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المالية األولية الموجزةالمعلومات عن مراجع المستقل التقرير فحص 

كة الجوف للتنمية الزراعيةإىل السادة/ مساهمي  شر
(1 /1) 

المقدمة

كة المركز الماىلي األولية لقد قمنا بفحص قائمة  كة"(  الجوف للتنمية الزراعية المرفقة الخاصة بشر ي )"الشر
األولية للرب  ح قائمة الو م 2022يونيو  30كما ف 

ي ذلك أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
ة الستة أشهر المنتهية ف  ة الثالثة أشهر وفتر ات  التاري    خ،لفتر ي حقوق والقوائم األولية للتغيتر

لكية والتدفقاتالمف 

ة الستة أشهرالنقدية    لفتر
 
ي ذلك التاري    خ، وملخصا

ية المهمة واإليضاحات المحاسبية بالسياسات المنتهية ف  عن المسؤولة هي  األخرى. واإلدارة التفستر

 وعرضها  األولية الموجزة المالية القوائم هذه إعداد 
 
ي المملكة 34)الدوىلي المحاسبة الدوىلي للمحاسبة لمعيار لوفقا

" المعتمد ف  ( "التقرير الماىلي األوىلي

ي إبداء استنتاج بشأن هذه
 إىل فحصنا  المعلومات العربية السعودية. وتتمثل مسؤوليتنا ف 

 
 . المالية األولية الموجزة استنادا

نطاق الفحص 

 للمعيار الدوىلي الرتباطات ال
 
مراجع المستقل للمنشأة" النفذ من قبل ( "فحص المعلومات المالية األولية الم  2410فحص )لقد قمنا بالفحص وفقا

ي المملكة العربية السعودية. ويتألف فحص
المالية األولية من طرح استفسارات، بشكل أساسي عىل األشخاص المسؤولير  عن  المعلومات المعتمد ف 

ها من إجراءات الفحص. وي   ةلياألمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحلي ي يتم القيام بها وغتر
ي نطاقه من المراجعة التر

عد الفحص أقل بكثتر ف 

 لذلك فإنه ال يمكننا من الوصول إىل تأكيد بأننا سن
 
ي المملكة العربية السعودية، وتبعا

 للمعايتر الدولية للمراجعة المعتمدة ف 
 
صبح عىل دراية بجميع وفقا

 
 
ي األمور ال

 وبناًء عليه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.  . يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة مهمة التر

 االستنتاج 

 إىل فحصنا، فإنه لم ينم إىل علمنا ما يدعونا إىل االعتقاد 
 
 من جميع الجوانب الجوهرية عدةالمالية األولية الموجزة المرفقة غتر م   المعلوماتبأن استنادا

 
 
ي المملكة العربية السعودية. 34لمحاسبة )لالدوىلي لمعيار لوفقا

 ( المعتمد ف 

أمور أخرى

ي 
كة عن السنة المنتهية ف  ي  صم، وفح2021ديسمتر  31تمت مراجعة القوائم المالية للشر

ي الثالثة والستة أشهر المنتهيتير  ف 
تر  30القوائم المالية لفتر

ي 2021يونيو 
 غتر معدل عىل تلك القوائم بناًء عىل تقريره الصادر ف 

 
 10ـه والموافق 1443شعبان  7، من قبل مراجع حسابات أخر والذي أبدى رأيا

. 2021أغسطس  12ـه الموافق 1443محرم  4م و2022مارس   م عىل التواىلي

كاؤه عن البسام وشر

احمد عبد المجيد مهندس
ي 
 محاسب قانوت 

477 : ترخيص رقم 
 ه 1444محرم  11: جدة

م2022أغسطس  9الموافق: 
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 الشركة واألنشطة الرئيسية -1

إن شركة الجوف للتنمية الزراعية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة الصادر من مدينة 
م. تمارس الشركة نشاطها 1988سمبر دي 18هـ الموافق 1409جمادى األولى  9والصادر بتاريخ  3400004730سكاكا برقم 

ديسمبر  3هـ الموافق 1409ربيع األخر  24( الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار بتاريخ 63بموجب القرار الوزاري رقم )
 م.1988

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

هـ صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، تركيب البيوت 7/11/1437بتاريخ  3130298379)المناحل( بموجب الترخيص رقم 
 .الزراعية والقيام وتقديم الخدمات الزراعية، والزيتون الطازج وزيت الزيتون، ومخلالت الزيتون، وصابون التجميل والفحم

 
 .321سكاكا ص ب  -بسيطا  -للشركة في منطقة الجوف يقع المركز الرئيسي 

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

 
 19تحديث كوفيد 

وما نتج عنه من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية خالل السنتين السابقتين، تواصل  19-باالستجابة النتشار فيروس كوفيد
م مستمرة، بما في 2020بريل إاإلدارة تقييم تأثيره بشكل استباقي على عملياتها. ال تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة في 

مليات إدارة االزمات المستمرة، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها المستهلكين والمجتمع كنطاق أوسع ذلك تشكيل فرق وع
وكذلك ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها. يتم السماح بدخول األفراد الذين حصلوا على اللقاح بشكل كامل في 

 .المزارع ومرافق التصنيع
 

شكل محطة االهتمام الرئيسي مع تنفيذ البرامج التي تساعد في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة ال تزال صحة الموظفين ت
 .٪ من موظفين الشركة بشكل كامل95الموظفين. سهلت اإلدارة حصول الموظفين على اللقاح وتم تطعيم أكثر من 

 
مثل التباعد  19-نتيجة لذلك، تم رفع القيود المتعلقة بكوفيدعلى الصعيد العالمي، كان هناك انخفاض كبير في عدد الحاالت المسجلة 

 .االجتماعي وحظر السفر واشتراط قيام المسافرين بتقديم نتيجة فحص سلبية الختبار بي سي ار
 

رير عنها للفترة لم يكن له تأثير جوهري على نتائج الشركة المالية التي تم التق 19-ن وباء كوفيدأعلى هذه العوامل، تعتقد اإلدارة  بناءً 
 .بما في ذلك االحكام والتقديرات المحاسبية الهامة 2022 يونيو 30المنتهية في 

 
ي عوامل متوقعة قد تغير أعن كثب على الرغم من اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم ب 19-تواصل الشركة مراقبة حالة كوفيد

 .بعدهو أ م2022من تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 
 

 أسس اإلعداد -2
 
 بيان االلتزام 2/1

 34م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 2022يونيو  30تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في 
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية 

عين والمحاسبين. ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية للمراج
قوائم السنوية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية، لذا يجب قرائتها جنباً إلى جنب مع ال

 .م2021ديسمبر  31مالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في ال
 

ة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة تتماشي مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالي
 م.2021ديسمبر  31السنوية للشركة عن السنة المنتهية في 
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 (تتمة)أسس اإلعداد  -2

 
 أسس القياس 2/2

على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، إال إذا سمحت المعايير الدولية للتقرير المالي بالقياس  الموجزةتم اعداد هذه القوائم المالية األولية 
 .وفقاً لطرق تقييم أخرى

 
من اإلدارة وضع األحكام، وتقديرات وإفتراضات إن اعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتطلب 

 التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموجزة. ان هذه التقديرات واالفتراضات
 م.2021ديسمبر  31الهامة قد تم االفصاح بالقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
 لعملة الوظيفية وعملة العرضا 2/3

ركة يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة للشركة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها الش
 لة العرض.)"العملة الوظيفية"(. يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية وعم

 
 إستخدام األحكام والتقديرات -3

األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية على  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة من اإلدارة إستخدام
 .المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

 
تعتبر مناسبة للظروف وتستخدم  إن التقديرات واإلفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي

لتمديد الفترة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى، يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بشكل مستمر. 
لمستقبلية في حال يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات في فترة المراجعة والفترات ا

 .أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية والمستقبلية
 

تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها بالقوائم المالية  للشركةإن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 
 .للسنة السابقة

 
 اإلستمرارية

 ً الموارد الكافية إلستمرار الشركة لقدرة الشركة على اإلستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، ولديها قناعة أن لدى  أجرت إدارة الشركة تقييما
على اإلستمرار على هذا النحو. الشركة أعمالها في المستقبل القريب. إضافة لذلك، فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في قدرة 

 ية على أساس اإلستمرارية.لذا فقد تم إعداد القوائم المال
 

 السياسات المحاسبية الهامة -4
 

  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
م والتي تم شرحها 2022يناير  1ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فان عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من 

الموجزة م، ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية 2021ديسمبر  31في القوائم المالية السنوية للشركة الصادرة في 
 للشركة.

 
 ممتلكات وآالت ومعدات -5

مليون لاير سعودي  48,23م، أضافت الشركة ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ 2022يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات مشاريع تحت التنفيذ  .مليون لاير سعودي( 27م: 2021يونيو  30)فترة الستة أشهر المنتهية في 

تتمثل في الدفعات المقدمة المدفوعة ألنشاء مشروع إلنتاج شرائح البطاطس المقلية وكذلك بعض التوسعات الرأسمالية للشركة، وقد 
 مليون لاير سعودي( 17.93م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )كما في  36.38م مبلغ 2022يونيو  30بلغت كما في 

 (.9)إيضاح 
 

مليون لاير  19,01م، بلغت استهالكات الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 2022يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 مليون لاير سعودي(. 16.56م: 2021يونيو  30سعودي )فترة الستة أشهر المنتهية في 
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  إستثمارات -6

شركة سعودية ذات مسئولية  –مليون لاير سعودي في شركة جنات لالستثمار الزراعي  7٪ وبمبلغ 11,1بنسبة تمتلك الشركة استثمار 
 تحت التصفية، وقد تم االعتراف سابقاً بكامل خسائر االستثمار بكامل الحصة المستثمر فيها. -محدودة 

  

شركة مساهمة  -رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية ٪ من راس مال شركة 78تمتلك شركة جنات لالستثمار الزراعي حصة بنسبة 
٪ لصالح الشركاء وتحولت الحصص بأسمائهم كل حسب 78وبسبب إجراءات التصفية تنازلت الشركة عن حصتها البالغة  -مصرية 

 ي والتنمية.٪ حصة مباشرة في شركة رخاء لالستثمار الزراع8,6نصيبه وعليه أصبحت ملكية شركة الجوف للتنمية الزراعية نسبة 
 

مليون لاير سعودي وذلك بضمانات  100م حصلت شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية على قرض بمبلغ 2009خالل عام 
مقدمة من الشركاء في شركة جنات لالستثمار الزراعي. وبسبب العجز في القوائم المالية وعدم قدرة شركة رخاء لالستثمار الزراعي 

قامت شركة الجوف للتنمية الزراعية بأثبات حصتها في القرض مقابل الضمان المقدم لصالح الصندوق السعودي والتنمية على السداد 
ديسمبر  31مليون لاير سعودي. وقد بلغ عجز حقوق الملكية لشركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية كما في  9,5للتنمية بمبلغ 

 .ون جنيه مصريملي 210م )آخر قوائم مالية مدققة( حوالي 2021
 

القرض المقيد بسجالت شركة رخاء رصيد على تحويل  لالستثمار الزراعي والتنمية بشركة رخاء مساهميناتفق الاالحقه  خالل الفترة
بدون ايه عوائد مالية  مساهمينقرض من ال صبحلي الصناعية لح الصندوق السعودي للتنميةلالستثمار الزراعي والتنمية والمسجل لصا

اعتماده جارى ووالتنمية، رخاء لالستثمار الزراعي الجمعية العمومية لشركة  اجتماع تموبالجنية المصري والحقا لتاريخ القوائم المالية 
 العامة. ةولم يتم تأثير دفاتر الشركة بتلك التسوية لحين اعتماد الجمعي الجهات المختصة من
 

 ودائع ألجل -7
 شهور. 6لمدة  %3بفائدة  سعوديمليون لاير  20وديعة قيمتها شركة باالستثمار مع أحد البنوك المحلية بربط قامت ال

 
 رأس المال -8

م: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 10مليون سهم بقيمة اسمية للسهم  30مليون لاير سعودي مقسم إلى  300يبلغ رأس مال الشركة 
 .مليون سهم( 30
 

 احتياطي نظامي -9
٪ من صافي األرباح إلى االحتياطي 10وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ونظام األساس للشركة يجب تجنيب 

٪ من رأس المال المدفوع وقد قررت 30النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب عندما يبلغ االحتياطي 
 .م وقف تجنيب اإلحتياطي النظامي2020مايو  6العمومية في إجتماعها بتاريخ  الجمعية

 
 قروض وتسهيالت -10

 إيضاح 
 م2022يونيو  30

 )غير مدققة(
م 2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 6,268,381 4,358,834 10/1 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
 -- 61,728,724 10/2 قرض صندوق التنمية الزراعي

 -- 19,593,587 10/3 تسهيالت بنكية إسالمية

  85,681,145 6,268,381 

 2,043,381 61,728,724  غير المتداولةالجزء  -قروض وتسهيالت 
 4,225,000 23,952,421  المتداولةالجزء  -قروض وتسهيالت 

  85,681,145 6,268,381 

 
مليون لاير سعودي وذلك  15,3م بمبلغ 2013السعودي خالل سنة  حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية -10/1

لتمويل إنشاء مشروع مصنع انتاج الزيت والمخلالت وصابون التجميل على أن يتم سداد األقساط على دفعات سنوية متساوية 
-ف أثر وباء كوفيدم وضمن اإلجراءات الحكومية لتخفي2020م. خالل عام 2022م وتنتهي في عام 2018القيمة تبدأ من عام 

على االقتصاد قامت إدارة الصندوق بإعادة هيكلة األقساط التي تستحق خالل أزمة هذا الوباء وتم تعديل األقساط ليتم سداد  19
 .(5)إيضاح  م، إن القرض مضمون بضمان رهن ممتلكات ومعدات المشروع2023أخر قسط في عام 



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (تتمة)ية األولية الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المال
 م2022 يونيو 30 فيلفترة الستة أشهر المنتهية 

 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

-9- 
 

 

 )تتمة( قروض وتسهيالت -10
 

م وقعت الشركة عقد قرض طويل األجل مع صندوق التنمية الزراعية وذلك لتمويل مشروع انشاء 2022فبراير  7بتاريخ  -10/2
مليون لاير  63مليون لاير سعودي وخالل الفترة حصلت الشركة على دفعه بمبلغ  186مصنع شرائح البطاطس المقلية بمبلغ 

م، القرض 2034م على أقساط سنوية متساوية القيمة وتنتهي في عام 2025سعودي، يستحق سداد األقساط ابتداًء من سنة 
 .(5)إيضاح  مضمون بضمان رهن صك األرض ألحدى صكوك األراضي المملوكة للشركة

 

مليون لاير سعودي وذلك لغرض فتح  110ابرمت الشركة اتفاقية مع مصرف اإلنماء للحصول على تسهيالت بنكية بمبلغ  -10/3
 تندية لمشروع شرائح البطاطس المقلية وذلك بضمان المتحصالت من قرض صندوق التنمية الزراعي.االعتمادات المس

 
 ربحية السهم -11
 

 ربحية السهم األساسية: -11/1
تم إحتساب ربحية السهم األساسية بناًء على الربح القابلة للتوزيع على المساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 مليون سهم. 30العادية القائمة بتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة والبالغة 
 

 لفترة الثالثة أشهر 
 يونيو 30المنتهية في 

 لفترة الستة أشهر
 يونيو 30المنتهية في 

 م2022 
 )غير مدققة(

 م2021
 )غير مدققة(

 م2022
 )غير مدققة(

 م2021
 )غير مدققة(

 7,281,834 22,059,022 3,444,418 6,827,189 ربح الفترة
 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 0.24 0,74 0.11 0.23 ربحية السهم األساسية والمخفضة من ربح الفترة

 
 ربحية السهم المخفضة: -11/2

للتوزيع على المساهمين لألسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم يتم إحتساب ربح السهم المخفضة بناًء على الربح القابلة 
 .العادية القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية، إن وجد

 
 خالل الفترة ال يوجد أسهم مخفضة وبالتالي فإن ربح السهم المخفض ال يختلف عن ربحية السهم األساسية.

 
 ارة المخاطرإد -األدوات المالية  -12

للشركة بشكل أساسي من النقد وما في حكمه، والذمم المدينة الموجزة تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي األولية 
 .التجارية، وبعض األرصدة المدينة األخرى والقروض والذمم الدائنة التجارية وبعض األرصدة الدائنة األخرى

 
 مخاطر العمالت -12/1

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

لم تقم الشركة بأية عمليات ذات أهمية نسبية بالعمالت عدا اللاير السعودي، والدوالر األمريكي. وحيث أن سعر صرف اللاير 
 .يكي لذا ترى إدارة الشركة أنها غير معرضة لمخاطر العمالت بشكل جوهريالسعودي ثابت مقابل الدوالر األمر

 
 
 
 
 
 
 
 



 الزراعية للتنمية الجوفشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 (تتمة)ية األولية الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المال
 م2022 يونيو 30 فيلفترة الستة أشهر المنتهية 

 (ما لم يذكر خالف ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
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 تتمة"" إدارة المخاطر -األدوات المالية  -12

 
 مخاطر االئتمان -12/2

تمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية. إن 
األدوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتضمن بشكل أساسي من النقد وما في حكمه والذمم 

يداع أموالها في بنوك ذات موثوقية وقدرة ائتمانية عالية كما أن لدى الشركة سياسة بخصوص المدينة التجارية. تقوم الشركة بإ
حجم األموال المودعة في كل بنك وال تتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما ال تتوقع اإلدارة أن تتعرض 

عريضة من العمالء التي تعمل في أنشطة مختلفة ومواقع  لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العمالء نظراً ألن لديها قاعدة
 .متعددة كما أنها تقوم بمراقبة المدينين التجاريين القائمة دورياً لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها

 
 ً مع هدف البنك إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم، واتساقًا  يتم حاليا

م رفع 2022المركزي السعودي في المحافظة على االستقرار النقدي والمالي، قرر البنك المركزي السعودي خالل شهر مايو 
عن كثب تلك  الشركةفي المئة. تتابع إدارة  1.75إلى  1.25في المئة من  0.5معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبور" بمقدار 

 المالي المحتمل على نتائج أعمالها خالل الفترات القادمة. التغيرات لتحديد األثر
 

 مخاطر السيولة -12/3
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها. تتم مراقبة 

 .أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقهاإحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر 
 

تتكون المطلوبات المالية للشركة من القروض والتسهيالت والذمم الدائنة التجارية وبعض أرصدة دائنة أخرى، وتعمل الشركة 
فترات تحصيل أرصدة على الحد من مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفر النقد الالزم، باإلضافة إلى إجراء موائمة بين 

 .المدينين التجاريين وفترات سداد القروض وأرصدة الذمم الدائنة التجارية واألرصدة الدائنة األخرى
 

 مخاطر أسعار العموالت -12/4
تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم 

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

 القيمة العادلة -12/5
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسليمه لبيع أحد الموجودات أو يتم دفعه لتحويل أي من المطلوبات في معاملة في ظروف 
اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن ان تنشأ الفروقات بين القيم الدفترية 

م تعريف القيمة العادلة على أساس القياس المستند إلى السوق واإلفتراضات التي يستخدمها وتقديرات القيمة العادلة. يقو
 .المشاركون في السوق

 
تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما 

 :يلي
 
 .معلنة في األسواق النشطة لنفس األدوات الماليةالمستوى االول: األسعار السوقية ال -
المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر  -

 .في السوق
ل مباشر أو غير المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشك -

 .مباشر في السوق
 

تدرج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة، وترى إدارة الشركة أن القيمة العادلة للموجودات 
 والمطلوبات المتداولة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
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 المعلومات القطاعية -13

للشركة من قطاعات تشتمل على اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والصناعي وتصنيع وتسويق المنتجات النباتية. يتكون النشاط الرئيسي 
 :م لكل قطاع2021يونيو  30م و2022يونيو  30فيما يلي بياناً بالمعلومات القطاعية المختارة في 

 
 م2022يونيو  30

 )غير مراجعة(
 نشاط زراعي

 نباتي
 نشاط زراعي

 الياإلجم تصنيع

 124,433,384 102,530,381 21,903,003 المبيعات
 19,491,769 11,288,656 8,203,113 االستهالك واإلطفاء

 22,059,022 26,432,657 (4,373,635) صافي )خسارة( دخل الفترة
 871,802,403 513,375,561 358,426,842 مجموع الموجودات

 
 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة(
 نشاط زراعي

 نباتي
 نشاط زراعي

 اإلجمالي تصنيع

 117,062,518 83,196,156 33,866,362 المبيعات
 16,804,717 11,125,175 5,679,542 االستهالك واإلطفاء

 7,281,834 9,253,330 (1,971,496) صافي )خسارة( دخل الفترة
 776,211,312 483,947,309 292,264,003 مجموع الموجودات

 
  المحتملةااللتزامات  -14

لاير سعودي، واعتمادات مستندية  12,803,421م التزامات محتملة مقابل خطابات ضمان بمبلغ 2022يونيو  30لدى الشركة في 
لاير سعودي  378,000لاير سعودي خطابات ضمان و 12,000,000م: 2021ديسمبر 31لاير سعودي ) 84,596,491بمبلغ 

 .(مستنديهاعتمادات 
 

 المقارنةأرقام  -15
 .رقام المقارنة لتتماشى مع العرض الحالي للقوائمأتم إعادة تبويب لبعض 

 
  أحداث الحقة -16

م اجتمعت الجمعية العامة لشركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية )شركة شقيقة( ووافق المساهمين على 2022خالل شهر يوليو 
ليصبح لصالح المساهمين بدون أي عوائد مالية ويكون بالجنية المصري  تحويل رصيد قرض الصندوق السعودي للتنمية الصناعية

م وجارى اعتماد قرار الجمعية من الجهات المختصة 2022مارس  20وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة الشقيقة بتاريخ 
 بجمهورية مصر العربية.

 
 الموجزةاعتماد القوائم المالية األولية  -17

 م(.2022أغسطس  9هـ )الموافق 1444 محرم 11القوائم المالية األولية الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  تم إعتماد


