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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المختصرة وليةالمالية األات مختارة حول القوائم إيضاح
  م2020 سبتمبر 30في  ةالمنتهي التسعة أشهر ةلفتر

 )باللاير السعودي(
 
 

 التكوين والنشاط -1

ان شتتركة الجوف للتنمية الزراعية )"الشتتركة"( هي شتتركة مستتاهمة ستتعودية مستتجلة بموجب الستتجل التجاري للشتتركة الصتتادر من 
م. تمارس الشتتركة 1988ديستتمبر  18هـتتتتتتتتت الموافق 1409جمادى األولا  9والصتتادر بتاريخ  3400004730مدينة ستتكاكا برقم 

 هـتتتتتتتتتت الموافق 1409ربيع األخر  24( الصتتتتادر عن وزارة التجارة واإستتتتتثمار بتاريخ 63نشتتتتاط ا بموجب القرار الوزاري رقم )
 م. 1988ديسمبر  3

 
التمور وزراعة الزيتون وتربية النحل وانتا  العسل  في زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة وزراعة النخيل وانتا يتمثل نشاط الشركة 

 باإضافة إلا ةمن وزارة البيئة والمياه والزراعهـ صادر 7/11/1437بتاريخ  3130298379)المناحل( بموجب الترخيص رقم 
الزيتون وصابون التجميل تقديم الخدمات الزراعية، وانتا  الزيتون الطاز  وزيت الزيتون ومخلالت بتركيب البيوت الزراعية والقيام 

 والفحم.

 
 السجالت الفرعية

 بتاريخ  3400018986م ، سجل رقءبسيطا -سكاكا  -مصنع الجوف إنتا  زيت الزيتون والمخلالت بمنطقة الجوف  -1
 .م2014ديسمبر  2الموافق  هـ1436صفر  10

 الموافق  هـ1440جماد اول  9بتاريخ  3400117276سجل فرعي لنشاط تقديم الخدمات واالعمال الزراعية برقم  -2
 .م2019يناير  15

التخزين في مستودعات صوامع الغالل والدقيق  والمخلالت،سجل فرعي للبيع بالتجزئة لمنتجات األلبان والبيض والزيتون  -3
 م.2019يوليو  22هـ الموافق 1440ذو القعدة  19بتاريخ  4030361809ومخازن األغذية والمنتجات الزراعية برقم 

 1010500161فرعي للبيع بالتجزئة لمنتجات األلبان والبيض والزيتون والمخلالت، مخازن المواد الغذائية المبردة برقم سجل   -4
 م.2018ديسمبر  23هـ الموافق 1440ربيع الثاني  16بتاريخ 

ية والمنتجات الزراعية سجل فرعي للبيع بالجملة للزيوت النباتية، التخزين في مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذ -5
 م.2019فبراير  19هـ الموافق 1440جمادي اآلخرة  14بتاريخ  2050122474برقم 

 

 تبدأ السنة المالية للشركة من بداية ش ر يناير من كل سنة ميالدية وتنت ي بن اية ش ر ديسمبر من نفس السنة.
 

ة أن ينشتتتتت  ل ا فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل وخار  يقع المركز الرئيستتتتتي للشتتتتتركة في منطقة الجوف ويجوز لمجلس اإدار
 المملكة العربية السعودية. 

 
 

 اإلعدادأسس   -2

 بيان االلتزام 2-1
المعتمد في المملكة  ( "التقرير المالي األولي"34رقم ) الدوليوفقا لمعيار المحاستتتتبة  المختصتتتترة وليةالمالية األائم القو هذه تم اعداد

ت ا جنباً الا جنب ءوالمعايير واالصتتدارات االخرى الصتتادرة من ال يئة الستتعودية للمحاستتبين القانونيين ويجب قراالعربية الستتعودية 
 .م2019ديسمبر  31مع آخر قوائم مالية للشركة للسنة المنت ية في 

 

المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية المعدة وفقاً  واإفصاحات معلوماتجميع ال المختصرة وليةالمالية األالقوائم  تتضمن ال
ات تفستتيرية مختارة لتفستتير أحداع ومعامالت هامة لف م إيضتتاح، ولكن تم ادرا  ستتياستتات محاستتبية وللمعايير الدولية للتقرير المالي

تم قراءت ا بالتوافق مع القوائم يويجب أن خيرة، التغيرات في المركز المالي واالداء المالي للشتتتتتتركة منذ القوائم المالية الستتتتتتنوية اال
 وليةاألن نتائج الفترة إضتتتتافة لذلك، فإ .)"القوائم المالية الستتتتنوية االخيرة"( م2019ديستتتتمبر  31المالية الستتتتنوية للشتتتتركة كما في 

 .م2020ديسمبر  31قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً علا النتائج المتوقعة للسنة المالية المنت ية في  م2020 سبتمبر 30المنت ية في 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المختصرة وليةالمالية األات مختارة حول القوائم إيضاح
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة( أسس اإلعداد  -2

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2

 المختصرة باللاير السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. وليةتم عرض هذه القوائم المالية األ

 
 أساس القياس 2-3

مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا االعتراف بالتزامات المنافع المحددة للموظفين تم اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة علا اساس 
 لتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.بالقيمة الحالية لإل

 
 

 الهامة االحكام والتقديرات -3

تؤثر في تطبيق الستتياستتات وافتراضتتات ستتتخدام أحكام وتقديرات امن االدارة  للشتتركة المختصتترة وليةالمالية األيتطلب إعداد القوائم 

واإفصتتتتاحات المرفقة واإفصتتتتاح عن المطلوبات  والمصتتتتاريفالمحاستتتتبية والمبالم المدرجة للموجودات والمطلوبات واإيرادات 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. .المحتملة
 

والمصادر ال امة  وطرق االحتساب االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة استخدمت اوالتي ال امة األحكام والتقديرات  ان

 .م2019ديسمبر  31للسنة المنت ية في لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية االخيرة 

 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة -4

مع تلك المتبعة في اعداد القوائم  المختصتترة وليةالمالية األتتوافق الستتياستتات المحاستتبية وطرق االحتستتاب المطبقة في اعداد القوائم 

أو التعديالت علا المعايير هناك عدد من التعديالت علا المعايير ، م2019ديستتتمبر  31المالية الستتتنوية للشتتتركة للستتتنة المنت ية في 

سارية   .المختصرة وليةالمالية األولكن ليس ل ا تأثير جوهري علا هذه القوائم  م2020يناير  1التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من ال

 المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ. بالتطبيقلم تقم الشركة 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 المختصرة )غير مراجعة( وليةات مختارة حول القوائم المالية األإيضاح
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 ممتلكات وآالت ومعدات -5

 

 
 

 اراضي زراعية *

 
 

 مباني وصوامع

 
 

 وملحقاتهاآبار 

آليات وعدد ومعدات 
زراعية واثاث 

 وتجهيزات

 
 

 وسائل نقل

 
 

 طرق المشروع

 
اشجار ونباتات 

 مثمرة

 
اشجار ونباتات غير 

 مثمرة

 
 

 الثروة الحيوانية

 
 مشاريع

 قيد التنفيذ **

 
 

 إجمالي

            التكلفة

 1,156,342,357 1,434,694 309,774 92,313,496 303,930,872 32,834,317 37,513,209 181,200,010 367,299,684 80,787,301 58,719,000 م2020يناير  1الرصيد في 

 15,118,643 3,791,840 - 7,622,435 - - 1,046,100 1,419,963 481,525 756,780 - إضافات

 (2,568,092) - - - - - (472,762) (1,367,665) (727,665) - - إستبعادات

 - ( 120,600) - ( 57,711,767) 57,711,767 - 75,600 - - 45,000 - تحويالت

 1,168,892,908 5,105,934 309,774 42,224,164 361,642,639 32,834,317 38,162,147 181,252,308 367,053,544 81,589,081 58,719,000 م2020سبتمبر  30الرصيد في 

            

            االستهالكمجمع 

 615,627,407 - 309,763 430,467 59,042,152 16,439,532 35,924,253 135,786,329 319,579,357 48,115,554 - م2020يناير  1الرصيد في 

 27,031,990 - - - 10,612,455 740,624 874,006 6,916,057 6,582,926 1,305,922 - إضافات

 (2,164,258) - - - - - (208,086) (1,367,664) (588,508) - - إستبعادات

 36,670,627 - - 9,603,618 9,346,613 2,764,325 - - 11,893,171 - 3,062,900 * هبوط في القيمة

 677,165,766 - 309,763 10,034,085 79,001,220 19,944,481 36,590,173 141,334,722 337,466,946 49,421,476 3,062,900 م2020سبتمبر  30الرصيد في 

            

            صافي القيمة الدفترية

 491,727,142 5,105,934 11 32,190,079 282,641,419 12,889,836 1,571,974 39,917,586 29,586,598 32,167,605 55,656,100 م2020سبتمبر  30

 540,714,950 1,434,694 11 91,883,029 244,888,720 16,394,785 1,588,956 45,413,681 47,720,327 32,671,747 58,719,000 م2019ديسمبر  31

 

الشتتركة  قامتخالل الفترة المالية الحالية  .الشتتركة هذه األراضتتي تملكم صتتدرت موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة علا 2020يونيو  24بتاريخ  .(14) رقم إيضتتاحتتمثل األراضتتي الزراعية في منحة حكومية مقام علي ا مباني الشتتركة وأنشتتطت ا وأعمال ا  *
لاير ستتعودي وفق تقييم معتمد من مقيمين معتمدين من ال يئة  515,444,500التي تم تملك ا مبلم ألراضتتي الزراعية . بلم متوستتط القيمة العادلة ل(15)إيضتتاح  تملك المستتاحة األرض التي لم يتم واآلالت والمعدات الممتلكات وبتستتجيل هبوط في قيمة األراضتتي 

 (.1210000934ترخيص رقم  -دية للمقيمين المعتمدين عضو بال يئة السعو -للتقييم العقاري  إسنادشركة و 1210000115ترخيص رقم  - عضو بال يئة السعودية للمقيمين المعتمدين -شركة عراقة للتقييم العقاري . )السعودية للمقيمين المعتمدين

 لاير سعودي(. 1,022,130: م2019لاير سعودي دفعات مقدماً لشراء ممتلكات ومعدات ) 3,026,910قيد التنفيذ مبلم  مشاريعتتضمن  **

 رهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.هكتار الواقعة في البسيطاء مع كامل مباني المشروع ومعداته وآالته وملحقاته المتعلقة به أو التي يتم الحصول علي ا من أجل المشروع م 59,790البالم مساحت ا  األرضكافة المباني المقامة أو التي ستقام علا قطعة  
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 الزراعيةشركة الجوف للتنمية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المختصرة وليةالمالية األات مختارة حول القوائم إيضاح
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

 إستثمارات  ـ 6

وقد  -تحت التصتتفية  -في شتتركة جنات لإلستتتثمار الزراعي وهي شتتركة ذات مستتئولية محدودة  ٪11,1لدى الشتتركة إستتتثمار بنستتبة 
لاير سعودي نظراً لتكبد  6,566,948م بإالعتراف بخسائر بكامل قيمة االستثمار البالم في ذلك التاريخ 2016قامت الشركة في عام 

شركة خسائر. كما يتضمن بن شركة  9,5د المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى مبلم ال سعودي يمثل نصيب ال مليون لاير 
 قرض الشركة المستثمر في ا والذي تم الحصول عليه بضمان الشركاء، ولم يتم اإنت اء من اإجراءات الخاصة بالتصفية.ضمان من 

 

ستت م ستت م من أ 6,902بتحويل عدد  -ضتتمن إجراءات التصتتفية  -لزراعي قامت شتتركة جنات لالستتتثمار ا م2019ديستتمبر 31بتاريخ 
شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية  ٪ 8,6275مقرها بجم ورية مصر العربية، بما يعادل  -شركة مساهمة مصرية  -ملكيت ا ب

في مقابل إلغاء إستثمار شركة  ة الشركةمليون جنيه مصري إلا ملكي 80من رأسمال شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية والبالم 
لشتتركة رخاء لإلستتتثمار الزراعي والتنمية  الملكية، وقد بلم عجز حقوق الجوف للتنمية الزراعية في شتتركة جنات لالستتتثمار الزراعي

 مليون جنيه مصري.  305,6)آخر قوائم مالية مدققة( حوالي  م2019ديسمبر  31كما في 

 
 مخزون ـ 7

 كــمــا فـي 
 م2020 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كــمــا فـي 
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 80,988,233  53,682,947 مخزون انتا  تام

 7,298,778  6,529,580 مدخالت انتا 

 1,282,667  3,844,388 انتا  تحت التشغيل

 17,885,511  18,341,317 قطع غيار 

 14,201,616  16,835,796 مواد تعبئة وتغليف

 2,082,550  2,541,958 محروقات وزيوت وشحوم

 844,709  1,090,193 مواد مساعدة

 102,866,179  124,584,064 

 (17,233,796)  (20,186,812) الحركة يءمخصص مخزون بط : يخصم

 82,679,367  107,350,268 

 
 

 إدارة المخاطر الزراعية

 المتعلقة بأنشطت ا الزراعية:تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية و

 المخاطر التنظيمية والبيئية: (أ
ضتتتعت الشتتتركة مجموعة من الستتتياستتتات ع الشتتتركة لكافة القوانين واالنظمة الستتتارية في المملكة العربية الستتتعودية، وقد وتخضتتت

 البيئية المعمول ب ا. القوانين االجراءات التي ت دف الا االلتزام بكافةو
 

 بالمناخ:المخاطر المتعلقة  (ب
مراقبة هذا النوع من وتقوم الشركة بتتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغيرات المناخية والعوامل الطبيعية االخرى، 

 المخاطر ب دف التقليل من حجم الخسارة الناجمة عن ا. 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المختصرة وليةالمالية األات مختارة حول القوائم إيضاح
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
  ذمم مدينة تجارية -8

 كــمــا فـي  
 م2020 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كــمــا فـي  
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 38,290,235  69,581,822 تجارية مدينة ذمم 

 (2,713,548)  (7,147,062) الخسائر االئتمانيةمخصص يخصم: 

 62,434,760  35,576,687 

 
 
  نقد وما في حكمه ـ 9

 كــمــا فـي  
 م2020 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 كــمــا فـي  
 م2019ديسمبر  31

 )مراجعة(

 104,307  74,981 بالصندوقنقد 

 65,326,202  24,225,769 البنوك لدىنقد 

 24,300,750  65,430,509 

 
 
 رأس المال ـ10

 لاير سعودي. 10مليون س م بقيمة اسمية للس م  30مليون لاير سعودي مقسم إلا  300رأس مال الشركة يبلم 
 
 
 احتياطي نظامي -11

من صتتافي الدخل إلا االحتياطي  ٪10تجنيب  للشتتركةوفقاً ألحكام نظام الشتتركات في المملكة العربية الستتعودية والنظام األستتاستتي 
 6بتاريخ . المدفوع من رأس المال ٪30بلم االحتياطي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب عندما يالنظامي 

( من صتتتتافي األرباح لتكوين ئةاعشتتتترة بالم) ٪10إيقاف نستتتتبة التجنيب البالغة علا  العادية للشتتتتركة الجمعيةم وافقت 2020مايو 
 رأس المال.من ٪ 30إحتياطي نظامي للشركة لبلوغ اإحتياطي النظامي أكثر من 

 
 
 ربحية السهم  -12

 

  يوليو 1لفترة الثالثة أشهر من 
 سبتمبر 30حتى 

 المنتهية  التسعة أشهرلفترة  
 سبتمبر 30في 

 
 م2020

 )غير مراجعة (
 م2019 

 )غير مراجعة (
 م2020 

 )غير مراجعة (
 م2019 

 )غير مراجعة (

 1,262,180  26,066,552  (6,431,780)  7,649,157 الفترة )خسارة( صافي دخل

 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 المتوسط المرجح لعدد األس م

للس م من  ةاألساسي ية )الخسارة(الربح
 0,04  0,87  (0,21)  0,25 صافي دخل الفترة
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المختصرة وليةالمالية األات مختارة حول القوائم إيضاح
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 للموظفين المنافع المحددةالتزامات   -13
 سبتمبر 30 

 م2020
 مراجعة()غير 

ديسمبر  31 
 م2019

 )مراجعة(

 20,323,280  20,151,451 القيمة الحالية إلتزامات المنافع المحددة للموظفين

 

 إن الحركة في التزام المنافع المحددة هو كما يلي:
 

 17,677,360  20,323,280 في بداية الفترة / السنةالرصيد 
    

    المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر

 1,975,113  1,664,086 تكلفة الخدمة الحالية

 783,560  574,622 تكلفة الفائدة
    

    المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر

 2,137,259  - الخسائر اإكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات منافع الموظفين

    الحركة في النقد

 (2,250,012)  (2,410,537) المكافأة المدفوعة

 20,323,280  20,151,451 في نهاية الفترة / السنةالرصيد 

 

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

 سبتمبر 30 
 م2020

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31 
 م2019

 )مراجعة(

 2,266,990  1,763,280 تكلفة المبيعات

 276,810  239,464 مصاريف بيع وتوزيع

 214,873  235,964 مصاريف إدارية وعمومية 

 
 منح حكومية  -14

عند اإثبات األولي في تاريخ تمثل قيمة األراضتتتي المحياة والتي تستتتلمت ا الشتتتركة كمنحة من الدولة حيع تم تقييم ا بالقيمة العادلة 
 .المتداولةوضمن المطلوبات غير  (5)إيضاح وتم ادراج ا ضمن بند األراضي منح األرض 

 

، بإجازة تمليك الشركات المساهمة األراضي هـتت(1440جمادى االولا  30)الموافق  م2019فبراير  5 قرر مجلس الوزراء بتاريخ
اء وذلك بعد الوف تم اعادة المستتتتتتاحة المتبقية من األرضوعلا ان ي األرضالمستتتتتتاحة المحياة من  علاالزراعية الممنوحة ل ا بناء 
 باالجراءات النظامية المتبعة.

 

الزراعية الممنوحة ل ا بناء علا  يضاهـ( استلمت الشركة قرار تملك األر1441ذو القعدة  3م )الموافق 2020 يونيو 24بتاريخ 
مليون متر مربع بموجب قرار وزارة  600البالغة  األرضمن اجمالي مساحة  مليون متر مربع 426,5 المساحة المحياة والبالغة

بتاريخ  58367، وبموجـب األمـر السامي رقم 567003/1057/1441ورقم  566981/1057/1441البيئة والمياه والزراعة رقم 
هـ(، وجاري المتابعة مع الج ات المختصة لالنت اء من اإجراءات الالزمة الخاصة 1441شوال  28م )الموافق 2020 يونيو 20

م، إيضاح 2020سبتمبر  30خالل الفترة المنت ية في  خرىيرادات أل المنحة كإيبتسجالشركة  إدارة قامتوبناًء عليه الملكية. بنقل 
 .(15رقم )
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المختصرة وليةالمالية األات مختارة حول القوائم إيضاح
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 إيرادات / )مصاريف( أخرى، بالصافي -15

 

 
 لاير سعودي والناتج مما يلي: 25,458,845 مبلم األخرى اإيرادات / )المصاريف( صافي تضمنت
 

ذو القعدة  3)الموافق  يونيو 24لاير سعودي، حيع ورد للشركة بتاريخ  58,719,000اإيراد الناتج عن تسجيل المنحة بمبلم 
مليون متر مربع بموجب قرار  426,5المحياه والبالغة  المساحةهـ( قرار تملك األرض الزراعية الممنوحة ل ا بناء علا 1441

 58367، وبموجب األمر السامي رقم 56700/1057/1441ورقم  566981/107/1441م وزارة البيئة والمياه والزراعة رق
بتسجيل هبوط في قيمة األراضي الزراعية التي لم كما قامت الشركة هـ(، 1441شوال  28م )الموافق 2020يونيو  20بتاريخ 

بمبلم المقامة علي ا ات واآلالت والمعدات  بوط في الممتلكال قيمة تسجيل، وكذلك لاير سعودي 3,062,900مبلم تتملك ا الشركة ب
لاير سعودي، وجاري المتابعة مع  3,067,760والنقل بمبلم زالة ، باإضافة إلا إثبات تكلفة اإلاير سعودي 27,129,494

 . الج ات ذات العالقة إصدار صك الملكية

 
 ةازكال -16

 قال يئة العامة للزكاة والدخل لستتداد فر ربط زكوي أولي منتستتلمت الشتتركة  مليون لاير ستتعودي حيع 4,6تضتتمن الزكاة مبلم ت
تقديم بعليه قامت الشتتتتتتركة مليون لاير ستتتتتتعودي، و 7,6مبلم جمالي بإم 2018 حتام 2015من  لستتتتتتنواتربوطات زكوية عن ا

علا تلك المستتتندات قامت ال يئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الربط الزكوي  وبناءالمستتتندات الالزمة لل يئة العامة للزكاة والدخل 
 م.2020سبتمبر  30مليون لاير سعودي وقد تم سداد الفرق خالل الفترة المنت ية في  4,6ليصبح إجمالي الفرق 

 
 إدارة المخاطر  -األدوات المالية  -17

والذمم المدينة من النقد وما في حكمه،  يللشتتتركة بشتتتكل أستتتاستتت المختصتتترة وليةاألفي قائمة المركز المالي  تتكون األدوات المالية
 والمصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى.الذمم الدائنة التجارية وواألرصدة المدينة األخرى والقروض ، التجارية

 

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

 

لم تقم الشتتتركة بأية عمليات ذات أهمية نستتتبية بالعمالت عدا اللاير الستتتعودي، والدوالر األمريكي. وحيع أن ستتتعر صتتترف اللاير 
 .جوهريبشكل مخاطر العمالت ترى إدارة الشركة أن ا غير معرضة لمقابل الدوالر األمريكي لذا  ثابتالسعودي 

 

 مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية. إن االدوات 
ينة والذمم المدمن النقد وما في حكمه  يالمالية الخاصتتتة بالشتتتركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإئتمان تتضتتتمن بشتتتكل أستتتاستتت

. تقوم الشتتتركة بإيداع أموال ا في بنوك ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى الشتتتركة ستتتياستتتة بخصتتتوص حجم التجارية
األموال المودعة في كل بنك وال تتوقع اإدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما ال تتوقع اإدارة أن تتعرض لمخاطر 

لعمالء نظراً ألن لدي ا قاعدة عريضتتة من العمالء التي تعمل في أنشتتطة مختلفة ومواقع متعددة كما أن ا إئتمان هامة من حستتابات ا
 تقوم بمراقبة المدينون التجاريون القائمة دورياً لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيل ا.

 

 مخاطر السيولة
المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاق ا. تتم مراقبة إحتياجات  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة علا مقابلة التزامات ا

 السيولة علا أساس ش ري وتعمل اإدارة علا التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاق ا.
 

ئنة أخرى، وتعمل الشتتركة تتكون المطلوبات المالية للشتتركة من القروض والذمم الدائنة التجارية ومصتتاريف مستتتحقة وأرصتتدة دا
علا الحد من مخاطر الستتتيولة عن طريق التأكد من توفر النقد الالزم، باإضتتتافة إلا إجراء موائمة بين فترات تحصتتتيل أرصتتتدة 

 المدينون التجاريون وفترات سداد القروض وأرصدة الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى.
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 الزراعيةشركة الجوف للتنمية 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المختصرة وليةالمالية األات مختارة حول القوائم إيضاح
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 )تتمة(إدارة المخاطر  -األدوات المالية  -17

 
 مخاطر أسعار العموالت

التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر علا الربح المستتتتتتتقبلي أو القيم العادلة تظ ر مخاطر العموالت من 
 لألدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهرياً.

 
 القيمة العادلة

لبيع أحد الموجودات أو يتم دفعه لتحويل أي من المطلوبات في معاملة في ظروف إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسليمه 
اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وعلا هذا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات 

 تند إلا السوق واإفتراضات التي يستخدم ا المشاركون في السوق.القيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة العادلة علا اساس القياس المس
 

 :تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداً الا المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي
 المالية.المستوى االول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات  -
المستتتوى الثاني: أستتاليب تقييم تعتمد علا مدخالت تؤثر علا القيمة العادلة ويمكن مالحظت ا بشتتكل مباشتتر أو غير مباشتتر في  -

 السوق.
المستوى الثالع: أساليب تقييم تعتمد علا مدخالت تؤثر علا القيمة العادلة وال يمكن مالحظت ا بشكل مباشر أو غير مباشر في  -

 السوق.
 

 إدارة الشركة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المتداولة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمت ا الدفترية.وترى 

 
 

   المعلومات القطاعية -18

ي وتصتتنيع وتستتويق المنتجات صتتناعيتكون النشتتاط الرئيستتي للشتتركة من قطاعات تشتتتمل علا اإنتا  الزراعي بشتتقيه النباتي وال
 لكل قطاع:  م2019 سبتمبر 30و  م2020 سبتمبر 30النباتية. فيما يلي بياناً بالمعلومات القطاعية المختارة في 

 

 م2020 سبتمبر 30
 اإلجمالي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  )غير مراجعة(

 167,146,798 119,097,968 48,048,830 اتمبيعال

 27,031,990 9,299,727 17,732,263 االست الك

 26,066,552 27,809,246 (1,742,694) صافي )الخسارة( الدخل الفترة  

 730,483,927 498,051,992 232,431,935 مجموع الموجودات

 

 م2019سبتمبر  30
 اإلجمالي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  )غير مراجعة(

 161,313,889 93,500,837 67,813,052 اإيرادات

 34,448,485 14,849,499 19,598,986 االست الك

 1,262,180 24,178,105 (22,915,925) الدخل  )الخسارة( / صافي

 801,669,202 359,319,276 442,349,926 مجموع الموجودات
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المختصرة وليةالمالية األات مختارة حول القوائم إيضاح
  م2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 )باللاير السعودي(

 

  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة - 19

الشتتركة ومنشتتدت مدارة أو  تتمثل األطراف ذوي العالقة في كبار المستتاهمين واعضتتاء مجلس اإدارة وكبار موظفي اإدارة في
 يمارس علي ا تأثيراً هاماً من قبل هذه األطراف. وفيما يلي بيان باألطراف ذات العالقة بالشركة:

 

 طبيعة العالقة البيان

 أطراف ذوي عالقة أعضاء مجلس اإدارة بالشركة

 أطراف ذوي عالقة كبار موظفي اإدارة بالشركة
 

 

 اإدارة وكبار التنفيذينبدالت ومكافدت أعضاء مجلس 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 م 2019  م2020 

 2,256,547  2,723,505 رواتب ومكافدت اإدارة العليا وكبار التنفيذيين

 1,350,000  1,350,000 مكافدت أعضاء مجلس اإدارة

 159,000  207,000 بدل حضور جلسات مجلس اإدارة

 92,061  - االدارة العلياحافز أرباح 

 
 

 االلتزامات المحتملة  - 20

 سبتمبر)لاير سعودي  279,300بمبلم  م2020 سبتمبر 30كما في لدى الشركة التزامات محتملة مقابل إعتمادات مستندية  -
 لاير سعودي(. 2,249,592م: 2019

 

لاير سعودي  6,552,421 الضمان البنكية تقدر بمبلملدى الشركة التزامات محتملة مقابل الجزء غير المغطا من خطابات  -
 لاير سعودي(. 6,557,421م: 2019 سبتمبر)
 
 

 (19 -تأثير فيروس كورونا )كوفيد   - 12
 

  ة،قتصتتتتاديان إلا تعطل األعمال االم، في معظم البلد2020في مطلع عام  (19 -)كوفيد الُمستتتتتجد تفشتتتتي فيروس كورونا  دىأ
وخصتتوصتتاً فيما يتعلق بالخستتائر االئتمانية  ات انتشتتار الوباءثيرات مالية محتملة ناتجة عن تبعتأ يأوتراقب الشتتركة بإستتتمرار 

زيادة الثار المترتبة علا ستتتتتتمرارية وكذلك اآلاال قدرة الشتتتتتركة علالمالية وتقييم ا علا نخفاض قيمة الموجودات االمتوقعة وا
 مات المحتملة.اوااللتزالمحتملة في المطلوبات 

 

القوائم  غير مؤثرة علا أداء الشتتتتتركة وبالتالي لم يتم أي تعديلثار الناتجة عنه إدارة الشتتتتتركة أن تفشتتتتتي الوباء واآل عليه ترى
 المختصرة. وليةالمالية األ

 
 

 المختصرة وليةالمالية األاعتماد القوائم  - 22

 .م08/11/2020 يمن قبل مجلس إدارة الشركة ف المختصرة وليةالمالية األاعتمدت هذه القوائم 
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