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  شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
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 م2021 سبتمبر  30في  المنتهية أشهر تسعةاللفترة 
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 صفحة  

   

 2 مراجع الحسابات المستقلفحص  تقرير -

   

 3 )غير مراجعة( المختصرة األوليةقائمة المركز المالي  -

   

 4 )غير مراجعة(  المختصرة األوليةخر والدخل الشامل اآل الربح أو الخسارةقائمة  -

   

 5 )غير مراجعة( المختصرة األولية مساهمينالقائمة التغيرات في حقوق  -

   

 6 )غير مراجعة(  المختصرة األوليةقائمة التدفقات النقدية  -

   

 14-7 )غير مراجعة( األولية المختصرةالمالية إيضاحات مختارة حول القوائم  -

   

 
   
      
    

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 

1/14



 

 

 











 

 

 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المالية األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم 
  م2021 سبتمبر  30في  ةالمنتهي أشهر تسعةال ةلفتر

 )باللاير السعودي(
 

 والنشاطالتكوين  -1

ان شركة الجوف للتنمية الزراعية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر من مدينة 

تمارس الشركة نشاطها  .م1988ديسمبر  18هـ الموافق 1409جمادى األولى  9والصادر بتاريخ  3400004730سكاكا برقم 

ديسمبر  3هـ الموافق 1409ربيع األخر  24( الصادر عن وزارة التجارة واإلستثمار بتاريخ 63بموجب القرار الوزاري رقم )

  .م1988

 

عسل في زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة وزراعة النخيل وانتاج التمور وزراعة الزيتون وتربية النحل وانتاج اليتمثل نشاط الشركة 

تركيب البيوت ، وةمن وزارة البيئة والمياه والزراعهـ صادر 7/11/1437بتاريخ  3130298379)المناحل( بموجب الترخيص رقم 

 .وانتاج الزيتون الطازج وزيت الزيتون ومخلالت الزيتون وصابون التجميل والفحم ،الزراعية والقيام وتقديم الخدمات الزراعية

 
 السجالت الفرعية: 

 بتاريخ  3400018986م ، سنننننننجل رقءبسنننننننيطا -سنننننننكاكا  -الجوف إلنتاج زيت الزيتون والمخلالت بمنطقة الجوف مصننننننننع  -1

 .م2014ديسمبر  2الموافق  هـ1436صفر  10

 1010500161سننجل فرعي للبيع بالتجزئة لمنتجات األلبان والبيض والزيتون والمخلالت، مخازن المواد الغذائية المبردة برقم  -2

 .م2018ديسمبر  23هـ الموافق 1440ربيع الثاني  16بتاريخ 

 هـ الموافق 1440جماد اول  9بتاريخ  3400117276سجل فرعي لنشاط تقديم الخدمات واالعمال الزراعية برقم  -3

 .م2019يناير  15

والمنتجات الزراعية سجل فرعي للبيع بالجملة للزيوت النباتية، التخزين في مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية  -4

 .م2019فبراير  19هـ الموافق 1440جمادي اآلخرة  14بتاريخ  2050122474برقم 

سنننننجل فرعي للبيع بالتجزئة لمنتجات األلبان والبيض والزيتون والمخلالت، التخزين في مسنننننتودعات صنننننوامع الغالل والدقيق  -5

 .م2019يوليو  22هـ الموافق 1440ذو القعدة  19بتاريخ  4030361809ومخازن األغذية والمنتجات الزراعية برقم 

 15بتاريخ  3400119924سجل فرعي لنشاط صناعة المنتجات الغذائية المصنعة من البطاطس، )يشمل رقائق البطاطس( برقم  -6

 م.2020سبتمبر  3هـ الموافق 1442محرم 

 
 .بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنةتبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي 

 
يقع المركز الرئيسي للشركة في منطقة الجوف ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل وخارج المملكة 

  .العربية السعودية
 

 
 
 

 

 
7/14  



 

 

 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( المالية األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم 
  م2021 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 أسس اإلعداد  -2

 بيان االلتزام 2-1

 ً ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) تم اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا

محاسبين ويجب قراءتها جنباً الى جنب مراجعين والالعربية السعودية والمعايير واالصدارات االخرى الصادرة من الهيئة السعودية لل

 .م2020ديسمبر  31مع آخر قوائم مالية للشركة للسنة المنتهية في 
 

 ً  ال تتضمن القوائم المالية األولية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للمجموعة الكاملة من القوائم المالية المعدة وفقا

للمعايير الدولية للتقرير المالي، ولكن تم ادراج سياسات محاسبية وايضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت هامة لفهم 

ي المركز المالي واالداء المالي للشركة منذ القوائم المالية السنوية االخيرة، ويجب أن يتم قراءتها بالتوافق مع القوائم المالية التغيرات ف

 اضافة لذلك، فان نتائج الفترة األولية المنتهية في  .م )"القوائم المالية السنوية االخيرة"(2020ديسمبر  31السنوية للشركة كما في 

 .م2021ديسمبر  31م قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في 2021 رسبتمب 30
 

ين تم اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة على اساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا االعتراف بالتزامات المنافع المحددة للموظف

 .مستقبلية بإستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعةبالقيمة الحالية لاللتزامات ال

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-2

 .تم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة باللاير السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة

 
 

 الهامة االحكام والتقديرات -3

تؤثر في تطبيق السياسات وافتراضات ستخدام أحكام وتقديرات امن االدارة  للشركة المختصرةالمالية األولية يتطلب إعداد القوائم 

واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات  والمصاريفالمحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

 .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات ،المحتملة
 

والمصادر الهامة  وطرق االحتساب االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والتي استخدمتهاالهامة األحكام والتقديرات  ان

 .م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية االخيرة 
 
 

 في السياسات المحاسبية الهامة التغيرات -4

مع تلك المتبعة في اعداد القوائم  المالية األولية المختصرةتتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في اعداد القوائم 

التي دخلت حيز التنفيذ المعايير السارية على هناك عدد من التعديالت ، م2020ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

المبكر  بالتطبيقلم تقم الشركة  .المالية األولية المختصرةولكن ليس لها تأثير جوهري على هذه القوائم  م2021يناير  1اعتباراً من 

 .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(

  م2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 )باللاير السعودي(

 
 ممتلكات وآالت ومعدات -5
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 اراضي زراعية

 
 

 مباني وصوامع

 
 

 آبار وملحقاتها

وعدد  آليات
ومعدات زراعية 

واثاث 
 وتجهيزات

 
 

 وسائل نقل

 
 

 طرق المشروع

 
اشجار ونباتات 

 مثمرة

 
اشجار ونباتات 

 غير مثمرة

 
ثروة 
 حيوانية

 
 مشاريع

 قيد التنفيذ

 
 

 إجمالي

            التكلفة

 1,124,396,710 5,368,857 309,774 43,699,099 352,787,369 23,721,326 38,518,147 182,452,557 339,874,400 82,009,081 55,656,100 م2021يناير  1 كما في

 38,491,392 13,768,516 - 7,234,588 - 207,600 153,000 9,619,033 7,292,734 215,921 - إضافات

 - (1,645,718) - - - - - 1,629,653 - 16,065 - تحويالت

 1,162,888,102 17,491,655 309,774 50,933,687 352,787,369 23,928,926 38,671,147 193,701,243 347,167,134 82,241,067 55,656,100 م2021سبتمبر   30في  كما

            االستهالكمجمع 

 635,297,067 - 309,763 9,603,617 73,711,156 10,917,707 36,796,981 143,520,055 310,559,662 49,878,126 - م2021يناير  1في  كما

 25,143,496 - - - 10,695,634 613,485 567,483 6,717,207 5,186,553 1,363,134 - ةاستهالك الفتر

 660,440,563 - 309,763 9,603,617 84,406,790 11,531,192 37,364,464 150,237,262 315,746,215 51,241,260 - م2021سبتمبر   30في  كما

            صافي القيمة الدفترية

 502,447,539 17,491,655 11 41,330,070 268,380,579 12,397,734 1,306,683 43,463,981 31,420,919 30,999,807 55,656,100 م2021سبتمبر   30كما في 

 489,099,643 5,368,857 11 34,095,482 279,076,213 12,803,619 1,721,166 38,932,502 29,314,738 32,130,955 55,656,100 م2020ديسمبر  31كما في 



 

   

 

 

 

 شركة الجوف للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مراجعة( المالية األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم 

  م2021 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 
 )باللاير السعودي(

 

 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات -5

 م.07/09/2021الموافق هـ  30/01/1443تتمثل األراضي الزراعية في منحة حكومية، تم استالم صك ملكيتها بتاريخ  -

مشروع تنفيذ شرائح البطاطس والذي حصلت الشركة على موافقة من صندوق التنمية الزراعية للمساهمة التنفيذ تتضمن مشاريع قيد  -
لاير سعودي دفعات مقدماً لشراء  10,108,969مبلغ ن المشاريع تحت التنفيذ كذلك ممليون. وتتض 186المشروع بمبلغ في تمويل 

 لاير سعودي(. 1,022,130م: 2020ممتلكات ومعدات )

وملحقاته  كافة المباني المقامة أو التي ستقام على قطعة األرض الواقعة في البسيطاء مع كامل مباني المشروع ومعداته وآالته -
 المتعلقة به مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي.

 

 إستثمارات  ـ 6

وقد  -تحت التصننفية  -في شننركة جنات لتسننتثمار الزراعي وهي شننركة ذات مسننئولية محدودة  ٪11,1لدى الشننركة إسننتثمار بنسننبة 
لاير سنننعودي نظراً  6,566,948م بإالعتراف بخسنننائر بكامل قيمة االسنننتثمار البالغ في ذلك التاريخ 2016عام  خاللقامت الشنننركة 

مليون لاير سننعودي يمثل نصننيب  9,5كما يتضننمن بند المصنناريف المسننتحقة واألرصنندة الدائنة األخرى مبلغ  .لتكبد الشننركة خسننائر
 .حصول عليه بضمان الشركاء، ولم يتم اإلنتهاء من اإلجراءات الخاصة بالتصفيةالشركة من قرض الشركة المستثمر فيها والذي تم ال

 

سمبر 31بتاريخ  سهم سهم من أ 6,902بتحويل عدد  -ضمن إجراءات التصفية  -لزراعي قامت شركة جنات لالستثمار ا م2019 دي
ستثمار الزراعي والتنمية  شركة رخاء لال صرية  -ملكيتها ب ساهمة م صر العربية، بما يعادل  -شركة م ٪ 8,6275مقرها بجمهورية م

في مقابل إلغاء إسننتثمار  الشننركة مسنناهمينمليون جنيه مصننري إلى  80من رأسننمال شننركة رخاء لالسننتثمار الزراعي والتنمية والبالغ 
لشركة رخاء لتستثمار الزراعي  مساهمينال، وقد بلغ عجز حقوق راعية في شركة جنات لالستثمار الزراعيشركة الجوف للتنمية الز

  .(جنيه مصريمليون  305,6: 2019) مليون جنيه مصري 285,4 مبلغ م2020ديسمبر  31والتنمية كما في 
 

 

 مخزون ـ 7
 كــمــا فـي 

 م2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 

 كــمــا فـي

 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 21,154,298  49,003,142 مخزون انتاج تام

 66,896,330  21,776,705 مدخالت انتاج صناعية

 8,366,516  9,978,072 مدخالت انتاج زراعية

 2,266,934  1,836,243 انتاج تحت التشغيل

 18,369,120  22,495,230 قطع غيار 

 14,399,629  11,337,160 مواد تعبئة و تغليف

 2,248,759  1,906,039 محروقات و زيوت و شحوم

 788,535  787,452 مواد مساعدة

 119,120,043  134,490,121 

 (14,461,015)  (12,081,276) مخصص مخزون بطئ الحركة يخصم:

 107,038,767  120,029,106 
 

 
 موجودات حيوية -8

  في نهاية الفترة/ السنة. التي لم يتم حصادها والمنتجات الزراعية ةالمحاصيل الموسمية المزروعتكاليف تتمثل الموجودات الحيوية في 
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مراجعة( المالية األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم 

  م2021 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 
 )باللاير السعودي(

 
  ذمم مدينة تجارية -9

 كــمــا فـي 

 م2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 

 كــمــا فـي

 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 52,133,427  83,869,167 ذمم مدينة تجارية 

 (8,721,284)  (9,119,744) يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية

 74,749,423  43,412,143 

 
  نقد وما في حكمهـ 10

 كــمــا فـي 

 م2021 سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 

 كــمــا فـي

 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة(

 47,136,789  4,586,512 نقد لدى البنوك

 584,997  - شيكات تحت التحصيل

 -  1,083,865 نقد بالصندوق

 5,670,377  47,721,786 

 
 رأس المال -11

 .لاير سعودي 10مليون سهم بقيمة اسمية للسهم  30مليون لاير سعودي مقسم إلى  300رأس مال الشركة يبلغ 

 
 ياحتياطي نظام -12

٪ من صافي الدخل إلى االحتياطي 10وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة يجب تجنيب 
وقد قررت  ٪ من رأس المال المدفوع30العادية وقف هذا التجنيب عندما يبلغ االحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة 

 . م وقف تجنيب اإلحتياطي النظامي2020مايو  6الجمعية العمومية في إجتماعها بتاريخ 

 
  ربحية السهم -13

 

حتى  يوليو1لفترة الثالثة أشهر من 
 سبتمبر 30

 
 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال

 سبتمبر 30

 

 م2021

 )غير مراجعة (
 

 م2020

 )غير مراجعة (
 

 م2021

 )غير مراجعة (
 

 م2020

 )غير مراجعة (

 26,066,552  10,601,278  7,649,157  3,319,444 دخل الفترة اجمالي

 30,000,000  30,000,000  30,000,000  30,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

للسهم من والمخفض الربح األساسي 
 0,87  0,35  0,25  0,11 دخل الفترة اجمالي
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مراجعة( المالية األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم 

  م2021 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 
 )باللاير السعودي(

 
 إدارة المخاطر  -األدوات المالية  -14

والذمم المدينة للشنننركة بشنننكل أسننناس من النقد وما في حكمه،  المختصنننرة األوليةفي قائمة المركز المالي  تتكون األدوات المالية
 .ىوالمصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة األخرالذمم الدائنة التجارية وواألرصدة المدينة األخرى والقروض ، التجارية

 
 مخاطر العمالت

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

وحيث أن سننعر صننرف اللاير  .لم تقم الشننركة بأية عمليات ذات أهمية نسننبية بالعمالت عدا اللاير السننعودي، والدوالر األمريكي
 .جوهريبشكل مخاطر العمالت ترى إدارة الشركة أنها غير معرضة لمقابل الدوالر األمريكي لذا  ثابتالسعودي 

 
 مخاطر االئتمان

إن  .تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسننننننبب في تكبد الشننننننركة خسننننننارة مالية
والذمم االدوات المالية الخاصننة بالشننركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضننمن بشننكل أسنناس من النقد وما في حكمه 

صوص  .المدينة التجارية سة بخ سيا شركة  شركة بإيداع أموالها في بنوك ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى ال تقوم ال
كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض  .بنك وال تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلكحجم األموال المودعة في كل 

لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العمالء نظراً ألن لديها قاعدة عريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع متعددة 
 .ياً لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلهاكما أنها تقوم بمراقبة المدينون التجاريون القائمة دور

 
 مخاطر السيولة

تتم مراقبة إحتياجات  .تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها
 .أي إلتزامات عند استحقاقها السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة

 

ومصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى، وتعمل الشركة والذمم الدائنة التجارية تتكون المطلوبات المالية للشركة من القروض 
، باإلضننافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصننيل أرصنندة النقد الالزمعلى الحد من مخاطر السننيولة عن طريق التأكد من توفر 

 .واألرصدة الدائنة األخرىالذمم الدائنة التجارية المدينون التجاريون وفترات سداد القروض وأرصدة 

 
 مخاطر أسعار العموالت

المستقبلي أو القيم العادلة تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح 
 ً  .لألدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهريا

 
 مخاطر النشاط

 تتعرض الشركة للمخاطر اآلتية والمتعلقة بأنشطتها الزراعية:

 المخاطر التنظيمية والبيئية (أ
الشركة لكافة القوانين واالنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وقد وضعت الشركة مجموعة من السياسات  تخضع

 واالجراءات التي تهدف الى االلتزام بكافة القوانين البيئية المعمول بها.
 

 المخاطر المتعلقة بالمناخ (ب
والعوامل الطبيعية االخرى، وتقوم الشركة بمراقبة هذا النوع  الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغيرات المناخية تتعرض

 عنها.  من المخاطر بهدف التقليل من حجم الخسارة الناجمة
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مراجعة( المالية األولية المختصرةإيضاحات مختارة حول القوائم 

  م2021 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 
 )باللاير السعودي(

 

 )تتمة(إدارة المخاطر  -األدوات المالية  -14

 
 القيمة العادلة

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

يقوم تعريف القيمة العادلة على اساس القياس المستند إلى السوق واإلفتراضات التي يستخدمها المشاركون في  .القيمة العادلة
 .السوق

 

 :لسل القيمة العادلة استناداً الى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يليتصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تس
 .المستوى االول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات المالية -
مباشر في  المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير -

 .السوق
المسنتوى الثالث: أسناليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشنكل مباشنر أو غير مباشننر  -

 .في السوق
 

والمطلوبات وترى إدارة الشركة أن القيمة العادلة للموجودات تدرج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة، 
 .المتداولة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية

 
   المعلومات القطاعية -15

شقيه النباتي وال ي وتصنيع وتسويق المنتجات صناعيتكون النشاط الرئيسي للشركة من قطاعات تشتمل على اإلنتاج الزراعي ب
 لكل قطاع:  م2020سبتمبر  30و م2021سبتمبر  30فيما يلي بياناً بالمعلومات القطاعية المختارة في  ،النباتية

 
 

 م2021 سبتمبر  30
 اإلجمالي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  )غير مراجعة(

 216,871,324 119,382,491 97,488,833 اتمبيعال

 25,143,496 16,359,755 8,783,741  االستهالك

 10,601,278 9,424,735 1,176,543 الفترة  خل د صافي

 762,712,603 465,389,766 297,322,837 مجموع الموجودات

 

 م2020سبتمبر  30
 اإلجمالي تصنيع -نشاط زراعي  نباتي -نشاط زراعي  )غير مراجعة(

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

 27,031,990 17,732,263 9,299,727 االستهالك

 26,066,552 27,809,246 (1,742,694) دخل الفترة  صافي )خسارة( 

 730,483,927 498,051,992 232,431,935 مجموع الموجودات
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 شركة الجوف للتنمية الزراعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )غير مراجعة( المختصرةالمالية األولية إيضاحات مختارة حول القوائم 

  م2021 سبتمبر  30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 
 )باللاير السعودي(

 

  المعامالت مع األطراف ذوي العالقة -16

تتمثل األطراف ذوي العالقة في كبار المسنناهمين واعضنناء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشننركة ومنشنن ت مدارة أو 
 وفيما يلي بيان باألطراف ذات العالقة بالشركة: .هاماً من قبل هذه األطراف يمارس عليها تأثيراً 

 

 طبيعة العالقة البيان

 أطراف ذوي عالقة أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة

 أطراف ذوي عالقة كبار موظفي اإلدارة بالشركة
 

 

 التنفيذيينبدالت ومكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال 

 م2020  م2021 

 2,348,505  2,204,957 رواتب ومكاف ت اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين

 1,350,000  1,611,111 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة

 207,000  372,333 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

 375,000  562,500 حافز أرباح االدارة العليا

 
 االلتزامات المحتملة  -17

 

بلغننننننننت  م2021 سننننننننبتمبر 30كمننننننننا فنننننننني لنننننننندى الشننننننننركة التزامننننننننات محتملننننننننة مقابننننننننل إعتمننننننننادات مسننننننننتندية  -
 .(لاير سعودي 279,300م: 2020 سبتمبر) لاير سعودي 822,083

 

لننننندى الشنننننركة التزامنننننات محتملنننننة مقابنننننل الجنننننزء غينننننر المغطنننننى منننننن خطابنننننات الضنننننمان البنكينننننة تقننننندر بمبلنننننغ  -
 .لاير سعودي( 6,552,421م: 2020سبتمبرلاير سعودي ) 11,511,421

 
 (19 -تأثير فيروس كورونا )كوفيد   -18

 

سنننتجد )كوفيد  ( في ازدياد وتطور. وبالتالي، من الصنننعب اآلن التنبؤ بمسنننتوى ومدى تأثيره 19 -إن تفشننني فيروس كورونا المج
 الكلي على األعمال واالقتصاد.

 

ستمرار هذه  شكل دقيق في ال تزال مدى ومدة ا التأثيرات غير مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها ب
ستجد )كوفيد    ( ومدى فعالية إجراءات االحتواء المتخذة.19-الوقت الحاضر من حيث معدل تحول فيروس كورونا المج

 

التدابير الوقائية. وعلى الرغم من هذه التحديات، ال تزال قامت الشنننننننركة بتقييم تأثير الفيروس على عملياتها واتخذت بعض 
مراقبتها للوضع عن كثب لتحديث أي مستجدات  الشركةتواصل إدارة  .ة حالياً غير متأثرة إلى حد كبيرأعمال وعمليات الشرك

متوقعة قد تؤثر على عمليات  قد تؤثر على بياناتها المالية، على الرغم من ان االدارة في هذا الوقت ليسننت على علم بأية عوامل
 م او بعده.2021خالل عام  الشركة

 
 المالية األولية المختصرةاعتماد القوائم  -19

 .م04/11/2021 يمن قبل مجلس إدارة الشركة ف المالية األولية المختصرةاعتمدت هذه القوائم 
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