
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(

  م9132مارس  13المنتهٌة فً  أشهر الثالثةلفترة 
 )باللاير السعودي(

 
 

 التكوٌن والنشاط -3

ان شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة )"الشركة"( هً شركة مساهمة سعودٌة مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر منن مدٌننة 
م. تمننارس الشننركة نشنناطها 7600دٌسننمبر  70هننا الموافننق 7486جمننادى األولننى 6والصننادر بتننارٌ   3488884738سننكاكا بننرقم 

دٌسننمبر  3هننا الموافننق 7486ربٌننع األخننر 24بتننارٌ   واإلسننتامار ( الصننادر عننن وزارة التجننارة63بموجننب القننرار الننوزاري رقننم )
 م. 7600

 
 ٌتمال نشاط الشركة الرئٌسً فً القٌام باإلنتاج الزراعً بشقٌه النباتً والحٌوانً وتصنٌع وتسوٌق المنتجات النباتٌة والحٌوانٌة.

 
 : السجالت الفرعٌة 

 ها . 7436صفر  78بتارٌ   3488870606بسٌطا، سجل رقم  -سكاكا  -مصنع الجوف إلنتاج زٌت الزٌتون والمخلالت بمنطقة الجوف  -7
 .ها7448جماد اول  6بتارٌ   3488777276سجل فرعً لنشاط تقدٌم الخدمات واالعمال الزراعٌة برقم  -2
  

 كل سنة مٌالدٌة وتنتهً  بنهاٌة شهر دٌسمبر من نفس السنة.تبدأ السنة المالٌة للشركة من بداٌة شهر ٌناٌر من 
 

ٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً منطقة الجوف وٌجوز لمجلس اإلدارة أن ٌنشئ لها فروع أو مكاتب أو توكٌالت داخل وخارج المملكة 
 العربٌة السعودٌة. 

 
ابرٌنل  78بتارٌ  الحق لهذه القوائم المالٌة االولٌة المختصرة وافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة فنً إجتماعهنا العاشنر المنعقند بتنارٌ  

 االنتهناء منن االجنراءات النظامٌنة لتعندٌل النظنام االساسنً للشنركة ولنم ٌنتمم على تعدٌل بعض مواد النظام االساسً للشنركة ، 2876
 .طبقاً لذلك

 
 عداداإلأسس  -9

 بٌان االلتزام 9-3
 ( "التقرٌنر المنالً األولنً"34رقنم ) الندولًالقنوائم المالٌنة"( وفقنا لمعٌنار المحاسنبة ائم المالٌنة األولٌنة المختصنرة )"القنو هنذه تم اعداد

والمعاٌٌر للتقرٌر المالً الذى ٌحدد الحد األدنى لمحتوٌات التقرٌر المالً األولً(  الدولً)المعٌار المعتمد فً المملكة العربٌة السعودٌة 
 .)"الهٌئة"( عودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌنواإلصدارات األخرى المعتمدة من الهٌئة الس

 

المطلوبة للمجموعنة الكاملنة منن القنوائم المالٌنة المعندة وفقناً  واإلفصاحات معلوماتجمٌع ال القوائم المالٌة األولٌة المختصرة تتضمن ال
)"القنوائم  م2870دٌسنمبر  37تم قراءتها بالتوافق مع القوائم المالٌة السنوٌة للشركة كما فً ٌوٌجب أن  للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً

م قد ال تعتبنر مششنراً دقٌقناً علنى النتنائج 2876مارس  37هٌة فً اضافة لذلك، فان نتائج الفترة األولٌة المنت .المالٌة السنوٌة االخٌرة"(
 م .2876دٌسمبر  37المتوقعة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 

 

 (.4( وتم توضٌح أار التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة الهامة فً اٌضاح رقم )76تطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم )تم 

 
 وعملة العرضالعملة الوظٌفٌة  9-9

 ، وهى العملة الوظٌفٌة وعملة العرض للشركة.السعوديتم عرض هذه القوائم المالٌة األولٌة المختصرة باللاير 

 
 أسس االعداد 9-1
ولٌنة المختصنرة علنى اسناس مبندأ التكلفنة التارٌخٌنة ماعندا االعتنراف بالتزامنات مكافنأة نهاٌنة الخدمنة اعداد هذه القوائم المالٌة األتم 

 .للموظفٌن بالقٌمة الحالٌة لاللتزامات المستقبلٌة بإستخدام طرٌقة وحدة االئتمان المتوقعة 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(إٌضاحات مختارة حول 

  م9132مارس  13المنتهٌة فً  لفترة الثالثة أشهر
 )باللاير السعودي(

 
 

 واإلفتراضات الهامة استخدام االحكام والتقدٌرات -1

تنشار فنً تطبٌنق السٌاسنات وافتراضنات ستخدام أحكنام وتقندٌرات ا من االدارة للشركة ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة

واإلفصنناحات المرفقنة واإلفصنناح عننن المطلوبننات ٌننرادات والمصننروفات واإل لموجننودات والمطلوبناتالمحاسنبٌة والمبننالل المدرجننة ل

 قد تختلف النتائج الفعلٌة عن هذه التقدٌرات. .المحتملة
 

والمصنادر الهامنة  وطنرق االحتسناب سات المحاسبٌة للشركةاالدارة عند تطبٌق السٌا والتً استخدمتهاالهامة األحكام والتقدٌرات  ان

، م2870دٌسنمبر  37للسنة المنتهٌة فً لحاالت عدم التأكد من التقدٌرات كانت مماالة لتلك المبٌنة فً القوائم المالٌة السنوٌة االخٌرة 

( 76ت المتعلقنة بتطبٌنق المعٌنار الندولً رقنم )بإستاناء االحكام الجدٌندة الهامنة والمصنادر الرئٌسنٌة لحناالت عندم التأكند منن التقندٌرا

 (.4والمبٌنة فً االٌضاح رقم )

 
 

 الهامة التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة - 6

تتوافق السٌاسات المحاسبٌة وطرق االحتساب المطبقة فً اعداد القوائم المالٌة األولٌنة المختصنرة منع تلنك المتبعنة فنً اعنداد القنوائم 

تعلنق بتطبٌنق المعناٌٌر الجدٌندة التنً دخلنت حٌنز التنفٌنذ ٌم، باسنتاناء منا 2870دٌسمبر  37المالٌة السنوٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً 

 المبكر ألي معٌار أو تفسٌر أو تعدٌل آخر صدر ولكن لم ٌدخل حٌز التنفٌذ.  بالتطبٌقلم تقم الشركة  م.2876ٌناٌر  7اعتباراً من 

 
 اإلٌجار عقود ( 34 ( رقم المالً للتقرٌر الدولً المعٌار

 الندولً المعٌنار ٌقندمم. 2876ٌنناٌر  7( عقنود االٌجنار منن 76قامت الشركة بالتطبٌق األولى للمعٌار الندولً للتقرٌنر المنالً رقنم )

 بحق المتعلق باألصل  باالعتراف المستأجر . ٌقوماإلٌجار عقود عن للمحاسبة وحٌد نموذج للمستأجرٌن  )76(  رقم المالٌة للتقارٌر

 توجد .اإلٌجار دفعات بسداد  التزامه ٌمال الذي اإلٌجار التزام إلى باالضافة الصلة ذو االصل استخدام فً حقه ٌمال الذي االستخدام

 منن المتبعة المحاسبة طرٌقة تبقى .المنخفضة القٌمة ذات للموجودات اإلٌجار وعقود األجل قصٌرة اإلٌجار لعقود اختٌارٌة إعفاءات

 .تشغٌلًٌ أو تموٌلً إٌجار عقود إلى اإلٌجار عقود تصنٌف فً المشجرون ٌستمر أي - الحالً للمعٌار مشابهة المشجر
 

 (77) رقم الدولً المحاسبة معٌار ذلك فً بما االٌجار، لعقود الحالٌة التوجٌهات محل (76) رقم المالٌة للتقارٌر الدولً المعٌار ٌحل

 ،"إٌجنار عقند علنى ٌنطنوي منا ترتٌنب كنان إذا ما تحدٌد" ( 4) رقم الدولٌة المالٌة التقارٌر تفسٌرات لجنة وتفسٌر ،"االٌجار عقود" 

 تقٌنٌم" ( 27) رقنم المعاٌٌر تفسٌرات لجنة وتفسٌر ،"الحوافز – التشغٌلً اإلٌجار عقود" ( 75) رقم المعاٌٌر تفسٌرات لجنة وتفسٌر

 ) ."اإلٌجار لعقد القانونً الشكل تأخذ التً المعامالت جوهر
 

موجنودات ذات الشركة من االعفاءات االختٌارٌة نظراً ألن عقود االٌجار قصٌرة االجل تجدد سننوٌا ، وأن عقنود االٌجنار للاستفادت 

( "عقنود اإلٌجنار" لنم ٌكنن لنه تنأاٌر علنى القنوائم المالٌنة 76قٌمة منخفضة نسبٌاً. وعلٌنه ، فنان المعٌنار الندولً للتقرٌنر المنالً رقنم )

 األولٌة المختصرة للشركة.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م9132مارس  13المنتهٌة فً  أشهر الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

 )تتمة( الهامة التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة - 6

 )تتمة( اإلٌجار عقود ( 34 ( رقم المالً للتقرٌر الدولً المعٌار

 
 المحاسبٌة السٌاسة

( والذي تم تطبٌقه من تارٌ  التطبٌنق 76فٌما ٌلً السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة للشركة وفقاً لتطبٌق المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم )
 االولً: 

 
موجودات حق االستخدام أ(  

لمنشجرة جناهزة ابعقد اإلٌجار كموجودات حق االستخدام مع التزاماته المقابلة فً التارٌ  الذي تصبح فٌنه الموجنودات  االعترافٌتم 
 . ٌتم االعتراف بتكلفنة التموٌنللالستخدام من قبل الشركة. ٌتم تخصٌص كل دفعة من دفعات عقد اإلٌجار بٌن االلتزام وتكلفة التموٌل

لمختصنرة علنى مندى مندة اإلٌجنار. ٌنتم اسنتهالك موجنودات حنق االسنتخدام علنى مندى العمنر اولٌنة األ األربناح والخسنائرفً قائمنة 
 اإلنتاجً لألصل ومدة عقد اإلٌجار، أٌهما أقصر ، وعلى أساس القسط الاابت.

 

ٌلً: تقاس موجودات حق االستخدام بداٌة بالتكلفة وتتكون مما  
 

مبلل القٌاس األولً اللتزام عقد اإلٌجار، -  
أي دفعات عقد إٌجار تمت فً أو قبل تارٌ  بدء عقد االٌجار ناقص حوافز اٌجار مستلمة، -  
أي تكالٌف مباشرة أولٌة، و -  
تكالٌف االسترداد، حٌاما تنطبق. -  

 
 ب( التزامات عقود االٌجار 

لمدفوعات االٌجار التً تتم على مدى مدة فً تارٌ  بدء عقد االٌجار ، تقوم الشركة بتسجٌل التزامات االٌجار المقاسة بالقٌمة الحالٌة 
عقد االٌجار. تتضمن مدفوعات االٌجار مدفوعات اابتة )بما فٌها دفعات اابتنة فنً جوهرهنا( ناقصناً اي حنوافز إٌجنار قابلنة لالسنتالم 

متبقٌننة. تتضننمن ومنندفوعات االٌجننار المتغٌننرة التننً تعتمنند علننى مششننر أو معنندل والمبننالل المتوقننع دفعهننا بموجننب ضننمانات القٌمننة ال
مندفوعات  هنذا الحنق إضنافة إلنى مدفوعات االٌجار امن ممارسة خٌار الشراء عندما ٌكون هناك تٌقن معقنول بنأن الشنركة سنتمارس

غرامات إلغاء عقد االٌجار فنً حنال كاننت شنروط االٌجنار تننص علنى ممارسنة الشنركة لخٌنار اإللغناء. بالنسنبة لمندفوعات االٌجنار 
تمد على مششر أو معدل ، فإنها تسجل كمصروف فً الفترة التً ٌتم الندفع خاللهنا. ٌنتم خصنم مندفوعات اإلٌجنار تع المتغٌرة التً ال
 المتضمن فً عقد االٌجار أو معدل االقتراض المتزاٌد بالشركة. الفائدةباستخدام معدل 

 
 جـ( عقود اإلٌجار قصٌرة األجل وعقود إٌجار ذات موجودات منخفضة القٌمة

تفنً بحنندود  شننهر أو أقنل. الموجنودات منخفضنة القٌمنة هنً البننود التنً ال 72ار قصنٌرة األجنل هنً عقنود بمندة إٌجنار عقنود اإلٌجن
الرسملة الخاصة بالشركة و تعتبر غٌر جوهرٌة لقائمة المركز المالً بالشركة ككل. ٌتم االعتراف بمدفوعات عقود اإلٌجنار قصنٌرة 

 ضة القٌمة على أساس القسط الاابت فً قائمة االرباح أو الخسائر األولٌة المختصرة.االجل وعقود اإلٌجار ذات الموجودات منخف

 
 د( مدفوعات عقود اإلٌجار المتغٌرة

االعتنراف بهنذه الموجنودات فنً قائمنة  متتضمن بعض عقود اإلٌجار مدفوعات متغٌرة ترتبط باالستخدام / األداء لألصل المشجر. ٌنت
 األرباح أو الخسائر المختصرة.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م9132مارس  13المنتهٌة فً  أشهر الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

 صافً ،ممتلكات وآالت ومعدات -0

 
 

 * اراضً زراعٌة
  

دد ومعدات آلٌات وع
زراعٌة واثاث 

 وتجهٌزات

  
قطع رأسمالٌة 

 وعمرات
 اشجار و نباتات مثمرة

اشجار و نباتات غٌر 
 مثمرة 

الثروة 
 الحٌوانٌة

 
 طرق المشروع وسائل نقل آبار و ملحقاتها مبانً وصوامع إجمالً

 التكلفة
           

 7,706,603,770 112,556 396,262,410 903,411,324 19,632,416 19,216,135 61,613,462 326,942,119 121,264,966 21,413,242 02,532,111 م9132ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 78,746,808 - 7,057,637 - - - - 2,764,278 726,633 - - إضافات

 (224,658) - -    -  - - (224,658)   -  - - - استبعادات

 3,322,212,362 112,556 319,515,069 903,411,324 19,632,416 19,216,135 61,354,222 324,619,069 126,151,355 21,413,242 02,532,111 م9132مارس  13الرصٌد فً 

            

 اإلستهالك
           

 626,753,273 112,541 -  62,620,093 90,036,210 30,609,111 14,525,216 395,221,450 196,521,322 60,292,106 - م9132ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 72,475,087 - -  2,704,652 2,074,568 246,075 665,268 2,577,666 2,526,230 767,526 - إضافات

 )224,647( - -  - - - (224,647)  - - - - إستبعادات

 412,166,611 112,541 - 09,951,351 92,192,640 30,422,212 15,992,655 311,643,163 195,132,694 64,594,221 - م9132مارس  13الرصٌد فً 

 صافً القٌمة الدفترٌة كما فً :
           

 567,563,775 33 319,515,069 322,111,191 6,121,342 35,310,612 9,262,093 00,253,913 04,501,503 11,210,122 02,532,111 م 9132مارس  13

 041,211,660 33 396,262,410 919,335,450 4,216,592 35,129,926 1,431,236 04,126,405 02,304,104 16,519,436 02,532,111 م 9132دٌسمبر  13

 
 (.74وأعمالها )إٌضاح متخصصة وتشمل هذه األراضً مبانً الشركة وأنشطتها  بدة والتً تم تقٌٌمها من قبل مكاتتتمال األراضً الزراعٌة فً المنح الحكومٌة المقٌ *

 

أجل المشروع هكتار الواقعة فً البسٌطاء مع كامل مبانً المشروع ومعداته وآالته وملحقاته المتعلقة به أو التً ٌتم الحصول علٌها من  56,768كافة المبانً المقامة أو التً ستقام على قطعة األرض البالل مساحتها  
 مرهونة لصالح صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
  م9132مارس  13المنتهٌة فً  أشهر الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 صافً -مخزون  -4

 13ً ـا فــمــك 
 م9132مارس 

 )غٌر مراجعة(

 13ً ـا فــمــك 
 م9132دٌسمبر 

 )مراجعة(

 78,603,266  64,857,646 مخزون انتاج تام
 0,576,780  77,857,543 مدخالت انتاج

 7,830,650  7,378,300 انتاج تحت التشغٌل
 70,606,825  70,457,670 قطع غٌار 

 73,674,773  74,072,054 مواد تعبئة و تغلٌف
 2,260,627  2,366,877 محروقات و زٌوت و شحوم

 7,856,453  7,830,765 مواد مساعدة
 (76,734,624)  (77,300,757) مخصص مخزون بطئ الحركة ناقصا :

 313,211,161  22,226,221 

 
 
  موجودات حٌوٌة -5

 13ً ـا فــمــك 
 م9132مارس 

 )غٌر مراجعة(

 13ً ـا فــمــك 
 م9132دٌسمبر 

 )مراجعة(

 76,206,068  6,466,876 / السنة الفترةرصٌد بداٌة 
 260,676,777  67,636,477 اضافات

 (385,743,675)  (33,776,746) محصول محول الى المخزون

 61,190,425  2,644,134 
 

 إدارة المخاطر الزراعٌة
 المتعلقة بأنشطتها الزراعٌة:تٌة والشركة للمخاطر اآلتتعرض 

 المخاطر التنظٌمٌة والبٌئٌة: ( أ
ضنعت الشنركة مجموعنة منن السٌاسنات تخصع الشركة لكافنة القنوانٌٌن واالنظمنة السنارٌة فنً المملكنة العربٌنة السنعودٌة ، وقند و

 البٌئٌة المعمول بها. القوانٌن االجراءات التً تهدف الى االلتزام بكافةو
 :المخاطر المتعلقة بالمناخ ( ب

تتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغٌرات المناخٌة و العوامل الطبٌعٌة االخرى ، وقد قامت الشركة بعمل ادارة 
 لمراقبة هذا النوع من المخاطر بهدف التقلٌل من حجم الخسارة الناجمة عنها. 

 
 
  صافً -ذمم مدٌنة تجارٌة  -2

 13ً ـا فــمــك 
 م9132مارس 

 )غٌر مراجعة(

 13ً ـا فــمــك 
 م9132دٌسمبر 

 )مراجعة(

 66,886,502  73,807,447 ذمم تجارٌة 
 (682,032)  ( 465,844) ذمم مدٌنة تجارٌةمخصص هبوط 

 59,024,611  20,614,501 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
  م9132مارس  13المنتهٌة فً  لفترة الثالثة أشهر

 )باللاير السعودي(

 
 

  نقد وما فً حكمه -2
 13ً ـا فــمــك 

 م9132مارس 
 )غٌر مراجعة(

 13ً ـا فــمــك 
 م9132دٌسمبر 

 )مراجعة(

 755,763  763,863 الصندوقنقد فً 

 27,686,563  74,574,752 البنوكنقد فً 

 48,888,888  - *مرابحة 

 56,545,230  42,146,594 

 
 .م2876فبراٌر  25م وتستحق فً 2870دٌسمبر  25مرابحة اسالمٌة بأحد البنوك المحلٌة بتارٌ  * تتمال فً 

 
 

 رأس المال -31

 لاير سعودي . 78ملٌون سهم بقٌمة اسمٌة للسهم  38إلى ملٌون لاير سعودي مقسم  388رأس مال الشركة ٌبلل 

 
 

 احتٌاطً نظامً -33

مننن صننافً النندخل إلننى  ٪78تجنٌننب  وفقنناً ألحكننام نظننام الشننركات فننً المملكننة العربٌننة السننعودٌة والنظننام األساسننً للشننركة ٌجننب
 من رأس المال.  ٪38بلل االحتٌاطً ٌ وٌجوز أن تقرر الجمعٌة العامة العادٌة وقف هذا التجنٌب عندمااالحتٌاطً النظامً 

 
 

 ربحٌة السهم  -39

 مارس 13المنتهٌة فً لفترة الثالثة أشهر  

 
 م9132

 )غٌر مراجعة (
 م9132 

 مراجعة ( )غٌر

 (23,655,653)  6,526,767 )خسارة( الفترةدخل صافً 

 38,888,888   38,888,888 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 (1,21)  1,99 )خسارة( الفترةدخل )الخسارة( األساسً للسهم من صافً الربح 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(

 م9132مارس  13المنتهٌة فً  أشهر الثالثةلفترة 
 )باللاير السعودي(

 
 للموظفٌنمكافأة نهاٌة الخدمة  التزامات - 31
 

 إن الحركة فً التزام المنافع المحددة هو كما ٌلً:
 

مارس  13 
 م9132

 )غٌر مراجعة(

دٌسمبر  13 
 م9132

 مراجعة()

 27,782,376  77,677,368 الرصٌد االفتتاحً
    

    الخسائر وأالمدرج ضمن قائمة األرباح 

 2,548,720  404,662 تكلفة الخدمة الحالٌة

 758,753  708,573 تكلفة الفائدة
    

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

/ إعننادة قٌنناس التزامننات  )األربنناح( / الخسننائر اإلكتوارٌننة الناتجننة عننن
 منافع الموظفٌن

-  (3,708,475) 

    الحركة فً النقد

 (3,535,362)  (566,876) المكافأة المدفوعة

 35,455,141  35,561,232 الرصٌد 

 
 رباح أو الخسائر: قائمة األ ًتم إابات المصارٌف ضمن البنود التالٌة ف

 

مارس  13 
 م9132

 )غٌر مراجعة(

دٌسمبر  13 
 م9132

 مراجعة()

 2,224,775  453,448 تكلفة االٌرادات

 268,870  57,573 وزٌعمصارٌف بٌع وت

 086,800  754,522 عمومٌة و مصارٌف إدارٌة

 
 
 منح حكومٌة مقٌدة -36

تماننل قٌمننة األراضننً المحٌنناة والتننً تسننلمتها الشننركة كمنحننة مقٌنندة مننن الدولننة، حٌننا تننم تقٌٌمهننا بالقٌمننة العادلننة مننن قبننل مكاتننب 
 .بامتالكهاإلى أن ٌتم تحقق الشروط  غٌر المتداولة( وضمن المطلوبات  5متخصصة وتم ادراجها ضمن بند األراضً )إٌضاح 

 

م ، بإجنازة تملٌنك الشنركات المسناهمة االراضنً 2876فبراٌنر  5هنا الموافنق 7448جمناد اول  38قرر مجلس النوزراء بتنارٌ  
رض وعلى ان ٌتم اعنادة المسناحة المتبقٌنة منن االرض وذلنك بعند الوفناء بناء على المساحة المحٌاة من األ الزراعٌة الممنوحة لها
 متبعة، وعلٌه فإن الشركة بصدد القٌام باالجراءات الالزمة بهذا الخصوص.باالجراءات النظامٌة ال
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م9132مارس  13المنتهٌة فً  أشهر الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 إدارة المخاطر  -األدوات المالٌة  -30

والنذمم المدٌنننة تتكنون األدوات المالٌنة المقٌندة فنً قائمنة المركننز المنالً األولٌنة للشنركة بشنكل أسناس مننن النقند ومنا فنً حكمنه، 
المسنتحقة  والمصنارٌفالنذمم الدائننة التجارٌنة ووالقنروض المصنارٌف المدفوعنة مقندماً واألرصندة المدٌننة األخنرى ، والتجارٌة

 واألرصدة الدائنة األخرى.
 

 مخاطر العمالت
 تنتج مخاطر العمالت من التغٌرات والتذبذبات فً قٌمة األدوات المالٌة نتٌجة للتغٌر فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة.

 

أن سنعر صنرف النلاير لم تقم الشركة بأٌة عملٌات ذات أهمٌة نسبٌة بالعمالت عدا اللاير السعودي، والندوالر األمرٌكنً. وحٌنا 
السعودي مابت مقابل الدوالر األمرٌكً لذا فإنهنا ال تمانل مخناطر عمنالت هامنة. تراقنب إدارة الشنركة أسنعار صنرف العمنالت 

 وتعتقد أن مخاطر العمالت غٌر جوهرٌة.
 

 مخاطر االئتمان
تسنبب فنً تكبند الشنركة خسنارة مالٌنة. إن تمال مخاطر االئتمان فنً إخفناق أحند األطنراف فنً أداة مالٌنة فنً الوفناء بالتزامنه وال

والنذمم النقند ومنا فنً حكمنه االدوات المالٌة الخاصة بالشركة التً ٌمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشنكل أسناس منن 
بخصنوص عالٌة كما أن لندى الشنركة سٌاسنة  ائتمانٌة. تقوم الشركة بإٌداع أموالها فً بنوك ذات مواوقٌة وقدرة المدٌنة التجارٌة

تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج منن ذلنك. كمنا ال تتوقنع اإلدارة أن تتعنرض  حجم األموال المودعة فً كل بنك وال
لمخاطر إئتمان هامنة منن حسنابات العمنالء نظنراً ألن لندٌها قاعندة عرٌضنة منن العمنالء التنً تعمنل فنً أنشنطة مختلفنة ومواقنع 

 لتغطٌة أٌة مدٌونٌات متوقع عدم تحصٌلها . دورٌاً  القائمةلمدٌنون التجارٌون ا ةبمراقب متعددة كما أنها تقوم
 

 مخاطر السٌولة
المتعلقننة بالمطلوبننات المالٌننة حننال اسننتحقاقها. تننتم مراقبننة  التزاماتهنناتتماننل مخنناطر السننٌولة فننً عنندم قنندرة الشننركة علننى مقابلننة 

 إحتٌاجات السٌولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافٌة لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها.
 

ئنة أخرى، وتعمل الشنركة وأرصدة داومصارٌف مستحقة الذمم الدائنة التجارٌة والقروض تتكون المطلوبات المالٌة للشركة من 
على الحد من مخناطر السنٌولة عنن طرٌنق التأكند منن تنوفر تسنهٌالت بنكٌنة، باإلضنافة إلنى إجنراء موائمنة بنٌن فتنرات تحصنٌل 

 واألرصدة الدائنة األخرى.الذمم الدائنة التجارٌة أرصدة  القروض و وفترات سداد المدٌنون التجارٌونأرصدة 
 

 مخاطر أسعار العموالت
مخاطر العموالت من التغٌرات والتذبذبات المحتملة فً معدالت العموالت التً تشار على الربح المستقبلً أو القٌم العادلة تظهر 

 لألدوات المالٌة وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأاٌر مخاطر أسعار العموالت لٌس جوهرٌاً.
 

 القٌمة العادلة
إن القٌمننة العادلننة هننً القٌمننة التننً سننٌتم اسننتالمها لبٌننع احنند الموجننودات، أو دفعهننا لتحوٌننل أي مننن المطلوبننات ضننمن معننامالت 
منتظمة بٌن المتعاملٌن بالسوق فً تارٌ  القٌاس. وعلى هذا النحو، ٌمكن ان تنشأ الفروقنات بنٌن القنٌم الدفترٌنة وتقندٌرات القٌمنة 

السنوق. العادلة على اساس القٌاس المستند إلى السوق واإلفتراضات التنً ٌسنتخدمها المشناركون فنً  العادلة. ٌقوم تعرٌف القٌمة
 وعلٌه تعتقد اإلدارة أن القٌمة العادلة مقاربة للقٌم الدفترٌة.

 

 :ٌٌم كما ٌلًق التقتصنف القٌم العادلة ضمن مستوٌات مختلفة فً تسلسل القٌمة العادلة استناداً الى المدخالت المستخدمة فً طر

 .فً األسواق النشطة لنفس األدوات المالٌةالمعلنة  السوقٌة المستوى االول: األسعار -
تشار على القٌمة العادلة وٌمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غٌر مباشر فنً مدخالت أسالٌب تقٌٌم تعتمد على المستوى الاانً:  -

 .السوق 
تشار على القٌمة العادلة وال ٌمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غٌنر مباشنر ت مدخالأسالٌب تقٌٌم تعتمد على المستوى الاالا:  -

 .فً السوق 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م9132مارس  13المنتهٌة فً  لفترة الثالثة أشهر

 )باللاير السعودي(

 
 )تابع( إدارة المخاطر -األدوات المالٌة  -30

 

لقٌمنة ٌظهر الجدول أدناه القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة بما فً ذلك مستوٌاتهم فً النظنام المتندرج ل
والمطلوبنات المالٌنة التنً لنم ٌنتم قٌاسنها بالقٌمنة العادلنة إذا كاننت القٌمنة العادلة، وال ٌتضمن معلومات القٌمة العادلة للموجودات المالٌة 

 الدفترٌة تقارب القٌمة العادلة بصورة معقولة.
 

 م9132مارس  13 

 

  القٌمة العادلة القٌمة الدفترٌة 

 
 المطفأةالتكلفة 

 
 القٌمة العادلة

 
 اإلجمالً

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثانً

المستوى 
 الثالث

 
 اإلجمالً

        الموجودات المالٌة

 - - - - 72,506,483 - 72,506,483 ، صافًذمم مدٌنة تجارٌة

مصارٌف مدفوعة مقدما 
 وارصدة مدٌنة اخرى

 

6,867,866 

 

- 

 

6,867,866 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - - - - 74,767,075 - 74,767,075 نقد وما فً حكمه

 - - - - 304,693,925 - 304,693,925 اإلجمالً

        المطلوبات المالٌة

 - - - - 72,440,620 - 72,440,620 قروض

مصارٌف مستحقة 
 22,787,737 نة أخرىدائوأرصدة 

 

- 22,787,737 - - - - 

 - - - - 37,260,565 - 37,260,565 ذمم دائنة تجارٌة

 - - - - 44,632,111 - 44,632,111 االجمالً

 
 م9132دٌسمبر  13 

 

  القٌمة العادلة القٌمة الدفترٌة 

 
 المطفأةالتكلفة 

 
 القٌمة العادلة

 
 اإلجمالً

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثانً

المستوى 
 الثالث

 
 اإلجمالً

        الموجودات المالٌة

 - - - - 65,486,758 - 65,486,758 ، صافًذمم مدٌنة تجارٌة

مصننارٌف مدفوعننة مقنندما 
 وارصدة مدٌنة اخرى

 

0,687,777 

 

- 

 

0,687,777 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - - - - 60,864,726 - 60,864,726 نقد وما فً حكمه

 - - - - 359,152,021 - 359,152,021 اإلجمالً

        المطلوبات المالٌة

 - - - - 72,440,620 - 72,440,620 قروض

مصارٌف مستحقة 
 - - - - 27,083,667 - 27,083,667 أخرى دائنةوأرصدة 

 - - - - 75,635,428 - 75,635,428 ذمم دائنة تجارٌة

 - - - - 00,222,130 - 00,222,130 االجمالً
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م9132مارس  13المنتهٌة فً  لفترة الثالثة أشهر

 )باللاير السعودي(

 

 المعلومات القطاعٌة    -34

ً وتصننٌع وتسنوٌق المنتجنات صنناعٌتكون النشاط الرئٌسً للشركة من قطاعات تشتمل علنى اإلنتناج الزراعنً بشنقٌه النبناتً وال
 لكل قطاع :  م2870مارس  37و  م2876مارس  37النباتٌة. فٌما ٌلً بٌاناً بالمعلومات القطاعٌة المختارة فً 

 
 

 اإلجمالً تصنٌع -نشاط زراعً  نباتً -نشاط زراعً  م9132مارس  13

 46,648,076 36,634,285 72,786,677 اإلٌرادات

 72,475,087 5,882,046 7,472,667 اإلستهالكات

 6,526,767 6,784,772 (774,375) للفترة الدخل )الخسارة( صافً

 065,546,457 366,788,656 466,440,760 إجمالً الموجودات

 

 اإلجمالً تصنٌع -نشاط زراعً  نباتً -نشاط زراعً  م9132مارس  13

 47,630,266 77,085,747 23,032,522 اإلٌرادات

 74,567,780 4,427,363 78,776,345 اإلستهالكات

 (23,655,653) (77,720,657) (6,227,882) للفترة الخسارةصافً 

 030,647,286 347,424,076 467,522,338 إجمالً الموجودات

 
  العالقة ذويالمعامالت مع االطراف  - 35

العالقة فً كبار المساهمٌن واعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفً اإلدارة فً الشنركة ومنشن ت مندارة أو  ويتتمال األطراف ذ
 ٌمارس علٌها تأاٌراً هاماً من قبل هذه األطراف. وفٌما ٌلً بٌان باألطراف ذات العالقة بالشركة:

 

 طبٌعة العالقة البٌان

 عالقة ويذأطراف  أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة

 عالقة ويذ أطراف موظفً اإلدارة بالشركةكبار 
 

 

 بدالت ومكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌن ( أ
 مارس 13المنتهٌة فً أشهر الثالثةلفترة  
 م 9132  م9132 

 7,762,826  7,877,676 رواتب ومكاف ت اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن

 458,888  458,888 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة

 75,888  66,888 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

 -  772,276 االدارة العلٌاحافز أرباح 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة )غٌر مراجعة(
 م9132مارس  13المنتهٌة فً  أشهر الثالثةلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 

  االلتزامات المحتملة - 32

تقنندر بمبلننل ت مصنننع زٌننت الزٌتننون والمخلننالت الآلمعنندات و إعتمننادات مسننتندٌة مقابننل التزامننات محتملننةلنندى الشننركة  -
 (.سعودي لاير 2,223,027:  م2870)سعودي لاير  038,002

 
 لاير سعودي 6,557,428تقدر بمبلل البنكٌة ضمان الخطابات  مقابل الجزء غٌر المغطى منلدى الشركة التزامات محتملة  -

 لاير سعودي(. 6,552,427:  م2870)
 
 

 أحداث الحقة  - 32
توزٌنع أربناح علنى اقتراح مجلنس االدارة بعلى م وافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة بإجتماعها العاشر 2876ابرٌل  78بتارٌ  

( منن رأس المنال بإجمنالً ٪78وبنسنبة ) سنعودي للسنهم م بواقنع لاير37/72/2870فنً المساهمٌن عن السنة المالٌنة المنتهٌنة 
   .لاير 38,888,888مبلل وقدره 

 
 

 اعتماد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة - 91

 . م82/85/2876 ًاعتمدت هذه القوائم المالٌة األولٌة المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة ف
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