخغبئش األ١ٌٚخث١ٓ اٌم١ّخ اٌّزٛلع رؾظ١ٍٙب ٚاٌشط١ذ اٌذفزشٞ ٌزٍه اٌزُِ وّظشٚف فٟ لبئّخ 

 لبئّخ رٍه اٌّجبٌي فبٔٗ ٠زُ ادساط اٌفشق ِب ث١ٓ اٌم١ّخ اٌّؾظٍخ فع١ٍبً ٚاٌم١ّخ اٌزٟ رُ اٌزٛلع رؾظ١ٍٙب عبثمبً فٟ اعزشداد

 األ١ٌٚخ. ثبػ أٚ اٌخغبئشاألس

 

 اِالد وانًؼذادد وانًًتهكب -

اٌّزٛلع  االعزخذاَا٢الد ٚاٌّعذاد عٍٝ ِذح اٌخذِخ اٌّزٛلعخ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ش٘ب ثٕبًء عٍٝ ٚ رىٍفخ اٌّّزٍىبد اعزٙالن٠زُ 

زشدح ٌألطً. اْ اداسح اٌم١ّخ اٌّغ ٚاعزجبسادثبإلػبفخ اٌٝ اٌزمبدَ اٌزمٕٟ  ٚاإلطالػٚاٌزمبدَ ٌألطً، ٚثشٔبِظ اٌظ١بٔخ 

 أٔٙب غ١ش ٘بِخ. اعزجبساٌششوخ ٌُ رذسط أ٠خ ل١ّخ ِزجم١خ ٌألطٛي عٍٝ 

 

 قياس القيمة العادلةح(  
القٌمددة العادلددة هددً القٌمددة التددً سددٌتم اسددتالمها لبٌددع احددد الموجددودات، أو دفعهددا لتحوٌددل أي مددن المطلوبددات ضددمن معددامالت 

علدى سدبٌل المثدال(  -القٌاس فدً ظدل ظدروف السدوق السدائدة )مثدل السدعر الحاضدرمنتظمة بٌن المتعاملٌن بالسوق فً تارٌخ 
بغض النظر إن كان وذلك السعر ملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقٌٌم آخر. ٌستند قٌاس القٌمة العادلة إلدى 

 :االفتراض بؤن بٌع األصل أو تحوٌل االلتزام سٌتم إما

 ألصل أو االلتزام، أومن خالل السوق الرئٌسٌة ل -
  .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام فً ظل غٌاب السوق الرئٌسٌة -
 

 .للوصول إلٌها شركةٌجب أن تكون السوق الرئٌسٌة أو األكثر منفعة متاحة أمام ال
ق عنددد تسددعٌر األصددل أو ٌددتم قٌدداس القٌمددة العادلددة لألصددل أو االلتددزام باسددتعمال االفتراضددات التددً ٌسددتخدمها أطددراف السددو

 .االلتزام على افتراض أن أطراف السوق ٌعملون بما ٌحقق أفضل مصالح اقتصادٌة لهم
 

ٌؤخذ قٌاس القٌمة العادلة لألصل غٌر المالً فً الحسبان قدرة أطراف السوق على توفٌر منافع اقتصادٌة باستخدام األصل 
أطراف السوق الستخدامه فٌما ٌحقق أفضل منفعة منه. تستخدم  فٌما ٌحقق أفضل منفعة منه أو ببٌعه إلى طرف آخر من

الشركة أسالٌب تقٌٌم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بٌانات كافٌة لقٌاس القٌمة العادلة وتعظٌم استخدام 
 .المعطٌات الملحوظة ذات العالقة وتقلٌص استخدام المعطٌات غٌر الملحوظة إلى أكبر حد
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 لجوف للتنمية الزراعيةا شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 

 

العادلة فً القوائم المالٌة  ٌدتم تصدنٌفها  إن جمٌع الموجودات والمطلوبات التً تقاس بالقٌمة العادلة أو ٌتم االفصاح عن قٌمتها
وفقاً لنطاق الهٌكل الهرمً للقٌم العادلة المبٌن أدناه إسدتنادا إلدى معطٌدات المسدتوى االدندى الدذي ٌعتبدر جوهرٌداً لقٌداس القٌمدة 

 :العادلة ككل

أو االلتزامدات المطابقدة لتلدك  للموجودات المستوى االول: األسعار المعلنة )غٌر المعدلة( والمتداولة فً األسواق النشطة -
 التً ٌتم قٌاسها.

المستوى الثانً: المدخالت التً من الممكن مالحظتها أو رصدها لألصل أو اإللتزام بشكل مباشر أو غٌر مباشر بخالف  -
 األسعار المعلنه المدرجة ضمن المستوى األول.

 . أو اإللتزام المستوى الثالث: المدخالت التً ال ٌمكن رصدها أو مالحظتها لألصل -
 

  يهخص ثأهى انغُبعبد انًذبعجُخ - 2

َ وّدب ٘دٛ 1723د٠غدّجش  62األ١ٌٚخ اٌّخزظشح ِع رٍه اٌّزٛلع رطج١مٙدب وّدب فدٟ  رزّبشٝ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ فٟ اعذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ

َ ٚاٌمدٛائُ ٠1723ٕدب٠ش  2خ وّدب فدٟ ( أعدالٖ ٚ٘دٟ ٔفدظ اٌغ١بعدبد اٌّزجعدخ فدٟ لبئّدخ اٌّشودض اٌّدبٌٟ االفززبؽ١د2ِج١ٓ فٟ ا٠ؼبػ سلدُ )

َ. ٚف١ّب ٠ٍٟ أُ٘ اٌغ١بعبد اٌّؾبعج١خ اٌزٟ اعزخذِزٙب اٌششوخ فٟ اعذاد اٌمٛائُ اٌّب١ٌدخ 1723د٠غّجش  62اٌّب١ٌخ عٓ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ فٟ 

 اال١ٌٚخ اٌّخزظشح.

 

 انًخضوٌ 2-1

ٚرؾذد اٌزىٍفخ عٍٝ اعبط اٌّزٛعؾ  لًأّٙب أ٠ مكزؾمبثٍخ ٌٍطبفٟ اٌم١ّخ اٌ أٚرمٙش ل١ّخ اٌّخضْٚ فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ ثبٌزىٍفخ 

ٚاالعٛس ٚاٌزىب١ٌف غ١ش  األ١ٌٚخاٌّظٕعخ ٚرؾذ اٌزظ١ٕع عٍٝ رىٍفخ اٌّٛاد اٌضساع١خ غبد زٚرشًّ اٌزىٍفخ ٌٍّٕ اٌّشعؼ

١ٌف أزبط اٌّجبششح اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رؾ٠ًٛ ِذخالد االٔزبط اٌٝ ِٕزظ ٔٙبئٟ ٠ٚزُ خظُ اٌم١ّخ اٌج١ع١خ ألٞ ِٕزظ فشعٟ ِٓ رىب

األعّبي ٚؽظخ رىب١ٌف اٌزظ١ٕع اإلػبف١خ ِٓ  ٚرّضً طبف١خ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌٍزؾمك ععش اٌج١ع اٌزمذ٠شٞ ٔبلظبً إٌّزظ اٌشئ١غٟ 

 .ِالئّخ ِٓ ِظبس٠ف اٌج١ع ٚاٌزٛص٠ع

 

ثزىٍفخ  أٚبٌزىٍفخ خ ثاٌّب١ٌرمٙش ل١ّخ اٌّخضْٚ ِٓ اٌّٛاد اال١ٌٚخ ِٚٛاد اٌزعجئخ ٚاٌّٛاد اٌّغزٍٙىخ ٚلطع اٌغ١بس فٟ اٌمٛائُ 

 االعزجذاي أ٠ّٙب ألً.

 

رّضً طبفٟ اٌم١ّخ اٌج١عخ ععش اٌج١ع رمٙش اٌّؾبط١ً اٌضساع١خ ٚاٌضّبس اٌزٟ رُ ع١ٕٙب ثظبفٟ اٌم١ّخ اٌج١ع١خ فٟ ربس٠خ ؽظبد٘ب ٚ

 إٌّزظ.ث١ع  ارّبَاٌّمذس ٔبلظبً ا٠خ رىب١ٌف اػبف١خ ِزٛلعخ ؽزٝ 
 

 ٠ٚزُ رم١١ُ اٌّخضْٚ ٚفمبً ٌّب ٠ٍٟ:

إٌخدً ٚإٌّؾدً ٚفمدب ٌٍزىٍفدخ  ٚاٌفبوٙخ ٚغدشاط٠زُ ل١بط رىٍفخ اإلٔزبط اٌزبَ ِٓ صّبس اٌمّؼ ٚاٌض٠زْٛ ٚاألعالف ٚاٌخؼشٚاد  

 م١ّخ اٌج١ع١خ اٌظبف١خ فٟ ربس٠خ اٌؾظبد.أٚ اٌ

 .٠زُ رم١١ُ اٌّٛاد ٚاٌّّٙبد ٚلطع اٌغ١بس ثبٌزىٍفخ، ٚرؾذد اٌزىٍفخ عٍٝ أعبط ؽش٠مخ اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ 

 اٌّظٕعخ ٚرؾذ اٌزظ١ٕع ثبٌزىٍفخ أٚ طبفٟ اٌم١ّخ اٌج١ع١خ أ٠ّٙب ألً.اٌضساع١خ ط رىٍفخ إٌّزغبد ٠زُ ل١ب 

 ٠زُ ل١بط رىٍفخ اٌّؾبط١ً اٌمبئّخ ٚاٌزٟ ٌُ رجٍي ِشؽٍخ اٌؾظبد ثبٌزىٍفخ. 

 

 يُخ دكىيُخ يمُذح 2-7

   عٍٝ أعبط اٌم١ّخ اٌعبدٌدخ ٌٍّٛعدٛداد  -ٟٚ٘ عجبسح عٓ األسع اٌّمبَ ع١ٍٗ ِضاسع اٌششوخ  -٠زُ رم١١ُ إٌّؼ اٌؾى١ِٛخ اٌّم١ذح 

 . إٌّّٛؽخ، ٠ٚزُ عشػٙب ػّٓ اإلٌزضاِبد اٌٝ أْ رزؾمك ششٚؽ رؾ٠ٍٛٙب

 

 انًىجىداد انذُىَخ 2-0

ؽ١ٕئز رمٙش رىٍفخ اٌج١ع اال ارا وبٔذ اٌم١ّخ اٌعبدٌخ ال ٠ّىٓ ل١بعٙب ثشىً ِٛصٛق  رمٙش اٌّٛعٛداد اٌؾ٠ٛ١خ ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ ٔبلظبً 

اٌّٛعٛداد اٌضساع١خ اٌؾ٠ٛ١خ )األشغبس فٟ ِشؽٍخ إٌّٛ( ثبٌزىٍفخ اٌزٟ رزؼّٓ اٌّٛاد ٌؾ٠ٛ١خ ثزىٍفخ اٌششاء ٚاٌّٛعٛداد ا

)األشغبس  اإلصّبسِشؽٍخ  اٌٝٚاٌعّبٌخ اٌّجبششح ٚاٌزىب١ٌف األخشٜ غ١ش اٌّجبششح ٌؾ١ٓ ٚطٛي ٘زٖ اٌّٛعٛداد اٌضساع١خ 

 وٙب.  اٌّضّشح( عٕذئز ٠عبد رظ١ٕفٙب ٠ٚزُ اٌجذء فٟ اعزٙال
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ثبٌزىٍفخ ٠ٚزُ رخف١ؼٙب ثبٌخغبئش إٌبرغخ عٓ اٌمشٚف فٟ ِشؽٍخ إٌّٛ ٚإٌّؾً  ٚاألشغبساٌّضّشح  األشغبسرمٙش ل١ّخ 

 فٟ اٌفزشح اٌغبس٠خ.األ١ٌٚخ  األسثبػ اٚ اٌخغبئشاٌطج١ع١خ ٚاٌزٟ ٠زُ رؾ١ٍّٙب ٌمبئّخ 

 

 عٍٝ ِذاس اٌعّش اإلٔزبعٟ ٌٙب ٚفمبً ٌطش٠مخ اٌمغؾ اٌغٕٛٞ اٌضبثذ . إٌّبؽ٠ًغشٞ اعزٙالن 

 

 ُ اعزجعبد٘ب ثبٌم١ّخ اٌذفزش٠خ فٟ ؽبٌخ رٍفٙب.ال ٠زُ اعزٙالن األشغبس فٟ ِشؽٍخ إٌّٛ ٠ٚز

 

 النباتات المثمرة  6-4
 " الممتلكات واآلالت والمعدات عرف النباتات المثمرة بؤنها :  16معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 تستخدم فً انتاج أو تورٌد منتجات زراعٌة . -

 من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة . -

 ال بعٌد من بٌعها كمنتجات زراعٌة بخالف مبٌعات الخردة . هناك إحتم -
 

ٌتم االعتراف االولً بالنباتدات المثمدرة بالتكلفدة بعدد طدرح االسدتهالك المتدراكم وخسدائر الهبدوط المتراكمدة. تشدمل التكلفدة التدً 
المباشرة األخرى المرتبطدة بوضدع ة بالحصول على االصل وتشمل تكالٌف المواد الخام والعمالة وجمٌع التكالٌف شركتكبدتها ال

 .الغرض الذي تم شراإها من اجلهالموجودات بالحالة التً تمكنها من تحقٌق 
 

ٌتم االعتراف بؤي ارباح او خسائر ناجمة عن استبعاد النباتات المثمرة  )تحسب على أساس الفرق بٌن صدافً متحصدالت البٌدع 
فدً الفتدرة التدً ٌدتم  دخل الشامل اآلخر االولٌةالخسائر وال ى فً قائمة األرباح أووالقٌمة الدفترٌة للنباتات( فً بند إٌرادات اخر

 فٌها االستبعاد.
 

 فٍ لًُخ انًىجىداد َخفبضاإل 2-2

رمَٛ اٌششوخ فٟ ربس٠خ وً لبئّخ ِشوض ِبٌٟ ثبعشاء ِشاععخ دٚس٠خ ٌٍم١ُ اٌذفزش٠خ ٌٍّٛعٛداد اٌٍّّٛعخ  ٚغ١ش اٌٍّّٛعخ ٌٍزؤوذ 

فٟ ل١ّخ ٘زٖ اٌّٛعٛداد. ٚفٟ ؽبٌخ ٚعٛد ِضً ٘زا اٌّئشش،  أخفبعٚلٛع أٞ خغبسح ٔبرغخ عٓ  ِٓ ٚعٛد أٞ ِئشش عٍٝ

٠زُ رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد ٌزٌه األطً ٌزؾذ٠ذ ؽغُ ٘زٖ اٌخغبسح. ٚفٟ اٌؾبالد اٌزٟ ال ٠ّىٓ ف١ٙب رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌمبثٍخ فبٔٗ 

 ّخ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد ٌٍٛؽذح اٌّذسح ٌٍٕمذ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب رٌه األطً. رمَٛ اٌششوخ ثزمذ٠ش اٌم١ٌٚالعزشداد ٌزٌه األطً، 

 

رخف١غ  عٕذئز ٠زُٚفٟ اٌؾبالد اٌزٟ ٠مذس ف١ٙب اٌّجٍي اٌمبثً ٌالعزشداد ٌألطً أٚ اٌٛؽذح اٌّذسح ٌٍٕمذ ثؤلً ِٓ ل١ّزــٗ اٌذفزش٠خ، 

مبثٍخ ٌالعزشداد ٌٙب، ٠ٚزُ اصجبد خغبئش االٔخفبع وّظشٚف اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌزٌه األطً أٚ اٌٛؽذح اٌّذسح ٌٍٕمذ اٌٝ اٌم١ّخ اٌ

 . األ١ٌٚخ ٚاٌخغبئشافٛساً فٟ لبئّخ االسثبػ 

 

فٟ اٌم١ّخ فبْ اٌششوخ عٕذئز رمَٛ ثض٠بدح اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألطً أٚ اٌٛؽذح  اإلٔخفبعٚارا ِب رُ الؽمبً صٚاي أعجبة ِجٍي خغبسح 

١ٙب األطً لجً اصجبد خغبسح خ ٌالعزشداد ٌٗ ٚثّب ال ٠ض٠ذ عٓ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌزٟ وبْ عٍاٌّذسح ٌٍٕمذ اٌٝ اٌم١ّخ اٌّعذٌخ اٌمبثٍ

فٟ اٌم١ّخ  ٔخفبعغبسح اإلاٌّذسح ٌٍٕمذ فٟ اٌغٕٛاد اٌغبثمخ ٠ٚزُ اصجبد عىظ ل١ذ خ حأٚ اٌٛؽذفٟ ل١ّخ رٌه األطً  ٔخفبعاإل

 . األ١ٌٚخ ٚاٌخغبئشافٟ لبئّخ االسثبػ 

 

 ذتفع ثهب نهجُغيىجىداد غُش يتذاونخ ي 2-2
٠زُ رظ١ٕف اٌّٛعٛداد غ١ش اٌّزذاٌٚخ اٌّزعٍمخ ثبٌّغّٛعبد اٌّغزجعذح وّؾزفع ثٙب ٌٍج١ع فٟ ؽبي وبْ ع١زُ رؾظ١ً ل١ّزٙب 

٠زُ رٍج١خ ٘زا اٌششؽ فمؾ عٕذِب ٠ىْٛ اٌج١ع  .اٌّذسعخ ثشىً سئ١غٟ ِٓ خالي ِعبٍِخ ث١ع ثذالً ِٓ خالي االعزخذاَ اٌّغزّش ٌٙب

١ٌخ ٠ٚىْٛ االطً غ١ش اٌّزذاٚي )أٚ اٌّغّٛعخ اٌّغزجعذح( ِزٛفشا ٌٍج١ع فٛسا فٟ ٚػعٗ اٌؾبٌٟ خبػعب فمؾ ِؾزّال ثذسعخ عب

ٌٍششٚؽ اٌطج١ع١خ ٚاالعز١بد٠خ ٘ىزا اطً )أٚ اٌّغّٛعخ اٌّغزجعذح( ٚاؽزّبي ث١ع االطً عبٌٟ اٌؾذٚس . ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ االداسح 

 العزشاف ثع١ٍّخ اٌج١ع وبٍِخ خالي عٕخ ٚاؽذح ِٓ ربس٠خ اٌزظ١ٕف.ٍِزضِخ ثع١ٍّخ اٌج١ع ٠ٚىْٛ ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠زُ ا

 

عٕذِب رىْٛ اٌششوخ ٍِزضِخ ثخطخ ث١ع رزؼّٓ خغبسح ٌٍغ١طشح عٍٝ ششوخ ربثعخ ٠زُ رظ١ٕف ع١ّع ِٛعٛداد ِٚطٍٛثبد رٍه 

اٌششوخ عٛف رؾزفع ثؾمٛق اٌششوخ اٌزبثعخ وّؾزفع ثٙب ٌٍج١ع عٕذ رٍج١خ اٌششٚؽ اٌٛاسدح اعالٖ ثغغ إٌمش عٓ ف١ّب ارا وبٔذ 

 ٍِى١خ غ١ش ِغ١طشح فٟ اٌششوخ اٌزبثعخ اٌغبثمخ ثعذ اٌج١ع.
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ؽظددخ فددٟ اعددزضّبس فددٟ شددشوخ ص١ٍِددٗ أٚ ِشددشٚع ِشددزشن  عٕددذِب رٍزددضَ اٌشددشوخ ثخطددخ ث١ددع رزؼددّٓ اعددزجعبد العددزضّبس أٚ

فبٔدددٗ ٠دددزُ رظددد١ٕف االعدددزضّبس أٚ عدددضء ِدددٓ االعدددزضّبس اٌدددزٞ عدددٛف ٠دددزُ اعدددزجعبدٖ وّؾدددزفع ثدددٗ ٌٍج١دددع عٕدددذ رٍج١دددخ اٌشدددشٚؽ 

مددٛق اٌٍّى١ددخ ف١ّددب ٠زعٍددك ثددبٌغضء اٌّظددٕف وّؾددزفع ثددٗ ٌٍج١ددع .٠ددزُ اٌددٛاسدح اعددالٖ ٚرزٛلددف اٌشددشوخ عٕددذ اعددزخذاَ ؽش٠مددخ ؽ

االعدددزّشاس ثزغدددغ١ً أٞ عدددض ِؾدددزفع ثدددٗ العدددزضّبس فدددٟ شدددشوخ ص١ٍِدددخ أٚ ِشدددشٚع ِشدددزشن ٌدددُ ٠دددزُ رظددد١ٕفٗ وّؾدددزفع ٌٍج١دددع 

 ثبعدددزخذاَ ؽش٠مدددخ ؽمدددٛق اٌٍّى١دددخ رزٛلدددف اٌشدددشوخ عدددٓ اعدددزخذاَ ؽش٠مدددخ ؽمدددٛق اٌٍّى١دددخ عٕدددذ االعدددزجعبد عٕدددذِب ٠ٕدددزظ فمدددذاْ

 اٌششوخ ٌٍزؤص١ش اٌفعبي عٍٝ اٌششوخ اٌض١ٍِخ اٚ اٌّششٚع اٌّشزشن. 

 
ثعذ االعزجعبد رمَٛ اٌششوخ ثزغغ١ً أ٠خ ؽظخ ِغزجمبٖ فٟ اٌششوخ اٌض١ٍِخ أٚ اٌّششٚع اٌّشزشن ٚفمب ٌٍّع١بس اٌّؾبعجٟ اٌذٌٟٚ 

ؾبٌخ رغزخذَ اٌششوخ ؽش٠مخ ؽمٛق وبٔذ اٌؾظخ اٌّغزجمبح رّضً ششوخ ص١ٍِخ اٚ ِششٚع ِشزشن ٚفٟ ٘زٖ اٌ ارااال  ,1سلُ 

 أعالٖ(اٌّشبس٠ع اٌّشزشوخ اٌٛاسدح ٚ االعزضّبساد فٟ ششوخ ص١ٍِخ بٌّؾبعجخ عٓ اٌٍّى١خ )أمش اٌغ١بعخ اٌّؾبعج١خ اٌّزعٍمخ ث

ثمخ ٠زُ ل١بط اٌّٛعٛداد غ١ش اٌّزذاٌٚخ)ٚاٌّغّٛعبد اٌّغزجعذح( ٚاٌّظٕفخ وّٛعٛداد ِؾزفع ث١ٙب ٌٍج١ع ثبٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌغب

 أٚ اٌم١ّخ اٌعبدٌخ ٔبلظب رىب١ٌف اٌج١ع ا٠ّٙب ألً.

 

 انًبنُخانًىجىداد  2-2

ؽ١ش ٠زُ ششاء اٚ ث١ع االطً اٌّبٌٟ ثّٛعت عمذ  اٌزعبًِ،اٌغبء االعزشاف ثبٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ فٟ ربس٠خ  ٚأ٠زُ االعزشاف 

٠زُ ل١بط اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ  اٌعاللخ.اٌزٕبصي عٓ االطً اٌّبٌٟ خالي عذٚي صِٕٟ ِؾذد ِٓ لجً اٌغٛق رٚ  ٚأ٠زطٍت اٌؾظٛي 

ِب١ٌخ ثبٌم١ّخ  وؤداحثبعزضٕبء اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ اٌّظٕفخ  اٌج١ع،/ اٚ  اٌششاء ٚثشىً ِجذئٟ ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ اػبفخ اٌٝ رىب١ٌف 

 اٌعبدٌخ.زُ ل١بعٙب ثشىً ِجذئٟ ثبٌم١ّخ ٠ ٚاٌزٟاٌعبدٌخ ِٓ خالي االسثبػ ٚاٌخغبئش 

 
اعزضّبساد ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ ِٓ خالي ثٕٛد اٌذخً ٚ ،ِب فٟ ؽىّٗٚٔمذ  اٌزب١ٌخ:اٌفئبد  ا٠ٌٝزُ رظ١ٕف اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٌٍششوخ 

زٕبء رٍه رظ١ٕف اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ثبٌشىً اٌّزوٛس ٠زُ ثٕبء عٍٝ ؽج١عخ ٚ٘ذف ال ْ. اِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛٚ األخشٜاٌشبًِ 

 .ٟاصجبرٙب اٌّجذئاٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٠ٚزُ رظ١ٕفٙب فٟ ٚلذ 

 

اٌفٛائذ عٍٝ اٌفزشاد  ا٠شادادٌٍّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ٚرٛص٠ع  ٌإلؽفبءرغزخذَ ؽش٠مخ ِعذي اٌفبئذح اٌفعٍٟ الؽزغبة اٌزىٍفخ اٌمبثٍخ 

٠خ اٌزٟ ٠زٛلع اعزالِٙب خالي اٌعّش اٌّزٛلع ِعذي اٌفبئذح اٌفعٍٟ ٘ٛ ِعذي اٌخظُ اٌزٞ ٠غزخذَ اٌذفعبد إٌمذ ثٙب.اٌّشرجطخ 

 اٌّجذئٟ.عٕذِب ٠ىْٛ رٌه ِٕبعجب ٌظبفٟ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ عٕذ اٌم١بط  ألظشخالي فزشح  أٌٍّٚٛعٛداد اٌّب١ٌخ 

 

 فٍ دكًه انُمذ ويب 2-0

لظ١شح االعً راد فٟ إٌمذ فٟ اٌظٕذٚق ٚاسطذح اٌٛدائع رؾذ اٌطٍت ٌذٜ اٌجٕٛن ٚا٠خ اعزضّبساد فٟ ؽىّٗ ٠زّضً إٌمذ ِٚب 

 ِبدٞ.٠ّىٓ رؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ِجبٌي ِعٍِٛخ ِٓ إٌمذ ٚاٌزٟ ١ٌغذ عشػخ ٌؾذٚس رغ١١ش ثم١ّزٙب ثشىً  ٚاٌزٟع١ٌٛخ عب١ٌخ 

 

 انمشوض وانزيى انًذَُخ 2-3

اٌمشٚع ٚاٌزُِ اٌّذ٠ٕخ اٌزٟ ٌذ٠ٙب دفعبد صبثزخ اٚ ٠ّىٓ رؾذ٠ذ٘ب ٚغ١ش اٌّذسعخ فٟ عٛق ِبٌٟ ٔشؾ ٠زُ رظ١ٕفٙب ومشٚع 

ِذ٠ٕخ . ٠زُ ل١بط اٌمشٚع ٚاٌزُِ اٌّذ٠ٕخ ِجذئ١بً ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ ِؼبف ا١ٌٙب رىب١ٌف اٌّعبٍِخ ٠ٚزُ ل١بعٙب الؽمب ثبٌزىٍفخ ٚرُِ 

ثعذ ؽشػ خغبئش االٔخفبع فٟ اٌم١ّخ ٠زُ رغغ١ً ا٠شاداد اٌفٛائذ ثبعزخذاَ ؽش٠مخ  اٌفعٍٟ،ثبعزخذاَ ِعذي اٌفبئذح  ٌإلؽفبءاٌمبثٍخ 

 ِبدٞ.ثبعزضٕبء اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ لظ١شح االعً ٚرٌه عٕذِب ٠ىْٛ االعزشاف ثبٌفٛائذ غ١ش  ِعذي اٌفبئذح اٌفعٍٟ

 

 اَخفبض لًُخ انًىجىداد انًبنُخ 2-13

٠زُ فٟ ربس٠خ وً لبئّخ ِشوض ِبٌٟ ِشاععخ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌٍّٛعٛداد اٌّب١ٌخ . ٠زُ رخف١غ ل١ّخ اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ عٕذ ٚعٛد 

اؽذاس ؽظٍذ الؽمب ٌالعزشاف اٌّجذئٟ ثزٍه اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ ، ٠ش١ش اٌٝ رؤصش اٌزذفك  وٕز١غخ ٌؾذس اٚٚد١ًٌ ِٛػٛعٟ ، 

 إٌمذٞ اٌّزٛلع ِغزمجالً ٌزٍه اٌّٛعٛداد اٌّب١ٌخ .
 

ال ٠زُ خفغ ل١ّزٙب ثشىً افشادٞ ثً ٠زُ فؾظٙب الٔخفبع اٌم١ّخ  ،ّذ٠ْٕٛ اٌزغبس٠ِْٛضً اٌ اٌّب١ٌخ،اْ ثعغ فئبد اٌّٛعٛداد 

اٌزُِ ٠غزٕذ اٌذ١ًٌ اٌّٛػٛعٟ الٔخفبع ل١ّخ ِؾفمخ اٌزُِ اٌّذ٠ٕخ عٍٝ اٌخجشح اٌغبثمخ ٌٍششوخ فٟ رؾظ١ً  عّبعٟ.ثشىً 

ٌٙب عاللخ  ٚاٌزٟفٟ عذد اٌزذفمبد اٌّغزؾمخ اٌّزؤخشح اٌغذاد اػبفخ اٌٝ اٌزغ١شاد اٌٍّؾٛظخ فٟ ظشٚف االلزظبد  ٚاٌض٠بدح

 .ؽشد٠خ ِع رعغش عذاد اٌّذ١ٔٛ٠خ
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 لتنمية الزراعيةالجوف ل شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 

 يًتهكبد وآالد ويؼذاد 2-11

ٙالن اٌّزدددشاوُ ٚخغدددبئش اٌٙجدددٛؽ اٌّزشاوّددددخ رمٙدددش اٌّّزٍىدددبد ٚا٢الد ٚاٌّعدددذاد ٚثبٌزىٍفدددخ اٌزبس٠خ١دددخ ثعددددذ ؽدددشػ االعدددز

)ِدددب عدددذا األساػدددٟ ؽ١دددش أٔٙدددب ال رغدددزٍٙه(. ٠دددزُ االعزدددشاف ثبٌٕفمدددبد اٌّزىجدددذح إلعدددزجذاي أٞ ِدددٓ ِىٛٔدددبد األطدددً وجٕدددذ 

ِٕفظدددً ٠ٚدددزُ سعدددٍّزٗ ِمبثدددً شدددطت اٌّجدددبٌي اٌذفزش٠دددخ ٌٍغدددضء اٌّغدددزجذي ٚرشعدددًّ أ٠دددخ ٔفمدددبد أخدددشٜ فمدددؾ عٕدددذ ص٠دددبدح 

  .ّغزمج١ٍخ اٌّزعٍمخ ثبألطًإٌّبفع االلزظبد٠خ اٌ

 
 ٚاٌخغبئش عٕذ رىجذ٘ب.ااٌّعذاد ٠عزشف ثٙب فٟ لبئّخ األسثبػ ٚا٢الد ٚأِب رىب١ٌف اإلطالػ ٚاٌظ١بٔخ اٌذٚس٠خ ٌٍّّزٍىبد 

 

ٚاٌّعدذاد فدٟ ٔٙب٠دخ ودً عدٕخ ٚفدٟ ؽبٌدخ اخدزالف اٌعّدش اإلٔزدبعٟ اٌّزٛلدع عّدب  ٚا٢الد ٠زُ ِشاععخ اٌعّش االٔزبعٟ ٌٍّّزٍىبد

رمذ٠شٖ عبثمبً ٠زُ اعزٙالن اٌم١ّخ اٌّزجم١خ اٌذفزش٠خ عٍٝ اٌعّش اإلٔزبعٟ اٌّزجمٟ ثعذ اعبدح اٌزمدذ٠ش اعزجدبساً ِدٓ اٌغدٕخ اٌزدٟ ردُ  عجك

 ف١ٙب اعبدح اٌزمذ٠ش.
 

فدٟ االٌزدضاَ  ف١ّب ٠زعٍك فٟ االٌزضاِبد اٌؾب١ٌخ ٌإلصاٌخ ٚاالعزعبدح ٚاالٌزضاِبد اٌّّبصٍخ )رفى١ه ٚاصاٌخ االطً( رزُ اػبفخ اٌزغ١شاد

اٌٝ رىٍفخ األطً رٚ اٌعاللخ أٚ خظّٙب ِٕٗ فٟ اٌفزشح اٌؾب١ٌخ ثؾ١ش ال ٠ض٠ذ اٌّجٍي اٌّخظَٛ ِٓ رىٍفخ األطً عٓ ِجٍغٗ اٌّغغً، 

بئش ٚارا صاد االٔخفدبع فددٟ االٌزدضاَ عددٓ اٌّجٍدي اٌّغددغً ٌألطدً فبٔددٗ ٠غددت االعزدشاف ثبٌض٠ددبدح فدٛساً فددٟ لبئّدخ االسثددبػ اٚ اٌخغدد

رٕمدش ف١ّدب ارا ودبْ رٌده دالٌدخ عٍدٝ اْ  شدشوخ. ارا ٔغُ عٓ اٌزعذ٠ً اػبفخ اٌٝ رىٍفدخ األطدً، فدبْ اًٌِ ا٢خش األ١ٌٚخٚاٌذخً اٌشب

ثبخزجددبس األطددً ألعددً  شددشوخاٌّجٍددي اٌغذ٠ددذ اٌّغددغً ٌألطددً لددذ ال ٠ىددْٛ لددبثالً ٌالعددزشداد ثىبٍِددٗ، ٚارا وددبْ األِددش وددزٌه، رمددَٛ اٌ

سثدبػ اٚ اٌخغدبئش اال لبئّدخ ٗ اٌمبثٍخ ٌالعزشداد ِٚعبٌغدخ أ٠دخ خغدبسح فدٟ أخفدبع اٌم١ّدخ فدٟاالٔخفبع فٟ اٌم١ّخ ٚرٌه ثزمذ٠ش ل١ّز

 .اال١ٌٚخ
 

٠زُ سعٍّخ رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ ٌٍمشٚع اٌزٟ اعزخذِذ ِجبششح ٌز٠ًّٛ أشبء اٌّٛعٛداد خالي اٌفزشح اٌض١ِٕخ اٌالصِدخ العدزىّبي رٍده 

 ذِب ٠ىْٛ األطً ِئً٘ ٌزؾًّ رىٍفخ اإللزشاع.اٌّٛعٛداد ٚاعذاد٘ب ٌالعزخذاَ اٌّؾذد ٌٙب ٚرٌه عٕ

 

ثطش٠مخ اٌمغؾ اٌضبثذ عٍٝ ِذٜ اٌعّش اإلٔزبعٟ اٌّمذس  سثبػ أٚ اٌخغبئش اال١ٌٚخرُ االعزشاف ثّظشٚف االعزٙالن فٟ لبئّخ األ

بد اٌّجدبٟٔ ٌىً ثٕذ ِدٓ ثٕدٛد اٌّّزٍىدبد ٚا٢الد ٚاٌّعدذاد. ٠دزُ اعدزٙالن اٌّٛعدٛداد اٌّمبِدخ عٍدٝ أساػدٟ ِغدزؤعشح )رؾغد١ٕ

 اٌّغزؤعشح( عٍٝ ِذح عمذ اإل٠غبس أٚ عٍٝ االعّبس االٔزبع١خ ٌٍّٛعٛداد أ٠ّٙب ألً. 
 

 ٌّّزٍىبد ٚا٢الد ٚاٌّعذاد ٠زُ اٌّؾبعجخ عٕٙب وجٕٛد ِٕفظٍخ.ب ٠خزٍف اٌعّش اإلٔزبعٟ ٌجٕٛد اعٕذِ
 

ل١ّزٙدب اٌذفزش٠دخ ؽغدت اٌعّدش االٔزدبعٟ  ٠زُ اؽزغبة االعدزٙالن عٍدٝ ع١ّدع ثٕدٛد اٌّّزٍىدبد ٚا٢الد ٚاٌّعدذاد ٚرٌده ٌزخفد١غ

 اٌّمذس وّب ٠ٍٟ :

 

 األعمار االنتاجية النوع  األعمار االنتاجية النوع

 ٪ 28 – 18 عدد وأدوات  ٪ 18 – 3 مبانً وصوامع

 ٪ 25 – 2,5 وتجهٌزاتأثاث   ٪ 25 – 5 آبار وملحقاتها

 ٪ 3 طرق المشروع  ٪ 28- 18 آلٌات ومعدات زراعٌة

 ٪ 3,3 قطع رأسمالٌة وعمرات  ٪ 25 –15 وسائل نقل

 ٪ 18 – 2 أشجار ونبات مثمرة  ٪ 28 –  6 وتجهٌزاتآالت 
 

ثّشاععخ االعّبس االٔزبع١خ ٚاٌم١ّخ اٌّزجم١خ ٌٍّّزٍىبد ٚا٢الد ٚاٌّعذاد فٟ ٔٙب٠خ وً عٕخ ِب١ٌخ، ٌٍزؤوذ ِٓ أٔٙب  ششوخرمَٛ اٌ

٠زُ اٌزعبًِ ِعٗ وزغ١شاد فٟ اٌزمذ٠شاد اٌّؾبعج١خ )فٟ عٕخ اٌزغ١١ش  رعىظ إٌّفعخ اٌّزؾظً ع١ٍٙب، ٚفٟ ؽبي ٚعٛد فشق

 ٚاٌغٕٛاد اٌالؽمخ(.
 

 التكاليف الالحقة  6-07
تسجل تكلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضدمن القٌمدة المدرجدة لدذلك البندد إذا كدان مدن المحتمدل 

ن فً ذلك الجزء إضافة إلى إمكانٌة قٌاس تكلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، وٌدتم إلغداء تكم شركةتدفق منافع اقتصادٌة مستقبلٌة لل
 اعتراف القٌمة المدرجة للجزء القدٌم المستبدل.
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  تةالسلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 

 

تسجل التكالٌف والمصارٌف الٌومٌة التً تتحملها الشركة على صٌانة وتشغٌل الممتلكات واآلالت والمعدات فً قائمة االرباح 
 ل أو عمر االصل المعنً.او الخسائر االولٌة عند تكبدها. ٌتم رسملة التحسٌنات التً تزٌد بصورة جوهرٌة من قٌمة األص

 

 اإلَجبس 2-10

٠زُ رظ١ٕف عمٛد اإل٠غبس وب٠غبساد ر١ٍ٠ّٛخ عٕذِب رزؾٛي ثّٛعت ششٚؽ عمٛد اإل٠غبس اٌّخبؽش ِٕٚبفع اٌزٍّه اٌٝ اٌّغزؤعش 

 ثشىً عٛ٘شٞ. وً عمٛد اإل٠غبس األخشٜ ٠زُ رظ١ٕفٙب وعمٛد ا٠غبس رشغ١ٍ١خ.
 

 كًؤجشانششكخ     ( أ
إل٠غبساد اٌزشغ١ٍ١خ ٚفمب ٌطش٠مخ اٌمغؾ اٌضبثذ ثٕبء عٍٝ فزشح عمذ اإل٠غبس اٌّزعٍك ثٙب. ٠زُ ٠زُ رؾم١ك ا٠شاد اإل٠غبس ِٓ ا

اػبفخ اٌزىب١ٌف األ١ٌٚخ اٌّجبششح اٌّزعٍمخ ثبٌزفبٚع ٚاعذاد عمذ اإل٠غبس اٌزشغ١ٍٟ اٌٝ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌألطً اٌّئعش 

 زشح اإل٠غبس.ثؾ١ش ٠زُ االعزشاف ثٙب ٚفمب ٌمبعذح اٌمغؾ اٌضبثذ ٚعٍٝ أعبط ف

 
 كًغتأجشانششكخ  ( ة

ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ ثزبس٠خ ثذا٠خ عمذ اإل٠غبس  ششوخاْ اٌّٛعٛداد ثّٛعت عمذ ا٠غبس ر٠ٍّٟٛ ٠زُ رغغ١ٍٙب ِجذئ١ب وّٛعٛداد ٌٍ

وض ش فٟ لبئّخ اٌّشثبٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌٍؾذ األدٔٝ ٌذفعبد اإل٠غبس. ٠زُ ادساط ل١ّخ اٌّطٍٛثبد اٌّمبثٍخ ٌٍّئع ألً،أٚ ارا وبٔذ 

 وبٌزضاِبد عمٛد ا٠غبس ر١ٍ٠ّٛخ. األ١ٌٚخ اٌّبٌٟ

 

٠زُ رٛص٠ع ِذفٛعبد اإل٠غبس ِب ث١ٓ اٌزىب١ٌف اٌّب١ٌخ ٚرٕض٠ً ٌالٌزضاَ اٌّغزؾك ثّٛعت عمذ اإل٠غبس اٌز٠ٍّٟٛ ثٙذف رؾم١ك 

 ػ اٚ اٌخغبئش األ١ٌٚخلبئّخ األسثبععش فبئذح صبثذ عٍٝ اٌشط١ذ اٌّزجمٟ ِٓ االٌزضاَ. ٠زُ رؾ١ًّ رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ ِجبششح اٌٝ 

ثزىٍفخ  ششوخاال ارا وبٔذ ِزعٍمخ ثظٛسح ِجبششح ثّٛعٛداد ِئٍ٘خ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠زُ سعٍّزٙب ثّٛعت اٌغ١بعخ اٌعبِخ ٌٍ

 االلزشاع.

 

ٚفمب ٌمبعذح اٌمغؾ اٌضبثذ  األ١ٌٚخ األسثبػ أٚ اٌخغبئش لبئّخ ٠زُ االعزشاف ثذفعبد اإل٠غبساد اٌزشغ١ٍ١خ وّظشٚف ػّٓ

عٍٝ فزشح اٌزؤع١ش. رٛصع إٌّبفع االلزظبد٠خ إٌّّٛؽخ أٚ اٌّزٛلعخ وّؾفض ٌٍذخٛي فٟ عمذ ا٠غبس رشغ١ٍٟ عٍٝ أعبط  ٚثٕبء

 اٌمغؾ اٌضبثذ عٍٝ فزشح اٌزؤع١ش.

 

 تكهفخ االلتشاض 2-12

بصٖ ٌٍغشع ِٓ اٌّزٛلع أْ ٠غزغشق أغٚثٕبء أٚ أزبط أطً ِئً٘ ٌٍشعٍّخ،  أٚ رىب١ٌف االلزشاع اٌزٟ رشرجؾ ِجبششح ثبلزٕبء،

 ٠زُ رؾ١ٍّٙب وغضء ِٓ رىٍفخ رٌه األطً ؽزٝ اعزىّبي اإلٔغبص أٚ اٌج١ع. فبٔٗ اٌّمبَ ِٓ أعٍٗ أٚ ؽزٝ ث١عٗ فزشح ِٓ اٌضِٓ،

٠زُ خظُ اإل٠شاداد إٌبرغخ عٓ االعزضّبس اٌّئلذ ٌٙزٖ األِٛاي اٌّمزشػخ ِٓ رىٍفخ االلزشاع، ٚرٌه فٟ ؽذٚد ِب رُ الزشاػٗ 

 ي عٍٝ األطً اٌّئً٘.خظ١ظبً ِٓ أعً اٌؾظٛ

 

 اْ ع١ّع رىب١ٌف االلزشاع األخشٜ رمٙش ػّٓ األسثبػ أٚ اٌخغبئش فٟ اٌغٕخ اٌزٟ رُ رؾ١ٍّٙب ثٙب.

 

 يخصصبد يُبفغ انًىظفٍُ 2-12

 اٌغعٛدٞ. غٛث١ٙب ٚفمبً ٌٕمبَ اٌعًّرمَٛ اٌششوخ ثبٌّغبّ٘خ ثّخظض اٌزمبعذ ٚاٌزؤ١ِٓ االعزّبعٟ ٌّٕ

 

 اإلجبصاد انغُىَخ   ( أ

 .اٌغعٛدٞ ٔمبَ اٌعًّ ؾمبق ٌالٌزضاِبد اٌّمذسح العزؾمبلبد اٌّٛظف١ٓ اٌّزعٍمخ ثبإلعبصاد اٌغ٠ٕٛخ ثٕبء ع٠ٍٝزُ عًّ اعز

 

 يكبفأح َهبَخ انخذيخ نهًىظفٍُ  ( ب

، عٕددذ  شددشوخرغددزؾك ِىبفددؤح ٔٙب٠ددخ اٌخذِددخ ٌىبفددخ اٌّددٛظف١ٓ اٌعددب١ٍِٓ ٚفمددبً ٌشددشٚؽ ٚأؽىددبَ ٔمددبَ اٌعّددً اٌّزجددع فددٟ اٌ

 أزٙبء عمٛد خذِبرُٙ.
 

اٌّزعٍك ثخطؾ إٌّبفع اٌّؾذدح عٓ ؽش٠ك رمذ٠ش ل١ّخ إٌّبفع اٌّغدزمج١ٍخ اٌزدٟ رغدزؾك ٌٍّدٛظف١ٓ  ششوخ٠زُ اؽزغبة اٌزضاَ اٌ

 فٟ اٌفزشاد اٌؾب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخ ٚرخظُ اٌم١ّخ ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ.
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةول القوائم المالية األولية إيضاحات مختارة ح
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 

 

االفزشاػبد اٌزٟ رغزخذَ عٕذ رؾذ٠ذ اٌعٕبطش اٌشئ١غ١خ ٌٍزىب١ٌف ثغشع اٌٛفدبء ثٙدزٖ االٌزضاِدبد اٌّغدزمج١ٍخ.  ششوخرؼع اٌ

ٚرشًّ رٍه االفزشاػبد اٌزٟ رغدزخذَ ٌزؾذ٠دذ رىٍفدخ  ششوخزشبسح اٌخج١ش االوزٛاسٞ فٟ ا٠ٌزُ ٚػع ٘زٖ االفزشاػبد ثعذ اع

اٌخذِخ االعز١بد٠خ ٚوزٌه عٕبطش اٌز٠ّٛدً اٌّزعٍمدخ ثبٌّطٍٛثدبد. ٠مدَٛ اٌخج١دش االوزدٛاسٞ اٌّئ٘دً ثبؽزغدبة اٌزدضاَ إٌّدبفع 

 اٌّؾذدح ٚرٌه ثبعزخذاَ ؽش٠مخ اٌّجبٌي اٌّغزؾمخ ؽغت اٌٛؽذح.
 

األسثبػ زشاف ثبعبدح رم١١ُ اٌزضاِبد إٌّبفع اٌّؾذدح اٌزٟ رزىْٛ ِٓ األسثبػ ٚاٌخغبئش االوزٛاس٠خ ِجبششح فٟ لبئّخ ٠زُ االع

ِظشٚف اٌفبئذح اٌظبفٟ عٍدٝ اٌزضاِدبد إٌّدبفع اٌّؾدذدح ٌٍفزدشح  ششوخرؾذد اٌٚ ،اٌشبًِ ا٢خش األ١ٌٚخ اٚ اٌخغبئش ٚاٌذخً

فددٟ ل١ددبط اٌزضاِددبد إٌّددبفع اٌّؾددذح عٕددذ ثذا٠ددخ اٌفزددشح اٌغدد٠ٕٛخ ٚطددبفٟ عددٓ ؽش٠ددك رطج١ددك ِعددذي اٌخظددُ اٌددزٞ ٠غددزخذَ 

االٌزضاِبد اٌّؾدذدح ف١ّدب ثعدذ ثبألخدز ثبالعزجدبس أٞ رغ١دش ٠طدشأ عٍدٝ طدبفٟ اٌزضاِدبد إٌّدبفع اٌّؾدذدح خدالي اٌفزدشح ٔز١غدخ 

شٜ اٌّزعٍمددخ ثخطددؾ اٌّغددبّ٘بد ٚاٌّددذفٛعبد ٌالٌزضاِددبد. ٠ددزُ االعزددشاف ثّظددشٚف اٌفبئددذح اٌظددبفٟ ٚاٌّظددشٚفبد األخدد

 إٌّبفع اٌّؾذدح فٟ لبئّخ األسثبػ أٚ اٌخغبئش األ١ٌٚخ.
 

 انًخصصبد 2-12

رغٕت اٌّخظظبد عٕذ ٚعٛد اٌزضاِبد لب١ٔٛٔخ أٚ ِزٛلعخ عٍٝ اٌششوخ ٔبعّخ عٓ أؽذاس عبثمخ ِٚٓ اٌّؾزًّ ثشىً وج١ش أْ 

اٌّزعٍمخ ثؤٞ ِخظض فٟ لبئّخ اٌذخً ثعذ خظُ رزطٍت اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٌغذاد ٘زا االٌزضاَ. ٠زُ ادساط اٌّظبس٠ف 

 اٌّجبٌي اٌّغزشدح اْ ٚعذد.

 

 سثذُخ انغهى   2-12

٠زُ عشع سثؾ١خ اٌغُٙ األعبط ٚسثؾ١خ اٌغُٙ اٌّخفؼخ )اْ ٚعذد( ٚرٌه ٌألعُٙ اٌعبد٠خ، ؽ١ش ٠زُ اؽزغبة سثؾ١خ اٌغُٙ 

اٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌعذد األعُٙ اٌعبد٠خ اٌمبئّخ خالي  األعبط ثمغّخ اٌشثؼ أٚ اٌخغبسح اٌخبطخ ثؾٍّخ األعُٙ اٌعبد٠خ ٌٍششوخ عٍٝ

اٌفزشح، ِعذٌخ ثعذد األعُٙ اٌعبد٠خ اٌّعبد ششاإ٘ب أٚ اٌّظذسح خالي اٌفزشح. ٠ٚزُ اؽزغبة سثؾ١خ اٌغُٙ اٌّخفؼخ ثزعذ٠ً اٌشثؼ 

زشح ثآصبس ع١ّع األعُٙ أٚ اٌخغبسح اٌخبطخ ثؾٍّخ األعُٙ اٌعبد٠خ ٌٍششوخ ٚاٌّزٛعؾ اٌّشعؼ ٌعذد األعُٙ اٌمبئّخ خالي اٌف

 اٌعبد٠خ اٌّخفؼخ اٌّؾزًّ اطذاس٘ب.
 

 انًؼبيالد ثبنؼًالد األجُجُخ  2-10

ٔشبؽٙب  ششوخثعّالد ِخزٍفخ عٓ عٍّخ اٌج١ئخ االلزظبد٠خ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ رّبسط اٌ ششوخ٠زُ رغغ١ً اٌّعبِالد اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌ

 رؾ٠ًٛعبس اٌظشف اٌغبئذح ثزبس٠خ ؽذٚس رٍه اٌّعبِالد. ٠زُ اٌش٠بي اٌغعٛدٞ( ثبعزخذاَ أع –ِٓ خالٌٙب )عٍّزٙب اٌٛظ١ف١خ 

٠ٚزُ االعزشاف ثؤسثبػ  اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّٛعٛداد ٚاالٌزضاِبد إٌمذ٠خ ثبعزخذاَ أععبس اٌظشف اٌغبئذح ثزبس٠خ اعذاد

 ٚخغبئش فشٚلبد اٌعٍّخ إٌبعّخ ِجبششح فٟ لبئّخ االسثبػ اٚ اٌخغبئش األ١ٌٚخ.
 

 اإلَشاد 2-13

ثبٌظبفٟ  ٚرمٙش اٌّج١عبدُ ل١بط اإل٠شاداد ثبٌم١ّخ اٌعبدٌخ ٌٍّمبثً اٌّغزٍُ أٚ اٌزٞ عزؾظً ع١ٍٗ اٌششوخ عٓ ٘زٖ اٌّج١عبد ٠ز

 ثعذ ؽشػ ِشدٚداد اٌّج١عبد ٚاٌخظِٛبد ِٚب شبثٗ رٌه.

 

 ٠زُ االعزشاف ثّج١عبد اٌجؼبئع وب٠شاد عٕذ اعز١فبئٙب ٌٍششٚؽ اٌزب١ٌخ:
 

 أ(  يجُؼبد ثضبئغ

 ؾ٠ًٛ اٌّخبؽش ٚاٌّضا٠ب اٌّزعٍمخ ثبٌجؼبئع اٌٝ اٌّشزشٞ.أْ ٠زُ ر -

أْ ال رؾزفع اٌششوخ ثبٌزؾىُ اٌفعبي عٍٝ اٌجؼبئع اٌّجبعخ أٚ االعزّشاس فٟ اٌزذخً اإلداسٞ ف١ّب ٠زعٍك ثبٌجؼبئع اٌّجبعخ  -

 ثٕفظ دسعخ رذخٍٙب فٟ اداسح اٌجؼبئع اٌٍّّٛوخ ٌٙب.

 اِىب١ٔخ ل١بط ِجٍي اإل٠شاد ثشىً ٠عزّذ ع١ٍٗ. -

 أْ ٠ىْٛ ِٓ اٌّزٛلع أْ رغزف١ذ اٌششوخ ثشىً ِجبشش ِٓ إٌّبفع االلزظبد٠خ اٌّزعٍمخ ثع١ٍّخ اٌج١ع. -

 أْ ٠ٛعذ اِىب١ٔخ ٌم١بط اٌزىب١ٌف اٌّزىجذح أٚ اٌزٟ ع١زُ رىجذ٘ب ِمبثً ع١ٍّخ اٌج١ع ثشىً ِٛصٛق. -
 

 ة(  إَشاداد انًشاثذبد
اٌفعٍٟ ٚاٌزٞ  اٌّشاثؾخ١ٕخ اٌّغزؾمخ ٚاٌّجبٌي األط١ٍخ ِٚعذي عٍٝ أعبط اٌفزشاد اٌضِ ّشاثؾبد٠زُ اؽزغبة ا٠شاداد اٌ

اٌّغزخذَ فٟ خظُ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌّغزمج١ٍخ اٌّغزٍّخ خالي اٌعّش اٌّزٛلع ٌٍّٛعٛد  ّشاثؾخ٠زّضً فٟ ِعذي ععش اٌ

 .اٌّبٌٟ ثٙذف اٌٛطٛي اٌٝ طبفٟ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌزٌه األطً اٌّبٌٟ
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 زراعيةالجوف للتنمية ال شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 

 

 انًصبسَف 2-73

ن تكلفة المبٌعات. تتمثل تتضمن المصارٌف البٌعٌة والتسوٌقٌة المصارٌف المباشرة وغٌر المباشرة التً ال تعتبر جزء م
مصارٌف البٌع والتسوٌق فى كل ما ٌتعلق بنشاط البٌع وسٌارات توصٌل البضاعة باإلضافة إلى باقً المصارٌف األخرى 

 المتعلقة بالتسوٌق. 
 

١خ ؽ١ش رزؼّٓ اٌّظبس٠ف اٌع١ِّٛخ ٚاإلداس٠خ اٌزىب١ٌف اٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح اٌزٟ ١ٌغذ عضءا ِؾذداً ِٓ األٔشطخ اٌزشغ١ٍ

 رزؼّٓ اٌشٚارت ٚؽمٛق اٌّٛظف١ٓ األخشٜ ٚاإل٠غبساد ٚأرعبة اٌخذِبد اإلعزشبس٠خ ِٚظبس٠ف االرظبالد ٚغ١ش٘ب.
 

المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة على و، المصارٌف البٌعٌة والتسوٌقٌةو، رٌف المشتركة بٌن تكلفة المبٌعاتٌتم توزٌع المصا
 أساس منتظم عند الحاجة الى ذلك .

 
 انضكبحيخصص  2-71

ضوبح ٚاٌذخً فٟ اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ. ٠زُ االعزذسان ٌٍضوبح ٚفمب ٌّجذأ االعزؾمبق. ٌٍ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ رخؼع اٌششوخ ٌزع١ٍّبد

٠غشٞ رغغ١ً أ٠خ فشٚلبد ث١ٓ اٌّخظض ٚاٌشثؾ إٌٙبئٟ عٕذ اعزّبد ٠ٚزُ اؽزغبة ِخظض اٌضوبح ٚفمب ٌٍٛعبء اٌضوٛٞ، 

 اٌّخظض. رغ٠ٛخئز اٌشثؾ إٌٙبئٟ ؽ١ش ٠زُ ؽ١ٕ

 
 انمطبػبد انتشغُهُخ  2-77

  

 :  ششوخاٌمطبع اٌزشغ١ٍٟ ٘ٛ اؽذ ِىٛٔبد اٌ

اٌّزعٍمددخ  ّظدبس٠ف) ثّدب فدٟ رٌدده اإل٠دشاداد ٚاٌ ِظددبس٠فاٌدزٞ ٠مدَٛ ثؤٔشدطخ أعّددبي لدذ ٠ىزغدت ِٕٙددب ا٠دشاداد ٠ٚزؾّدً عٕٙدب  ( أ

 ٔفغٙب ( .  ششوخثّعبِالد ِع ِىٛٔبد اٌ

ٌّدٛاسد ً ِٕزمُ ـ ِٓ لجً سئ١ظ طبٔعٟ اٌمشاساد اٌزشغ١ٍ١خ ثبٌّٕشؤح الرخبر لشاساد ؽدٛي اثشى –اٌزٞ رشاعع ٔزبئغٗ اٌزشغ١ٍ١خ  ( ة

 ، ٌٚزم٠ُٛ أدائٗ .اٌزٟ ع١زُ رخظ١ظٙب ٌٍمطبع

 اٌزٞ رزٛفش عٕٗ ِعٍِٛبد ِب١ٌخ ِٕفظٍخ . ( ط
 

ّجبششح اٌزعٍمخ ثبٌمطبع اٌزشغ١ٍٟ ٔزبئظ اٌمطبع اٌزشغ١ٍٟ اٌزٟ رُ اٌزمش٠ش عٕٙب ٌشئ١ظ طبٔعٟ اٌمشاساد اٌزشغ١ٍ١خ رزؼّٓ اٌجٕٛد اٌ

وّب ٘ٛ ِٛػؼ فٟ األ٠ؼبػ سلُ  لطبعبد رشغ١ٍ١خ ششوخٚاٌجٕٛد اٌزٟ رٛصع عٍٝ اٌمطبع اٌزشغ١ٍٟ ثذسعخ ِعمٌٛخ . ٌذٜ اٌ

(23). 
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةلية إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األو
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 
 

 آالد ويؼذادويًتهكبد  -2

  اإلضافات  يناير 0 
 ستبعاداتاإل

 والتحويالت
 يونيو03 

        التكلفة:
 50,715,888  -   -   50,715,888 أراضً زراعٌة
 02,114,203  (2,463,473)  13,287,626  71,378,138 مبانً وصوامع
 418,006,232  (5,778,551)  4,733,857  415,523,766 آبار وملحقاتها

 184,243,535  (3,200,638)  1,182,684  186,425,561 آلٌات ومعدات زراعٌة
 48,557,336  (433,512)  -  41,831,240 وسائل نقل

 42,058,551  -   15,361,344  27,525,647 وتجهٌزاتآالت 
 5,553,533  (10,525)  438,666  5,141,756 عدد وأدوات

 22,171,454  (117,268)  371,685  21,517,145 وتجهٌزاتأثاث 
 32,472,573  -   715,552  31,752,501 طرق المشروع

 30,486,287  -   18,270,855  20,120,112 قطع رأسمالٌة وعمرات
 388,525,537  (6,155,676)  2,588,515  384,108,250 أشجار ونبات مثمرة

 183,561,651  (240,068)  11,405,435  52,725,116 أشجار ونبات غٌر مثمرة
 385,774  -   -   385,774 الثروة الحٌوانٌة )المنحل(

 4,070,860  (30,716,262)   0,563,545  34,638,705 تحت التنفٌذ روعاتمش

 0,757,003,654  (60,700,060)  66,554,999  0,740,299,656 مجموع التكلفة

        
        االستهالكات:

 47,762,874  (1,446,158)  057,814  40,351,218 مبانً وصوامع
 335,151,555  (7,582,450)  0,324,050  334,725,235 آبار وملحقاتها

 75,525,171  (3,855,116)  3,541,033  75,446,454 آلٌات ومعدات زراعٌة
 32,385,127  (374,812)  2,254,526  38,424,613 وسائل نقل

 16,351,707  -   1,614,458  14,737,257 وتجهٌزاتآالت 
 0,422,053  (10,238)  285,011  0,235,312 عدد وأدوات

 5,457,720  (117,248)  550,150  0,616,018 وتجهٌزاتأثاث 
 13,505,507  -   403,805  13,582,582 طرق المشروع

 15,428,365  -   15,428,365  -  قطع رأسمالٌة وعمرات
 41,871,560  (4,721,641)  11,885,560  34,700,841 أشجار ونبات مثمرة

 -   -   -   -  أشجار ونبات غٌر مثمرة
 385,763  -   -   385,763 الثروة الحٌوانٌة )المنحل(

 566,069,467  (02,609,992)  44,665,207  566,040,602 اتمجموع االستهالك

        
  655,667,067      م7302 يونيو 03القيمة الدفترية الصافية 

 624,642,077      م7306ديسمبر  00القيمة الدفترية الصافية 

 606,643,307      م7306يناير  0القيمة الدفترية الصافية 
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 

 

 

 يىجىداد دُىَخ -0

 يونيو03  االستبعادات  اإلضافات  يناير 0 

        التكلفة:
        

 65,010,536  75,512,513  133,535,152  7,756,657 محاصٌل

 65,909,606  25,507,600  000,505,057  2,266,662 مجموع التكلفة

        
        االستهالكات:

 -  -  -  - 
 -  -  -  - محاصٌل

 -  -  -  - مجموع االستهالكات

        
        

 6381118,56      م7302 يونيو 03الصافية القيمة الدفترية 

 222322232      م7306ديسمبر  00القيمة الدفترية الصافية 

 1227212310      م7306يناير  0القيمة الدفترية الصافية 

 
 سأط انًبل -3

 ٞ .لاير ععٛد ١ٍِ27ْٛ عُٙ ثم١ّخ اع١ّخ ٌٍغُٙ  ١ٍِ67ْٛ لاير ععٛدٞ ِمغُ اٌٝ  677اْ سأط ِبي اٌششوخ 

 
 ادتُبطٍ َظبيٍ -13

٪ عٍٝ األلً ِٓ طبفٟ اٌذخً 27( ِٓ ٔمبَ اٌششوبد اٌغبثك، فبْ عٍٝ اٌششوخ الزطبع 217ثّٛعت إٌمبَ األعبعٟ ٌٍششوخ اٌّبدح )

اثشا٠ددً  17عّددبدٜ ا٢خددش اٌّٛافددك  16ثزددبس٠خ رددُ  .٪ ِددٓ سأط اٌّددبي اٌّددذفٛع77اٌددٝ االؽز١ددبؽٟ إٌمددبِٟ اٌددٝ اْ ٠جٍددي االؽز١ددبؽٟ 

ِددٓ طددبفٟ اٌددذخً اٌددٝ ٪ 27ٍشددشوخ ١ٌزٛافددك ِددع ٔمددبَ اٌشددشوبد اٌغذ٠ددذ اٌددزٞ ٠ددٕض عٍددٝ رؾ٠ٛددً ثزعددذ٠ً إٌمددبَ األعبعددٟ ٌ 1723َ

٠ٚغٛص ٌٍغّع١خ اٌع١ِّٛخ اٌعبد٠خ ٚلف رٌه اٌزغ١ٕت ِزٝ ِب . اٌّذفٛع ٪ ِٓ سأط ِبي67 اإلؽز١بؽٟ إٌمبِٟ ؽزٝ ٠جٍي ٘زا اإلؽز١بؽٟ

 .ِٓ ساط اٌّبي اٌّذفٛع ٪١67بؽٟ اٌّزوٛس ِب ٔغجزٗ ثٍي اإلؽز

 

 سثذُخ انغهى األعبعُخ وانًخفضخ يٍ صبفٍ انذخم -11
 

  

أثشَم دتً  1نفتشح انثالثخ أشهش يٍ 

 َىَُى 03

 03نفتشح انغتخ أشهش انًُتهُخ فٍ  

 َىَُى

 و7312  و7312  و7312  و7312  

 6223632713  2721122236  112,1727,7  3237,2,13 طبفٟ دخً اٌفزشح 

 6727772777  6727772777  6727772777  6727772777 ٛعؾ اٌّشعؼ ٌعذد األعُٙاٌّز 

 1232  3220  3222  3272 اٌشثؼ األعبعٟ ٚاٌّخفغ ٌٍغُٙ ِٓ طبفٟ دخً اٌفزشح 

 

 انُمذ ويب فٍ دكًه -17

 

 َىَُى 03كًب فٍ  

 و7312  و7312 

 2,122177,  2721312772 ؽغبثبد عبس٠خ –ٔمذ ٌذٜ اٌجٕه 

 7712331  2,32371 فٟ اٌظٕذٚقٔمذ 

 1322072020  1223222227 إٌمذ ِٚب فٟ ؽىّٗ، لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ األ١ٌٚخ
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة(
 م 7302 يونيو 03 أشهر المنتهية في الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 األثش انًبنٍ نتطجُك انًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ  -10

 و )تبسَخ انتذىل انً انًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ(7312َُبَش  1كًب فٍ  لبئًخ انًشكض انًبنٍانتغىَبد ػهً 
 

 
 

 إَضبدبد
وفك يؼبَُش  

 انًذبعجخ انغؼىدَخ
 

 ذىلاألثش انًبنٍ نهت
 

وفك انًؼبَُش انذونُخ 
 نهتمشَش انًبنٍ

        انًىجىداد

        :انًىجىداد غُش انًتذاونخ

 122122123  -  122122123   دفعبد ِمذِخ ٌششاء اطٛي صبثزخ

 3632,272721  ,,123,227  31122212226  ة -26 آالد ِٚعذاد، طبفٟ ِّٚزٍىبد 

 20321712073  022312233  20320032703   يجًىع انًىجىداد غُش انًتذاونخ

        :انًىجىداد انًتذاونخ

 6727232723  -  6727232723   ٔمذ ِٚب فٟ ؽىّٗ

 ,7323,2227  -  ,7323,2227   اعزضّبساد ِؾزفع ثٙب ٌزبس٠خ االعزؾمبق

 2721212331  -  2721212331   ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ، طبفٟ 

 2327212113  -  2327212113   ٕخ أخشٜ، طبفٟ ِظبس٠ف ِذفٛعخ ِمذِبً ٚأسطذح ِذ٠

 2321322,21  -  2321322,21   ِٛعٛداد ؽ٠ٛ١خ، طبفٟ

 27327212113  (,,123,227)  22326762113  أ -26 ِخضْٚ، طبفٟ 

 72022232722  (022312233)  70222232020   يجًىع انًىجىداد انًتذاونخ

 31223312330  -  31223312330   يجًىع انًىجىداد

        

        وانًطهىثبد دمىق انًغبهًٍُ

        :دمىق انًغبهًٍُ

 67727772777  -  67727772777   سأط اٌّبي

 2212,272,13  -  2212,272,13   اؽز١بؽٟ ٔمبِٟ 

 3127772777  -  3127772777   اؽز١بؽٟ عبَ  

 23222232667  (627332322)  ,23322,6273  ط -26 أسثبػ ِجمبح 

 6727772777  -  6727772777   أسثبػ ِمزشػ رٛص٠عٙب 

 236,952,767  (023222222)  21723022332   يجًىع دمىق انًغبهًٍُ

        :انًطهىثبد غُش انًتذاونخ

 2,237,2736  (,72773277)  1223232731  د -26 لشٚع ؽ٠ٍٛخ األعً

 7,,12222,2  122622176  2326272363  د -26 ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ

 71232,2777  -  71232,2777   ِٕؼ ؽى١ِٛخ ِم١ذح 

 13720702320  023222222  3322212033   يجًىع انًطهىثبد غُش انًتذاونخ

        :انًطهىثبد انًتذاونخ

 6222162,26  -  6222162,26   لشٚع لظ١شح األعً

 1223132176  -  1223132176   دائْٕٛ رغبس٠ْٛ

 1221232,67  -  1221232,67   ِظبس٠ف ِغزؾمخ ِٚطٍٛثبد أخشٜ 

 226762737  -  226762737   ٞ عاللخ ٌٚطشف رِغزؾك 

 2122222661  -  2122222661   رٛص٠عبد ِغزؾمخ ٌٍّغب١ّ٘ٓ

 722172667  -  722172667   ِخظض اٌضوبح 

 035,705,229  -  035,705,229   يجًىع انًطهىثبد انًتذاونخ

 739,340,900  023222222  734,662,392   يجًىع انًطهىثبد 

 31223312330  -  31223312330   يجًىع انًطهىثبد ودمىق انًغبهًٍُ
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 راجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير الم
 م 7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 

 

 األثش انًبنٍ نتطجُك انًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ )َتجغ( -10

 و )تبسَخ انتذىل انً انًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ(7312 َىَُى 03كًب فٍ  لبئًخ انًشكض انًبنٍانتغىَبد ػهً 

 
 

 إَضبدبد
يؼبَُش  وفك 

 انًذبعجخ انغؼىدَخ
 

 األثش انًبنٍ نهتذىل
 

وفك انًؼبَُش انذونُخ 
 نهتمشَش انًبنٍ

        انًىجىداد

        :انًىجىداد غُش انًتذاونخ

 122122123  -  122122123   دفعبد ِمذِخ ٌششاء اطٛي صبثزخ

 32127162,33  321732222  32221332177  ة -26 آالد ِٚعذاد، طبفٟ ِّٚزٍىبد 

 22327222200  227322111  22223202227   يجًىع انًىجىداد غُش انًتذاونخ

        :انًىجىداد انًتذاونخ

 2722612136  -  2722612136   ٔمذ ِٚب فٟ ؽىّٗ

 262,172673  -  262,172673   ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ، طبفٟ 

 2127132277  -  2127132277   ِظبس٠ف ِذفٛعخ ِمذِبً ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ، طبفٟ 

 3222,12666  -  3222,12666   ِٛعٛداد ؽ٠ٛ١خ، طبفٟ

 267211,2723  (321732222)  26327,32311  أ -26 ِخضْٚ، طبفٟ 

 72020002202  (227322111)  72223322222   يجًىع انًىجىداد انًتذاونخ

 33321222010  -  33321222010   يجًىع انًىجىداد

        

        وانًطهىثبد انًغبهًٍُ دمىق

        :دمىق انًغبهًٍُ

 67727772777  -  67727772777   سأط اٌّبي

 2212,272,13  -  2212,272,13   اؽز١بؽٟ ٔمبِٟ 

 3127772777  -  3127772777   اؽز١بؽٟ عبَ  

 17227762,12  (622122612)  1732,312677  ط -26 أسثبػ ِجمبح 

 23323322020  (022722002)  21022132707   ًغبهًٍُيجًىع دمىق ان

        :انًطهىثبد غُش انًتذاونخ

 2,21332222  (2233123,2)  1223612177  د -26 لشٚع ؽ٠ٍٛخ األعً

 1722222211  321,32731  2122222272  د -26 ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ

 71232,2777  -  71232,2777   ِٕؼ ؽى١ِٛخ ِم١ذح 

 13223722730  722722002  13122332333   يجًىع انًطهىثبد غُش انًتذاونخ

        :انًطهىثبد انًتذاونخ

 21221,2363  -  21221,2363   دائْٕٛ رغبس٠ْٛ

 1722332373  772777,  1227332373  ٘ـ -26 ِظبس٠ف ِغزؾمخ ِٚطٍٛثبد أخشٜ 

 3272663  -  3272663   ٞ عاللخ ٌٚطشف ر ِغزؾك

 2127,62661  -  2127,62661   رٛص٠عبد ِغزؾمخ ٌٍّغب١ّ٘ٓ

 121662733  -  121662733   ِخظض اٌضوبح 

 3221002122  3332333  3227002122   يجًىع انًطهىثبد انًتذاونخ

 13321232223  022722002  13222022302   يجًىع انًطهىثبد 

 33321222010  -  33321222010   يجًىع انًطهىثبد ودمىق انًغبهًٍُ
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود ( 
 

 نذونُخ نهتمشَش انًبنٍ )َتجغ(األثش انًبنٍ نتطجُك انًؼبَُش ا -10

 و )تبسَخ انتذىل انً انًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ(7312 دَغًجش 01 كًب فٍ لبئًخ انًشكض انًبنٍانتغىَبد ػهً 

 
 

 إَضبدبد
وفك يؼبَُش  

 انًذبعجخ انغؼىدَخ
 

 األثش انًبنٍ نهتذىل
 

وفك انًؼبَُش انذونُخ 
 نهتمشَش انًبنٍ

        انًىجىداد

        :ىجىداد غُش انًتذاونخانً

 3332327  -  3332327   دفعبد ِمذِخ ٌششاء اطٛي صبثزخ

 33223232611  326772373  33126222733  ة -26 آالد ِٚعذاد، طبفٟ ِّٚزٍىبد 

 22222122322  220322222  22321302011   يجًىع انًىجىداد غُش انًتذاونخ

        :انًىجىداد انًتذاونخ

 2127,72173  -  2127,72173   ِٚب فٟ ؽىّٗٔمذ 

 2727772777  -  2727772777   اعزضّبساد ِؾزفع ثٙب ٌزبس٠خ االعزؾمبق

 7,23112632  -  7,23112632   ِذ٠ْٕٛ رغبس٠ْٛ، طبفٟ 

 ,,222,2127  -  ,,222,2127   ِظبس٠ف ِذفٛعخ ِمذِبً ٚأسطذح ِذ٠ٕخ أخشٜ، طبفٟ 

 323,323,3  -  323,323,3   ِٛعٛداد ؽ٠ٛ١خ، طبفٟ

 22221672,22  (326772373)  22327222333  أ -26 ِخضْٚ، طبفٟ 

 70220232272  (220322222)  73021222101   يجًىع انًىجىداد انًتذاونخ

 32727222237  -  32727222237   يجًىع انًىجىداد

        

        وانًطهىثبد دمىق انًغبهًٍُ

        :دمىق انًغبهًٍُ

 67727772777  -  67727772777   سأط اٌّبي

 27727772777  -  27727772777   اؽز١بؽٟ ٔمبِٟ 

 13323,32162  (2227772713)  13121232123  ط -26 أسثبػ ِجمبح 

 6727772777  -  6727772777   أسثبػ ِمزشػ رٛص٠عٙب 

 242,262,700  (1123232202)  259,942,902   يجًىع دمىق انًغبهًٍُ

        :انًطهىثبد غُش انًتذاونخ

 ,2321,3237  2272762  2323732331  د -26 لشٚع ؽ٠ٍٛخ األعً

 2,,1321122  22272777,  2122222263  د -26 ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ ٌٍّٛظف١ٓ

 71232,2777  -  71232,2777   ِٕؼ ؽى١ِٛخ ِم١ذح 

 13020232233  327232202  3222332112   يجًىع انًطهىثبد غُش انًتذاونخ

        :انًطهىثبد انًتذاونخ

 222,322132  -  222,322132   لشٚع لظ١شح األعً

 2223772212  -  2223772212   دائْٕٛ رغبس٠ْٛ

 1322722137  221772777  1726722137  ٘ـ -26 ِظبس٠ف ِغزؾمخ ِٚطٍٛثبد أخشٜ 

 372,26  -  372,26   ٞ عاللخ ٌٚطشف ر ِغزؾك

 2321122673  -  2321122673   رٛص٠عبد ِغزؾمخ ٌٍّغب١ّ٘ٓ

 721112712  -  721112712   ِخظض اٌضوبح 

 003,606,560  120332333  13020022221   يجًىع انًطهىثبد انًتذاونخ

 704,422,760  1123232202  73022722222   يجًىع انًطهىثبد 

 32727222237  -  32727222237   غبهًٍُيجًىع انًطهىثبد ودمىق انً
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود (
 

 
 ًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ )َتجغ(األثش انًبنٍ نتطجُك ان -10

 و 7312َىَُى  03انتغىَبد ػهً لبئًخ انذخم األونُخ نفتشح انغتخ أشهش انًُتهُخ فٍ 
 
 

  
 إَضبدبد

 
وفك يؼبَُش 

 انًذبعجخ انغؼىدَخ
 

األثش انًبنٍ 
 نهتذىل

 
وفك انًؼبَُش انذونُخ 

 نهتمشَش انًبنٍ

26 - ٚ   26722,12131  (226212131)  267211727,3 

ص - 26 رىٍفخ اٌّج١عبد   (3323362,,7)  1632237  (332,632117) 

 2023202222  (022012332)  2222722020   إجًبنٍ انشثخ

 (2721322272)  226212131  (2,273,2633)  ػ - 26 ِظبس٠ف ث١ع ٚرٛص٠ع

 (22,312311)  2622127  (726,32766)  ؽ - 26 ِظبس٠ف اداس٠خ ٚع١ِّٛخ

 0022132002  127212273  0722202222   انذخم يٍ انتشغُم

 (32,2737)  (32,2737)   -  ٞ - 26 رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ

 36721,3  1,22,21  ,667262  ن - 26 )ِظبس٠ف( ا٠شاداد أخشٜ، طبفٟ

 (772777,)  (772777,)   -  ي - 26 ِىبفؤح أعؼبء ِغٍظ اإلداسح

 (1,22,21)  (1,22,21)  -  َ - 26 ٚا٢د ِٚعذادِّزٍىبد اعزجعبد خغبئش 

 0722022120  (0222223)  0722002010   صبفٍ دخم انفتشح لجم انضكبح  انششػُخ

 (3,12713)  -  (3,12713)   ِظشٚف اٌضوبح اٌششع١خ

 0122022202  (0222223)  0723022772   صبفٍ انذخم نهفتشح

 

 

 

      

 ثُىد انذخم انشبيم اِخش

 اٌجٕٛد اٌزٟ ٌٓ ٠زُ اعبدح رظ١ٕفٙب الؽمب ػّٓ األسثبػ أٚ اٌخغبئش:

 

      

 -  -  -   )اٌخغبئش( اإلوزٛاس٠خ ِٓ اعبدح ل١بط ِٕبفع اٌّٛظف١ٓ

 0122022202  (0222223)  0723022772   انذخم انشبيم نهفتشحإجًبنٍ 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 سعودية( )شركة مساهمة
 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة(
 م 7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود (
 

 
 األثش انًبنٍ نتطجُك انًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ )َتجغ( -10

 و 7312َىَُى  03انًُتهُخ فٍ  أشهش ثالثخانتغىَبد ػهً لبئًخ انذخم األونُخ نفتشح ان
 
 

  
 

وفك يؼبَُش 

 انًذبعجخ انغؼىدَخ
 

األثش انًبنٍ 
 نهتذىل

 
وفك انًؼبَُش انذونُخ 

 نهتمشَش انًبنٍ

  332,212371  (126632311)  3227372,17 

 (6,23,32172)  222112327  (272,3,2723)   رىٍفخ اٌّج١عبد

 0222232113  (121222320)  0223002137   إجًبنٍ انشثخ

 (122262766)  126632311  (2722772612)   ث١ع ٚرٛص٠ع ِظبس٠ف

 (12,722671)  -  (12,722671)   اداس٠خ ٚع١ِّٛخ ِظبس٠ف

 7022122702  222112327  7722012223   انذخم يٍ انتشغُم

 (2762,23)  (2762,23)  -   رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ

 2262,13   -  2262,13   ، طبفٟأخشٜ ( ا٠شادادِظبس٠ف)

 (2772777)  (2772777)  -   ِىبفؤح أعؼبء ِغٍظ اإلداسح

 7027222722  2702223  7722222232   صبفٍ دخم انفتشح لجم انضكبح  انششػُخ

 (6212337)   -  (6212337)   ِظشٚف اٌضوبح اٌششع١خ

 7723722233  2702223  7727322071   صبفٍ انذخم نهفتشح

        

 ثُىد انذخم انشبيم اِخش

 اٌجٕٛد اٌزٟ ٌٓ ٠زُ اعبدح رظ١ٕفٙب الؽمب ػّٓ األسثبػ أٚ اٌخغبئش:

 

      

 -  -  -   )اٌخغبئش( اإلوزٛاس٠خ ِٓ اعبدح ل١بط ِٕبفع اٌّٛظف١ٓ

 7723722233  2702223  7727322071   انذخم انشبيم نهفتشحإجًبنٍ 
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
  م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود (

 

 

 األثش انًبنٍ نتطجُك انًؼبَُش انذونُخ نهتمشَش انًبنٍ )َتجغ( -10

 و 7312دَغًجش  01ًخ األسثبح أو انخغبئش وانذخم انشبيم اِخش األونُخ نهغُخ انًُتهُخ فٍ انتغىَبد ػهً لبئ

 
  

  إَضبدبد
وفك يؼبَُش 

 انًذبعجخ انغؼىدَخ
األثش انًبنٍ  

 نهتذىل

 
وفك انًؼبَُش 

انذونُخ نهتمشَش 

 انًبنٍ

 اٌّج١عبد، طبفٟ
  61721222231  -  61721222231 

ص - 26 رىٍفخ اٌّج١عبد   (12623332672)  (,332671)  (12223212373) 

 10222202017  (3222037)  10222222112   إجًبنٍ انشثخ

 (2222,72673)  -  (2222,72673)   ِظبس٠ف ث١ع ٚرٛص٠ع

 (23213623,2)  -  (23213623,2)   ِظبس٠ف اداس٠خ ٚع١ِّٛخ

 2221322222  (3222037)  2023012322   انذخم يٍ انتشغُم

 (223222762)  (2272312)  (221112377)  ٞ - 26 ف اٌز٠ًّٛرىب١ٌ

 2132233  (621,12763)  2263,2726  ن - 26 ، طبفٟأخشٜ ( ا٠شادادِظبس٠ف)

 (221772777)  (221772777)  -  ي - 26 ِىبفؤح أعؼبء ِغٍظ اإلداسح

 (6332736)  -  (6332736)   اعزجعبد ِّزٍىبد ٚا٢د ِٚعذادخغبئش 

 (11,2317)  (11,2317)  -  ْ - 26 ٌذفع اٌّعغً ٌٍمشع اٌضساعٟخغبئش ا

 2720312312  (223202027)  0320222222   صبفٍ دخم انفتشح لجم انضكبح  انششػُخ

 (622722,27)  -  (622722,27)   ِظشٚف اٌضوبح اٌششع١خ

 2322032323  (223202027)  2222102011   هفتشحنذخم انصبفٍ 

        

 انذخم انشبيم اِخش ثُىد

 اٌجٕٛد اٌزٟ ٌٓ ٠زُ اعبدح رظ١ٕفٙب الؽمب ػّٓ األسثبػ أٚ اٌخغبئش:

 

      

 -  -  -   )اٌخغبئش( اإلوزٛاس٠خ ِٓ اعبدح ل١بط ِٕبفع اٌّٛظف١ٓ

 2322032323  (223202027)  2222102011   انذخم انشبيم نهفتشحإجًبنٍ 
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 لزراعيةشركة الجوف للتنمية ا

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة(
 م 7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  ()باللاير السعود
 
 

َ ١ٔٛ٠1723دٛ  67( ٚوّدب فدٟ َ )ردبس٠خ اٌزؾدٛي٠1723ٕب٠ش  2ٚف١ّب ٠ٍٟ ٍِخض ٌطج١عخ اٌزغ٠ٛبد اٌزٟ رّذ عٍٝ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ وّب فٟ 

َ. اْ اٌّجبٌي اٌخبطخ ثٙزٖ اٌزغ٠ٛبد رٛػؼ األصدش اٌزشاوّدٝ ٌٍفشٚلدبد ثد١ٓ اٌّعدب١٠ش اٌذ١ٌٚدخ ٌٍزمش٠دش اٌّدبٌٟ 1723د٠غّجش  62ٚوّب فٟ 

 ِٚعب١٠ش اٌّؾبعجخ اٌغعٛد٠خ فٝ رٍه اٌزٛاس٠خ :

 
 :انًبنُخ نهتمبسَش انذونُخ انًؼبَُش إنً ٍُُانمبَىَ نهًذبعجٍُ انغؼىدَخ انهُئخ يؼبَُش يٍ انتذىل ثغجت انتغُشاد

 
 أ انتغىَبد ػهً ثُىد انًىجىداد انًتذاونخ-10

 و31/31/7312 و03/32/7312 و01/17/7312 

    

 (,,123,227) (321732222) (326772373) إٌمض فٟ اٌّخضْٚ ٔز١غخ اعبدح رظ١ٕف لطع اٌغ١بس

    

 

 

 

(220322222) (227322111) (022312233) 

 انًتذاونخغُش ة انتغىَبد ػهً ثُىد انًىجىداد -10

 و31/31/7312 و03/32/7312 و01/17/7312 

    

ص٠بدح اٌّّزٍىبد ٚا٢الد ٚاٌّعذاد ٔز١غخ اعبدح رظ١ٕف ِخضْٚ 

 لطع اٌغ١بس

326772373 321732222 123,227,, 

    

 

 

 

220322222 227322111 022312233 

 سثبح انًجمبحج انتغىَبد ػهً ثُىد األ-10

 و31/31/7312 و03/32/7312 و01/17/7312 

    

 (122622176) (321,32731) (22272777,) أصش ل١بط ِٕبفع اٌّٛظف١ٓ ٚفك اٌزمذ٠شاد االوزٛاس٠خ ٌٍفزشح اٌغبثمخ 

 ,72773277 2233123,2 - اعبدح ل١بط اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌمشع طٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌضساع١خ

 62داسح اٌّزعٍمخ ثبٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ ِىبفؤح أعؼبء ِغٍظ اإل

 1723َد٠غّجش 

(221772777) (,772777) - 

رىب١ٌف ر٠ًّٛ اػبف١خ ٔز١غخ اعبدح ل١بط رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ اٌخبطخ 

 ثبٌمشٚع اٌزغبس٠خ

(2272762) - - 

 (1123232202) (022722002) (023222222) 
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 الجوف للتنمية الزراعية شركة

 ة مساهمة سعودية()شرك
 

 )غير المراجعة( المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية 
 م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود (
 

 

 د انتغىَبد ػهً ثُىد انًطهىثبد غُش انًتذاونخ-10

 و31/31/7312 و03/32/7312 و01/17/7312 

    

بد ِٕبفع اٌّٛظف١ٓ ٚفك اٌزم١١ُ اإلوزٛاسٞ اٌض٠بدح فٟ اٌزضاِ

ٌجٕذ ِخظض ِىبفؤح ٔٙب٠خ اٌخذِخ، ٚفك ِزطٍجبد )اٌّع١بس 

 (,2اٌّؾبعجٟ اٌذٌٟٚ سلُ 

,22272777 321,32731 122622176 

ض فٟ ل١ّخ لشٚع ؽ٠ٍٛخ األعً ٔز١غخ إلعبدح ل١بط مإٌ

 اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌمشع طٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌضساعٟ 

- (2233123,2) (72773277,) 

رىب١ٌف ر٠ًّٛ اػبف١خ ٔز١غخ اعبدح ل١بط رىب١ٌف اٌز٠ًّٛ اٌخبطخ 

 ثبٌمشٚع اٌزغبس٠خ

2272762 - - 

 327232202  722722002 023222222 

 

 انتغىَبد ػهً ثُىد انًطهىثبد انًتذاونخ هـ-10

 و31/31/7312 و03/32/7312 و01/17/7312 

    

بٌغٕخ اٌّب١ٌخ إٌّز١ٙخ فٟ ِىبفؤح أعؼبء ِغٍظ اإلداسح اٌّزعٍمخ ث

 1723َد٠غّجش  62

221772777 ,772777 - 

  120332333 3332333 - 

 
 انتغىَبد ػهً ثُذ انًجُؼبد  و-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 - (226212131) ثٗ  ػعبدح رظ١ٕف خظُ ِغّٛا

 (220102727) - 

 
 انتغىَبد ػهً ثُذ تكهفخ انًجُؼبد ص-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 (332671,) 1632237 ف١ٓ )اإلوزٛاسٞ( ظاصجبد ِب ٠خض ِٕبفع اٌّٛ

 0022122 (3222037) 

 

 ثُغ وتىصَغ يصبسَفانتغىَبد ػهً ثُذ  ح-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 - 226212131 ثٗ  ػاعبدح رظ١ٕف خظُ ِغّٛ

 220102727 - 
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 يةشركة الجوف للتنمية الزراع

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة(
 م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود (
 

 

 
 ػًىيُخ وإداسَخ  يصبسَفانتغىَبد ػهً ثُذ  ط-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 - 2622127 اٌمشٚع اعبدح رظ١ٕف رىب١ٌف ر٠ًّٛ

 2022722 - 

 
 انتغىَبد ػهً ثُذ تكبنُف انتًىَم ٌ-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 (1622,27) (2622127) رىب١ٌف ر٠ًّٛ لشٚع رغبس٠خ 

 (2762,23) (17321,1) رىب١ٌف ر٠ًّٛ لشع طٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌضساع١خ

٠ً رىب١ٌف ر٠ًّٛ اػبف١خ ٔز١غخ اعبدح ل١بط رىب١ٌف اٌزّٛ

 اٌخبطخ ثبٌمشٚع اٌزغبس٠خ

(332,16) (332,16) 

 (2132323) (2122202) 

 
  ، صبفٍإَشاداد أخشي )يصبسَف( انتغىَبد ػهً ثُذ ن-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 - 1,22,21 اعبدح رظ١ٕف ا٠شاداد اخشٜ ِزٕٛعخ

 (621,12763) - شطت خظُ رعذ٠ً عذاد لشع طٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌضساع١خ

 7322320 (020372302) 

 
 انتغىَبد ػهً ثُذ يكأفبح يجهظ اإلداسح  ل-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 (221772777) (772777,) اعبدح رظ١ٕف ِىبفؤح أعؼبء ِغٍظ اإلداسح

 (3332333) (120332333) 

 
 إعتجؼبدس يًتهكبد واِد ويؼذادخغبئش انتغىَبد ػهً ثُذ  و-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 - (1,22,21) ِٛعٛداد ؽ٠ٛ١خ –اصجبد خغبئش اعزجعبد اشغبس فبوٙخ 

  (7322320)  - 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة(
 م2730 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود (
 

 

 
  خغبئش انذفغ انًؼجم نهمشض انضساػٍانتغىَبد ػهً ثُذ  ٌ-10

 و01/17/7312 و03/32/7312 

   

 (11,2317) - اصجبد خغبئش اٌذفع اٌّعغً ٌٍمشع اٌضساعٟ

  - (0032273) 

 

 إداسح انًخبطش  -األدواد انًبنُخ  -12

اٌدزُِ ٚاٌدزُِ اٌّذ٠ٕدخ، ّٚشودض اٌّدبٌٟ األ١ٌٚدخ ٌٍشدشوخ ثشدىً أعدبط ِدٓ إٌمدذ ٌدذٜ اٌجٕدٛن، رزىْٛ األدٚاد اٌّب١ٌخ اٌّم١ذح فٟ لبئّدخ اٌ

 اٌذائٕخ ٚاٌّطٍٛثبد األخشٜ.
 

 يخبطش عؼش انصشف األجُجٍ
رٕدزظ ِخدبؽش عددعش اٌظدشف األعٕجددٟ ِدٓ اٌزغ١دشاد ٚاٌززثددزثبد فدٟ ل١ّددخ األدٚاد اٌّب١ٌدخ ٔز١غدخ ٌٍزغ١ددش فدٟ أعددعبس طدشف اٌعّددالد 

 األعٕج١خ.

اٌدذٚالس األِش٠ىدٟ. ٚؽ١دش أْ عدعش طدشف اٌش٠دبي ٚثؤ٠خ ع١ٍّبد راد أ١ّ٘دخ ٔغدج١خ ثدبٌعّالد عدذا اٌش٠دبي اٌغدعٛدٞ،  ششوخرمُ اٌٌُ 

أعددعبس طددشف اٌعّددالد ٚرعزمددذ أْ  شددشوخاٌغددعٛدٞ ِضجددذ ِمبثددً اٌددذٚالس األِش٠ىددٟ ال رّضددً ِخددبؽش عّددالد ٘بِددخ. رشالددت اداسح اٌ

 ِخبؽش اٌعّالد غ١ش عٛ٘ش٠خ.

 

 تًبٌيخبطش االئ
اْ االدٚاد  خغدبسح ِب١ٌدخ. شدشوخرّضً ِخبؽش االئزّبْ فٟ اخفبق أؽذ األؽشاف فٟ أداح ِب١ٌخ فٟ اٌٛفبء ثبٌزضاِٗ ٚاٌزغجت فٟ رىجدذ اٌ

 شدشوخاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رزعشع ٌّخبؽش اإلئزّبْ رزؼدّٓ ثشدىً أعدبط إٌمذ٠دخ ثدبٌجٕٛن ٚرِدُ اٌعّدالء. رمدَٛ اٌ ششوخاٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثبٌ

ع١بعدخ ثخظدٛص ؽغدُ األِدٛاي اٌّٛدعدخ  شدشوخفٟ ِظبس٠ف ِب١ٌخ راد ِٛصٛل١خ ٚلذسح ائزّب١ٔخ عب١ٌخ وّدب أْ ٌدذٜ اٌ ثب٠ذاع أِٛاٌٙب

فٟ وً ِظشف ٚالرزٛلع اإلداسح ٚعٛد ِخبؽش ائزّبْ ٘بِخ رٕزظ ِٓ رٌه. وّب ال رزٛلع اإلداسح أْ رزعشع ٌّخبؽش ائزّبْ ٘بِخ ِدٓ 

ؼخ ِٓ اٌعّالء اٌزٟ رعًّ فٟ أٔشطخ ِخزٍفخ ِٚٛالع ِزعذدح وّب أٔٙدب رمدَٛ ثّشالجدخ اٌدزُِ ؽغبثبد اٌعّالء ٔمشاً ألْ ٌذ٠ٙب لبعذح عش٠

 اٌّذ٠ٕخ اٌمبئّخ دٚس٠بً ثبالػبفخ اٌٝ ٚعٛد ػّبٔبد ِمذِخ ِٓ اٌعّالء ٌزغط١خ أ٠خ ِذ١ٔٛ٠بد ِزٛلع عذَ رؾظ١ٍٙب .

 

 يخبطش انغُىنخ
اِبرٙب اٌّزعٍمخ ثبٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ؽدبي اعدزؾمبلٙب. ردزُ ِشالجدخ اؽز١بعدبد عٍٝ ِمبثٍخ اٌزض ششوخرزّضً ِخبؽش اٌغ١ٌٛخ فٟ عذَ لذسح اٌ

 اٌغ١ٌٛخ عٍٝ أعبط شٙشٞ ٚرعًّ اإلداسح عٍٝ اٌزؤوذ ِٓ رٛفش أِٛاي وبف١خ ٌّمبثٍخ أٞ اٌزضاِبد عٕذ اعزؾمبلٙب.

عٍدٝ اٌؾدذ ِدٓ ِخدبؽش اٌغد١ٌٛخ  شدشوخرعّدً اٌِٚٓ اٌزُِ اٌذائٕخ ِٚغزؾمبد ٚأسطذح دائٕخ أخدشٜ،  ششوخرزىْٛ اٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ ٌٍ

عٓ ؽش٠ك اٌزؤوذ ِٓ رٛفش رغ١ٙالد ثٕى١خ، ثبإلػبفخ اٌٝ اعشاء ِٛائّخ ثد١ٓ فزدشاد رؾظد١ً أسطدذح اٌعّدالء ٚفزدشاد عدذاد أسطدذح 

 اٌّٛسد٠ٓ ٚاألسطذح اٌذائٕخ األخشٜ.
 

 يخبطش أعؼبس انؼًىالد
ذالد اٌعّٛالد اٌزٟ رئصش عٍٝ اٌشثؼ اٌّغزمجٍٟ أٚ اٌم١ُ اٌعبدٌخ رمٙش ِخبؽش اٌعّٛالد ِٓ اٌزغ١شاد ٚاٌززثزثبد اٌّؾزٍّخ فٟ ِع

 رمٍجبد أععبس اٌعّٛالد ٚرعزمذ أْ رؤص١ش ِخبؽش أععبس اٌعّٛالد ١ٌظ عٛ٘ش٠بً. ششوخٌألدٚاد اٌّب١ٌخ ٚرشالت اٌ
 

 انمًُخ انؼبدنخ
زؾ٠ًٛ أٞ ِٓ اٌّطٍٛثبد ػّٓ ِعبِالد ِٕزمّخ اْ اٌم١ّخ اٌعبدٌخ ٟ٘ اٌم١ّخ اٌزٟ ع١زُ اعزالِٙب ٌج١ع اؽذ اٌّٛعٛداد، أٚ دفعٙب ٌ

 ث١ٓ اٌّزعب١ٍِٓ ثبٌغٛق فٟ ربس٠خ اٌم١بط. ٚعٍٝ ٘زا إٌؾٛ، ٠ّىٓ اْ رٕشؤ اٌفشٚلبد ث١ٓ اٌم١ُ اٌذفزش٠خ ٚرمذ٠شاد اٌم١ّخ اٌعبدٌخ. ٠مَٛ

 ق.رعش٠ف اٌم١ّخ اٌعبدٌخ اٌم١بط اٌّغزٕذ اٌٝ اٌغٛق ٚاإلفزشاػبد اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّشبسوْٛ فٟ اٌغٛ
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير المراجعة(
 م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود (
 
 
 

 انمًُخ انؼبدنخ نألدواد انًبنُخ انًذسجخ ثبنتكهفخ انًغتُفذح
داسح رعزجش أْ اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍّٛعٛداد ٚاٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ اٌّذسعخ ثبٌزىٍفخ اٌّغزٕفذح فٟ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّخزظشح اْ اإل

 ِمبسثخ ٌم١ّزٙب اٌعبدٌخ.

 

   َهبَخ انخذيخ نهًىظفٍُيكبفأح يخصص  – 12

  

َىَُى  03كًب فٍ 

  و7312

دَغًجش  01كًب فٍ 

 و7312

 7,,12222,2  2,,1321122 سط١ذ اٚي اٌفزشح

 ,222,2231  1312773 اػبفبد 

 2232,2311  1172237 عذاداد 

ِخظددض ِىبفددؤح ٔٙب٠ددخ اٌخذِددخ أسثددبػ )خغددبئش( اوزٛاس٠ددخ ِددٓ اعددبدح ل١ددبط 

 ٌٍّٛظف١ٓ
-  - 

 7227222000  7227722331 

 

 
 انًؼهىيبد انمطبػُخ    – 12

اإلٔزدبط اٌضساعدٟ ثشدم١ٗ إٌجدبرٟ ٚاٌؾ١دٛأٟ ٚرظد١ٕع ٚرغد٠ٛك إٌّزغدبد  ِدٓ لطبعدبد رشدزًّ عٍدٝ ششوخ٠زىْٛ إٌشبؽ اٌشئ١غٟ ٌٍ

 َ ٌىً لطبع : ١ٔٛ٠1723ٛ  67. ف١ّب ٠ٍٟ ث١بٔبً ثبٌّعٍِٛبد اٌمطبع١خ اٌّخزبسح فٟ إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ

 

 اإلجًبنٍ تصُُغ -َشبط صساػٍ  َجبتٍ -َشبط صساػٍ  و7312َىَُى  03

 22722272113 7121,12227 7322212223 اإل٠شاداد

 2223372322 326122112 63262222,7 اإلعزٙالوبد

 2721122236 2627722321 1213,2117 اٌذخً )اٌخغبسح(

 11212221,3, 16227212721 3,221712177 اعّبٌٟ اٌّٛعٛداد

 

 
 اإلجًبنٍ تصُُغ –َشبط صساػٍ  َجبتٍ-َشبط صساػٍ  و7312َىَُى  03

 267211727,3 7223232271 3,21662222 اإل٠شاداد

 6327112173 727322722 61271323,1 اإلعزٙالوبد

 6223632713 22231,2277 1722712262 اٌذخً )اٌخغبسح(

 7,22722621, 121237722,2 3,322762113 اعّبٌٟ اٌّٛعٛداد
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 لية األولية المختصرة )غير المراجعة(إيضاحات مختارة حول القوائم الما
 م7302 يونيو 03أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 )باللاير السعود (
 

 
 يغ االطشاف راد انؼاللخ  انًؼبيالد - 12

فدٟ اٌشدشوخ ِٕٚشدبد ِدذاسح اٚ  اإلداسحفٟ وجبس اٌّغدب١ّ٘ٓ ٚاعؼدبء ِغٍدظ اإلداسح ٚوجدبس ِدٛظفٟ ؽشاف راد اٌعاللخ رزّضً األ

 ١ٍٙب رؤص١شا ٘بِب ِٓ لجً ٘زٖ األؽشاف. ٚف١ّب ٠ٍٟ ث١بْ ثبألؽشاف راد اٌعاللخ ثبٌششوخ:٠ّبسط ع

 طجُؼخ انؼاللخ انجُبٌ

 ششوخ ص١ٍِخ ا١ٌّٕٟ ٌٍغ١بسادششوخ 

 أؽشاف راد عاللخ اعؼبء ِغٍظ اإلداسح ثبٌششوخ

 أؽشاف راد عاللخ وجبس ِٛظفٟ اإلداسح ثبٌششوخ

 

١ٔٛ٠دٛ  67جٍي اٌّعبِالد اٌزٟ رّذ ِع اٌغٙبد راد اٌعاللخ خدالي اٌضالصدخ أشدٙش إٌّز١ٙدخ فدٟ ٠ٛػؼ اٌغذٚي اٌزبٌٟ اعّبٌٟ ِ    ( أ

 َ:٠1723ٕب٠ش  2َ 1723ٚد٠غّجش  62َ ١ٔٛ٠1723ٚٛ  67َ ٚأسطذح اٌغٙبد راد اٌعاللخ وّب فٟ 1723َ 1723ٚ

مبيعات وإيرادات أخرى   

 ألطراف ذات عالقة

مشريات من أطراف 

 ذات عالقة

اف مدفوعات ألطر

 ذات عالقة

رصيد مستحق من 

 أطراف ذات عالقة

رصيد مستحق 

 ألطراف ذات عالقة

شركة الٌمنً 

 للسٌارات

 - 24,580 538,763 555,271 - م2817ٌونٌو  38

 68,513 - 1,533,054 1,554,087 - م2816دٌسمبر  31 

 618,336 - 565,776 1,508,112  - م2816ٌونٌو  38 

 1,353,865 - 1,568,774 3,313,035 - م2816ٌناٌر  1 

 

 

 ثذالد ِٚىبفؤد أعؼبء ِغٍظ اإلداسح ٚوجبس اٌزٕف١ز٠ٓ ( ة

 َىَُى 03نفتشح انثالثخ أشهش انًُتهُخ فٍ  

 و7312  و7312 

 722772,  2227126,7 سٚارت ِٚىبفؤد اإلداسح اٌع١ٍب ٚوجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ

 62721  1,2662 ِشزش٠بد اإلداسح اٌع١ٍب ٚوجبس اٌزٕف١ز١٠ٓ

 223772777  221772777 ِىبفؤح أعؼبء ِغٍظ اإلداسح

 21,2777  1712,71 ثذي ؽؼٛس عٍغبد ِغٍظ اإلداسح

 226372721  227762276 1723َؽبفض أسثبػ 

 
 

 اػتًبد انمىائى انًبنُخ األونُخ انًختصشح -10

 ٘ـ .73/22/2261َ اٌّٛافك 67/73/1723اعزّذد ٘زٖ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ األ١ٌٚخ اٌّخزظشح ِٓ لجً ِغٍظ اإلداسح فٝ ربس٠خ 
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