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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)

 -1التكوين والنشاط
ان شركة الجوف للتنمية الزراعية ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر من مدينة
ستتكاكا برقم  3400004730والصتتادر بتاريخ  9جمادى األولئ 1409هـتتتتتتتت الموافق  18ديستتمبر 1988م .تمارس الشتتركة نشتتاطاا
بموجب القرار الوزاري رقم ( )63الصتتتادر عن وزارة التجارة واإلستتتتثمار بتاريخ  24ربيع األخر 1409هـتتتتتتتتتت الموافق  3ديستتتمبر
1988م.
يتمثل نشاط الشركة في زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة وزراعة النخيل وانتا التمور وزراعة الزيتون وتربية النحل وانتا العسل
(المناحل) بموجب الترخيص رقم  3130298379بتاريخ 1437/11/7هـ صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعية .
تركيب البيوت الزراعية والقيام وتقديم الخدمات الزراعية  ،وانتا الزيتون الطاز وزيت الزيتون ومخلالت الزيتون وصتتتتتتتتابون
التجميل والفحم .
السجالت الفرعية :

 -1مصتتتتتتتنع الجوف إلنتا زيت الزيتون والمخلالت بمنطقة الجوف  -ستتتتتتتكاكا  -بستتتتتتتيطاء ،ستتتتتتتجل رقم  3400018986بتاريخ
 10صفر 1436هـ الموافق  2ديسمبر 2014م.
 -2ستتتتتتتجل فرعي لنشتتتتتتتاط تقديم الخدمات واالعمال الزراعية برقم  3400117276بتاريخ  9جماد اول 1440هـتتتتتتتتتتتتت الموافق
 15يناير 2019م.
تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شار يناير من كل سنة ميالدية وتنتاي بنااية شار ديسمبر من نفس السنة.
يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة الجوف ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لاا فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل وخار المملكة
العربية السعودية.

 -2أسس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
تم اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصتتتتتتترة وفقا لمعيار المحاستتتتتتتبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة
العربية السعودية والمعايير واالصدارات االخرى الصادرة من الايئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءتاا جنبا ً الئ جنب مع
آخر قوائم مالية للشركة للسنة المنتاية في  31ديسمبر 2019م.
ال تتضتتتمن القوائم المالية األولية المختصتتترة جميع المعلومات واإلفصتتتاحات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية المعدة وفقا ً
للمعايير الدولية للتقرير المالي  ،ولكن تم ادرا ستتياستتات محاستتبية وايضتتاحات تفستتيرية مختارة لتفستتير أحدام ومعامالت هامة لفام
التغيرات في المركز المالي واالداء المالي للشركة منذ القوائم المالية السنوية االخيرة ،ويجب أن يتم قراءتاا بالتوافق مع القوائم المالية
الستتتنوية للشتتتركة كما في  31ديستتتمبر 2019م ("القوائم المالية الستتتنوية االخيرة") .اضتتتافة لذلك ،فان نتائل الفترة األولية المنتاية في
 31مارس 2020م قد ال تعتبر مؤشرا ً دقيقا ً علئ النتائل المتوقعة للسنة المالية المنتاية في  31ديسمبر 2020م.
تم اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة علئ اساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا االعتراف بالتزامات المنافع المحددة للموظفين
بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 2-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة باللاير السعودي ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)

 -3االحكام والتقديرات الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصتترة للشتتركة من االدارة استتتخدام أحكام وتقديرات وافتراضتتات تؤثر في تطبيق الستتياستتات
المحاستتتتبية والمبالم المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصتتتتاريف واإلفصتتتتاحات المرفقة واإلفصتتتتاح عن المطلوبات
المحتملة .قد تختلف النتائل الفعلية عن هذه التقديرات.
ان األحكام والتقديرات الاامة والتي استخدمتاا االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق االحتساب والمصادر الاامة
لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية االخيرة للسنة المنتاية في  31ديسمبر 2019م.

 -4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
تتوافق الستتياستتات المحاستتبية وطرق االحتستتاب المطبقة في اعداد القوائم المالية األولية المختصتترة مع تلك المتبعة في اعداد القوائم
المالية الستتتنوية للشتتتركة للستتتنة المنتاية في  31ديستتتمبر 2019م ،هناك عدد من التعديالت علئ المعايير أو التعديالت علئ المعايير
ال سارية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا ً من  1يناير 2020م ولكن ليس لاا تأثير جوهري علئ هذه القوائم المالية األولية المخت صرة.
لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ.
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -5ممتلكات وآالت ومعدات
اراضي زراعية *

آبار وملحقاتها

مباني وصوامع

آليات وعدد ومعدات
زراعية واثاث
وتجهيزات

وسائل نقل

اشجار ونباتات
مثمرة

طرق المشروع

اشجار ونباتات غير
مثمرة

الثروة
الحيوانية

مشروعات
قيد التنفيذ **

إجمالي

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2020م

58,719,000

80,787,301

367,299,684

181,200,010

37,513,209

32,834,317

303,930,872

92,313,496

309,774

1,434,694

1,156,342,357

إضافات

-

216,780

294,425

265,536

1,026,600

-

-

2,329,451

-

2,411,832

6,544,624

إستبعادات

-

-

()727,665

-

-

-

-

-

-

-

()727,665

تحويالت

-

45,000

-

-

75,600

-

57,711,767

()57,711,767

-

()120,600

-

الرصيد في  31مارس 2020م

58,719,000

81,049,081

366,866,444

181,465,546

38,615,409

32,834,317

361,642,639

309,774

3,725,926

1,162,159,316

36,931,180

مجمع االستهالك
-

48,115,554

319,843,200

135,522,486

35,924,253

16,439,532

59,042,152

430,467

309,763

-

615,627,407

الرصيد في  1يناير 2020م
إضافات

-

428,048

2,328,921

2,358,853

321,013

246,875

3,203,887

-

-

-

8,887,597

إستبعادات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

هبوط في القيمة

-

-

-

-

-

1,821,839

1,410,684

-

-

3,232,523

الرصيد في  31مارس 2020م

-

48,543,602

137,881,339

36,245,266

16,686,407

64,067,878

1,841,151

309,763

-

627,159,019

()588,508

321,583,613

()588,508

صافي القيمة الدفترية
 31مارس 2020م

58,719,000

32,505,479

45,282,831

43,584,207

2,370,143

16,147,910

297,574,761

35,090,029

11

3,725,926

535,000,297

 31ديسمبر 2019م

58,719,000

32,671,747

47,456,484

45,677,524

1,588,956

16,394,785

244,888,720

91,883,029

11

1,434,694

540,714,950

* تتمثل األراضي الزراعية في المنح الحكومية المقيدة وتشتمل هذه األراضي علئ مباني الشركة وأنشطتاا وأعمالاا (إيضاح .)14
** تتضمن مشروعات قيد التنفيذ مبلم  3,026,910لاير سعودي دفعات مقدما ً لشراء ممتلكات ومعدات (2019م 1,022,130 :لاير سعودي).
لدى الشركة آالت ومعدات بغرض البيع تخص األعالف الخضراء التي توقفت الشركة عن زراعتاا بلغت قيمتاا الدفترية  3,182,055لاير تم تسجيل هبوط في القيمة بكامل المبلم.
كافة المباني المقامة أو التي ستقام علئ قطعة األرض البالم مساحتاا  59,790هكتار الواقعة في البسيطاء م ع كامل مباني المشروع ومعداته وآالته وملحقاته المتعلقة به أو التي يتم الحصول علياا من أجل المشروع مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
6ـ إستثمارات
لدى الشتتركة إستتتثمار بنستتبة  ٪11,1في شتتركة جنات لتستتتثمار الزراعي وهي شتتركة ذات مستتئولية محدودة  -تحت التصتتفية  -وقد
قامت الشركة في عام 2016م بإالعتراف بخسائر بكامل قيمة االستثمار البالم في ذلك التاريخ  6,566,948لاير سعودي نظراً لتكبد
ال شركة خ سائر .كما يت ضمن بند الم صاريف الم ستحقة واألر صدة الدائنة األخرى مبلم  9,5مليون لاير سعودي يمثل ن صيب ال شركة
من قرض الشركة المستثمر فياا والذي تم الحصول عليه بضمان الشركاء ،ولم يتم اإلنتااء من اإلجراءات الخاصة بالتصفية.
بتاريخ  31ديسمبر2019م قامت شركة جنات لالستثمار الزراعي بتحويل عدد  6,902سام من أ سام ملكيتاا بشركة رخاء لالستثمار
الزراعي والتنمية  -شتتتتركة مستتتتاهمة مصتتتترية  -مقرها بجماورية مصتتتتر العربية ،بما يعادل  ٪8,6275من رأستتتتمال شتتتتركة رخاء
لالستتتثمار الزراعي والتنمية والبالم  80مليون جنيه مصتتري إلئ ملكية الشتتركة ،وقد بلم عجز حقوق الملكية لشتتركة رخاء لتستتتثمار
الزراعي والتنمية كما في  31ديسمبر 2019م (آخر قوائم مالية مدققة) حوالي  305,6مليون جنيه مصري.
7ـ مخزون

مخزون انتا تام
مدخالت انتا
انتا تحت التشغيل
قطع غيار
مواد تعبئة وتغليف
محروقات وزيوت وشحوم
مواد مساعدة
يخصم  :مخصص مخزون بطيء الحركة

كــمــا فـي 31
مارس 2020م
(غير مراجعة)
62,542,053
13,620,236
2,061,178
17,856,382
14,755,171
2,069,801
820,025
113,724,846
()17,477,629

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2019م
(مراجعة)
80,988,233
7,298,778
1,282,667
17,885,511
14,201,616
2,082,550
844,709
124,584,064
()17,233,796

96,247,217

107,350,268

إدارة المخاطر الزراعية
تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية والمتعلقة بأنشطتاا الزراعية:
أ) المخاطر التنظيمية والبيئية:
تخضتتتع الشتتتركة لكافة القوانين واالنظمة الستتتارية في المملكة العربية الستتتعودية ،وقد وضتتتعت الشتتتركة مجموعة من الستتتياستتتات
واالجراءات التي تادف الئ االلتزام بكافة القوانين البيئية المعمول باا.
ب) المخاطر المتعلقة بالمناخ:
تتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغيرات المناخية و العوامل الطبيعية االخرى  ،وتقوم الشركة بمراقبة هذا النوع
من المخاطر بادف التقليل من حجم الخسارة الناجمة عناا.
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -8ذمم مدينة تجارية

ذمم تجارية
يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية

كــمــا فـي 31
مارس 2020م
(غير مراجعة)
45,353,990
()2,667,833
42,686,157

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2019م
(مراجعة)
38,290,235
()2,713,548
35,576,687

كــمــا فـي 31
مارس 2020م
(غير مراجعة)
368,168
64,074,098

كــمــا فـي 31
ديسمبر 2019م
(مراجعة)
104,307
65,326,202

64,442,266

65,430,509

9ـ نقد وما في حكمه

نقد بالصندوق
نقد لدى البنوك

10ـ رأس المال
يبلم رأس مال الشركة  300مليون لاير سعودي مقسم إلئ  30مليون سام بقيمة اسمية للسام  10لاير سعودي.
 -11احتياطي نظامي
وفقا ً ألحكام نظام الشتتتتركات في المملكة العربية الستتتتعودية والنظام األستتتتاستتتتي للشتتتتركة يجب تجنيب  ٪10من صتتتتافي الدخل إلئ
االحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب عندما يبلم االحتياطي  ٪30من رأس المال المدفوع.
 -12ربحية السهم

صافي دخل الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسام
الربح األساسي للسام من صافي دخل الفترة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019م
2020م
(غير مراجعة )
(غير مراجعة )
6,529,797
6,544,907
30,000,000
30,000,000
0.22

0,22
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -13التزامات المنافع المحددة للموظفين

القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة للموظفين

 31مارس
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

19,216,446

20,323,280

إن الحركة في التزام المنافع المحددة هو كما يلي:
الرصيد االفتتاحي

20,323,280

17,677,360

المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر
تكلفة الخدمة الحالية

555,293

1,975,113

تكلفة الفائدة

155,923

783,560

المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
الخسائر اإلكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

-

2,137,259

الحركة في النقد
المكافأة المدفوعة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

()1,818,050
19,216,446

()2,250,012
20,323,280

تم إثبات المصاريف ضمن البنود التالية في قائمة األرباح أو الخسائر:

تكلفة االيرادات
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية وعمومية

 31مارس
2020م
(غير مراجعة)
558,055
65,563
87,598

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
2,266,990
276,810
214,873

 -14منح حكومية مقيدة
تمثل قيمة األراضتتتتتتتي المحياة والتي تستتتتتتتلمتاا الشتتتتتتتركة كمنحة مقيدة من الدولة ،حيم تم تقييماا بالقيمة العادلة من قبل مكاتب
متخصصة وتم ادراجاا ضمن بند األراضي (إيضاح  )5وضمن المطلوبات غير المتداولة إلئ أن يتم تحقق الشروط بامتالكاا.
قرر مجلس الوزراء بتاريخ  30جماد اول 1440هـتتتتتتتتتت الموافق  5فبراير 2019م ،بإجازة تمليك الشتتتركات المستتتاهمة االراضتتتي
الزراعية الممنوحة لاا بناء علئ المستتتتتتاحة المحياة من األرض وعلئ ان يتم اعادة المستتتتتتاحة المتبقية من االرض وذلك بعد الوفاء
باالجراءات النظامية المتبعة ،وعليه فإن الشركة بصدد القيام باالجراءات الالزمة باذا الخصوص.
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -15األدوات المالية  -إدارة المخاطر
تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي األولية المختصتتترة للشتتتركة بشتتتكل أستتتاس من النقد وما في حكمه ،والذمم
المدينة التجارية ،والمصتتتتتتتاريف المدفوعة مقدما ً واألرصتتتتتتتدة المدينة األخرى والقروض والذمم الدائنة التجارية والمصتتتتتتتاريف
المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى.

مخاطر العمالت
تنتل مخاطر العمالت من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
لم تقم الشتتركة بأية عمليات ذات أهمية نستتبية بالعمالت عدا اللاير الستتعودي ،والدوالر األمريكي .وحيم أن ستتعر صتترف اللاير
السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي لذا ترى إدارة الشركة أناا غير معرضة لمخاطر العمالت بشكل جوهرية.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان في إخفا ق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتستتتتتتبب في تكبد الشتتتتتتركة خستتتتتتارة مالية .إن
االدوات المالية الخاصتتة بالشتتركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضتتمن بشتتكل أستتاس من النقد وما في حكمه والذمم
المدينة التجارية .تقوم ال شركة بإيداع أموالاا في بنوك ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى ال شركة سيا سة بخ صوص
حجم األموال المودعة في كل بنك وال تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتل من ذلك .كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض
لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العمالء نظرا ً ألن لدياا قاعدة عريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة
كما أناا تقوم بمراقبة المدينون التجاريون القائمة دوريا ً لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلاا.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر الستتتتتتتيولة في عدم قدرة الشتتتتتتتركة علئ مقابلة التزاماتاا المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استتتتتتتتحقاقاا .تتم مراقبة
إحتياجات السيولة علئ أساس شاري وتعمل اإلدارة علئ التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقاا.
تتكون المطلوبات المالية للشركة من القروض والذمم الدائنة التجارية ومصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى ،وتعمل الشركة
علئ الحد من مخاطر الستتيولة عن طريق التأكد من توفر النقد الالزم ،باإلضتتافة إلئ إجراء موائمة بين فترات تحصتتيل أرصتتدة
المدينون التجاريون وفترات سداد القروض وأرصدة الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى.

مخاطر أسعار العموالت
تظار مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر علئ الربح المستتقبلي أو القيم العادلة
لألدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهرياً.

القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي الستتتعر الذي يتم تستتتليمه لبيع أحد الموجودات أو يتم دفعه لتحويل أي من المطلوبات في معاملة في ظروف
اعتيادية منتظمة بين المشتتتتتتتاركين في الستتتتتتتوق في تاريخ القياس .وعلئ هذا النحو ،يمكن ان تنشتتتتتتتأ الفروقات بين القيم الدفترية
وتقديرات القيمة العادلة .يقوم تعريف القيمة العادلة عل ئ استتتتتاس القياس المستتتتتتند إلئ الستتتتتوق واإلفتراضتتتتتات التي يستتتتتتخدماا
المشاركون في السوق.
تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا ً الئ المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما

يلي:

 المستوى االول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية. المستوى الثاني :أساليب تقييم تعتمد علئ مدخالت تؤثر علئ القيمة العادلة ويمكن مالحظتاا بشكل مباشر أو غير مباشر فيالسوق.
 المستوى الثالم :أساليب تقييم تعتمد علئ مدخالت تؤثر علئ القيمة العادلة وال يمكن مالحظتاا بشكل مباشر أو غير مباشرفي السوق.
وترى إدارة الشركة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المتداولة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتاا الدفترية.
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -16المعلومات القطاعية
يتكون النشتتاط الرئيستتي للشتتركة من قطاعات تشتتتمل علئ اإلنتا الزراعي بشتتقيه النباتي والصتتناعي وتصتتنيع وتستتويق المنتجات
النباتية .فيما يلي بيانا ً بالمعلومات القطاعية المختارة في  31مارس 2020م و  31مارس 2019م لكل قطاع :
 31مارس 2020م
(غير مراجعة)
اإليرادات
االستاالك
صافي دخل الفترة
مجموع الموجودات

نشاط زراعي  -نباتي
8,877,579
3,266,442
362,863
283,353,186

 31مارس 2019م
(غير مراجعة)
اإليرادات
االستاالك
صافي (الخسارة) الدخل للفترة
مجموع الموجودات

نشاط زراعي  -نباتي
12,706,611
7,412,961
()174,315
466,448,798

نشاط زراعي  -تصنيع
37,247,709
5,621,155
6,182,044
511,436,151

نشاط زراعي  -تصنيع
36,934,205
5,002,846
6,704,112
399,100,659

اإلجمالي
46,125,288
8,887,597
6,544,907
794,789,337

اإلجمالي
49,640,816
12,415,807
6,529,797
865,549,457

 - 17المعامالت مع االطراف ذوي العالقة
تتمثل األطراف ذوي العالقة في كبار المستتاهمين واعضتتاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشتتركة ومنشت ت مدارة أو
يمارس علياا تأثيرا ً هاما ً من قبل هذه األطراف .وفيما يلي بيان باألطراف ذات العالقة بالشركة:
البيان

طبيعة العالقة

أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة
كبار موظفي اإلدارة بالشركة

أطراف ذوي عالقة
أطراف ذوي عالقة

بدالت ومكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين

رواتب ومكاف ت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين
مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة
حافز أرباح االدارة العليا

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2019م
2020م
948,831
1,011,916
450,000
450,000
99,000
69,000
-

172,279
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات مختارة حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)

 - 18االلتزامات المحتملة
لدى الشركة التزامات محتملة نتيجة خطابات ضمان تقدر بمبلم  6,557,420لاير سعودي (مارس 2019م 6,557,420 :لاير
سعودي خطابات ضمان  830,882لاير سعودي إعتمادات مستندية).
 - 19تأثير فيروس كورونا (كوفيد )19 -
إن تفشتتتي فيروس كورونا ال ُمستتتتجد (كوفيد  )19 -في ازدياد وتطور .وبالتالي ،من الصتتتعب اآلن التنبؤ بمستتتتوى ومدى تأثيره
الكلي علئ األعمال واالقتصتتتتتتاد .لقد أثر انتشتتتتتتار الفيروس علئ الطلب علئ النفط والمنتجات البترولية .كما أن التطور األخير
علئ الصعيد الدولي تسببت في المزيد من تقلبات األسعار في أسواق السلع.
قامت الشتتتتتتتركة بتقييم تأثير الفيروس علئ عملياتاا واتخذت بعض التدابير الوقائية .وعلئ الرغم من هذه التحديات ،ال تزال
أعمال وعمليات الشركة حاليا ً غير متأثرة إلئ حد كبير ،حيم ان الصناعات األغذية بشكل عام تم استثناؤها من عمليات الحظر
والقيود المختلفة التي تم فرضاا من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك االعفاء من ساعات حظر التجوال والقيود علئ
شتتتتتحن البضتتتتتائع .بناء علئ هذه العوامل ،تعتقد إدارة الشتتتتتركة أن وباء فيروس كرونا ال ُمستتتتتتجد (كوفيد  )19 -لم يكن له تأثير
جوهري علئ نتائل الشركة التي تم التقرير عناا للفترة المنتاية في  31مارس 2020م.
ال تزال مدى ومدة استمرار هذه التأثيرات غير مؤكدة وتعتمد علئ التطويرات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ باا بشكل دقيق في
الوقت الحاضر من حيم معدل تحول فيروس كرونا ال ُمستجد (كوفيد  )19-ومدى فعالية إجراءات االحتواء المتخذة.
 - 20أحداث الحقة
بتاريخ  6مايو 2020م وافقت الجمعية العامة العادية علئ توصتتتتتتتية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية علئ للمستتتتتتتاهمين عن
النصتتتف الثاني من العام المالي 2019م بما يعادل ما نستتتبته  ٪5مـتتتتتتتتتن رأس المال بواقع  50هللة للستتتام بإجمالي مبلم وقدره
 15,000,000لاير سعودي.
 - 21اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة
اعتمدت هذه القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس إدارة الشركة في 2020/05/18م.
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