
 
 
 
 

 
  شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 المملكة العربيـة السعوديــــة   –  جيزان

 

 (مراجعةغير ) الموحدة الموجزةاألولية القوائم المالية 
 المستقل الحسابات مراجع فحص  وتقریر

 م  2021يونيو    30في   نيالمنتهيت الستة أشهر  و   لفترتي الثالثة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

  شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزةاألولية القوائم المالية 
 المستقل الحسابات مراجع فحص  وتقریر

 م  2021يونيو    30في   المنتهيتينالستة أشهر  و   لفترتي الثالثة 
 

 

 
 صفحـــة  فهرسال

   
 - الموحدة الموجزة مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية  تقریر   −

 
 

 1 )غير مراجعة(  م2021  يونيو  30كمـا في    الموحدة الموجزةاألولية    قائمة المركـز المالي −
  

الثالثة   لفترتي   الموحدة الموجزةاألولية  ااَلخر    الدخل الشاملالربح أو الخسارة و قائمـــة   −
 )غير مراجعة(   م2021يونيو  30في   المنتهيتينأشهر  والستة  
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 ة المنتهيأشهر   الستةلفترة    الموحدة الموجزةاألولية    الملكيةالتغيرات فى حقوق  قائمـــة   −
 )غير مراجعة (  م 2021 يونيو   30في  
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     في  ة المنتهيالستة أشهر    لفترة  الموحدة الموجزةاألولية    التدفـقات النقــديةقائمــة  −
 )غير مراجعة (  م2021  يونيو   30

 
4 

  

في   ةالمنتهيالستة أشهر    لفترةالموحدة الموجزة  األولية   إيضاحات حول القوائم الماليـة −
 )غير مراجعة (  م2021  يونيو   30
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م2020 ديسمبر31م2021 يونيو 30ايضاح
ريال سعودي ريال سعودي 

(مراجعة )(غير مراجعة)
الموجودات

الموجودات غير المتداولة
066 934 436216 262 214(5)(بالصافي)– ممتلكات وآالت ومعدات 

220 535 711232 181 231(6)(بالصافي)– العقارات االستثمارية  
000 000 0001 000 1(7)إستثمار في شركة تابعة غير موحدة

139 154 76019 397 20(8)(بالصافي)– إستثمارات في شركات زميلة 
000 000 00042 000 42(9)إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

725 389 6464 746 3 (بالصافي)–  أصول غير ملموسة 
150 013 553516 588 512مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
167 083 13712 331 23أصول حيوية

433 078 59223 560 18(10)(بالصافى)– مخزون 
727 345 42228 671 29(بالصافي)- ذمم مدينة تجارية 

998 396 82314 776 25(بالصافي)– مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى 
               -313 144 (أ/11)مستحق من أطراف ذات عالقة

686 515 686 515 (12)إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
154 427 8546 637 12النقد وما في حكمة

165 847 82784 637 110مجموع الموجودات المتداولة
315 860 380600 226 623مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق المساهمين

000 000 000500 000 500(1)رأس المال
994 409 99485 409 85(15)احتياطي نظامي

إحتياطى إعادة تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل االخر

(3 000 000)(3 000 000)

(370 437 58)(439 159 48)خسائر متراكمة 
624 972 555523 250 534مجموع حقوق المساهمين في الشركة االم

098 403 6971 478 1حقوق الملكية غير المسيطرة
722 375 252525 729 535مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
975 074 9744 082 23(13)قروض طويلة األجل

701 544 9488 879 8إلتزامات منافع الموظفين
676 619 92212 962 31مجموع المطلوبات غير المتداولة

:المطلوبات متداولة
557 961 46911 844 5(13)الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

687 255               -(ب/11)مستحق الى أطراف ذات عالقة
869 711 9685 655 5توزيعات ومستحقات مساهمين

841 619 84114 619 14(14)إلتزام مقابل ضمان قرض شركة زميلة
931 391 6497 381 5مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

801 515 2318 294 10ذمم دائنة تجارية
231 408 04814 738 13مخصص الزكاة

917 864 20662 534 55مجموع المطلوبات المتداولة
593 484 12875 497 87مجموع المطلوبات

315 860 380600 226 623مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

أحمد محمد الصانعبدور ناصر الرشوديإيهاب رفاعي

(جازادكو  )شركة جازان للطاقة والتنمية 

(غير مراجعة)قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة  
م2021 يونيو 30كما في 

(شركة مساهمة سعودية)

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية غير المراجعة< 22>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 
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(جازادكو  )شركة  جازان للطاقة والتنمية 
(شركة مساهمة سعودية   )

(غير مراجعة)قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة  
م2021 يونيو 30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

م2020م2021م2020م2021ايضاح

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

(غير موحدة)(موحدة)(غير موحدة)(موحدة)

(غير مراجعة)(غير مراجعة)(غير مراجعة)(غير مراجعة)

891 676 96741 997 79042 086 03019 821 19إيرادات النشاط

996 486 2434 459 9969 486 2434 459 9أرباح إعادة تقييم أصول حيوية

(711 082 31)(119 742 30)(977 445 14)(073 064 14)تكلفة النشاط

176 081 09115 715 80921 127 2009 216 15إجمالي الربح

مصاريف األعمال الرئيسية
(249 768 2)(598 055 3)(366 476 1)(252 856 1)مصروفات بيع وتسويق

(159 670 9)(338 284 9)(382 363 6)(089 786 5)مصروفات عمومية وادارية

(839 457 )              -(839 357 )                -مخصص خسائر أئتمانية متوقعة
خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الربح والخسارة
-                ( 100 867)-              ( 100 867)

565 321 947 837 565 321 255 342 حصة الشركة في ربح الشركة الزميلة
942 119 042 656 942 119 971 346 ايرادات اخرى

569 525 1442 869 86210 270 0851 263 8الدخل من العمليات
(898 540 )(862 99 )(800 209 )                -تكلفة التمويل

671 984 2821 769 06210 061 0851 263 8صافي الربح  قبل الزكاة
(000 800 )(426 821 )(000 400 )(713 410 )الزكاة

671 184 8561 947 0629 661 372 852 7صافي ربح الفترة

الدخل  الشامل اآلخر

بنود اليعاد تصنيفها الحقًا  الي قائمة الربح او 
الخسارة

خسائر اكتوارية عن إعادة قياس التزامات خطة 
منافع الموظفين المحددة

-                ( 47 462)-              ( 47 462)

حصة الشركة من الدخل الشامل االخر للشركات 
الزميلة

 247 912 264 815 405 674 264 815

353 217 674 405 353 217 912 247 إجمالي الدخل الشامل األخر

024 402 5301 353 41510 878 284 100 8اجمالي الدخل الشامل للفترة
:صافى ربح الفترة العائد الى 

671 184 2571 872 0629 661 555 841 7مساهمى الشركة االم
                   -599 75                           -817 10 حقوق الملكية غير المسيطرة

671 184 8561 947 0629 661 372 852 7صافى ربح الفترة
:إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد الي 

024 402 9311 277 41510 878 467 089 8مساهمى الشركة االم
                   -599 75                           -817 10 حقوق الملكية غير المسيطرة

024 402 5301 353 41510 878 284 100 8اجمالي الدخل الشامل  للفترة
ربحية السهم للفترة

نصيب السهم األساسي والمخفض في 
صافي ربح الفترة

(16)0.16               0.013                        0.20             0.024                  

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

أحمد محمد الصانعبدور ناصر الرشوديإيهاب رفاعي

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية غير المراجعة< 22>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

 يونيو30لفترة الستة أشهر المنتهية فى  يونيو30لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى 
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(شركة مساهمة سعودية   )

م2021 يونيو 30لفترة الستة أشهر  المنتهية في 

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
494 745 512         -494 745 512(500 854 68)(000 810 3)994 409 00085 000 500(مراجعة) (غير موحدة)م 2020 يناير 01الرصيد فى 

671 184 1         -671 184 6711 184 1                    -             -             -صافى ربح الفترة
353 217          -353 217 353 217                     -             -             -الدخل الشامل االخر للفترة

غير ) (غير موحدة)م 2020 يونيو 30الرصيد في 
(مراجعة

500 000 00085 409 994(3 810 000)(67 452 476)514 147 518-         514 147 518

722 375 098525 403 6241 972 523(370 437 58)(000 000 3)994 409 00085 000 500(مراجعة)م  2021 يناير 01الرصيد فى 

856 947 5999 75 257 872 2579 872 9                    -             --صافى ربح الفترة
674 405          -674 405 674 405                     -             --الدخل الشامل االخر للفترة

530 353 59910 75 931 277 93110 277 10                    -             -             -اجمالي الدخل الشامل للفترة
252 729 697535 478 5551 250 534(439 159 48)(000 000 3)994 409 00085 000 500(غير مراجعة)م  2021 يونيو 30الرصيد في 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

أحمد محمد الصانعبدور ناصر الرشوديإيهاب رفاعي

حقوق الملكية 
غير المسيطرة

مجموع حقوق 
الملكية

مجموع حقوق الملكية 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية غير المراجعة< 22>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

(جازادكو  )شركة جازان للطاقة والتنمية 

(غير مراجعة)قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة  

إحتياطى نظامىرأس المال

إحتياطى إعادة تقييم 
إستثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

الشامل االخر

الخسائر المتراكمة 

حقوق المساهمين 
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(شركة مساهمة سعودية   )

م2021 يونيو 30لفترة الستة أشهر  المنتهية في 

م2020م2021
ريال سعودي ريال سعودي

(غير موحدة)(موحدة)
(غير مراجعة)(غير مراجعة)

األنشطة التشغيلية
671 984 2821 769 10صافى ربح الفترة قبل الزكاة

:تعديالت للبنود التالية 
652 938 3643 110 4استهالكات ممتلكات واالت ومعدات

080 568 0091 581 1استهالكات استثمارات عقارية
                -079 643 إطفاء األصول غير ملموسة

002 139               -إطفاء رصيد مطلوب من طرف ذو عالقة
839 457               -المكون من مخصص خسائر أئتمانية متوقعة

(996 486 4)(243 459 9)أرباح إعادة تقييم أصول حيوية
(565 321 )(947 837 )حصة الشركة في ربح الشركة الزميلة

867 100               -خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة
637 978 2              -خسائر استبعاد دفعات مقدمة لشراء استثمارات مالية
626 673 285 592 المكون من التزامات خطة منافع الموظفين المحددة

                -(999 524 )خصم تعجيل سداد
898 540 862 99 تكاليف التمويل

6 973 6927 573 711
:التغيرات فى الموجودات والمطلوبات 

759 331 84115 517 4مخزون 
(540 954 10)(727 788 1)أصول حيوية 

                -(313 144 )مستحق من أطراف ذات عالقة 
(321 972 1)(695 325 1)ذمم مدينة تجارية

(194 666 4)(825 379 11)مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى
(396 413 3)430 778 1ذمم دائنة تجارية

(571 545 )(282 010 2)مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
                -(687 255 )مستحق الى أطراف ذات عالقة 

(098 331 )(862 99 )المسدد من تكاليف التمويل
                -(610 491 1)المسدد من مخصص الزكاه

(795 019 1)(037 257 )مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
555 2 (075 483 5)التشغيلية األنشطة المتوفر من  /(المستخدم في )صافي النقد 

:األنشطة االستثمارية
(896 073 3)(734 438 1)شراء ممتلكات ومعدات

(625 518 1)              -دفعات مقدمة لشراء استثمارات مالية
(882 83 )              -شراء أصول غير ملموسة
(718 582 )(500 227 )شراء عقارات استثمارية 

(121 259 5)(234 666 1)األنشطة االستثمارية (المستخدم في)صافي النقد 
:النشاط التمويلي

                -910 990 14إضافات القروض 
(452 794 1)(000 575 1)المسدد من القرض طويل االجل

                -(901 55 )توزيعات مساهمين 
(452 794 1)009 360 13النشاط التمويلي  (المستخدم في )/ صافي النقد المتوفر من 

(018 051 7)700 210 6التدفق النقدى صافى

970 605 15420 427 6ارصدة النقد وما في حكمة في بداية الفترة 

952 554 85413 637 12ارصدة النقد وما في حكمة في نهاية الفترة 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية غير المراجعة< 22>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

رئيس مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالمدير المالي

أحمد محمد الصانعبدور ناصر الرشوديإيهاب رفاعي

(جازادكو  )شركة جازان للطاقة والتنمية 

(غير مراجعة)قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة  

 يونيو30لفترة الستة أشهر المنتهية فى 

4



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :  المجموعةنبذة عن   -1
والصادر   5900005403سجلت شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  

بتاريخ   جازان  مدينة  )الموافق  1414صفر    29من  مال  1993أغسطس    17هـ  رأس  يتكون      الشركة م(. 
 ريال سعودي.   10سهم قيمة كل منها    000 000 50سعودي من  ريال  500  000  000والبالغ  

 

نشاط   التبريد   الشركةيتمثل  بواسطة  السمكية  والمنتجات  األسماك  وحفظ  البحار،  في  الروبيان  واستزراع  المانجو،  زراعة   في 
األراضي والعقارات   أو التجميد وتبريد وتجميد الفواكه، وإنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة، الفنادق، والفنادق التراثية، وشراء وبيع

 وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.
 

 االم كما يلي:    الشركةأنشطة    لممارسةتم الحصول على تراخيص  
 الغرض المدينة التاريخ  رقم الترخيص 

 إنتاج مياه الشرب الصحية  جازان هــ   1428ذو القعدة    30 /ص2852
 تربية روبيان جازان هــ   1425صفر    1 5/3/6524
 تربية روبيان جازان هــ   1425صفر    1 5/3/6526

 إنتاج مياه الشرب الصحية  صبيا هــ   1439ربيع اآلخر   29 1279
 إنتاج الروبيان المجمد  صامطة هــ   1438رجب    13 2210

 
 وفروعها التالية:    الشركةموجودات ومطلوبات ونتائج أعمال    األولية الموحدة الموجزة وتتضمن القوائم المالية 

 الفروع: 
 النشاط المدينة رقم السجل اسم الفرع 

 شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات. جازان 5900011471 شركة جازادكو العقارية 
 والعقارات.شراء وبيع وتأجير األراضي   جازان 5900114667 شركة جازادكو العقارية 

 مصنع شركة جازان للتنمية 
 إلنتاج مياه الشرب الصحية 

 ه في عبوات مغلقة.أمياه شرب معب صبيا 5906016169

 نشاء المزارع السمكية ومزاولة الصيد. إ جازان 5900016170 فرع شركة جازان للتنمية )جازادكو(

 جازان 5900016168 فرع شركة جازان للتنمية )جازادكو(
المشاتل الزراعية وشتالت نشاء  إ

 الفاكهة.
فرع شركة جازان للتنمية )جازادكو( 

 لتحضير وتجميد وتعبئة الروبيان
 حفظ األسماك واستيراد االعالف. صامطة 5907035800

 

 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التابعة التالية )ويشار الى   الشركةاالم و الشركة  م على أنشطة  2021  يونيو  30كما في  الموحدة الموجزة    األوليةالقوائم المالية    تشمل
  التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"(. الشركة والشركة 

  النشاط الرئيسي للشركة  التابعة الشركةاسم  
رقم السجل 

  التجاري 

نسبة الملكية 
% 

 يونيو   30
  م 2021

نسبة الملكية 
% 

ديسمبر   31
 م 2020

  شركة مانجو جازان للتجارة 
الرئيســــية للشــــركة فــــي  تتمثــــل األنشــــطة  

 .البيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت
 5900022171  65 %  65 % 

يتمثل    %80م شركة تابعة وهى شركة يوم السمك لبيع األسماك بنسبة ملكية  2021يونيو    30يوجد لدى المجموعة كما في   -
البيع بالجملة لألالشركة  نشاط   بالتجزئة  في  وغيرها من المأكوالت البحرية ومنتجاتها،    لالسماكسماك واألحياء المائية، والبيع 

فأنه يتم اعداد اول قوائم   الشركة التابعة، ووفقا لعقد تأسيس  ونقل السلع المبردة والمجمدة  والبيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت،
في   كما  لها  )إيضاح  2021ديسمبر    31مالية  القوائم  7م  هذه  في  الشركة  تلك  أنشطة  تظهر  ولم  توحيدها  يتم  لم  وبالتالي   )

 األولية الموحدة الموجزة.
 ، المملكة العربية السعودية. 127زان، طريق الكورنيش، ص ب  إن عنوان المركز الرئيسي للشركة في جا -

 
 :     الموحدة الموجزةأساس إعداد القوائم المالية   -2

 المعايير المحاسبية المطبقة  2-1
)التقريـر المـالي    34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولى رقم   للمجموعةالمرفقة  األولية الموحدة الموجزةتم إعداد هذه القوائم المالية  -

        األولـــي( المعتمـــد فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمعـــايير واإلصـــدارات األخـــرى المعتمـــدة مـــن الهيئـــة الســـعودية للمـــراجعين
سنوية كمـا    موحدةجنبًا الى جنب مع آخر قوائم مالية    األولية الموحدة الموجزةويجب قراءة هذه القوائم المالية    .و المحاسبين

 م.2020ديسمبر   31فى  
المالية المعده وفقًا للمعايير     - القوائم  ال تتضمن هذه القوائم المالية جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من 

فسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الدولية للتقرير المالى ، ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات الت
الهامة لفهم التغيرات فى المركز المالى واألداء المالى للمجموعة منذ آخر قوائم مالية سنوية، باإلضافة الى ذلك، فإن نتائج  

في   المنتھية  أشھر  الستة  المن2021يونيو  30فترة  للسنة  توقعھا  يمكن  التي  للنتائج  مؤشرًا  بالضرورة  ليست  في م         تھية 
 م.  ۲۰۲۱ديسمبر    31

قررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة او    -
ج م واستمرار الزامها باستخدام خيار نموذ 2022يناير    1العقارات االستثمارية ابتداء من    العقارات و   اعادة التقييم لقياس

 واألصول غير الملموسة.    التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات
 
 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العرف المحاسبى / أساس القياس: 2-2
بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبى ومفهوم اإلستمرارية وعلى أساس   األولية الموحدة الموجزةتم إعداد هذه القوائم المـالية  

آخر اذا تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي استخدام اساس قياس آخر، كما  ويتم استخدام اساس   التكلفة التاريخية ،
 (. 4هو مبين في السياسات المحاسبية المطبقة )إيضاح رقم  

 العملة الوظيفية وعملة العرض:  2-3
 عملة وكذلك  للمجموعة الوظيفية العملة يمثل الذي السعودي بالريال  األولية الموحدة الموجزة المالية القوائم هذه عرض تم

 .ذلك خالف يذكر لم  ما العرض،
 

   :األولية الموحدة الموجزة  أساس اعداد  القوائم المالية   2-4
، قائمة الربح او الخسارة الموجزةعلى قائمة المركز المالي األولية الموحدة   الموجزة تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة 

وقائمة التدفقات    الموجزة ، قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة    الموجزة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة 
للمجموعة، حيث تشتمل   الموجزة وكذلك اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة   الموجزة الموحدة النقدية األولية 

(. الشركة وشركتها التابعة 1ونتائج أعمال الشركة وشركتها التابعة كما هو مبين في إيضاح رقم )  وإلتزامات  أصولى  عل
  .معًا بالمجموعة  ايشار إليهم

تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في  ،  الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة
يتم    و   المتغيرة نتيجة مشاركتها بالشركة وقدرتها على التأثير على هذه اإليرادات من خالل تحكمها بالشركةاإليرادات 

 عتبارًا من تاريخ سيطرة المجموعة عليها ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة. إ توحيد الشركات التابعة  
ستحواذ. يتم عرض  لمسيطر عليها في تاريخ اإلتقاس الحصة غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة ا 

غير المملوكة من قبل المجموعة، ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة    األصول و الخسائر وصافي  أرباح  الحصة في األ
 . الموجزةوضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة   الموجزة و الخسارة األولية الموحدة  أالربح 

يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات  
يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل   ،  المجموعة

 ئمها المالية لنفس الفترة. المجموعة. تعد الشركة والشركة التابعة لها قوا
 

 الهامة المحاسبية السياسات -3
 والتفسيرات  المعايير على والتعديالت الجديدة  المعايير 3-1

المعايير سارية إعتبارًا من   - التعديالت على  ذلك فإن عددًا من  م 2021يناير    1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع 
 .للمجموعةاألولية الموحدة الموجزة  والتى تم شرحها فى القوائم المالية السنوية ولكن ليس لها أثر جوهرى على القوائم المالية  

 
 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المحاسبية المطبقة السياسات   3-2

إعداد القوائم    تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في  الموحدة الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية  
 .م2020ديسمبر    31عن السنة المالية المنتهية في    للمجموعةالمالية السنوية  

 الهامة    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية -4
والموجودات   والمصروفات  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  عمل  اإلدارة  من  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 

هذه والمطلوبات   بشأن  التأكد  عدم  أن  إال  المالي.  التقرير  تاريخ  في  كما  المحتملة  المطلوبات  عن  واإلفصاح  عنها  المصرح 
التي اإلفتراضات   المطلوبات  أو  للموجودات  الدفترية  القيمة  على  جوهريًا  تعدياًل  تتطلب  قد  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات 

 ستتأثر في الفترات المستقبلية.
تستند هذه التقديرات واإلفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الموجودة وتستخدم للحكم 

القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات    على
األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة 

التقديرات المتغيرة تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.   والفترات المستقبلية إذا كانت  

 تم بيان األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة التي لها تأثير جوهري على القوائم المالية كاآلتي: 
 األحكام: 4-1

 إستيفاء التزامات األداء  
تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا تم استيفاء إلتزامات األداء على مدى الوقـت أو فـي وقـت     المجموعةيجب على 

بتقييم ذلك بناء على إتفاقيات البيـع والشـراء التـي أبرمتهـا      المجموعةمحدد من أجل تحديد الطريقة المالئمة إلدراج اإليرادات. قامت  
 نين ذات الصلة.مع العمالء وأحكام األنظمة والقوا

 تحديد أسعار المعامالت  
تحديد أسعار المعامالت فيما يتعلق بكل عقد من عقودها مع العمالء. وعند عمل مثل هذا الحكم، تقوم     المجموعةيجب على  

وأي   بتقييم تأثير أي ثمن متغير في العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمويلي جوهري في العقد     المجموعة
 ثمن غير نقدي في العقد.

 ( 19  –وباء كورونا )كوفيد  
بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التى تم الكشف عنها فى القوائم المالية األخيرة على خلفية وباء      المجموعةقامت  

)كوفيد   قيمة  19  –كورونا  إنخفاض  خسارة  فإن   ، المالية  للموجودات  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  بخالف  أنه  اإلدارة  تعتقد   .  )
در لتقديرات عدم التأكد األخرى تظل مماثلة لتلك التى تم اإلفصاح عنها فى القوائم المالية  الموجودات غير المالية وجميع المصا

 (.19إيضاح ) –السنوية. ستستمر اإلدارة فى مراقبة الوضع وستنعكس أى تغييرات مطلوبة فى فترة إعداد التقارير المستقبلية  
 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التقديرات واالفتراضات: 4-2
 االستمرارية  -

الموارد     المجموعةعلى االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية، ولديها قناعة أن لدى      المجموعة تقييمًا لقدرة      المجموعةأجرت إدارة  
   المجموعة الكافية الستمرار اعمالها في المستقبل القريب. إضافة الى ذلك، فإن اإلدارة ليس لديها أي شكوك جوهرية حول قدرة  

 على أساس مبدأ االستمرارية. األولية الموحدة الموجزة  نه اليزال يتم اعداد القوائم المالية  إذلك فعلى االستمرارية. ل
 تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة -

قارات االستثمارية واألصول غير الملموسة لغرض احتساب  تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والع
المتوقع لألصول والتقادم والتلف وتقوم اإلدارة  التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستخدام  االستهالك واإلطفاء ويتم تحديد هذه 

االست مصروف  في  التغيرات  تعديل  ويتم  سنويًا  اإلنتاجية  واألعمار  المتبقية  القيمة  الحالية  بمراجعة  الفترات  في  واإلطفاء  هالك 
 .-إن وجدت-والمستقبلية  

 مخصص المخزون بطيء الحركة -
تقوم اإلدارة بعمل مخصص لبنود المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة. ويتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق 
بعين  التقديرات  هذه  تأخذ  التقديرات.  إجراء  وقت  في  موثوقية  األكثر  الدليل  على  للتحقق  القابلة  القيمة  تقديرات صافي  وتستند 

 . األولية الموحدة الموجزة  ار أو التكاليف المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ القوائم المالية  االعتبار تقلبات األسع
 انخفاض قيمة األصول غير المالية  -

لذلك  لالسترداد  القابلة  القيمة  للنقد  المنتجة  الوحدة  أو  الدفترية لألصل  القيمة  تتجاوز  المالي عندما  قيمة األصل غير  تنخفض 
أو تلك الوحدة المنتجة للنقد والتي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع أو قيمته االستخدامية أيهما أكبر، تقدر    األصل

القيمة العادلة لألصل من خالل عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحت ألصول متطابقة أو أسعار سوق ألصول مماثلة 
اإلضافية لبيع األصل، أما القيمة االستخدامية تحسب بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية    يمكن مالحظتها ناقصا التكاليف 

   المجموعةالمتوقعة لألصل خالل السنوات الخمس المقبلة وال تشمل تلك التدفقات النقدية المتوقعة أنشطة إعادة الهيكلة التي تكون  
مستقبل من شأنها أن تعزز أداء األصول للوحدة المنتجة للنقد محل االختبار. إن غير ملتزمة بها بعد، أو استثمارات كبيرة في ال

القيمة القابلة لالسترداد هي األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية  
 .دامالمتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل االستخ

 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية غير المشتقة -
ببدالت الخسارة حسب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، مثل     المجموعةتعترف  

تقوم   المدينة.  التجارية  المتوقعة لألصول     المجموعةالذمم  االئتمانية  الخسائر  المستقبلية لالئتمان حسب نموذج  الخسائر  بتقييم 
النهج المبسط، الذي يتطلب االعتراف     المجموعةبالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة، تطبق    .المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

االئتمانية   الخسائر  ولقياس  المدينة.  التجارية  للذمم  المبدئي  االعتراف  تاريخ  من  المدينة  التجارية  للذمم  المتوقع  العمر  بخسائر 
مخاطر االئتمان المشتركة وأعمار الديون المستحقة. تم احتساب معدالت    المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة على أساس خصائص



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيضا معلومات  
مالي. األصول المالية األخرى مثل ذمم الموظفين مستقبلية لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلج

 .المدينة واألرصدة البنكية لها مخاطر ائتمانية منخفضة وتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة يعتبر غير هام
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   -

على أساس  األولية الموحدة الموجزة  ة في قائمة المركز المالي  عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية المسجل
تحديد   يتم  فانه  العادلة  بقيمتها  االلتزامات  أو  األصول  تلك  تقييم  الدولية  المعايير  تتطلب  النشطة وحيثما  السوق  في  المدرجة  األسعار 

الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من تلك األصول أو باستخدام طرق  قيمتها العادلة باستخدام أساليب التقييم بما في ذلك استخدام القيمة  
( وتؤخذ مدخالت هذه الطرق من األسواق النشطة حيثما كان ذلك ممكنا، 13أخرى كما نص عليها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

القيمة لتحديد  التقدير  إلى درجة من  فإن هناك حاجة  ذلك ممكنا  يكن  لم  إذا  االعتبار مخاطر    ولكن  التقديرات في  العادلة وتأخذ هذه 
المدرجة   العادلة  القيمة  على  تؤثر  أن  يمكن  العوامل  بهذه  المتعلقة  االفتراضات  في  التغيرات  إن  والتقلبات.  االئتمان  ومخاطر  السيولة 

 .لألدوات المالية
 التزامات خطة منافع الموظفين المحددة  -

الموظف منافع  تكاليف خطط  تقدير  التقييمات يتم  باستخدام  المنافع  تلك  الحالية اللتزام  والقيمة  الخدمة  انتهاء  بعد  المستحقة  المحددة  ين 
االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل وتشمل هذه العوامل تحديد  

ومعدال المرتبات  في  الزيادة  ومعدل  الخصم  التقييم  معدل  لتعقيد  ونظرًا  المستقبل  في  التقاعدية  المعاشات  في  والزيادات  الوفيات  ت 
واالفتراضات األساسية وطبيعتها بأنها طويلة األجل فإن المستحقات المقّدرة تكون شديدة الحساسية ألي تغير في تلك االفتراضات. تتم  

 أولي موحد موجز. مراجعة جميع االفتراضات االكتوارية في تاريخ كل مركز مالي  
 الغاء االعتراف   -

المالي،     المجموعةتقوم   النقدية من األصل  التدفقات  المتعلقة باستالم  التعاقدية  الحقوق  انتهاء  بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند 
أما في حالة عدم قيام   إلى منشأة أخرى.  الملكية  انتقال كافة مخاطر ومنافع  و قيامها باالحتفاظ  بتحويل أ    المجموعةوبشكل جوهري 

تقوم باالعتراف بحصتها المستبقاة في     المجموعةبشكل جوهري بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول فإن  
  بشكل جوهري بكافة مخاطر     المجموعةاألصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها. أما في حالة احتفاظ  

 تستمر باالعتراف باألصل المالي.    المجموعةومنافع الملكية لألصل المحول، فإن 
 

 القيمة العادلة   -
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامالت عادلة في 

هي مجموعة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد      المجموعةتاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن  
 .ياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبيةماديا من حجم عمل

 :تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي
 المستوى االول: االسعار السوقية المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالية. 

 ييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في السوق. المستوى الثاني: اساليب تق
 المستوى الثالث: اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في السوق.

 



235 152 358385 780 1552 486 04523 944 0712 977 507 006 1035 246 35110 406 790109 230 855213 074 17م2021/01/01التكلفة في 

734 438 2081 676             -925 29         -157 14 400 294 516 392 528 31            -االضافات خالل الفترة

969 590 566386 456 1553 486 97023 973 0712 977 664 020 5035 540 86710 798 318109 262 855213 074 17م2021/ 06/ 30التكلفة في 

169 218 168          -132 572 2146 249 3592 757 849 162 9864 723 5617 748 06869 004 77           -م2021/01/01مجمع االهالك في 

364 110 4          -692 211 352 55 130 14 635 100 031 266 349 105 1752 357 1           -اهالك الفترة

533 328 172          -824 783 5666 304 4892 771 484 263 0174 990 9107 853 24371 361 78           - م2021/ 06/ 30  مجمع االهالك في

436 262 566214 456 3313 702 40416 669 582 205 180 757 486 550 9572 944 07537 901 855134 074 17م2021/06/30صافي القيمة الدفترية  في 

066 934 358216 780 0232 914 83116 694 712 219 658 843 117 522 7902 657 72239 226 855136 074 17م2020/ 12/ 31صافي القيمة الدفترية في 

اإلجمالي سيارات

، ( 13إيضاح  )يتضمن بند األراضي قيمة اراضى تم التهميش  على أصول صكوك ملكيتها بالرهن لصالح صندوق التنمية الزراعية مقابل القرض الممنوح منه للشركة * 

( لاير سعودى 17 074 855 م 2020 ديسمبر 31) لاير سعودى 17 074 855م   2021 يونيو 30 وبلغت التكلفة لتلك األراضي كما في 

:(بالصافي)ممتلكات واآلت ومعدات - 5

االالت والمعداتمبانى* أراضىالبيان
أثاث وتجهيزات ومعدات 

مكتبية وديكورات
أشجار مثمرةحاسب ألىأبار

مشاريع 
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331 786 905265 249 58515 020 841224 515 26م2021/01/01التكلفة في 
500 227 500 227                    -              -االضافات خالل الفترة

831 013 405266 477 58515 020 841224 515 26م2021 06/ 30التكلفة في 

111 251 33                            -111 251 33              -م2021/01/01مجمع االهالك في 
009 581 1                            -009 581 1              -اهالك الفترة

120 832 34                            -120 832 34              - م2021/ 06/ 30  مجمع االهالك في

711 181 405231 477 46515 188 841189 515 26م2021/06/30صافي القيمة الدفترية  في 
220 535 905232 249 47415 769 841190 515 26م2020/ 12/ 31صافي القيمة الدفترية في 

اإلجمالي

( لاير سعودى 800 000 م 2020 ديسمبر 31) لاير سعودى 800 000م  2021 يونيو 30كما في

وبلغت التكلفة لتلك األرض ( 13إيضاح  )يتضمن بند األراضي قيمة ارض تم التهميش  على اصل صك ملكيتها  بالرهن لصالح صندوق التنمية الزراعية مقابل القرض الممنوح منة للشركة *

وبلغت القيمة الدفترية لتلك المباني ( 13إيضاح  )يتضمن بند المباني قيمة مبانى تم رهنها لصالح مصرف الراجحى مقابل القرض الممنوح منة للشركة **

( لاير سعودي162 931 112 م 2020 ديسمبر 31 ) لاير سعودى 161 591 727 م   2021 يونيو 30كما في  

:(بالصافي)العقارات االستثمارية - 6

مشروعات تحت التنفيذ**مبانىأراضي*البيان
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 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 شركة تابعة غير موحدة  االستثمار في   -7
 فيما يلي: غير الموحدة    التابعة   الشركةيتمثل االستثمار في  

  الملكية نسبة    البلد  الكيان القانوني    الشركة
 م2021يونيو    30

 )غير مراجعة(
 ريال سعودي 

 
 م 2020ديسمبر    31

 )مراجعة(
 ريال سعودي 

شركة يوم السمك لبيع 
 األسماك

شركة ذات  
  مسؤولية محدودة 

المملكة العربية 
 1  000  000  1  000  000  % 80  السعودية

           
        000 000  1  000 000  1 
بالتجزئة لإلسماك وغيرها من    * المائية، والبيع  بالجملة لألسماك واألحياء  البيع  لبيع األسماك في  السمك  يتمثل نشاط شركة يوم 

المأكوالت البحرية ومنتجاتها، والبيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت، ونقل السلع المبردة والمجمدة، مقيدة بالسجل التجاري بمدينة  
 ، 2021ديسمبر    31يتم أعداد أول قوائم مالية للشركة كما في      الشركةووفقا لعقد تأسيس   1010894462الرياض برقم  

 التابعة كما يلي: الشركةإن الحركة التي تمت على االستثمار في  

  
 م2021يونيو    30

 )غير مراجعة(
 ريال سعودي 

 
 م 2020ديسمبر    31

 )مراجعة(
 ريال سعودي 

 -  1  000  000  رصيد بداية الفترة/ السنة
 1  000  000  -  إضافات خالل الفترة/ السنة 
 1  000 000  1  000 000  الرصيد نهاية الفترة/ السنة

 )بالصافي(   االستثمارات في الشركات الزميلة  -8
 تتمثل االستثمارات في الشركات الزميلة فيما يلي:

  نسبة الملكية   البلد   الشركة
 م2021يونيو    30

 )غير مراجعة(
 سعودي ريال  

 
 م 2020ديسمبر    31

 )مراجعة(
 ريال سعودي 

 19  154  139  20  397  760  % 20  المملكة العربية السعودية   شركة أسماك تبوك * 
شركة جنات لالستثمار  

 -  -  %27.8  المملكة العربية السعودية   الزراعي ** 
شركة رخاء لالستثمار  

 -  -  %21.6  جمهورية مصر العربية  الزراعي والتنمية**
      760 397  20  139 154  19 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 

 
 بتقدير وأثبات حصتها في نتائج الشركات الزميلة بناء على قوائم مالية داخلية معدة من قبل ادارة تلك الشركات.    المجموعةتقوم   -

* يتمثل نشاط شركة أسماك تبوك فـي اسـتزراع األسـماك واألحيـاء المائيـة األخـرى وصـيد وتجميـع األسـماك واألحيـاء البحريـة وتسـويق  
لبحريــة وصــناعة حافظــات األســماك مــن البولســترين والبالســتيك وغيرهــا وصــناعة األعــالف  المنتجــات البحريــة وتصــنيع المنتجــات ا

وتجارة الجملـة والتجزئـة فـي معـدات وتجهيـزات المشـروعات السـمكية وفـي المـواد    الشركةالسمكية وجميع الصناعات المتعلقة بنشاط 
األســــماك، مقيــــدة بالســــجل التجــــاري بمدينــــة الريــــاض بــــرقم  الغذائيـــة والوكــــاالت التجاريــــة وإقامــــة المطــــاعم والمحــــالت الخاصــــة ببيـــع  

1010215142. 
 إن الحركة التي تمت على االستثمار في شركة أسماك تبوك كما يلي:

  
 م2021يونيو    30

 )غير مراجعة(
 ريال سعودي 

 
 م 2020ديسمبر    31

 )مراجعة(
 ريال سعودي 

 626 105 20  21  125  884  رصيد بداية الفترة/ السنة
 579 987  837  947  الزميلة   الشركة في ربح    المجموعة حصة  
 679 32  405  674  في بنود الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة     المجموعة حصة  

  505  369  22  21 125 884 
 ( 745 971 1)  ( 1  971  745)  الزميلة  الشركةانخفاض في قيمة االستثمار في  

 139 154 19  20  397  760  الرصيد نهاية الفترة/ السنة 
 

التجاري   بالسجل  الحيواني والدواجن، مقيدة  الزراعية واإلنتاج  المشاريع  أقامه  الزراعي في  يتمثل نشاط شركة جنات لالستثمار   **
بسبب تجاوز   الشركة، هذا وقد قرر الشركاء في شركة جنات لالستثمار الزراعي تصفية  1010241588بمدينة الرياض رقم  

س مالها وبناءا على ذلك قررت شركة جازان للطاقة والتنمية اقفال كامل قيمة االستثمار  الخسائر المتراكمة ألكثر من نصف رأ
من رأس مال شركة    %77.73م، وحيث تمتلك شركة جنات لالستثمار الزراعي استثمار بنسبة  2018بالقوائم المالية خالل عام  

تق العربية والتي  الزراعي وهي شركة مقرها جمهورية مصر  لتعثر شركة  رخاء لالستثمار  الزراعية ونظرا  المحاصيل  بإنتاج  وم 
سهم من اسهم شركة رخاء لالستثمار    17,288م تم نقل ملكية عدد  2020يناير    2جنات وكونها تحت التصفية، فأنه بتاريخ  

اء لالستثمار  الزراعي والتنمية الى شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( هذا وقد بلغ العجز في حقوق المساهمين في شركة رخ
مليون جنية مصري بما يعادل قيمته بتاريخ المركز المالي مبلغ    305,6م مبلغ  2019ديسمبر    31الزراعي والتنمية كما في  

مليون ريال سعودي، ولم يتم اثبات قيمة لذلك االستثمار نظرا لوجود ذلك العجز بحقوق المساهمين وفقا ألخر قوائم مالية   72,7
الموحد والزالت إجراءات التصفية لشركة جنات لالستثمار الزراعي مستمرة حتى تاريخ المركز المالي األولي  مدققة للشركة، هذا  

 .الموجز
 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -9

 % 15تتمثل االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في االستثمار بشركة الريف لتكرير السكر بنسبة  
يتمثل نشاط   الجملة والتجزئة    الشركةمن رأسمالها حيث  الصناعية وتجارة  التراخيص  التحويلية وفروعها حسب  الصناعات  في 

تجارية وشراء وبيع األراضي وتملك وتأجير واستثمار العقار وإقامة المباني عليها واستثمارها  بالحاصالت الزراعية والخدمات ال
 .   الشركةلصالح  

 فيما يلي بيان بتلك االستثمار كما يلي:

  
 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي

 
 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي

 45  000  000  45  000  000  شركة الريف لتكرير السكر 
 ( 3  000  000)  ( 3  000  000)  احتياطي إعادة تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  000  000  42  000  000  42 
 إن الحركة على احتياطي إعادة تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:

  
 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي

 
 م2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي

 000 190 41  000 000 42  رصيد بداية الفترة/ السنة
 000 810  -  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 000 000 42  42  000  000  الرصيد نهاية الفترة/ السنة 
 المخزون) بالصافي( -10

  

 م2021يونيو  30
 )غير مراجعة(  

  ريال سعودي

 م2020ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 ريال سعودي
 449 605 15  9  304  157  انتاج تام 
 944 073 5  6  004  747  مواد خام 

 040 719 2  3  571  688  قطع غيار
  592  880  18  23 398 433 

 (000 320)  (000 320)  بضاعة راكدة )يخصم(: مخصص  
  592 560  18  23 078 433 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إن حركة مخصص البضاعة الراكدة كما يلي:
 

  

 م2021يونيو    30
 )غير مراجعة(   

  ريال سعودي 

 م 2020ديسمبر    31
 )مراجعة(

 ريال سعودي 
 (000 320)  (000 320)  الرصيد بداية الفترة/ السنة 

 (000 320)  (000 320)  الفترة/ السنة الرصيد نهاية  
 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة   -11
  -:الفترة الماليةذات العالقــــة في نهاية  بيان بـــأرصــــدة  األطراف و  الفترةيلي بيان بأهم المعامالت التي تمت خالل   فيما
 الطراف ذات عالقة ا ق منالمستح أ -11

 

 بيان 
طبيعة 
 العالقة

 طبيعة أهم 
 المعامالت

 م   01/01/2021
اجمالي الحركة 

 المدينة
اجمالي الحركة 

 الدائنة 
 م30/06/2021

شركة يوم السمك 
 لبيع االسماك 

شركة  
 تابعة 

 144  313  255  687 400  000 - تمويل

 144 313 255 687 400 000 - االجمالى
 

 المستحق الطراف ذات عالقة  ب -11
 

 بيان 
طبيعة 
 العالقة

 طبيعة أهم 
 المعامالت

 م01/01/2021
اجمالي الحركة 

 المدينة

اجمالي 
الحركة 
 الدائنة 

 م30/06/2021

شركة يوم السمك 
 لبيع االسماك 

 - - 255  687  255  687 تمويل شركة تابعة

       
 -  - 255 687  255 687 االجمالي

 
 
 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :العليا اإلدارة موظفي وتعويضات مزايا ومكافأت  ج-11
 وتوجيـه تخطـيط عـن والمسـئولية السـلطة لـديهم الـذين الرئيسـيين اإلدارة أعضـاء مـن   المجموعـةب الرئيسـيون  اإلدارة موظفو يتكون 

 . المجموعة أنشطة ومراقبة
 

  (مراجعة  م )غير  2021يونيو    30 
 اإلجمالى موظفو اإلدارة الرئيسين وكبار التنفيذيين    

 429 068 429  068   اجمالى الراتب والبدالت والمكافات  
  (مراجعة)غير    2020  يونيو   30 
 اإلجمالى موظفو اإلدارة الرئيسين وكبار التنفيذيين    

 361 768 361  768   اجمالى الراتب والبدالت والمكافات
 
 

 الخسارة االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  -12
لدى االستثمار  ت استثمارية  المتوفر في محفظة  النقد  في  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  مثل االستثمارات 

في   كما  المحفظة  في  المتوفر  النقد  رصيد  بلغ  حيث  لالستثمار،  السعودي  للبنك  والتابعة    2021يونيو    30كابيتال 
 ريال سعودي.  515  686مبلغ  

 
 

 القروض   -13
 تتمثل القروض فيما يلي: 

 قرض صندوق التنمية الزراعية 
على اتفاقية قرض طويل األجل مع   شركة جازان للطاقة والتنميةم(، وقعت  2010أكتوبر    30هـ ) 1431ذو القعدة    22بتاريخ  

بمبلغ   السعودي  الزراعية  التنمية  القرض    20,999,997صندوق  الروبيان،  تربية  مشروع  تمويل  بغرض  وذلك  سعودي  ريال 
من خالل   أراضي  رهن مضمون  ملكية  والمعدات  صكوك  واآلالت  الممتلكات  االستثمار   ضمن  اتفاقية  يةوالعقارات  تضمنت   ،

فيما يخ التزام  القرض شروطا  للطاقة والتنميةص  القرض على عشرة    شركة جازان  يتم سداد  المالية،  النسب والشروط  ببعض 
ذو القعدة   22م( والقسط األخير بتاريخ  2012أكتوبر    8هـ )الموافق  1433ذو القعدة    22أقساط يستحق القسط األول بتاريخ  

 م(. 2021يوليو    2هـ )الموافق  1442
  



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 

مع م2021  مارس  21هـ )1442-08-08بتاريخ  و  األجل  اتفاقية قرض طويل  والتنمية على  للطاقة  (، وقعت شركة جازان 
وذلك ريال سعودي     15  000  000مبلغ    استالمتم  ريال سعودي   20  902  781   صندوق التنمية الزراعية السعودي بمبلغ

خالل من  مضمون  القرض  الروبيان،  تربية  مشروع  تمويل  ملكي  رهن  بغرض  أراضيصكوك  واآلالت    ة  الممتلكات  ضمن 
، تضمنت اتفاقية القرض شروطا فيما يخص التزام شركة جازان للطاقة والتنمية ببعض النسب    والعقارات االستثمارية  والمعدات

 21  هـ )الموافق  1444   07-10قسط واحد بتاريخ    ريال سعودي علي    15  000  000مبلغ    والشروط المالية، يتم سداد  
سداد و م(  2023   مارس بتاريخ  القرض على    باقي  يتم  األول  القسط  يبدا  أقساط  القسط م  2024   مارس  21عشر  ويستحق 

 .  م2034مارس    21األخير بتاريخ  
 

 قرض مصرف الراجحي
مع مصرف    على اتفاقية قرض  شركة جازان للطاقة والتنميةم(، وقعت  2017يوليو    11هـ )الموافق  1438شوال    17بتاريخ   -

شركة جازان للطاقة ريال سعودي وذلك بغرض تمويل مشاريع    14,996,712يسدد على أقساط نصف سنوية بمبلغ    الراجحي 
القرض مضمون من خالل رهن مباني مدرجة ضمن  والتنمية للمباني    العقارات االستثمارية،  السنوية  والتنازل عن اإليجارات 

التزام   يخص  فيما  شروطا  القرض  اتفاقية  تضمنت  والتنميةالمرهونة،  للطاقة  جازان  المالية،   شركة  والشروط  النسب  ببعض 
بتاريخ   األول  القسط  اآلخر    9يستحق  )الموافق  1440جمادى  بتاريخ  2019فبراير    14هـ  األخير  والقسط  محرم   18م( 

 م(.2022أغسطس    16لموافق  هـ )ا1444
 

 تمثل الحركة في القروض كما يلي:ت
 

  
 م2021يونيو    30

 )غير مراجعة(
 ريال سعودي 

 
 م 2020ديسمبر    31

 )مراجعة(
 ريال سعودي 

 894 866 17  532 036 16  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
 -  14  990  910  اإلضافات خالل الفترة / السنة 

 ( )452 794 1  ( 1  575  000)  القروض خالل الفترة/ السنة المسدد من  
 442 072 16  29  452 442  اإلجمالي

 (910 35)  -  خصم القيمة الحالية ألرصدة القروض  
 -  ( 524  999)  خصم تعجيل سداد من صندوق التنمية الزراعية 

 532 036 16  28  927 443  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 
 557 961 11  5  844 469  طويلة األجل الجزء المتداول من القروض  

 975 074 4  23  082 974  طويلة األجل  الجزء غير المتداول من القروض
 



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فيما يلي جدول توضيحي لمستحقات القروض: 

  السنة
 م2021يونيو    30

 )غير مراجعة(
 ريال سعودي 

 
 م 2020ديسمبر    31

 )مراجعة(
 ريال سعودي 

2020  -  6 009 905 
2021  469  844  5  5 951 652 
2022  974  082  8  4 074 975 
2023  000  000  15  - 

  443 927  28  16 036 532 
 

 التزام مقابل ضمان قرض شركة زميلة -14
ــاريخ   ــوبر    24بتـ ــاريخ    2016أكتـ ــن تـ ــارا مـ ــه اعتبـ ــي بانـ ــتثمار الزراعـ ــات لالسـ ــركة جنـ ــار شـ ــة بإخطـ ــعودي للتنميـ ــندوق السـ ــام الصـ  قـ

يعتبر القرض المستحق للصندوق من شركة رخاء لالستثمار الزراعـي والتنميـة )شـركة زميلـة( قـد انتقـل ضـمنيا   2016أكتوبر  24
بكفالة غرم وأداء ومطالبة الشركاء الضامنون بسرعة سـداد االلتزامـات المترتبـة علـى الشـركاء حيـث  الى الكفالء الضامنون للقرض 

جـازان للطاقـة والتنميـة )جـازادكو( شـريك بشـركة جنـات لالسـتثمار الزراعـي لـذا فقـد تـم تكـوين مخصـص بقيمـة مـا يعـادل   أن شـركة
 بمبلغ  %18.85دكو( وهي نسبة  نسبة ضمان القرض الخاصة بشركة جازان للطاقة والتنمية )جازا

 .ريال سعودي 396 771 18
 

 كما يلي:التزام مقابل ضمان قرض شركة زميلة إن حركة  

  

 م2021يونيو    30
 )غير مراجعة(   

  ريال سعودي 

 م 2020ديسمبر    31
 )مراجعة(

 ريال سعودي 
 841 619 14  841 619 14  الرصيد بداية الفترة/ السنة 

 841 619 14  841 619 14  الفترة/ السنةالرصيد نهاية 
 

 االحتياطي النظامي -15
نسبته   ما  يحول  أن  االم  للشركة  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام  الربح   %10يتطلب  من صافي 

من رأس المال، إن هذا االحتياطي غير    %30السنوي إلى االحتياطي النظامي وان يستمر هذا التحويل حتى يبلغ هذا االحتياطي  
 قابل للتوزيع على المساهمين. 

 
  



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ة السهم ربحي -16

لعدد  المتوسط المرجح  الفترة على  العادي بقسمة صافي ربح  للسهم  تحتسب ربحية السهم األساسي والمخفض من صافي الربح 
 سهم(.  50  000  000  م:  2020ديسمبر    31سهم )  000 000 50األسهم القائمة كما في نهاية الفترة والبالغ

 
 

 معلومات قطاعية -17
كأساس إلعداد المعلومات المالية      المجموعةوالتي اعتمدت عليها إدارة      المجموعةتتعلق المعلومات القطاعية بنشاطات وأعمال  

 الخاصة بها، بما يتفق مع طرق إعداد التقارير الداخلية. تتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى.
تتضمن موجودات ومطلوبات ونشاطات التشغيل للقطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على  
بند موجودات ومطلوبات   القطاعات تحت  بين  توزيعها  يمكن  التي ال  البنود  يتم تصنيف  معقولة  المختلفة وفق أسس  القطاعات 

 يلي:فيما     المجموعةمشتركة. وتتمثل قطاعات  
 بزراعة وحصد الجمبري باإلضافة الى مزرعة الفاكهة.    المجموعةالقطاع الزراعي حيث تقوم  
 بتنقية وتوزيع المياه المعدنية المعبأة.     المجموعةالقطاع التجاري حيث تقوم  

 بتأجير المباني لألغراض التجارية والسكنية.    المجموعةقطاع االستثمار العقاري حيث تقوم  
م على التوالي وفقا  2020يونيو    30م و  2021يونيو    30ص بالمعلومات القطاعية المالية للفترتين المنتهيتين في  فيما يلي ملخ 

 لطبيعة النشاط:
 

 القطاع الزراعي  
 ريال سعودي 

 القطاع التجاري 
 ريال سعودي 

قطاع  
االستثمارات 

 العقارية 
 ريال سعودي 

 اإلجمالي
 ريال سعودي 

 )غير مراجعة(  2021يونيو    30للفترة المنتهية في  
 )غيريبيبيبيبيسبسبراجعةم)

 )غير مراجعة(

    

 42  997  967 5  846  327 9  195  354 27  956  286 اإليرادات 

 21  715  091 2  903  513 1  595  288 17  216  290 اجمالي الربح 
 مراجعة()غير  م2020يونيو  30للفترة المنتهية في       

 )غير مراجعة(
    

 41  676  891 5  384  306 9  778  996 26  513  589 اإليرادات 
 15  081  176 2  606  831 2  092  134 10  382  211 اجمالي الربح 

 
  



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م على التوالي وفقا لطبيعة  2020  ديسمبر  31م و  2021يونيو    30فيما يلي ملخص بالمعلومات القطاعية المالية كما في  
 النشاط: 

 
 القطاع الزراعي 
 ريال سعودي 

 القطاع التجاري 
 ريال سعودي 

قطاع االستثمارات  
 العقارية 

 ريال سعودي 

 اإلجمالي
 ريال سعودي 

     مراجعة(م: )غير  2021يونيو  30كما في 
 623  226 380 242  379 664 76  757 350 304  089 366 اجمالي الموجودات
 87  497 128 11  687 778 21  329 388 54  479 962 اجمالي المطلوبات

     
     م: )مراجعة(2020  ديسمبر  31كما في 

 600  860 315 240  180 892 75  220 363 285  459 060 اجمالي الموجودات
 75  484 593 9  687 777 19  614 226 46  182 590 اجمالي المطلوبات

 
 إدارة مخاطر األدوات المالية -18

 مخاطر السيولة 
في توفير السيولة الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية التي تلتزم    المجموعةمخاطر السيولة هي تلك التي قد تواجهها  

 لصالح الغير. المجموعةبها  
حيثما أمكن بما يكفي من   المجموعة للتقليل من مخاطر السيولة والخسائر المرتبطة بها على األعمال التجارية للمجموعة، تحتفظ  

عن تمويل المتطلبات الرأسمالية طويلة األجل من    المجموعةي جميع ظروف العمل. وتبتعد  الموجودات المتداولة عالية السيولة ف
    المجموعةخالل االقتراض قصير األجل. يتم حاليا تمويل المشاريع طويلة األجل من خالل القروض طويلة األجل فقط. ولدى  

من خالله تقدير تواريخ استحقاقات التزاماتها ووضع الخطط  أيضا سياسة لتقدير التدفقات النقدية ذات ديناميكية عالية ونظام يمكن
 المالئمة لتوفير الموارد المطلوبة للوفاء بهذه االلتزامات في وقتها. 

 :2020ديسمبر   31و 2021يونيو    30فيما يلي بيان أعمار الموجودات واستحقاق المطلوبات كما في  

 م 2021يونيو  30
 أشهر أو أقل 3

 ريال سعودي

أشهر  3 أكثر من
 إلى سنة 

 ريال سعودي

 أكثر من سنة  
 سنوات 10إلى 

 ريال سعودي

ليس لها تاريخ 
 استحقاق محدد 
 ريال سعودي

 اإلجمالي
 ريال سعودي

      الموجودات 
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ومدينون  

 55 448  245   55 448  245 - )بالصافي(آخرون، 
 144  313    144  313 مستحق من اطراف ذات عالقة  

 55 592  558   55 448  245 144  313 اإلجمالي



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م 2021يونيو  30
 أشهر أو أقل 3

 ريال سعودي

أشهر  3 أكثر من
 إلى سنة 

 ريال سعودي

 أكثر من سنة  
 سنوات 10إلى 

 ريال سعودي

ليس لها تاريخ 
 استحقاق محدد 
 ريال سعودي

 اإلجمالي
 ريال سعودي

      المطلوبات 
 443 927 28  23 082  974 5 844  469  قروض  

 968 655 5   968 655 5  توزيعات ومستحقات مساهمين 
 8 879  948 8 879  948    التزامات خطة منافع الموظفين المحددة 
 841 619 14 841 619 14    التزام مقابل ضمان قرض شركة زميلة 

 15 675  880   15 675  880  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون آخرون 
 13 738  048   13 738  048  مخصص الزكاة 

 87 497  128 23 499  789 23 082  974 40 914  365 - اإلجمالي
 
 

 م2020ديسمبر   31
 أشهر أو أقل 3

 ريال سعودي

أشهر  3أكثر من 
 إلى سنة 

 ريال سعودي

أكثر من سنة إلى 
 سنوات 10

 ريال سعودي

ليس لها تاريخ 
 استحقاق محدد 
 ريال سعودي

 اإلجمالي
 ريال سعودي

      الموجودات
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ومدينون  

 725 742 42 - - 228 499 13 497 243 29 )بالصافي(آخرون، 
 725 742 42 - - 228 499 13 497 243 29 اإلجمالي

      المطلوبات 
 16 036  532  4 074  975 11 961  557  قروض  

 255  687  - - 255  687 مطلوب الى طرف ذو عالقة
 5 711  869  - 5 711  869 - توزيعات ومستحقات مساهمين 

   8 544  701   8 544  701 -   - - التزامات خطة منافع الموظفين المحددة 
      

   14 619  841 14 619  841 - - - التزام مقابل ضمان قرض شركة زميلة 
 15 907  732 - - 13 938  963 1 968  769 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون آخرون 

 14 408  231 - - 12 322  014 2 086  217 مخصص الزكاة 
 75 484 593 23 164 542 4 074 975 43 934 403 4 310 673 اإلجمالي

 
  



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 

 مخاطر أسعار السوق 
المالية بسبب تغيير  إن مخاطر السوق هي المخاطر التي   النقدية المستقبلية لألدوات  التغيرات في القيمة العادلة للتدفقات  تنشأ من 

أنواع : مخاطر معدل الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر أخرى لألسعار مثل مخاطر    3أسعار السوق. أسعار السوق تحتوي على  
 التي تتأثر بمخاطر سعر السوق على القروض والذمم المدينة والدائنة.  أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع، وتشمل االلتزامات المالية 

 
 مخاطر معدل الفائدة 

المالية بسبب   المستقبلية لألدوات  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  التغيرات في  التي تنشأ من  المخاطر  الفائدة هي  إن مخاطر معدل 
والمطل الموجودات  إن  السوقية.  الفائدة  معدل  في  المالي  تغيير  المركز  قائمة  تاريخ  في  كما  للمجموعة  المالية  الموحدة وبات  األولية 

إلى الموجزة   باالضافة  فائدة  القروض طويلة األجل تحمل  الفائدة. ان  تتعرض لمخاطر معدل  القروض طويلة االجل ال  باستثناء   ،
 هامش االئتمان استنادا إلى أسعار الفائدة السائدة في السوق. 

 
 تمخاطر العمال

األساسية    المجموعةهي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، إن معامالت  
 هي بالريال السعودي والدوالر األمريكي، تراقب اإلدارة تقلبات أسعار العمالت.

 
 القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في 
هي مجموعة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط   المجموعةتاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن  

 .ها أو إجراء معاملة بشروط سلبيةللحد ماديا من حجم عمليات
 :تصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي

 المستوى االول: االسعار السوقية المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالية.
تقييم اساليب  الثاني:  في    المستوى  مباشر  غير  او  مباشر  بشكل  مالحظتها  ويمكن  العادلة  القيمة  على  تؤثر  مدخالت  على  تعتمد 

 السوق.
الثالث: اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على القيمة العادلة وال يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في   المستوى 

 السوق.
  



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24 

 
 (: 19  –تأثير فيروس كورونا )كوفيد   -19

م وتفشيه فى عدة مناطق جغرافية حول العالم وما 2020( فى مطلع عام  19  –إستجابة لحدث إنتشار فيروس كورونا )كوفيد  
بتكوين فريق عمل لتقييم ااَلثار المتوقعة على أعمال     المجموعةنتج عنه من إضطرابات لألنشطة اإلقتصادية واألعمال ، قامت  

قامت      المجموعة كما   . المملكة  موظفيها      المجموعةداخل  وسالمة  صحة  لضمان  الوقائية  اإلجراءات  من  سلسلة  بإتخاذ 
 وعمالئها والمجتمع لضمان إستمرارية عملياتها.

نشاط   الجائحة على  تأثيرات  نتيجة إلتخاذ اإلجراءات اإلحترازية    المجموعة وشملت  الوقت  لبعض  نسبيًا  اإلنتاجية  العملية  تأثر 
ص الحكومية والتي تمثلت بشكل رئيسي في عزل العمال المؤثرين المشتبه في إصابتهم وتطبيق التي وجهت بها جهات اإلختصا 

للعملية اإلنتاجية، وأمتد  الالزمة  الخام  المواد  تأخر وصول بعض  السفر والتنقل فضاًل عن  بقيود  المتعلقة  النظامية  اإلجراءات 
ت هناك  كان  وايضا  المنتجات  بعض  في  البيع  أسعار  بعض  التأثير على  إلى  باإلضافة  اخرى،  منتجات  في  الطلب  اثير على 

واجهتها   التي  لكل   المجموعةالصعوبات  اإلنتاج  نتائج  لمستويات  وبالنظر  الشحن  أسعار  وارتفاع  التصديرية  عملياتها  في 
المس َاثار جوهرية بسبب فيروس كورونا  تتوقع حدوث  الطبيعية، وبالتالى ال  بقيت عند مستوياتها  فقد   –تجد )كوفيد  المنتجات 

 م.2021يونيو   30( على قائمة المركز المالى والنتائج للفترة المالية المنتهية فى  19
( عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست 19-مراقبة االثار المترتبة على انتشار )كوفيد     المجموعةتواصل  

 م أو بعده. 2021خالل عام     المجموعةعلى علم بأية عوامل متوقعة قد تغير من تأثير الجائحة على عمليات  
 

 أحداث الحقة: -20
األولية لفترة والتى قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية  تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية ا

 .الموحدة الموجزة 
 

 أرقام المقارنة:  -21
في    - المنتهية  المالية  الفترة  المقارنة عن  أرقام  للشركة األم دون توحيد مع 2020يونيو    30أن  المالية  القوائم  ارقام  تمثل  م 

م وأول قوائم مالية وفقًا  2020فبراير    26بتاريخ    شركة مانجو جازان للتجارةتم االستحواذ علي شركة  شركتها التابعة حيث أنه  
ديسمبر   31تم إصدارها بتاريخ    للمجموعة  م وبالتالي فان اول قوائم مالية موحدة2020ديسمبر    31لعقد تأسيس الشركة بتاريخ  

 م.2020
  



 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية  
 م )غير مراجعة(2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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المالية   - القوائم  ضمن  المالى  المركز  قائمة  بنود  لبعض  المقارنة  أرقام  بعض  تبويب  إعادة  كما    الموحدة تم   السنوية 
 -وبيانها كما يلي:  الموحدة الموجزةوالتى تم عرضها بتلك القوائم المالية األولية    2020ديسمبر   31فى  

 
الممتلكــات واآلالت والمعــدات         البيان 

 ) بالصافي(
           اريةالعقــــــــــــــارات االســــــــــــــتثم 

 ) بالصافي(
 231 735 220  217 734 066  قبل التعديل   2021يناير    01الرصيد في  

 800 000  (800 000)  إعادة تبويب ارض مقام عليها مباني مؤجرة  
 232 535 220  216  934  066  بعد التعديل  2021يناير    01الرصيد في  
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