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 -0التكوٌن والنشاط
ان شركة الجوم ل تنمٌة الزراعٌة ("الشركة") هً شركة مساهمة سعودٌة مسج ة بموجب السجل التجاري ل شركة الصادر مدن مدٌندة
سددكاكا بددرقم  3433334733والصددادر بتددارٌخ  2جمددادى األولددى 7432هددـ الموافددق  72دٌسددمبر 7222م .تمددارس الشددركة نشدداط ا
بموجددب القددرار الددوزاري رقددم ( )63الصددادر عددن وزارة التجددارة وايسددتثمار بتددارٌخ  24ربٌددع األخددر 7432هددـ الموافددق  3دٌسددمبر
7222م.
ٌتمثل نشاط الشركة فً زراعة البطاطس والبطاطا الح وة وزراعة النخٌل وانتا التمور وزراعة الزٌتون وتربٌة النحل وانتا العسدل
(المناحل) بموجب الترخٌص رقم  3733222372بتارٌخ 7437/77/7هـ صادر من وزارة البٌئة والمٌاه والزراعٌة .
تركٌددب البٌددوت الزراعٌددة والقٌددام وتقدددٌم الخدددمات الزراعٌددة  ،وانتددا الزٌتددون الطدداز وزٌددت الزٌتددون ومخ ددةت الزٌتددون وصددابون
التجمٌل والفحم .
السجالت الفرعٌة :
 -7مصنع الجوم ينتا زٌت الزٌتون والمخ ةت بمنطقة الجوم  -سكاكا  -بسٌطاء ،سجل رقم  3433372226بتارٌخ  73صفر 7436هـ.
 -2سجل فرعً لنشاط تقدٌم الخدمات واالعمال الزراعٌة برقم  3433777276بتارٌخ  2جماد اول 7443هـ.

بتارٌخ  25صفر 7437هـ صدر قرار مج دس الدوزراء رقدم (ٌ )66قضدً بدالتوقم عدن زراعدة االعدةم الخضدراء قبدل ح دول 25
صفر 7443هـ الموافق  3نوفمبر 2372م  ،وبناء ع ى ذلك فقد توقفت الشدركة عدن زراعدة األعدةم الخضدراء حٌد تمثدل اٌدرادات
األعةم الخضراء  ٪7من إجمالً اٌرادات الفترة الحالٌة مقارنة بـ  ٪67لفترة المقارنة.
تبدأ السنة المالٌة ل شركة من بداٌة ش ر ٌناٌر من كل سنة مٌةدٌة وتنت ً بن اٌة ش ر دٌسمبر من نفس السنة.
ٌقع المركز الرئٌسً ل شركة فً منطقة الجوم وٌجوز لمج س ايدارة أن ٌنشئ ل ا فروع أو مكاتب أو توكٌةت داخل وخار المم كة
العربٌة السعودٌة.

 -9أسس اإلعداد
 0-9بٌان االلتزام
تم اعداد هذه القوائم المالٌة األولٌة المختصدرة وفقدا لمعٌدار المحاسدبة الددولً رقدم (" )34التقرٌدر المدالً األولدً" المعتمدد فدً المم كدة
العربٌة السعودٌة والمعاٌٌر واالصدارات االخرى الصادرة من ال ٌئة السعودٌة ل محاسبٌن القانونٌٌن وٌجب قرائت ا جنبا ً الدى جندب مدع
آخر قوائم مالٌة ل شركة ل سنة المنت ٌة فً  37دٌسمبر 2372م .
ال تتضمن القوائم المالٌة األولٌة المختصرة جمٌع المع ومات وايفصاحات المط وبة ل مجموعدة الكام دة مدن القدوائم المالٌدة المعددة وفقدا ً
ل معاٌٌر الدولٌة ل تقرٌر المالً  ،ولكدن تدم ادرا سٌاسدات محاسدبٌة واٌضداحات تفسدٌرٌة مختدارة لتفسدٌر أحددا ومعدامةت هامدة لف دم
التغٌرات فً المركز المدالً واالداء المدالً ل شدركة مندذ القدوائم المالٌدة السدنوٌة االخٌدرة  ،وٌجدب أن ٌدتم قراءت دا بدالتوافق مدع القدوائم
المالٌة السنوٌة ل شركة كما فً  37دٌسمبر 2372م ("القوائم المالٌة السنوٌة االخٌرة") .اضافة لذلك ،فان نتائج الفتدرة األولٌدة المنت ٌدة
فً ٌ 33ونٌو 2372م قد ال تعتبر مؤشراً دقٌقا ً ع ى النتائج المتوقعة ل سنة المالٌة المنت ٌة فً  37دٌسمبر 2372م .
تم فً هذه القوائم المالٌة االولٌة المختصرة تطبٌق المعٌار الدولً ل تقرٌر المدالً رقدم ( )76وتدم توضدٌح أثدر التغٌدرات فدً السٌاسدات
المحاسبٌة ال امة فً اٌضاح رقم (.)4
 9-9العملة الوظٌفٌة وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالٌة األولٌة المختصرة باللاير السعودي ،وهى العم ة الوظٌفٌة وعم ة العرض ل شركة.
 0-9أسس االعداد
تم اعداد هذه القوائم المالٌة األولٌة المختصرة ع ى اساس مبدأ التك فة التارٌخٌة ماعدا االعترام بالتزامات المنافع المحددة ل موظفٌن
بالقٌمة الحالٌة لةلتزامات المستقب ٌة بإستخدام طرٌقة وحدة االئتمان المتوقعة .
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 -0استخدام االحكام والتقدٌرات واإلفتراضات الهامة
ٌتط ب إعداد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة ل شركة من االدارة استخدام أحكام وتقددٌرات وافتراضدات تدؤثر فدً تطبٌدق السٌاسدات
المحاسددبٌة والمبددالم المدرجددة ل موجددودات والمط وبددات وايٌددرادات والمصددارٌم وايفصدداحات المرفقددة وايفصدداح عددن المط وبددات
المحتم ة .قد تخت م النتائج الفع ٌة عن هذه التقدٌرات.
ان األحكام والتقدٌرات ال امة والتً استخدمت ا االدارة عند تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة ل شركة وطدرق االحتسداب والمصدادر ال امدة
لحاالت عدم التأكد من التقدٌرات كانت مماث ة لت ك المبٌنة فً القوائم المالٌة السنوٌة االخٌرة ل سنة المنت ٌة فً  37دٌسمبر 2372م،
بإستثناء االحكام الجدٌددة ال امدة والمصدادر الرئٌ سدٌة لحداالت عددم التأكدد مدن التقددٌرات المتع قدة بتطبٌدق المعٌدار الددولً رقدم ()76
والمبٌنة فً االٌضاح رقم (.)4

 - 1التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة الهامة
تتوافق السٌاسات المحاسبٌة وطرق االحتساب المطبقة فً اعداد القوائم المالٌة األولٌدة المختصدرة مدع ت دك المتبعدة فدً اعدداد القدوائم
المالٌة السنوٌة ل شركة ل سنة المنت ٌة فً  37دٌسمبر 2372م ،باستثناء ما ٌتع دق بتطبٌدق المعداٌٌر الدولٌدة الجدٌددة التدً دخ دت حٌدز
التنفٌذ اعتباراً من ٌ 7ناٌر 2372م .لم تقم الشركة بدالتطبٌق المبكدر ألي معٌدار أو تفسدٌر أو تعددٌل آخدر صددر ولكدن لدم ٌددخل حٌدز
التنفٌذ.
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم )  ) 03عقود اإلٌجار
ٌحل المعٌار الدولً ل تقارٌر المالٌة رقم ( )76محل التوجٌ ات الحالٌة لعقود االٌجار ،بما فً ذلك معٌار المحاسبة الدولً رقم ()77
" عقود االٌجار" ،وتفسٌر لجنة تفسٌرات التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم ( " )4تحدٌد ما إذا كدان ترتٌدب مدا ٌنطدوي ع دى عقدد إٌجدار"،
وتفسٌر لجنة تفسٌرات المعاٌٌر رقم ( " )75عقود ايٌجار التشغٌ ً  -الحوافز" ،وتفسٌر لجنة تفسدٌرات المعداٌٌر رقدم ( " )27تقٌدٌم
جوهر المعامةت التً تأخذ الشكل القانونً لعقد ايٌجار( ".
قامت الشركة بالتطبٌق األولى ل معٌار الددولً ل تقرٌدر المدالً رقدم ( )76عقدود االٌجدار مدن ٌ 7نداٌر 2372مٌ .قددم المعٌدار الددولً
ل تقارٌر المالٌة رقم )  (76ل مستأجرٌن نموذ وحٌد ل محاسبة عن عقود ايٌجارٌ .قوم المستأجر باالعترام باألصل المتع ق بحق
االستخدام الذي ٌمثل حق فً استخدام االصل ذو الص ة باالضافة إلى التزام ايٌجار الذي ٌمثل التزام بسداد دفعات ايٌجار .توجد
إعفاءات اختٌارٌة لعقود ايٌجار قصٌرة األجل وعقود ايٌجار ل موجودات ذات القٌمة المنخفضة .تبقى طرٌقة المحاسبة المتبعة مدن
المؤجر مشاب ة ل معٌار الحالً  -أي ٌستمر المؤجرون فً تصنٌم عقود ايٌجار إلى عقود إٌجار تموٌ ً أو تشغٌ ًٌ.
استفادت الشركة من االعفاءات االختٌارٌة نظراً ألن عقود االٌجار قصٌرة االجل تجدد سدنوٌا  ،وأن عقدود االٌجدار ل موجدودات ذات
قٌمة منخفضة نسبٌاً .وع ٌد  ،فدان المعٌدار الددولً ل تقرٌدر المدالً رقدم (" )76عقدود ايٌجدار" لدم ٌكدن لد تدأثٌر ع دى القدوائم المالٌدة
األولٌة المختصرة ل شركة.
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 - 1التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة الهامة (تتمة)
المعٌار الدولً للتقرٌر المالً رقم )  ) 03عقود اإلٌجار (تتمة)
السٌاسة المحاسبٌة
فٌما ٌ ً السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة ل شركة وفقا ً لتطبٌق المعٌار الدولً ل تقرٌر المالً رقم ( )76والذي تم تطبٌق من تارٌخ التطبٌدق
االولً:
أ) موجودات حق االستخدام
ٌتم االعترام بعقد ايٌجار كموجودات حق االستخدام مع التزامات المقاب ة فً التارٌخ الذي تصبح فٌد الموجدودات المدؤجرة جداهزة
لةستخدام من قبل الشركةٌ .تم تخصٌص كل دفعة من دفعات عقد ايٌجار بٌن االلتزام وتك فة التموٌلٌ .تم االعترام بتك فدة التموٌدل
فً قائمدة األربداح والخسدائر األولٌدة ا لمختصدرة ع دى مددى مددة ايٌجدارٌ .دتم اسدت ةك موجدودات حدق االسدتخدام ع دى مددى العمدر
اينتاجً لألصل ومدة عقد ايٌجار ،أٌ ما أقصر  ،وع ى أساس القسط الثابت.
تقاس موجودات حق االستخدام بداٌة بالتك فة وتتكون مما ٌ ً:
 مب م القٌاس األولً اللتزام عقد ايٌجار، أي دفعات عقد إٌجار تمت فً أو قبل تارٌخ بدء عقد االٌجار ناقص حوافز اٌجار مست مة، أي تكالٌم مباشرة أولٌة ،و تكالٌم االسترداد ،حٌثما تنطبق.ب) التزامات عقود االٌجار
فً تارٌخ بدء عقد االٌجار  ،تقوم الشركة بداالعترام بالتزامدات عقدود االٌجدار المقاسدة بالقٌمدة الحالٌدة لمددفوعات االٌجدار التدً تدتم
ع ى مدى مدة عقد االٌجار .تتضمن مدفوعات االٌجار مدفوعات ثابتة (بما فٌ ا دفعات ثابتدة فدً جوهرهدا) ناقصدا ً اي حدوافز إٌجدار
قاب ة لةستةم ومدفوعات االٌجار المتغٌرة التً تعتمد ع ى مؤشر أو معدل والمبالم المتوقع دفع دا بموجدب ضدمانات القٌمدة المتبقٌدة.
تتضمن مدفوعات االٌجار ثمن ممارسة خٌدار الشدراء عنددما ٌكدون هنداك تدٌقن معقدول بدأن الشدركة سدتمارس هدذا الحدق إضدافة إلدى
مدفوعات غرامات إلغاء عقد االٌجار فً حال كانت شروط االٌجار تدنص ع دى ممارسدة الشدركة لخٌدار ايلغداء .بالنسدبة لمددفوعات
االٌجار المتغٌرة التً ال تعتمد ع ى مؤشر أو معدل  ،فإن ا تسجل كمصروم فً الفترة التً ٌدتم الددفع خةل داٌ .دتم خصدم مددفوعات
ايٌجار باستخدام معدل الفائدة المتضمن فً عقد االٌجار أو معدل االقتراض المتزاٌد بالشركة.
جـ) عقود اإلٌجار قصٌرة األجل وعقود إٌجار ذات موجودات منخفضة القٌمة
عقدود ايٌجدار قصدٌرة األجدل هدً عقدود بمددة إٌجدار  72شد ر أو أقدل .الموجدودات منخفضدة القٌمدة هدً البندود التدً ال تفدً بحددود
الرسم ة الخاصة بالشركة و تعتبر غٌر جوهرٌة لقائمة المركز المالً بالشركة ككلٌ .تم االعترام بمدفوعات عقود ايٌجدار قصدٌرة
االجل وعقود ايٌجار ذات الموجودات منخفضة القٌمة ع ى أساس القسط الثابت فً قائمة االرباح أو الخسائر األولٌة المختصرة.
د) مدفوعات عقود اإلٌجار المتغٌرة
تتضمن بعض عقود ايٌجار مدفوعات متغٌرة ترتبط باالستخدام  /األداء لألصل المؤجرٌ .دتم االعتدرام ب دذه الموجدودات فدً قائمدة
األرباح أو الخسائر المختصرة.
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 -2ممتلكات وآالت ومعدات ،صافً
مبانً وصوامع

اراضً زراعٌة *

آلٌات وعدد ومعدات
زراعٌة واثاث
وتجهٌزات

آبار و ملحقاتها

وسائل نقل

قطع رأسمالٌة
وعمرات

طرق المشروع

اشجار و نباتات مثمرة

الثروة
الحٌوانٌة

اشجار و نباتات غٌر
مثمرة

إجمالً

التكلفة
الرصٌد فً ٌ 0ناٌر 9302م

22,002,333

23,300,232

020,213,911

021,932,009

13,130,312

09,201,000

09,102,301

920,330,023

091,212,332

032,001

0,022,220,002

إضافات

-

734,333

726,233

2,522,326

743,233

-

-

-

75,627,252

-

72,647,253

استبعادات

-

-

-

()224,653

-

-

-

تحوٌةت

-

-

-

-

-

-

-

6,344,362

()275,335

الرصٌد فً ٌ 03ونٌو 9302م

22,002,333

23,003,030

020,222,009

023,223,022

13,000,022

09,201,000

09,102,301

920,310,931

()6,344,362
001,120,022

-

()432,655

-

-

032,001

0,932,023,300

اإلستهالك
الرصٌد فً ٌ 0ناٌر 9302م

-

12,292,021

091,023,022

090,220,302

03,020,201

02,129,300

92,201,232

12,122,290

-

032,030

393,020,900

إضافات

-

7,333,474

4,237,665

5,762,234

7,237,722

423,742

5,277,562

5,653,723

-

-

24,333,572

إستبعادات

-

-

-

()224,647

-

-

-

-

-

()432,657

هبوط فً القٌمة

-

-

-

63,522

-

-

-

-

-

-

63,522

الرصٌد فً ٌ 03ونٌو 9302م

-

10,939,292

092,209,212

000,003,130

00,021,002

02,212,029

03,093,130

22,002,000

-

032,030

312,230,099

()275,334

صافً القٌمة الدفترٌة كما فً :
ٌ 03ونٌو 9302م

22,002,333

00,100,100

21,012,090

20,000,220

9,290,120

03,222,202

0,320,030

939,230,220

001,120,022

00

552,372,227

 00دٌسمبر 9302م

22,002,333

01,039,301

22,023,323

23,021,320

0,300,201

00,029,921

3,231,092

939,000,302

091,212,332

00

230,203,112

* تتمثل األراضً الزراعٌة فً المنح الحكومٌة المقٌدة والتً تم تقٌٌم ا من قبل مكاتب متخصصة وتشمل هذه األراضً مبانً الشركة وأنشطت ا وأعمال ا (إٌضاح .)75
كافة المبانً المقامة أو التً ستقام ع ى قطعة األرض البالم مساحت ا  52,723هكتار الواقعة فً البسٌطاء مع كامل مبانً المشروع ومعدات وآالت وم حقات المتع قة ب أو التً ٌتم الحصول ع ٌ ا من أجل المشروع
مرهونة لصالح صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي.

00/03

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 9302م
(باللاير السعودي)
3ـ إستثمارات
قامت الشركة فً عام 2376م بإالعترام بخسائر بإجمالً قٌمة االستثمار فً شركة جنات لةستثمار الزراعً  -شركة ذات مسئولٌة
محدودة  -تحت التصفٌة البالم فً ذلك التارٌخ  6,566,242لاير سعودي نظراً لتكبد الشركة خسائر .كما ٌتضمن بند المصارٌم
المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى مب م  73م ٌون لاير سعودي ٌمثل نصٌب الشركة من قرض الشركة المستثمر فٌ ا والذي تم
الحصول ع ٌ بضمان الشركاء ،ولم ٌتم اينت اء من ايجراءات الخاصة بالتصفٌة.
0ـ مخزون  -صافً

مخزون انتا تام
مدخةت انتا
انتا تحت التشغٌل
قطع غٌار
مواد تعبئة و تغ ٌم
محروقات و زٌوت و شحوم
مواد مساعدة
ناقصا  :مخصص مخزون بطٌئ الحركة

كــمــا فـً ٌ 03ونٌو
9302م
(غٌر مراجعة)
56,663,677
72,245,772
722,723
77,223,477
77,546,273
2,237,243
273,563
()77,632,227
20,039,023

كــمــا فـً 00
دٌسمبر 9302م
(مراجعة)
73,223,266
2,572,732
7,332,652
72,622,325
73,274,773
2,222,627
7,356,453
)(76,734,224
22,221,223

كــمــا فـً ٌ 03ونٌو
9302م
(غٌر مراجعة)
2,466,376
722,634,433

كــمــا فـً 00
دٌسمبر 9302م
(مراجعة)
76,222,263
222,272,777

 -2موجودات حٌوٌة

رصٌد بداٌة الفترة  /السنة
اضافات
محصول محول الى المخزون

()74,242,233

20,090,300

)(335,743,675

2,133,303

إدارة المخاطر الزراعٌة
تتعرض الشركة ل مخاطر اآلتٌة والمتع قة بأنشطت ا الزراعٌة:
أ) المخاطر التنظٌمٌة والبٌئٌة:
تخصع الشركة لكافدة القدوانٌٌن واالنظمدة السدارٌة فدً المم كدة العربٌدة السدعودٌة  ،وقدد وضدعت الشدركة مجموعدة مدن السٌاسدات
واالجراءات التً ت دم الى االلتزام بكافة القوانٌن البٌئٌة المعمول ب ا.
ب) المخاطر المتع قة بالمناخ:
تتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغٌرات المناخٌة و العوامل الطبٌعٌة االخرى  ،وقد قامت الشركة بعمل ادارة
لمراقبة هذا النوع من المخاطر ب دم التق ٌل من حجم الخسارة الناجمة عن ا.

00/00

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 9302م
(باللاير السعودي)
 -2ذمم مدٌنة تجارٌة  -صافً
كــمــا فـً ٌ 03ونٌو
9302م
(غٌر مراجعة)
52,424,454
)(625,254
20,232,933

ذمم تجارٌة
مخصص هبوط فً قٌمة الذمم المدٌنة تجارٌة

كــمــا فـً 00
دٌسمبر 9302م
(مراجعة)
26,332,522
)(632,232
22,133,023

03ـ نقد وما فً حكمه

نقد فً الصندوق
نقد فً البنوك
مرابحة *

كــمــا فـً ٌ 03ونٌو
9302م
(غٌر مراجعة)
732,737
47,764,227
-

كــمــا فـً 00
دٌسمبر 9302م
(مراجعة)
755,763
27,232,563
43,333,333

10,230,301

32,331,093

* تتمثل فً مرابحة اسةمٌة بأحد البنوك المح ٌة بتارٌخ  25دٌسمبر 2372م وانت ت فً  25فبراٌر 2372م.
00ـ رأس المال
ٌب م رأس مال الشركة  333م ٌون لاير سعودي مقسم إلى  33م ٌون س م بقٌمة اسمٌة ل س م  73لاير سعودي .
 -09احتٌاطً نظامً
وفق دا ً ألحكددام نظددام الشددركات فددً المم كددة العربٌددة السددعودٌة والنظددام األساسددً ل شددركة ٌجددب تجنٌددب  ٪73مددن صددافً الدددخل إلددى
االحتٌاطً النظامً وٌجوز أن تقرر الجمعٌة العامة العادٌة وقم هذا التجنٌب عندما ٌب م االحتٌاطً  ٪33من رأس المال.
 -00ربحٌة السهم
لفترة الثالثة أشهر من  0أبرٌل
حتى ٌ 03ونٌو

لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً
ٌ 03ونٌو

9302م
(غٌر مراجعة )

9302م
(غٌر مراجعة )

9302م
(غٌر مراجعة )

9302م
(غٌر مراجعة )

صافً دخل الفترة
المتوسط المرجح لعدد األس م

 ,764,763
7
33,333,333

26,353,726
33,333,333

 ,623,263
7
33,333,333

2,327,233
33,333,333

الربح األساسً ل س م من صافً دخل الفترة

3,31

3,20

3,93

3,30

00/09

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 9302م
(باللاير السعودي)
 - 01التزامات المنافع المحددة للموظفٌن

القٌمة الحالٌة يلتزامات المنافع المحددة ل موظفٌن

ٌ 03ونٌو
9302م
(غٌر مراجعة)

 00دٌسمبر
9302م
(مراجعة)

02,302,002

00,300,033

إن الحركة فً التزام المنافع المحددة هو كما ٌلً:
الرصٌد االفتتاحً

77,677,363

27,732,376

المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر
تك فة الخدمة الحالٌة

2,247,522

2,543,722

تك فة الفائدة

327,743

753,753

المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
(األربدداح)  /الخسددائر ايكتوارٌددة الناتجددة عددن  /إعددادة قٌدداس التزامددات
منافع الموظفٌن

-

)(3,723,475

الحركة فً النقد
المكافأة المدفوعة

)(7,232,357

الرصٌد

02,302,002

)(3,535,362
00,300,033

تم إثبات المصارٌم ضمن البنود التالٌة فً قائمة األرباح أو الخسائر:

تك فة االٌرادات
مصارٌم بٌع وتوزٌع
مصارٌم إدارٌة وعمومٌة

ٌ 03ونٌو
9302م
(غٌر مراجعة)
2006706,2
227,237
333,472

 00دٌسمبر
9302م
(مراجعة)
2,224,775
263,372
236,322

 -02منح حكومٌة مقٌدة
تمثددل قٌمددة األراضددً المحٌدداة والتددً تس د مت ا الشددركة كمنحددة مقٌدددة مددن الدولددة ،حٌد تددم تقٌٌم ددا بالقٌمددة العادلددة مددن قبددل مكاتددب
متخصصة وتم ادراج ا ضمن بند األراضً (إٌضاح  ) 5وضمن المط وبات غٌر المتداولة إلى أن ٌتم تحقق الشروط بامتةك ا.
قرر مج س الدوزراء بتدارٌخ  33جمداد اول 7443هدـ الموافدق  5فبراٌدر 2372م  ،بإجدازة تم ٌدك الشدركات المسداهمة االراضدً
الزراعٌة الممنوحة ل ا بناء ع ى المساحة المحٌاة من األ رض وع ى ان ٌتم اعدادة المسداحة المتبقٌدة مدن االرض وذلدك بعدد الوفداء
باالجراءات النظامٌة المتبعة ،وع ٌ فإن الشركة بصدد القٌام باالجراءات الةزمة ب ذا الخصوص.
00/00

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 9302م
(باللاير السعودي)
 -03األدوات المالٌة  -إدارة المخاطر
تتكون األدوات المالٌة المقٌدة فً قائمة المركز المالً األولٌة المختصرة ل شدركة بشدكل أسداس مدن النقدد ومدا فدً حكمد  ،والدذمم
المدٌنددة التجارٌددة ،والمصددارٌم المدفوعددة مقدددما ً واألرصدددة المدٌنددة األخددرى والقددروض والددذمم الدائنددة التجارٌددة والمصددارٌم
المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى.

مخاطر العمالت
تنتج مخاطر العمةت من التغٌرات والتذبذبات فً قٌمة األدوات المالٌة نتٌجة ل تغٌر فً أسعار صرم العمةت األجنبٌة.
لم تقم الشركة بأٌة عم ٌات ذات أهمٌة نسبٌة بالعمةت عدا اللاير السعودي ،والددوالر األمرٌكدً .وحٌد أن سدعر صدرم الدلاير
السعودي مثبت مقابل الدوالر األمرٌكً لذا فإن دا ال تمثدل مخداطر عمدةت هامدة .تراقدب إدارة الشدركة أسدعار صدرم العمدةت
وتعتقد أن مخاطر العمةت غٌر جوهرٌة.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان فدً إخفداق أحدد األطدرام فدً أداة مالٌدة فدً الوفداء بالتزامد والتسدبب فدً تكبدد الشدركة خسدارة مالٌدة .إن
االدوات المالٌة الخاصة بالشركة التً ٌمكن أن تتعرض لمخاطر ايئتمان تتضمن بشدكل أسداس مدن النقدد ومدا فدً حكمد والدذمم
المدٌنة التجارٌة .تقوم الشركة بإٌداع أموال ا فً بنوك ذات موثوقٌة وقدرة ائتمانٌة عالٌة كما أن لددى الشدركة سٌاسدة بخصدوص
حجم األموال المودعة فً كل بنك وال تتوقع ايدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج مدن ذلدك .كمدا ال تتوقدع ايدارة أن تتعدرض
لمخاطر إئتمان هامدة مدن حسدابات العمدةء نظدراً ألن لددٌ ا قاعددة عرٌضدة مدن العمدةء التدً تعمدل فدً أنشدطة مخت فدة ومواقدع
متعددة كما أن ا تقوم بمراقبة المدٌنون التجارٌون القائمة دورٌا ً لتغطٌة أٌة مدٌونٌات متوقع عدم تحصٌ ا .

مخاطر السٌولة
تتمثددل مخدداطر السددٌولة فددً عدددم قدددرة الشددركة ع ددى مقاب ددة التزامات ددا المتع قددة بالمط وبددات المالٌددة حددال اسددتحقاق ا .تددتم مراقبددة
إحتٌاجات السٌولة ع ى أساس ش ري وتعمل ايدارة ع ى التأكد من توفر أموال كافٌة لمقاب ة أي إلتزامات عند استحقاق ا.
تتكون المط وبات المالٌة ل شركة من القروض والذمم الدائنة التجارٌة ومصارٌم مستحقة وأرصدة دائنة أخرى ،وتعمل الشدركة
ع ى الحد من مخداطر السدٌولة عدن طرٌدق التأكدد مدن تدوفر تسد ٌةت بنكٌدة ،بايضدافة إلدى إجدراء موائمدة بدٌن فتدرات تحصدٌل
أرصدة المدٌنون التجارٌون وفترات سداد القروض و أرصدة الذمم الدائنة التجارٌة واألرصدة الدائنة األخرى.

مخاطر أسعار العموالت
تظ ر مخاطر العموالت من التغٌرات والتذبذبات المحتم ة فً معدالت العموالت التً تؤثر ع ى الربح المستقب ً أو القٌم العادلة
لألدوات المالٌة وتراقب الشركة تق بات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثٌر مخاطر أسعار العموالت لٌس جوهرٌاً.

القٌمة العادلة
إن القٌمددة العادلددة هددً القٌمددة التددً سددٌتم اسددتةم ا لبٌددع احددد الموجددودات ،أو دفع ددا لتحوٌددل أي مددن المط وبددات ضددمن معددامةت
منتظمة بٌن المتعام ٌن بالسوق فً تارٌخ القٌاس .وع ى هذا النحوٌ ،مكن ان تنشأ الفروقدات بدٌن القدٌم الدفترٌدة وتقددٌرات القٌمدة
العادلةٌ .قوم تعرٌم القٌمة العادلة ع ى اساس القٌاس المستند إلى السوق وايفتراضات التدً ٌسدتخدم ا المشداركون فدً السدوق.
وع ٌ تعتقد ايدارة أن القٌمة العادلة مقاربة ل قٌم الدفترٌة.
تصنم القٌم العادلة ضمن مستوٌات مخت فة فً تس سل القٌمة العادلة استناداً الى المدخةت المستخدمة فً طرق التقٌٌم كما

ٌ ً:

 المستوى االول :األسعار السوقٌة المع نة فً األسواق النشطة لنفس األدوات المالٌة. المستوى الثانً :أسالٌب تقٌٌم تعتمد ع ى مدخةت تؤثر ع ى القٌمة العادلة وٌمكن مةحظت ا بشكل مباشر أو غٌر مباشر فدًالسوق .
 المستوى الثال  :أسالٌب تقٌٌم تعتمد ع ى مدخةت تؤثر ع ى القٌمة العادلة وال ٌمكن مةحظت ا بشكل مباشر أو غٌدر مباشدرفً السوق .

00/01

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 9302م
(باللاير السعودي)
 -03األدوات المالٌة  -إدارة المخاطر (تابع)
ٌظ ر الجدول أدناه القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة ل موجودات المالٌة والمط وبات المالٌة بما فً ذلك مستوٌات م فً النظدام المتددر ل قٌمدة
العادلة ،وال ٌتضمن مع ومات القٌمة العادلة ل موجودات المالٌة والمط وبدات المالٌدة التدً لدم ٌدتم قٌاسد ا بالقٌمدة العادلدة إذا كاندت القٌمدة
الدفترٌة تقارب القٌمة العادلة بصورة معقولة.
ٌ 03ونٌو 9302م
القٌمة الدفترٌة
التكلفة المطفأة

القٌمة العادلة

القٌمة العادلة
اإلجمالً

المستوى
الثانً

المستوى
األول

المستوى
الثالث

اإلجمالً

الموجودات المالٌة
ذمم مدٌنة تجارٌة ،صافً  7,262,233
5
مصارٌم مدفوعة مقدما 73,277,757
وارصدة مدٌنة اخرى
نقد وما فً حكم
اإلجمالً

47,267,334
003,030,022

-

-

-

-

-

 7,262,233
5
73,277,757

-

47,267,334

-

-

-

-

-

003,030,022

-

-

-

-

المطلوبات المالٌة
قروض
مصارٌم مستحقة
وأرصدة دائنة أخرى
ذمم دائنة تجارٌة
االجمالً

77,232,356

-

77,232,356

-

-

-

-

24,363,642

-

24,363,642

-

-

-

-

24,222,332

-

-

-

-

33,030,033

-

33,030,033

-

-

-

-

24,222,332

 00دٌسمبر 9302م
القٌمة الدفترٌة
التكلفة المطفأة

القٌمة العادلة

القٌمة العادلة
اإلجمالً

المستوى
الثانً

المستوى
األول

المستوى
الثالث

اإلجمالً

الموجودات المالٌة
25,436,753

ذمم مدٌنة تجارٌة ،صافً
مصددارٌم مدفوعددة مقدددما
وارصدة مدٌنة اخرى
2,637,777
62,364,726
نقد وما فً حكم
اإلجمالً
009,302,220

-

25,436,753

-

-

-

-

-

2,637,777
62,364,726

-

-

-

-

-

009,302,220

-

-

-

-

المطلوبات المالٌة
قروض
مصارٌم مستحقة
وأرصدة دائنة أخرى
ذمم دائنة تجارٌة
االجمالً

72,442,622

-

72,442,622

-

-

-

-

27,233,267

-

27,233,267

-

-

-

-

75,635,423

-

75,635,423

-

-

-

-

22,222,302

-

22,222,302

-

-

-

-

00/02

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 9302م
(باللاير السعودي)
 -00المعلومات القطاعٌة
ٌتكون النشاط الرئٌسً ل شركة من قطاعات تشتمل ع دى اينتدا الزراعدً بشدقٌ النبداتً والصدناعً وتصدنٌع وتسدوٌق المنتجدات
النباتٌة .فٌما ٌ ً بٌانا ً بالمع ومات القطاعٌة المختارة فً ٌ 33ونٌو 2372م و ٌ 33ونٌو 2372م لكل قطاع :
ٌ 03ونٌو9302م

نشاط زراعً  -نباتً

نشاط زراعً  -تصنٌع

المجموع

ايٌرادات

22,644,335

64,622,347

24,332,622

ايست ةك

75,357,463

2,672,732

24,333,572

صافً (الخسارة) الدخل ل فترة

()4,252,732

72,546,362

7,623,263

إجمالً الموجودات

462,526,537

357,532,246

227,335,423

ٌ 03ونٌو 9302م

نشاط زراعً  -نباتً

نشاط زراعً  -تصنٌع

المجموع

ايٌرادات

23,325,773

22,723,773

727,575,226

ايست ةك

33,235,463

2,526,525

32,767,225

صافً الدخل (الخسارة) ل فترة

75,523,367

)(73,422,234

2,327,233

إجمالً الموجودات

442,753,545

362,276,323

272,362,232

 - 02المعامالت مع االطراف ذوي العالقة
تتمثل األطرام ذوي العةقة فً كبار المساهمٌن واعضاء مج س ايدارة وكبار موظفً ايدارة فً الشدركة ومنشد ت مددارة أو
ٌمارس ع ٌ ا تأثٌراً هاما ً من قبل هذه األطرام .وفٌما ٌ ً بٌان باألطرام ذات العةقة بالشركة:
البٌان

طبٌعة العالقة

أعضاء مج س ايدارة بالشركة
كبار موظفً ايدارة بالشركة

أطرام ذوي عةقة
أطرام ذوي عةقة

أ) بدالت ومكاف ت أعضاء مج س ايدارة وكبار التنفٌذٌن

رواتب ومكاف ت ايدارة الع ٌا وكبار التنفٌذٌٌن
مكاف ت أعضاء مج س ايدارة
بدل حضور ج سات مج س ايدارة
حافز أرباح االدارة الع ٌا

لفترة الستة اشهر المنتهٌة فًٌ 03ونٌو
9302م
9302م
7,753,534
7,627,227
233,333
233,333
732,333
23,333
37,246
723,337

00/03

شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
(شركة مساهمة سعودٌة)
إٌضاحات مختارة حول القوائم المالٌة األولٌة المختصرة (غٌر مراجعة)
لفترة الستة اشهر المنتهٌة فً ٌ 03ونٌو 9302م
(باللاير السعودي)

 - 02االلتزامات المحتملة
 لدددى الشددركة التزامددات محتم ددة مقابددل إعتمددادات مسددتندٌة لمعدددات وآالت مصددنع زٌددت الزٌتددون والمخ ددةت تقدددر بمب ددم 373,747لاير سعودي (ٌونٌو 2372م  742,272 :لاير سعودي).
 لدى الشركة التزامات محتم ة مقابل الجزء غٌر المغطى من خطابات الضمان البنكٌة تقدر بمب م  6,552,427لاير سعودي(ٌونٌو 2372م  6,552,427 :لاير سعودي).
 - 93توزٌعات ارباح
بتارٌخ  73ابرٌل 2372م وافقت الجمعٌة العامة غٌر العادٌة بإجتماع ا العاشر ع ى اقتراح مج دس االدارة بتوزٌدع أربداح ع دى
المساهمٌن عن السنة المالٌدة المنت ٌدة فدً 2372/72/37م بواقدع لاير سدعودي ل سد م وبنسدبة ( )٪73مدن رأس المدال بإجمدالً
مب م وقدره  33,333,333لاير ( ٌ33ونٌو 2372م  33,333,333 :لاير بتارٌخ  76ماٌو 2372م).
بتارٌخ ٌ 22ولٌو 2372م قرر مج س االدارة بناءاً ع ى تفوٌض الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة العاشر المنعقد بتارٌخ  73ابرٌل
2372م صدرم اربدداح عددن النصددم االول مددن العددام 2372م بواقددع خمسدون ه ددة ل سد م الواحددد وبنسددبة  ٪5مددن رأس المددال
بإجمالً مب م وقدره  75,333,333لاير.
 - 90اعتماد القوائم المالٌة األولٌة المختصرة
اعتمدت هذه القوائم المالٌة األولٌة المختصرة من قبل مج س إدارة الشركة فً 2372/37/22م .
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