
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 للتنمية الزراعيةشركة الجوف 

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 ( غير مراجعة) األولية المختصرةالقوائم المالية 

 م9302 سبتمبر 03في  المنتهيتين التسعة أشهرلفترتي الثالثة و
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)

 ( غير مراجعة) األولية المختصرةالقوائم المالية 

 م9302 سبتمبر 03في   المنتهيتين التسعة أشهرلفترتي الثالثة و

 مراجع الحسابات المستقلوتقرير فحص 
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 2 عن فحص القوائم المالية مراجع الحسابات المستقل تقرير- 

   

 3 (غير مراجعة) المختصرةاألولية قائمة المركز المالي - 

   

 4 ( غير مراجعة) األولية المختصرةخر والدخل الشامل اآل الربح أو الخسارةقائمة - 

   

 5 (غير مراجعة) األولية المختصرةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين - 

   

 6 ( غير مراجعة) األولية المختصرةقائمة التدفقات النقدية - 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)

 
 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 

  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر
 (باللاير السعودي)

 
 التكوين والنشاط -0

هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر مةن مدينةة "( الشركة)"ان شركة الجوف للتنمية الزراعية 
تمةةار  الشةةركة نشةةاطرا . م7222ديسةةمبر  72هةةـ الموافةة  7432جمةةادى األولةة   2والصةةادر بتةةاري   3433334733سةةكاكا بةةرقم 

ديسةةمبر  3هةةـ الموافةة  7432ربيةةع األخةةر  24بتةةاري   واإلسةةتثمار الصةةادر عةةن وزارة التجةةارة( 63)الةةوزاري رقةةم بموجةةب القةةرار 
 . م7222

 

في زراعة البطاط  والبطاطا الحلوة وزراعة النخيل وانتا  التمور وزراعة الزيتون وتربية النحل وانتا  العسةل يتمثل نشاط الشركة 
 .هـ صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعية 7/77/7437بتاري   3733222372بموجب الترخيص رقم ( المناحل)

تركيةةب البيةةوت الزراعيةةة والقيةةام وتقةةديم الخةةدمات الزراعيةةة ، وانتةةا  الزيتةةون الطةةاز  وزيةةت الزيتةةون ومخلةةالت الزيتةةون وصةةابون 
 .التجميل والفحم 

 

 : السجالت الفرعية 

 بتةةاري   3433372226م ، سةةجل رقةةءبسةةيطا -سةةكاكا  -مصةةنع الجةةوف إلنتةةا  زيةةت الزيتةةون والمخلةةالت بمنطقةةة الجةةوف  -7
 .م2374ديسمبر  2المواف   هـ7436صفر  73

 الموافةةة   هةةةـ7443جمةةةاد اول  2بتةةةاري   3433777276سةةةجل فرعةةةي لنشةةةاط تقةةةديم الخةةةدمات واالعمةةةال الزراعيةةةة بةةةرقم  -2
 .م2372يناير  75

  

 يقضةةي بةةالتوقف عةةن زراعةةة االعةةالف الخضةةراء قبةةل حلةةول ( 66)قةةرار مجلةة  الةةوزراء رقةةم صةةدر  هةةـ 7437صةةفر  25بتةةاري  
حيةة  تمثةةل عةةالف الخضةةراء عةةن زراعةةة األ شةةركةال تتوقفةةفقةةد م ، وبنةةاء علةة  للةةا 2372نةةوفمبر  3هةةـ الموافةة  7443صةةفر  25

 .لفترة المقارنة ٪42الحالية مقارنة بـ من إجمالي ايرادات الفترة  ٪4ايرادات األعالف الخضراء 
 

 .تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شرر يناير من كل سنة ميالدية وتنتري بنراية شرر ديسمبر من نف  السنة
 

و توكيالت داخل وخار  المملكة يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة الجوف ويجوز لمجل  اإلدارة أن ينشئ لرا فروع أو مكاتب أ
 . العربية السعودية

 

 عداداإلأسس  -9

 بيان االلتزام 9-0
المعتمةد فةي المملكةة  "التقريةر المةالي األولةي( "34)رقةم  الةدوليوفقةا لمعيةار المحاسةبة  األولية المختصةرةائم المالية القو هله تم اعداد

ترا جنباً ال  جنةب مةع ءالصادرة من الريئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراوالمعايير واالصدارات االخرى العربية السعودية 
 .م 2372ديسمبر  37آخر قوائم مالية للشركة للسنة المنترية في 

 

ة وفقةاً المطلوبة للمجموعةة الكاملةة مةن القةوائم الماليةة المعةد واإلفصاحات معلوماتجميع ال األولية المختصرةالقوائم المالية  تتضمن ال
، ولكةن تةم ادرا  سياسةات محاسةبية وايضةاحات تفسةيرية مختةارة لتفسةير أحةدا  ومعةامالت هامةة لفرةم للمعايير الدولية للتقرير المالي

تم قراءترةا بةالتواف  مةع القةوائم يةويجةب أن التغيرات في المركز المةالي واالداء المةالي للشةركة منةل القةوائم الماليةة السةنوية االخيةرة ، 
اضافة لللا، فان نتائج الفتةرة األوليةة المنتريةة  ."(القوائم المالية السنوية االخيرة)" م2372ديسمبر  37المالية السنوية للشركة كما في 

 .م 2372ديسمبر  37م قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً عل  النتائج المتوقعة للسنة المالية المنترية في 2372 سبتمبر 33في 
 

 (.4)وتم توضيح أثر التغيرات في السياسات المحاسبية الرامة في ايضاح رقم ( 76)الدولي للتقرير المالي رقم  تطبي  المعيارتم 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 9-9
 .، وه  العملة الوظيفية وعملة العرض للشركةالسعوديباللاير  األولية المختصرةتم عرض هله القوائم المالية 

 

 أسس االعداد 9-0
للموظفين المنافع المحددة عل  اسا  مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا االعتراف بالتزامات  األولية المختصرةاعداد هله القوائم المالية تم 

 .بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (سعوديةشركة مساهمة )

 
 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 

  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر
 (باللاير السعودي)

 
 

 واإلفتراضات الهامة استخدام االحكام والتقديرات -0

تةؤثر فةي تطبية  السياسةات وافتراضةات ستخدام أحكام وتقةديرات ا من االدارة للشركة األولية المختصرةيتطلب إعداد القوائم المالية 

واإلفصةةاحات المرفقةةة واإلفصةةاح عةةن المطلوبةةات  والمصةةاريفيةةرادات واإل لموجةةودات والمطلوبةةاتالمحاسةةبية والمبةةالم المدرجةةة ل

 .قد تختلف النتائج الفعلية عن هله التقديرات .المحتملة
 

والمصةادر الرامةة  وطةرق االحتسةاب االدارة عند تطبي  السياسات المحاسبية للشركة استخدمتراوالتي الرامة األحكام والتقديرات  ان

، م2372ديسمبر  37للسنة المنترية في لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلا المبينة في القوائم المالية السنوية االخيرة 

( 76)سةية لحةاالت عةدم التأكةد مةن التقةديرات المتعلقةة بتطبية  المعيةار الةدولي رقةم بإستثناء االحكام الجديةدة الرامةة والمصةادر الرئي

 (.4)والمبينة في االيضاح رقم 

 
 

 الهامة التغيرات في السياسات المحاسبية - 1

مةع تلةا المتبعةة فةي اعةداد القةوائم  األوليةة المختصةرةتتواف  السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في اعداد القوائم المالية 

الجديةدة التةي دخلةت حيةز الدوليةة تعلة  بتطبية  المعةايير يم، باستثناء ما 2372ديسمبر  37المالية السنوية للشركة للسنة المنترية في 

ولكةن لةم يةدخل حيةز المبكةر ألي معيةار أو تفسةير أو تعةديل آخةر صةدر  بةالتطبي لم تقم الشركة  .م2372يناير  7التنفيل اعتباراً من 

 . التنفيل

 
 اإليجار عقود ( 08 ( رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 (77) رقم الدولي المحاسبة معيار للا في بما االيجار، لعقود الحالية التوجيرات محل (76) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يحل

 ،"إيجةار عقةد علة  ينطةوي مةا ترتيةب كةان إلا ما تحديد" ( 4) رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة وتفسير ،"االيجار عقود" 

 تقيةيم" ( 27) رقةم المعةايير تفسةيرات لجنة وتفسير ،"الحوافز - التشغيلي اإليجار عقود" ( 75) رقم المعايير تفسيرات لجنة وتفسير

 ) ."اإليجار لعقد القانوني الشكل تأخل التي المعامالت جوهر
 

 الةدولي المعيةار يقةدم. م2372ينةاير  7عقةود االيجةار مةن ( 76)قامت الشركة بالتطبي  األول  للمعيار الةدولي للتقريةر المةالي رقةم 

 بح  المتعل  باألصل  باالعتراف المستأجر يقوم. اإليجار عقود عن للمحاسبة وحيد نمول  للمستأجرين  )76(  رقم المالية للتقارير

 توجد .اإليجار دفعات بسداد  التزام  يمثل اللي اإليجار التزام إل  باالضافة الصلة لو االصل استخدام في حق  يمثل اللي االستخدام

 مةن المتبعة المحاسبة طريقة تبق  .المنخفضة القيمة لات للموجودات اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار لعقود اختيارية إعفاءات

 .تشغيليي أو تمويلي إيجار عقود إل  اإليجار عقود تصنيف في المؤجرون يستمر أي - الحالي للمعيار مشابرة المؤجر
 

موجةودات لات استفادت الشركة من االعفاءات االختيارية نظراً ألن عقود االيجار قصيرة االجل تجدد سةنويا ، وأن عقةود االيجةار لل

 ً لةم يكةن لة  تةأثير علة  القةوائم الماليةة " عقةود اإليجةار( "76)رقةم  وعلية  ، فةان المعيةار الةدولي للتقريةر المةالي. قيمة منخفضة نسبيا

 .للشركة األولية المختصرة
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 
  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)
 
 

 (تتمة) الهامة التغيرات في السياسات المحاسبية - 1

 (تتمة) اإليجار عقود ( 08 ( رقم المالي للتقرير الدولي المعيار

 
 المحاسبية السياسة

واللي تم تطبيق  من تاري  التطبية  ( 76)فيما يلي السياسة المحاسبية الجديدة للشركة وفقاً لتطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 : االولي

 
موجودات حق االستخدام (أ  

لمةؤجرة جةاهزة االموجةودات بعقد اإليجار كموجودات ح  االستخدام مع التزامات  المقابلة في التاري  اللي تصبح فية   االعترافيتم 
 يتم االعتراف بتكلفةة التمويةل. يتم تخصيص كل دفعة من دفعات عقد اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. لالستخدام من قبل الشركة

يةتم اسةترالا موجةودات حة  االسةتخدام علة  مةدى العمةر . علة  مةدى مةدة اإليجةار األوليةة المختصةرة ةرح أو الخسةاربالةفةي قائمةة 
 .اإلنتاجي لألصل ومدة عقد اإليجار، أيرما أقصر ، وعل  أسا  القسط الثابت

 

:يلي تقا  موجودات ح  االستخدام بداية بالتكلفة وتتكون مما  
 

مبلم القيا  األولي اللتزام عقد اإليجار، -  
يجار تمت في أو قبل تاري  بدء عقد االيجار ناقص حوافز ايجار مستلمة،أي دفعات عقد إ -  
أي تكاليف مباشرة أولية، و -  
.تكاليف االسترداد، حيثما تنطب  -  

 
التزامات عقود االيجار ( ب  

االيجةار المقاسةة بالقيمةة الحاليةة لمةدفوعات االيجةار التةي تةتم  عقةود تزامةاتلاب بةاالعتراففي تاري  بدء عقد االيجار ، تقوم الشركة 
ناقصةاً اي حةوافز إيجةار ( بما فيرا دفعات ثابتةة فةي جوهرهةا)تتضمن مدفوعات االيجار مدفوعات ثابتة . عل  مدى مدة عقد االيجار

. توقع دفعرةا بموجةب ضةمانات القيمةة المتبقيةةقابلة لالستالم ومدفوعات االيجار المتغيرة التي تعتمد عل  مؤشر أو معدل والمبالم الم
 هةلا الحة  إضةافة إلة  تتضمن مدفوعات االيجار ثمن ممارسة خيةار الشةراء عنةدما يكةون هنةاا تةيقن معقةول بةأن الشةركة سةتمار 

فوعات بالنسةبة لمةد. مدفوعات غرامات إلغاء عقد االيجار في حال كانت شروط االيجار تةنص علة  ممارسةة الشةركة لخيةار اإللغةاء
يةتم خصةم مةدفوعات . تعتمد عل  مؤشر أو معدل ، فإنرا تسجل كمصروف في الفترة التي يةتم الةدفع خاللرةا االيجار المتغيرة التي ال
 .المتضمن في عقد االيجار أو معدل االقتراض المتزايد بالشركة الفائدةاإليجار باستخدام معدل 

 
موجودات منخفضة القيمة عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار ذات( جـ  

تفةي بحةدود  الموجةودات منخفضةة القيمةة هةي البنةود التةي ال. شةرر أو أقةل 72عقةود اإليجةار قصةيرة األجةل هةي عقةود بمةدة إيجةار 
يتم االعتراف بمدفوعات عقود اإليجةار قصةيرة . الرسملة الخاصة بالشركة و تعتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالشركة ككل

 .األولية المختصرةوعقود اإليجار لات الموجودات منخفضة القيمة عل  أسا  القسط الثابت في قائمة االرباح أو الخسائر  االجل

 
مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة( د  

قائمةة تةراف برةله الموجةودات فةي االع ميةت. األداء لألصل المؤجر/ تتضمن بعض عقود اإليجار مدفوعات متغيرة ترتبط باالستخدام 
 . األولية المختصرة ةرح أو الخساربال
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 
  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)
 

 ممتلكات وآالت ومعدات -7

 *اراضي زراعية 

 
 

 مباني وصوامع

 
 

 آبار و ملحقاتها

آليات وعدد ومعدات 
زراعية واثاث 
 وتجهيزات 

 
 

 وسائل نقل

 
 

 طرق المشروع
قطع رأسمالية 

 وعمرات
اشجار و نباتات 

 **مثمرة
اشجار و نباتات غير 

 الثروة الحيوانية مثمرة 

 
 

 إجمالي

 التكلفة
           

 7,722,223,772 032,551 091,212,837 970,830,028 09,102,801 09,201,005 13,130,812 021,982,009 020,218,911 23,800,282 72,502,333 م9302يناير  0الرصيد في 

 22,224,234-  23,444,262- - -  743,233 6,377,273 726,233 734,333-  إضافات

 (3,272,675)-  - -- -  (224,653) (7,522,333) (2,372,265)- -  استبعادات

- -  (6,344,362) 6,344,362- - - - - - -  تحويالت

 0,908,372,335 032,551 019,973,737 975,815,981 09,102,801 09,201,005 13,005,522 022,581,939 029,383,909 23,508,030 72,502,333 م9302سبتمبر  03الرصيد في 

 اإلستهالكمجمع 
           

 626,753,273 032,580-  12,127,790 97,701,237 07,179,300 08,525,201 095,220,857 091,523,022 17,292,071-  م9302يناير  0الرصيد في 

 34,442,425- -  2,522,475 6,476,332 743,624 7,722,323 7,752,372 7,335,232 7,752,774-  إضافات

 (3,272,522)- - - - -  (224,647) (7,527,224) (2,372,247)- -  إستبعادات

 63,522- - - - - -  63,522- - -  قيمةالهبوط في 

 878,217,822 032,580 - 72,351,228 00,220,900 08,029,875 02,079,953 001,090,992 003,009,110 15,822,092-  م9302سبتمبر  03الرصيد في 

 :صافي القيمة الدفترية كما في 
           

 772,900,032 00 019,973,737 022,759,982 192,190 08,810,883 0,287,792 71,813,251 70,215,582 00,315,050 72,502,333 (غير مراجعة) م9302سبتمبر  03

 780,203,117 00 091,212,837 939,005,857 8,231,592 05,029,921 0,800,201 78,021,875 72,078,378 01,539,801 72,502,333 (مراجعة) م9302ديسمبر  00

 

 .(74إيضاح )وأعمالرا متخصصة وتشمل هله األراضي مباني الشركة وأنشطترا  بدة والتي تم تقييمرا من قبل مكاتتتمثل األراضي الزراعية في المنح الحكومية المقي  *
 

هكتار الواقعة في البسيطاء مع كامل مباني المشروع ومعدات  وآالت  وملحقات  المتعلقة ب  أو التي يتم الحصول عليرا من أجل المشروع  52,723كافة المباني المقامة أو التي ستقام عل  قطعة األرض البالم مساحترا  -
 .سعوديمرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية ال
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 
  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)
 
 

 إستثمارات  ـ 8
وقد  -تحت التصفية  -في شركة جنات لإلستثمار الزراعي وهي شركة لات مسئولية محدودة   ٪ 77,7 بنسبةلدى الشركة إستثمار 
لاير سعودي نظراً لتكبد  6,566,242االستثمار البالم في للا التاري   قيمة بكاملبخسائر  م بإالعتراف2376قامت الشركة في عام 

يمثل نصيب الشركة من  مليون لاير سعودي 73كما يتضمن بند المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى مبلم  .الشركة خسائر
 .، ولم يتم اإلنتراء من اإلجراءات الخاصة بالتصفيةي تم الحصول علي  بضمان الشركاءلقرض الشركة المستثمر فيرا وال

 
 مخزون ـ 5

 
 03ي ـا فــمــك 

 م9302 سبتمبر
 (مراجعةغير )

 00ي ـا فــمــك 
 م9302ديسمبر 

 (مراجعة)

 73,223,266  73,673,234 مخزون انتا  تام

 2,572,732  2,727,243 مدخالت انتا 

 7,332,652  234,772 انتا  تحت التشغيل

 72,622,325  77,422,234 قطع غيار 

 73,274,773  76,737,753 مواد تعبئة و تغليف

 2,222,627  2,454,233 شحوممحروقات و زيوت و 

 7,356,453  267,362 مواد مساعدة

 005,089,370  008,802,231 

 (76,734,224)  (77,373,775) الحركة يءمخصص مخزون بط : يخصم

 22,212,008  22,221,223 

 
 

 إدارة المخاطر الزراعية

 :المتعلقة بأنشطترا الزراعيةتية وتتعرض الشركة للمخاطر اآل

 :المخاطر التنظيمية والبيئية ( أ
ضةعت الشةركة مجموعةة مةن السياسةات تخصع الشركة لكافةة القةوانيين واالنظمةة السةارية فةي المملكةة العربيةة السةعودية ، وقةد و

 .البيئية المعمول برا القوانين االجراءات التي تردف ال  االلتزام بكافةو
 

 :المخاطر المتعلقة بالمناخ ( ب
مراقبة هلا النوع وتقوم الشركة بتتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغيرات المناخية و العوامل الطبيعية االخرى ، 

 . من المخاطر بردف التقليل من حجم الخسارة الناجمة عنرا
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 
  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)

 
  ذمم مدينة تجارية -2

 03ي ـا فــمــك 
 م9302 سبتمبر

 (غير مراجعة)

 00ي ـا فــمــك 
 م9302ديسمبر 

 (مراجعة)

 26,332,522  63,327,375 لمم تجارية 

 (632,232)  (7,227,272) تجاريةالمخصص هبوط في قيمة اللمم المدينة : يخصم

 72,022,130  27,138,573 

 
 
  نقد وما في حكمه ـ 2

 03ي ـا فــمــك 
 م9302 سبتمبر

 (غير مراجعة)

 00ي ـا فــمــك 
 م9302ديسمبر 

 (مراجعة)

 755,763  232,327 بالصندوقنقد 

 27,232,563  35,225,356 البنوا لدىنقد 

 43,333,333  - *مرابحة 

 08,321,110  82,381,598 

 
 .م2372فبراير  25في  وانترتم 2372ديسمبر  25مرابحة اسالمية بأحد البنوا المحلية بتاري  تتمثل في * 

 
 
 رأس المال ـ03

 .لاير سعودي  73بقيمة اسمية للسرم مليون سرم  33مليون لاير سعودي مقسم إل   333رأ  مال الشركة يبلم 
 
 
 احتياطي نظامي  -00

مةةن صةةافي الةةدخل إلةة   ٪73تجنيةةب  وفقةةاً ألحكةةام نظةةام الشةةركات فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية والنظةةام األساسةةي للشةةركة يجةةب
 . المدفوع من رأ  المال ٪33بلم االحتياطي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هلا التجنيب عندما ياالحتياطي النظامي 

 
 
 ربحية السهم  -09

 

حتى  يوليو 0لفترة الثالثة أشهر من 
  سبتمبر 03

 في    المنتهية التسعة أشهر ةلفتر
 سبتمبر 03

 
 م9302

 (غير مراجعة )
 م9302 

 (مراجعة  غير)
 م9302 

 (غير مراجعة )
 م9302 

 (مراجعة  غير)

 24,652,222  7,262,723  22,554,465  (6,437,723) الفترة دخل( خسارة)صافي 

 33,333,333  33,333,333  33,333,333  33,333,333 المتوسط المرجح لعدد األسرم

األساسي للسرم من صافي  الربح (الخسارة)
 3.29  3.31  3.57  (3.90) الفترةدخل  (خسارة)
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)

 
 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 

  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر
 (باللاير السعودي)

 
 للموظفين المنافع المحددة التزامات  -00

 سبتمبر 03 
 م9302

 (غير مراجعة)

ديسمبر  00 
 م9302

 (مراجعة)

 05,855,083  02,159,752 المنافع المحددة للموظفينالقيمة الحالية إللتزامات 

 
       

 :إن الحركة في التزام المنافع المحددة هو كما يلي
 

 27,732,376  77,677,363 الرصيد االفتتاحي
    

    الخسائر وأالمدرج ضمن قائمة األرباح 

 2,543,722  3,372,767 تكلفة الخدمة الحالية

 753,753  527,325 تكلفة الفائدة
    

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

إعةةادة قيةةا  التزامةةات  الخسةةائر اإلكتواريةةة الناتجةةة عةةن( / األربةةاح)
 (3,723,475)  - منافع الموظفين

    الحركة في النقد

 (3,535,362)  (2,765,573) المكافأة المدفوعة

 05,855,083  02,159,752 السنة/ في نهاية الفترة الرصيد 

 
 : رباح أو الخسائرقائمة األ يتم إثبات المصاريف ضمن البنود التالية ف

 

 سبتمبر 03 
 م9302

 (غير مراجعة)

ديسمبر  00 
 م9302

 (مراجعة)

 2,224,775  3,222,332 تكلفة االيرادات

 263,372  362,426 وزيعمصاريف بيع وت

 236,322  373,222 عمومية و مصاريف إدارية

 
 
 منح حكومية مقيدة  -01

تمثةةل قيمةةة األراضةةي المحيةةاة والتةةي تسةةلمترا الشةةركة كمنحةةة مقيةةدة مةةن الدولةةة، حيةة  تةةم تقييمرةةا بالقيمةةة العادلةةة مةةن قبةةل مكاتةةب 
 .بامتالكراإل  أن يتم تحق  الشروط  غير المتداولةوضمن المطلوبات (  5إيضاح )متخصصة وتم ادراجرا ضمن بند األراضي 

 

م ، بإجةازة تمليةا الشةركات المسةاهمة االراضةي 2372فبرايةر  5هةـ الموافة  7443جمةاد اول  33وزراء بتةاري  قرر مجل  الة
رض وعل  ان يتم اعةادة المسةاحة المتبقيةة مةن االرض وللةا بعةد الوفةاء بناء عل  المساحة المحياة من األ الزراعية الممنوحة لرا

 .بصدد القيام باالجراءات الالزمة برلا الخصوص باالجراءات النظامية المتبعة، وعلي  فإن الشركة
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 
  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)
 

 إدارة المخاطر  -األدوات المالية  -07

والةلمم للشةركة بشةكل أسةا  مةن النقةد ومةا فةي حكمة ،  األولية المختصرةتتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي 
 يفوالمصةةارالةةلمم الدائنةةة التجاريةةة ووالقةةروض المصةةاريف المدفوعةةة مقةةدماً واألرصةةدة المدينةةة األخةةرى ، والمدينةةة التجاريةةة

 .المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى
 

 مخاطر العمالت
 .تنتج مخاطر العمالت من التغيرات والتلبلبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية

 

وحية  أن سةعر صةرف الةلاير . لم تقم الشركة بأية عمليات لات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي، والةدوالر األمريكةي
تراقةب إدارة الشةركة أسةعار صةرف العمةالت . السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي للا فإنرةا ال تمثةل مخةاطر عمةالت هامةة

 .وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية
 

 مخاطر االئتمان
إن .   والتسةبب فةي تكبةد الشةركة خسةارة ماليةةتمثل مخاطر االئتمان فةي إخفةاق أحةد األطةراف فةي أداة ماليةة فةي الوفةاء بالتزامة

والةلمم النقةد ومةا فةي حكمة  االدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشةكل أسةا  مةن 
ياسةة بخصةوص عالية كما أن لةدى الشةركة س ائتمانيةتقوم الشركة بإيداع أموالرا في بنوا لات موثوقية وقدرة . المدينة التجارية

كمةا ال تتوقةع اإلدارة أن تتعةرض . تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج مةن للةا حجم األموال المودعة في كل بنا وال
لمخاطر إئتمان هامةة مةن حسةابات العمةالء نظةراً ألن لةديرا قاعةدة عريضةة مةن العمةالء التةي تعمةل فةي أنشةطة مختلفةة ومواقةع 

ً  القائمةلمدينون التجاريون ا مراقبةب متعددة كما أنرا تقوم  .لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلرا  دوريا
 

 مخاطر السيولة
تةةتم مراقبةةة . المتعلقةةة بالمطلوبةةات الماليةةة حةةال اسةةتحقاقرا التزاماترةةاتتمثةةل مخةةاطر السةةيولة فةةي عةةدم قةةدرة الشةةركة علةة  مقابلةةة 

 .إحتياجات السيولة عل  أسا  شرري وتعمل اإلدارة عل  التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقرا
 

ئنة أخرى، وتعمل الشةركة وأرصدة داومصاريف مستحقة اللمم الدائنة التجارية والقروض تتكون المطلوبات المالية للشركة من 
عل  الحد من مخةاطر السةيولة عةن طرية  التأكةد مةن تةوفر تسةريالت بنكيةة، باإلضةافة إلة  إجةراء موائمةة بةين فتةرات تحصةيل 

 .واألرصدة الدائنة األخرىاللمم الدائنة التجارية أرصدة  القروض و وفترات سداد المدينون التجاريونأرصدة 
 

 مخاطر أسعار العموالت
مخاطر العموالت من التغيرات والتلبلبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر عل  الربح المستقبلي أو القيم العادلة تظرر 

 .لألدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت لي  جوهرياً 
 

 القيمة العادلة
فةي معاملةة فةي ظةروف السعر اللي يتم تسليم  لبيع أحد الموجودات أو يتم دفع  لتحويل أي من المطلوبات إن القيمة العادلة هي 

وعلة  هةلا النحةو، يمكةن ان تنشةأ الفروقةات بةين القةيم الدفتريةة . اعتيادية منتظمةة بةين المشةاريكن فةي السةوق فةي تةاري  القيةا 
ة علةة  اسةةا  القيةةا  المسةةتند إلةة  السةةوق واإلفتراضةةات التةةي يسةةتخدمرا يقةةوم تعريةةف القيمةةة العادلةة. وتقةةديرات القيمةةة العادلةةة

 .وعلي  تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة مقاربة للقيم الدفترية. السوقالمشاركون في 
 

 :يلي ق التقييم كماتصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداً ال  المدخالت المستخدمة في طر

 .في األسواق النشطة لنف  األدوات الماليةالمعلنة  السوقية األسعار: المستوى االول -
تؤثر عل  القيمة العادلة ويمكن مالحظترا بشكل مباشر أو غير مباشر فةي مدخالت أساليب تقييم تعتمد عل  : المستوى الثاني -

 .السوق 
تؤثر عل  القيمة العادلة وال يمكن مالحظترا بشكل مباشر أو غيةر مباشةر مدخالت أساليب تقييم تعتمد عل  : المستوى الثال  -

 .في السوق 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 
  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)

 
 (تابع) إدارة المخاطر -األدوات المالية  -07

 

لقيمةة يظرر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في للا مستوياترم في النظةام المتةدر  ل
والمطلوبةات الماليةة التةي لةم يةتم قياسةرا بالقيمةة العادلةة إلا كانةت القيمةة العادلة، وال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية 

 .الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة
 

 م9302 سبتمبر 03 

 

  القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 
 المطفأةالتكلفة 

 
 القيمة العادلة

 
 اإلجمالي

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 
 اإلجمالي

        الموجودات المالية
 - - - - 52,722,433 - 52,722,433 لمم مدينة تجارية

مصاريف مدفوعة مقدما 
 - - - - 73,524,222 - 73,524,222 وارصدة مدينة اخرى

 - - - - 36,324,443 - 36,324,443 نقد وما في حكم 

 - - - - 031,222,351 - 031,222,351 اإلجمالي

        المطلوبات المالية
 - - - - 77,232,356 - 77,232,356 قروض

مصاريف مستحقة 
 27,775,352 نة أخرىدائوأرصدة 

 

- 27,775,352 - - - - 

 - - - - 75,433,263 - 75,433,263 لمم دائنة تجارية

 - - - - 71,135,252 - 71,135,252 االجمالي

 

 م9302ديسمبر  00 

 

  القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 
 المطفأةالتكلفة 

 
 القيمة العادلة

 
 اإلجمالي

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 
 اإلجمالي

        الموجودات المالية

 - - - - 25,436,753 - 25,436,753 لمم مدينة تجارية

مصةةاريف مدفوعةةة مقةةدما 
 - - - - 2,637,777 - 2,637,777 وارصدة مدينة اخرى

 - - - - 62,364,726 - 62,364,726 نقد وما في حكم 

 - - - - 059,352,720 - 059,352,720 اإلجمالي

        المطلوبات المالية

 - - - - 72,442,622 - 72,442,622 قروض

مصاريف مستحقة 
 - - - - 27,233,267 - 27,233,267 أخرى دائنةوأرصدة 

 - - - - 75,635,423 - 75,635,423 تجاريةلمم دائنة 

 - - - - 77,222,307 - 77,222,307 االجمالي
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 
  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)

 

   المعلومات القطاعية- 08

ي وتصةنيع وتسةوي  المنتجةات صةناعيتكون النشاط الرئيسي للشركة من قطاعات تشتمل علة  اإلنتةا  الزراعةي بشةقي  النبةاتي وال
 : لكل قطاع  م2372 سبتمبر 33و  م2372 سبتمبر 33فيما يلي بياناً بالمعلومات القطاعية المختارة في . النباتية

 
 

 م9302سبتمبر  03
 اإلجمالي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  (غير مراجعة)

 767,373,222 23,533,237 67,273,352 اإليرادات

 34,442,425 74,242,422 72,522,226 االسترالا

 7,262,723 24,772,735 (22,275,225) الدخل صافي 

 237,662,232 352,372,276 442,342,226 الموجودات مجموع

 

 م9302سبتمبر  03
 اإلجمالي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  (غير مراجعة)

 247,276,525 63,226,322 723,223,427 اإليرادات

 62,323,577 74,376,225 42,367,222 االسترالا

 24,652,222 (7,347,232) 25,733,736 الدخل صافي 

 232,727,322 374,622,272 464,767,277 الموجودات مجموع

 
  العالقة ذويالمعامالت مع االطراف -  05

العالقة في كبار المساهمين واعضاء مجل  اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشةركة ومنشة ت مةدارة أو  ويتتمثل األطراف ل
 :وفيما يلي بيان باألطراف لات العالقة بالشركة. يمار  عليرا تأثيراً هاماً من قبل هله األطراف

 

 طبيعة العالقة البيان

 عالقة ويلأطراف  أعضاء مجل  اإلدارة بالشركة

 عالقة ويل أطراف موظفي اإلدارة بالشركةكبار 
 

 

 بدالت ومكاف ت أعضاء مجل  اإلدارة وكبار التنفيلين
 سبتمبر 03في ةالمنتهي التسعة أشهررة لفت 
 م 9302  م9302 

 2,274,434  2,256,547 رواتب ومكاف ت اإلدارة العليا وكبار التنفيليين

 7,353,333  7,353,333 مكاف ت أعضاء مجل  اإلدارة

 747,333  752,333 بدل حضور جلسات مجل  اإلدارة

 375,475  22,367 االدارة العلياحافز أرباح 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (غير مراجعة) األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم المالية 
  م9302 سبتمبر 03في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 (باللاير السعودي)
 

  االلتزامات المحتملة-  02

تقةةدر بمبلةةةم ت مصةةنع زيةةت الزيتةةون والمخلةةالت الآلمعةةدات و إعتمةةادات مسةةةتندية مقابةةل التزامةةات محتملةةةلةةدى الشةةركة  -
 (.سعودي لاير صفر: م2372 سبتمبر)سعودي لاير  2,242,522

 
 لاير سةعودي 6,557,427تقدر بمبلةم البنكية ضمان الخطابات  المغط  من مقابل الجزء غيرالتزامات محتملة لدى الشركة  -
 (.لاير سعودي 6,557,427: م2372 سبتمبر)
 
 

 توزيعات ارباح  - 02
توزيةع أربةاح علة  اقتراح مجلة  االدارة بعل  افقت الجمعية العامة غير العادية بإجتماعرا العاشر م و2372ابريل  73بتاري  

من رأ  المال بإجمةالي ( ٪73)وبنسبة  سعودي للسرم م بواقع لاير2372ديسمبر  37المالية المنترية في  المساهمين عن السنة
 (. م2372مايو  76بتاري  لاير  33,333,333: م 2372 سبتمبر 33) لاير 33,333,333مبلم وقدره 

 

 م قةةرر مجلةة  االدارة بنةةاءاً علةة  تفةةويض الجمعيةةة العموميةةة غيةةر العاديةةة العاشةةر المنعقةةد بتةةاري  2372يوليةةو  22بتةةاري  
مةن رأ   ٪5وبنسةبة م بواقع خمسون هللة للسرم الواحةد  2372م صرف ارباح عن النصف االول من العام 2372ابريل  73

 .لاير 75,333,333مالي مبلم وقدره المال بإج
 
 

 األولية المختصرةاعتماد القوائم المالية -  93

 . م37/73/2372 يمن قبل مجل  إدارة الشركة ف األولية المختصرةاعتمدت هله القوائم المالية 
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