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السادة  /المساهمين
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المحترمين

لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة لشركة الجوف للتنمية الزراعية ( شركة مساهمة عامة ) كما هي عليه في 31
مارس  ،2015والقوائم األولية للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساااااااهمين للثالثة اشااااااهر المنتهية بذلك التاريخ،
واإليضـاااااحات المرفقة من  1إلى  8المعتبرة جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية .إن هذه القوائم المالية األولية هي من
مسااااااادولية إدارة الشاااااااركة التي أعدتها وتم تقديمها لنا ما كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها .لقد تم مراجعة القوائم المالية
األولية للفترة المنتهية في  31مارس  2014من قبل مدقق آخر والذي أصاادر تقرير الفحص المحدود رير المتحفع عليها بتاريخ
 13جمادى اآلخرة 1435هـ الموافق  13إبريل 2014م.
كان فحصنا فحصا ً محدودا ً وفقـااااااااا ً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
يتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية واالستفسار من األشخاص المسئولين
في الشاااااااركة عن األمور المالية والمحاسااااااابية .يعد هذا الفحص أقل نطاقا ً من عملية المراجعة التي تتم وفقا ً لمعايير المراجعة
المتعارف عليها ،والتي تهدف أساسا ً إلى إبداء الرأي في القوائم المالية ككل ،لذا فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.
بنا ًء على الفحص المحدود الذي قمنا به ،لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية األول ية المرفقة
لكي تتفق ما المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمالئمة لعروف الشركة.

التاريخ  19 :جمادى اآلخرة  1436هـ
الموافق 08 :إبريل  2015م

المحاسبون المتضامنون

حمود بن علي الربيعان
(ترخيص )222
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركه مساهمة عامة)
قائمة المركز المالي األولية
(غــير مـراجعة)
كما في  31مارس 2015
(لاير سعودي)
إيضاح

2015

2014

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد في الصندوق ولدى البنوك
استثمارات في مرابحات اسالمية
ذمم مدينة ،صافي
مخزون ،صافي
مصروفات زراعية مدجلة
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

2
2
2
2
2

مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات رير المتداولة:
استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيا
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
موجودات حيوية

2
2
2

6,566,948
260,854,652
205,964,601

2

33,936,884

36.232.016

507,323,085
915,990,748

507.864.841
830.711.562

نفقات مدجلة  ،صافي
مجموع الموجودات رير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة:
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل– الجزء المتداول
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى
المطلوب ألطراف ذوي عالقة
توزيعات مستحقة للمساهمين
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات ريرالمتداولة:
قروض طويلة األجل– الجزء رير المتداول
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات رير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
منح حكومية مشروطة – أراضي
احتياطي نعامي
احتياطي عام
أرباح مبقاة
مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

2

2

3
2
2

47,108,171
11,694,109
48,224,827
122,423,670
160,666,383
18,550,503

25.299.935
11.593.774
37.441.480
130.217.832
109.121.147
9.172.553

408,667,663

322.846.721
6.566.948
279.685.426
185.380.451

35,542,577
13,343,649
178,026
48,207,832

5.000.000
8.938.584
40.292.846
23.930.473
3.000
43.241.682

97,272,084

121.406.585

44,451,080
15,734,560
60,185,640
157,457,724

15.447.418
13.968.764
29,416,182
150.822.767

300,000,000
58,719,000
135,701,342
62,500,000
201,612,682
758,533,024

300.000.000
58.719.000
125.519.107
62.500.000
133.150.688
679.888.795

915,990,748

830.711.562

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  8جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة عامة)
قائمة الدخل األولية
(غيــر مـراجعـــة)
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2015
(لاير سعودي)

من  1يناير إلى  31مارس
2014
2015
إيضاح
53,181,736
()34,902,370

46.837.729
()30.896.428

2

المبيعات
تكلفة المبيعات

18,279,366

15.941.301

()7,830,911
()2,218,307

()8.626.028
()1.829.706

الدخل من التشغيل
إيرادات أخرى

8,230,148
782,821

5.485.567
87.303

صافي دخل الفترة قبل الزكاة

9,012,969

5.572.870

()391,082

()381.794

8,621,887

5.191.076

مجمل الربح
مصروفات بيا وتوزيا
مصروفات إدارية وعمومية

استدراك الزكاة

2
2

2

صافي دخل الفترة
عدد األسهم العادية
حصة السهم من صافي دخل الفترة

30.000.000
0.29

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  8جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية
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30.000.000
0.17

شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة عامة)
قائمة التدفقات النقدية األولية
(غـيـر مـراجعـة)
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2015
(لاير سعودي)
2015
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي دخل الفترة
تعديالت لتسوية صافي دخل الفترة إلى صافى
التدفق النقدي المتولد من األنشطة التشغيلية:
استهالكات
إطفاءات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص الزكاة
أرباح بيا ممتلكات وآالت ومعدات

2014

8,621,887

5.191.076

10,589,542
5,423,861
554,123
391.082
25.580.495

10.380.140
5.521.499
450.651
381.793
()121,998
21.803.161

التغير في بنود رأس المال العامل:
استثمارات في مرابحات إسالمية
الذمم المدينة
المخزون
مصروفات زراعية مدجلة
صافي التغير في رصيد المطلوب ألطراف ذوي عالقة
مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
الذمم الدائنة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
مكافأة نهاية خدمة مدفوعة
زكاة مدفوعة

()11.694.109
29,418,196
29,205,310
()60,853,116
()240,920
()2,114,543
14,236,046
()3,270,061
()341,024
()2,805,196

21.896.084
5.039.991
()44.403.680
()898.120
()1.458.276
9.149.927
()549.107
()19.495
-

صافي التدفق النقدي المتولد من األنشطة التشغيلية

17,121,078

10.560.485

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء موجودات ثابتة وحيوية
المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
نفقات مدجلة

()8,883,005
()347,528

()10.615.277
122.000
()1.525.619

صافي التدفق النقدي المستخدم فى األنشطة االستثمارية

()9,230,533

()12.018.896

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
صافي التغير في التسهيالت البنكية
صافي التغير في توزيعات مستحقة للمساهمين

()2,265,720
()11,100

()2.499.974
()2.000

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

()2,276,820

()2.501.974

صافي النقد المتولد(/المستخدم) خالل الفترة
أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة
أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

5,613,725
41,494,446
47,108,171

()3.960.385
29.260.320
25.299.935
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة عامة)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
(غـيـر مـراجعـة)

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2015
(لاير سعودي)

البيان

راس المال

منح حكومية

احتياطي نظامي

احتياطي عام

أرباح مقترح
توزيعها

أرباح مبقاة

اإلجمالي

2014
الرصيد كما في  1يناير2014
إضافات إلى رأس المال
صافي دخل الفترة
المحول لالحتياطي العام
توزيعات أرباح مدفوعة

250.000.000
50.000.000
-

58.719.000
-

125.000.000
519.107
-

62.500.000
-

178.478.719
()50.000.000
5.191.076
()519.107
-

25.000.0000
()25.000.000

699.697.719
5.191.076
()25.000.000

الرصيد كما في  31مارس 2014

300.000.000

58.719.000

125.519.107

62.500.000

133.150.688

-

679.888.795

2015
الرصيد كما في  1يناير2015
صافي دخل الفترة
توزيعات أرباح مدفوعة

300.000.000
-

58.719.000
-

135.701.342
-

62.500.000
-

192.990.795
8,621,887
-

30.000.000
()30,000,000

779.911.137
8,621,887
()30,000,000

الرصيد كما في  31مارس 2015

300,000,000

58,719,000

135,701,342

62,500,000

201,612,682

-

758,533,024

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  8جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2015
إيضاح  - 1الوضع النظامي وطبيعة النشاط
إن شركة الجوف للتنمية الزراعية (" الشركة ") هي شركة مساهمة سعودية تمارس نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 3400004730
والصادر من مدينة سكاكا بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  9جمادى اآلولى 1409هـ الموافق  18مارس 1988م بالسجل
وبموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارةرقم  63والصادر بتاريخ  24ربيا االخر 1409هـالموافق  3مارس 1988م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في القيام باالنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني وتصنيا وتسويق المنتجات النباتية و الحيوانية.
يقا المركز الرئيسي للشركة في منطقة الجوف ويجوز لمجلس االدارة أن ينشئ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخل وخارج المملكة العربية
السعودية.
إيضاح  - 2أهم السياسات المحاسبية
تم إعداد هذه القوائم المالية االولية وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والصادرة عن الهئية السعودية للمحاسبين القانونيين ،وفيما يلي
ملخص ألهم السياسات المحاسبية المالئمة لطبيعة عمل الشركة:
استخدام التقديرات:
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية من اإلدارة استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تدثر على تطبيق السياسات وعلى قيم الموجودات
وااللتزامات واإليرادات والمصروفات.
وتعتمد هذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متنوعة تراها إدارة الشركة معقولة في عل العروف
واألحداث الجارية ،حيث يتم بنا ًء عليها تحديد القيم الدفترية للموجودات وااللتزامات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة ويتم االعتراف بأي فرق في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تغيير
تلك التقديرات ،وإذا كانت الفروق تدثر على الفترة التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية ،عندئ ٍذ تدرج هذه الفروق في الفترة التي تم فيها
التعديل والفترات المستقبلية.
أهم البنود واإليضاحات الخاصة بها والمستخدم فيها هذه التقديرات والحكم الشخصي هي المصروفات المستحقة وااللتزامات األخرى
والمخصصات وااللتزامات المحتملة.
تقوم الشركة بتطبيق السياسات المحاسبية اآلتية بثبات وهي تتفق ما تلك المطبقة في جميا الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية األولية.
استثمارات في مرابحات اسالمية:
يتم تسجيل االستثمارات في المرابحات االسالمية بالتكلفة وتسجيل ايراداتها وفقا لمبدأ االستحقاق.
الذمم المدينة :
يتم إثبات الذمم المدينة والحسابات المدينة األخرى بالتكلفة ناقصا ً منها أي انخفاض في قيمتها .
المخزون:
أ – يتم احتساب تكلفة المواد الخام وقطا الغيار على أساس التكلفة الفعلية ووفقا ً لطريقة المتوسط المرجح.
ب – يتم تقييم اإلنتاج التام من القمح واألعالف والخضروات والفاكهة ورراس النحل وفقا للتكلفة او السوق أيهما أقل وتحدد التكلفة وفقا
لتكلفة المواد والعمالة.
المباشرة باالضافة للمصروفات رير المباشرة المتعلقة بها على أساس قوائم التكاليف االجمالية التي يتم إعدادها.
مصروفات زراعية مؤجلة:
تتضمن تكاليف االنتاج قصيرة االجل للزراعات القائمة والتي تشمل المواد من بذور واسمدة ومبيدات والعمالة المباشرة وتكاليف االنتاج
االخرى رير المباشرة المتعلقة بها والتي لم تصل بعد لمرحلة الحصاد وذلك لحين اكتمال نموها وحصادها.
مصروفات مدفوعة مقدما ُ وأرصدة مدينة أخرى:
ً
يتم إثبات الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى بالتكلفة ناقصا منها أي انخفاض في قيمتها.
استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:
يتم قياس األوراق المالية المتاحة للبيا في قائمة المركز المالي األولية على أساس القيمة العادلة ،هذا ويتم إثبات المكاسب والخسائر رير
المحققة في بند مستقل ضمن مكونات حقوق المساهمين األولية .
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2015
إيضاح  - 2أهم السياسات المحاسبية (تابع)
الممتلكات والمعدات:
تعهر الممتلكات واآلالت والمعدات بتكلفتها التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم ومخصص االنخفاض في القيمة ،تتضمن التكلفة النفقات
المرتبطة مباشرة باقتناء األصل.
يتم رسملة النفقات الالحقة التي تددي إلي زيادة المزايا االقتصادية المستقبلية للموجودات ,ويتم إثبات جميا النفقات األخرى بقائمة الدخل
األولية كمصروف عند تحملها.
المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد أحد الممتلكات واآلالت والمعدات يتم تحديدها بمقارنة المتحصالت من استبعاد هذا األصل ما صافي
تكلفته الدفترية ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن اإليرادات األخرى بقائمة الدخل األولية .
يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات القابلة لالستهالك بطريقة القسط الثابت وتحميله على قائمة الدخل األولية وذلك على مدار العمر
اإلنتاجي المقدر لكل نوع من أنواع الموجودات.
وفيما يلي بيان بنسب االستهالك لكل نوع من أنواع الممتلكات والمعدات للسنة الحالية وسنة المقارنة:
البيان
مباني وصواما
آبار وملحقاتها
اليات ومعدات زراعية
وسائل نقل

البيان
االت وماكينات ومضخات
عدد وادوات
اثاث وتجهيزات
طرق المشروع

نسبةاالستهالك
%10- 3
%25-5
% 20-10
%25-15

نسبةاالستهالك
% 20-6
% 20-10
%25-2,5
%3

إن المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح  ،والتي ال تزيد جوهريا من عمر الموجودات  ،يتم إدراجها ضمن المصروفات.
موجودات حيوية:
تتضمن كافة التكاليف الخاصة بالموجودات الزراعية (االشجار في مرحلة النمو) والتى تتمثل في تكلفة هذه الموجودات والمواد والعمالة
المباشرة والتكاليف االخرى رير المباشرة لحين دخواللموجودات الزراعية مرحلة االنتاج المثمر(االشجار المثمرة) عندئذ يتم البدء في
إستهالكها ,وتتضمن هذه الموجودات الحيوية تكلفة المنحل .
يتم قيد األشجار المثمرة واألشجار في مرحلة النمو والمنحل بالتكلفة ويتم تخفيضها بالخسائر الناتجة عن العروف الطبيعية والتي يتم
تحميلها لقائمة الدخل األولية في الفترة الجارية .
يجرى استهالك األشجار المثمرة والمنحل على مدار العمر اإلنتاجي لها وفقا لطريقة القسط السنوي الثابت  -تكلفة الموجودات الحيوية
(األشجار المثمرة والمنحل) المستبعدة واستهالكها المتراكم يتم حذفها من الحسابات بتاريخ إستبعادها .
ال يتم استهالك األشجار في مرحلة النمو ويتم استبعادها بالقيمة الدفترية في حالة تلفها .
وفيما يلي بيان بنسب االستهالك لكل نوع من أنواع الموجودات الحيوية للسنة الحالية وسنة المقارنة:
نسبةاالستهالك
البيان
نسبةاالستهالك
البيان
%2
نخيل مثمر
%2.5
زيتون مثمر
%7.5
منحل
%10-5
فاكهة مثمرة
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة:
يتم اعتبار االصل المالي منخفضا اذا كان هناك دليل موضوعي يشير الى ان هناك حدث او اكثر له تاثير سلبي على التدفقات النقدية
المستقبيلة المقدرة من استخدام االصل ,ويتم قياس خسائر االنخفاض المتعلقة باصل مالي تم اثباته بالتكلفة المستهلكة بالفرق بين القيمة
الدفترية وا لقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبيلة المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلي لالصل ,يتم قياس خسائر االنخفاض المتعلقة
باصل مالي متاح للبيا باستخدام القيمة العادلة السائدة.
يتم اجراء اختبار االنخفاض للموجودات المالية الهامة بذاتها على مستوى كل اصل بصفة مستقلة ,بالنسبة للموجودات المالية االخرى
فانه يتم اجراء اختبار االنخفاض على مستوى كل مجموعة للموجودات المالية المتبقية على مستوى المجموعات التي تشترك في
خصائص خطر االئتمان.
يتم االعتراف بكافة خسائر االنخفاض في قائمة الدخل األولية ,هذا ويتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة باصل مالي متاح للبيا المثبتة
مسبقا ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية إلى قائمة الدخل األولية.
يتم الغاء خسائر االنخفاض اذا كان يمكن ربط هذا االلغاء بطريقة موضوعية لحدث وقا بعد االعتراف بخسائر االنخفاض ،للموجودات
المالية التي تقاس بالتكلفة المستهلكة والموجودات المالية التي تعتبر اداة مديونية يتم االعتراف باإللغاء في قائمة الدخل ،يتم االعتراف
بإلغاء خسائر االنخفاض للموجودات المالية المتاحة للبيا والتي تعتبرأداة حقوق تساهم مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
األولية.
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شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2015
إيضاح  - 2أهم السياسات المحاسبية (تابع)
نفقات مؤجلة:
يتم إطفاء المصروفات المدجلة على الفترة التقديرية لالنتفاع بها.
دائنون ومصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى:
يتم إثبات الذمم الدائنة بالقيمة االسمية ،كما يتم االعتراف بالمصروفات المستحقة بالقيم التي سيتم دفعها فيالمستقبل وذلك مقابل البضائا والخدمات
التي تم استالمها.
مخصص الزكاة :
يتمإثبات وقياس مخصص الزكاة لكل فترة مالية بصورة مستقلة وفقا ً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة ،هذا وتتم تسوية مخصص
الزكاة في السنة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي ،ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات معيار
العرض واإلفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يتم االستدراك لمكافأة نهاية الخدمة وفقا ً لنعام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويمثل مبلغ مستحق يحمل على قائمة الدخل األولية,
ويتم احتساب هذه المكافأة على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموعف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي
األولية.
االحتياطي النظامي:
تماشيا ً ما متطلبات نعام الشركات والنعام األساسي للشركة  ،يتم اقتطاع ما نسبته  %10من صافي الدخل السنوي وتحويله إلى االحتياطي
النعامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  % 50من رأس المال المدفوع  .إن هذا االحتياطي رير قابل للتوزيا كأرباح .
االحتياطي العام:
يتم تكوين االحتياطي العام بالتحويل من األرباح المبقاة وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية للمساهمين.
مصروفات البيع والتوزيع :
هي تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات الشركة المتعلقة بوعيفة البيا والتسويق.
مصروفات إدارية وعمومية :
هي تلك المصروفات المتعلقة باإلدارة ،والتي ال تتعلق بوعيفة اإلنتاج أو وعيفة البيا والتوزيا وفقا ً للمبادئ المحاسبية الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين .توزع هذه التكاليف بين تكلفة اإليرادات والمصروفات اإلدارية والعمومية ،إن لزم األمر ،بطريقة منتعمة.
ربحية السهم:
يتم احتساب ربح السهم العادي بقسمة صافي دخل الفترة على عدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
االعتراف باإليراد:
يتم االعتراف باإليراد من المبيعات عند تسليم البضائا وإصدار الفواتير للعمالء كما تثبت اإليرادات األخرى عند تحققها وتتبا الشركة أساس
االستحقاق في إثبات اإليرادات لتحميل الفترات المالية بما يخصها من اإليرادات.
ترجمة العمالت األجنبية:
تمسك حسابات الشركة باللاير السعودي ،ويتم إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف المعلنة للعمالت األجنبية
وقت إثبات المعاملة ،وفي تاريخ المركز المالي يتم إعادة تقييم أرصدة الموجودات وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية وفقا ً
ألسعار الصرف المعلنة من البنوك التي تتعامل معها الشركة في ذلك التاريخ ،وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعامالت خالل السنة وعن
إعادة التقييم في تاريخ المركز المالي الموحد بقائمة الدخل األولية.
إيضاح  -3المنح الحكومية المشروطة
يتم قياس المنح الحكومية المشروطة على اساس القيمة العادلة لالصول الممنوحة ,ويتم اثباتها ضمن حقوق المساهمين األولية عند استصالحها.
يبلغ إجمالي مساحة األراضي الممنوحة من وزارة الزارعة للشركة  600كيلو متر مربا منها  450كيلو متر مربا تم استصالحها ولم يتم
إصدار صك بملكية الشركة لها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية األولية علما بأن باقي األرض لم يتم استصالحها حتى تاريخه.

-8-

شركة الجوف للتنمية الزراعية
(شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2015
إيضاح  -4توزيعات األرباح ومخصص الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
إن توزيعات األرباح ومخصص الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة يتم تحميلها على حقوق المساهمين سنويا ً وذلك بعد اعتماد القوائم المالية
المدققة من قبل الجمعية العمومية.
إيضاح  -5االلتزامات المحتملة
يوجد على الشركة التزامات محتمله على شكل خطابات ضمان بمبلغ  20.912.170لاير سعودي ( 18.115.852لاير سعودي  31 :مارس
.)2014
إيضاح  -6االرتباطات الرأسمالية
تتمثل االرتباطات الرأسمالية في إستكمال الشركة لعقود أبرمتها ما الغير لتنفيذ مشروعاتها وقد بلغت في تاريخ إعداد هذه القوائم المالية األولية
 7.496.179لاير سعودي.
إيضاح  -7األدوات المالية – إدارة المخاطر
القيمة العادلة:
هي القيمة التي يمكن فيها مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعه وراربة في المعامالت على أسس تجارية .كما يتم تصنيف األدوات
المالية للشركة وفقا ًلطريقة التكلفة التاريخية  ،ويمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة
للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف جوهريا ً عن قيمها الدفترية.
مخاطر العمالت:
هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية.إن معامالت الشركة هي في الغالب
باللاير السعودي والدوالر األمريكي .وبما أن اللاير السعودي مرتبط بشكل فعال ما الدوالر األمريكي ،فإن مخاطر الصرف أيضا ً تدار بشكل
فعال .
مخاطر االئتمان:
هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يددي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
لقد تم إيداع النقد لدى البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات ما تصنيفات ائتمانية جيدة تعهر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة بالمبلغ األصلي
بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
مخاطر السيولة:
هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات المالية .قد تنجم مخاطر السيولة
عن عدم القدرة على بيا الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة.إن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة على أساس منعم
وتضمن توفر األموال الكافية لمواجهة أية التزامات مستقبلية .
مخاطر أسعار الفائدة :
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتذبذب بسبب التغيرات في أسعار الفائدة
في السوق  .إن الموجودات والمطلوبات المالية في الشركة بتاريخ الميزانية  ،ما عدا القروض  ،ليست عرضة لمخاطر أسعار الفائدة  .بعض
القروض تحمل معدل فائدة عائمة باإلضافة إلى هامش ائتماني على أساس أسعار الفائدة السائدة في السوق .وقد اعتمدت الشركة إستراتيجية
التحوط للسيطرة على التعرض لتقلبات أسعار الفائدة.
إيضاح  -8أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتفق ما العرض المستخدم للفترة الحالية.
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