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 صفحـــة  فهرسال

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

 
 

 )غير م2022 مارس 31كمـا في  الموجزة  الموحدة  األولية  قائمة المركـز المالي −
 1 مراجعة( 

  

 الثالثة لفترةالموحدة الموجزة األولية ااَلخر  الدخل الشاملالربح أو الخسارة و قائمـــة  −
 )غير مراجعة(  م2022  مارس  31 في المنتهية أشهر
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  المنتهية أشهر الثالثة  لفترةالموحدة الموجزة األولية  الملكيةالتغيرات فى حقوق قائمـــة  −
 )غير مراجعة (  م2022 مارس 31 في

 
3 

  

  31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترةالموحدة الموجزة األولية   قائمــة التدفـقات النقــدية −
 )غير مراجعة (   م2022 مارس
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  في المنتهية  أشهر الثالثة لفترةالموحدة الموجزة األولية   إيضاحات حول القوائم الماليـة −
 )غير مراجعة (   م2022 مارس 31
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 الموحدة الموجزة  األولية  مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية   تقرير

    جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(السادة / مساهمى شركة  
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 :مقدمة

 –شركة مساهمة سعودية   –جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( لشركة  الموجزةلقد قمنا بفحص القوائم المالية األولية الموحدة 
 الموجزة "المجموعة"( والتي تشمل قائمة المركز المالي األولية الموحدة    ينها التابعة )"ويشار إليهما مجتمعات)"الشركة"(  وشرك

الموجزة وقائمة التغيرات في  الربح أو الخسارة والدخل الشامل ااَلخر األولية الموحدة  وقائمة    م2022  مارس  31كما في  
في ذلك أشهر المنتهية    الثالثةحقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة لفترة  

بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. إن   الموجزةالتاريخ واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية األولية الموحدة  
وعرضها العادل طبقًا لمعيار المحاسبة    الموجزةإدارة المجموعة هي المسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة  

ء إستنتاج حول هذه القوائم " المعتمد في المملكة العربية السعودية. ومسئوليتنا هي إبداياألول ي( " التقرير المال34الدولي )
 إستنادًا إلى فحصنا.   الموجزة المالية األولية الموحدة 

 
 :نطاق الفحص

التالية الفقرة  الفحص ) ،باستثناء ما هو موضح في  بالفحص طبقًا لمعيار إرتباطات  قمنا  المعلومات  2410لقد  ("فحص 
المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية ،  "المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة

 والمحاسبية ، وتطبيق الموجزة من توجيه إستفسارات بشكل أساس لألشخاص المسئولين عن األمور المالية  الموحدة  األولية
تي يتم القيام بها طبقًا إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير فى نطاقه من المراجعة ال

بأننا   للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي فإنه ال يمكننا من الحصول على تأكيد 
   .مراجعة رأي األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية المراجعة. وبالتالي فلن ُنبدي بجميع  سنعلم

 
 :المتحفظ  أساس اإلستنتاج

)وكذلك    م2022مارس     31استنادا إلى المعلومات التي وفرتها لنا اإلدارة، تم تقييم اإلستثمار فى احدي الشركات الزميلة في  
( 7م(  بناءًا على قوائم مالية إدارية نظرًا لعدم إصدار قوائم مالية مدققة كما هو وارد باإليضاح رقم )2021ديسمبر    31فى  
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية ، ولم نتمكن من القيام بإجراءات بديلة للتحقق من صحة وتقييم ذلك اإلستثمار وكذلك من  

 صحة وإكتمال نتائجه. 
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 الموحدة الموجزة مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية   )تتمة( تقرير

 السادة / مساهمى شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(   
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 : المتحفظ االستنتاج
 التي قد نعلم بها لو توفرت المعلومات المشار اليها في   ، القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةالتعديالت على  باستثناء  

 الموجزة المرفقة   الموحدة  لم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية  ،الفقرة أعاله، واستنادًا إلى فحصنا 
)"الشركة"( غير معدة من جميع الجوانب الجوهرية وفقًا  (لشركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو    م2022  مارس  31  يف

 " المعتمد فى المملكة العربية السعودية. ياألول  ي( "التقرير المال34لمعيار المحاسبة الدولى )
 

 أمور أخرى:
الموجزة   الموحدةالشامل ااَلخر األولية    الخسارة والدخلقوائم الربح أو  لكل من  الموجزة    الموحدةتم فحص القوائم المالية األولية  

الثالثة   ةعن فتر الموجزة    الموحدة وقائمة التدفقات النقدية األولية  الموجزة    الموحدةوقائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية  
 الموحدة غير معدل عن تلك القوائم األولية    أبدى استنتاجاً   والذيمن قبل مراجع آخر    م2021  مارس  31  في  يةأشهر المنته

 م.2021مايو   19الموافق    ه1442شوال    7بتاريخ الموجزة  
 

         ه 23/10/1443التاريخ:
 م 24/05/2022الموافق:

 شركة عن                                              
 أسامة عبدهللا الخريجي وشريكه 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 أسامة عبد هللا الخريجى

 (154ترخيص رقم )
 ه 23/04/1405بتاريخ 

 











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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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  الشركة  يتمثل  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 /ص 2852
 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:  الشركة موجودات 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 إنشاء 

 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( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في   كما  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  والشرك  م2022  مارس  31تشمل  االم  الشركة  أنشطة  التالية   اتعلى            التابعة 
  التابعة لها فيما بعد باسم "المجموعة"(.ات ويشار الى الشركة والشرك )

  النشاط الرئيسي للشركة  التابعة الشركةاسم 
رقم السجل 

 التجاري 
 

 نسبة الملكية % 
  مارس 31
 م 2202

 
 نسبة الملكية % 

ديسمبر  31
 م 1202

  شركة مانجو جازان للتجارة
تتمثــــل األنشــــطة الرئيســــية للشــــركة فــــي 

 .البيع بالتجزئة عن طريق اإلنترنت
 5900022171  65 %  65 % 

  شركة يوم السمك 

البيـــــــــع بالجملـــــــــة ل ســـــــــماك واألحيـــــــــاء 
بالتجزئــــــــة ل ســــــــماك المائيــــــــة، والبيــــــــع 

ــة  ــأكوالت البحريـــــــــ وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن المـــــــــ
ومنتجاتهــا، والبيــع بالتجزئــة عــن طريــق 
 اإلنترنت، ونقل السلع المبردة والمجمدة

 1010894462  80 %  80 % 

 
 ، المملكة العربية السعودية. 127إن عنوان المركز الرئيسي للشركة في جازان، طريق الكورنيش، ص ب  -

 
 :   الموحدة الموجزةأساس إعداد القوائم المالية  -2

 المعايير المحاسبية المطبقة 2-1
)التقرير المالي  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولى رقم  للمجموعةالمرفقة األولية الموحدة الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية  -

      األولـــي( المعتمـــد فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية والمعـــايير واإلصـــدارات األخـــري المعتمـــدة مـــن الهيئـــة الســـعودية للمـــراجعين
سنوية كما  موحدةقوائم مالية  جنبًا الى جنب مع آخراألولية الموحدة الموجزة ويجب قراءة هذه القوائم المالية   .و المحاسبين

 م.2021ديسمبر  31فى 
للمعايير    - المعده وفقًا  المالية  القوائم  المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من  المعلومات  المالية جميع  القوائم  ال تتضمن هذه 

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

في    الثالثةفترة   المنتھية  المنتھية في   م2022مارس    31أشھر  للسنة  توقعھا  يمكن  التي  للنتائج  بالضرورة مؤشرًا          ليست 
 .  م2022ديسمبر  31

العربية السعودية السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة او  قررت هيئة السوق المالية في المملكة    -
لقياس التقييم  ابتداء من    العقارات و  اعادة  التكلفة ،  م2022يناير    1العقارات االستثمارية   او االستمرار بتطبيق نموذج 

لقياس التكلفة  نموذج  خيار  باستخدام  الزامها  والمعدات  واستمرار  الملموسة   اآلالت  غير  إدارة    واألصول  قررت  وقد 
 .العقارات االستثمارية العقارات و المجموعة باالستمرار في تطبيق نموذج التكلفة لقياس 



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العرف المحاسبى / أساس القياس: 2-2
اإلستمرارية وعلى أساس  بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبى ومفهوم  األولية الموحدة الموجزة  تم إعداد هذه القوائم المـالية  

ويتم استخدام اساس آخر اذا تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي استخدام اساس قياس آخر، كما  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   الموجزةتشتمل القوائم المالية األولية الموحدة 
وقائمة التدفقات الموجزة األولية الموحدة  الملكية، قائمة التغيرات في حقوق الموجزة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة 

للمجموعة، حيث تشتمل الموجزة ة األولية الموحدة وكذلك اإليضاحات حول القوائم الماليالموجزة النقدية األولية الموحدة  
التابعة   وشركاتها(. الشركة 1التابعة كما هو مبين في إيضاح رقم )  وشركاتهاعلى أصول وإلتزامات ونتائج أعمال الشركة 

 .  يشار إليهما معًا بالمجموعة
المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في  الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة، تسيطر 

اإليرادات المتغيرة نتيجة مشاركتها بالشركة وقدرتها على التأثير على هذه اإليرادات من خالل تحكمها بالشركة و يتم 
 توحيد الشركات التابعة إعتبارًا من تاريخ سيطرة المجموعة عليها ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة. 

حصة غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المسيطر عليها في تاريخ اإلستحواذ. يتم عرض  تقاس ال
الحصة في األرباح أو الخسائر وصافي األصول غير المملوكة من قبل المجموعة، ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة  

 .الموجزةفي قائمة المركز المالي األولية الموحدة  وضمن حقوق الملكيةالموجزة الربح أو الخسارة األولية الموحدة  
يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات  
قبل  المجموعة ، يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من

 التابعة لها قوائمها المالية لنفس الفترة.  اتالمجموعة. تعد الشركة والشرك
 

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

والتى    2022يناير    1ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددًا من التعديالت على المعايير سارية إعتبارًا من  
 تم شرحها فى القوائم المالية السنوية ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. 

 

 السياسات المحاسبية المطبقة 3-2
إعداد    تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في  الموحدة الموجزةالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية    إن

 . م2021ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في   للمجموعة القوائم المالية السنوية 



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

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

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

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

للمو  الدفترية  القيم  على  التقديرات للحكم  مراجعة  تتم  أخري.  مصادر  من  عليها  الحصول  يصعب  التي  والمطلوبات  جودات 
واإلفتراضات األساسية بشكل متواصل. يتم تسجيل مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات أو في 

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

 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 لتحديـد مـا إذا تـم اسـتيفاء إلتزامـات األداء علـى مـدي الوقـت أو فـي    المجموعةيجب على  

بتقيــيم ذلــك بنــاء علــى إتفاقيــات البيــع والشــراء   المجموعــةوقــت محــدد مــن أجــل تحديــد الطريقــة المالئمــة إلدراج اإليــرادات. قامــت 
 نين ذات الصلة.التي أبرمتها 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     المجموعة يجب على  
د بتقييم تأثير أي ثمن متغير في العقد نتيجة للخصومات أو الغرامات، ووجود أي عنصر تمويلي جوهري في العق    المجموعة

 وأي 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     المجموعةقامت  

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

إيضاح   –المالية السنوية. ستستمر اإلدارة فى مراقبة الوضع وستنعكس أي تغييرات مطلوبة فى فترة إعداد التقارير المستقبلية  
(17 .) 
 التقديرات واالفتراضات: 4-2

 االستمرارية  -
الموارد      المجموعةعلى االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية، ولديها قناعة أن لدي      المجموعةتقييمًا 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



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة  -
والع والمعدات  واآلالت  للممتلكات  اإلنتاجية  األعمار  بتقدير  اإلدارة  لغرض  تقوم  الملموسة  غير  واألصول  االستثمارية  قارات 

والتقادم والتلف   ل صول  المتوقع  االستخدام  االعتبار  في  األخذ  بعد  التقديرات  هذه  تحديد  ويتم  واإلطفاء  االستهالك  احتساب 
االست في مصروف  التغيرات  تعديل  ويتم  اإلنتاجية سنويًا  واألعمار  المتبقية  القيمة  بمراجعة  اإلدارة  في وتقوم  واإلطفاء  هالك 

 .-إن وجدت-الفترات الحالية والمستقبلية 
 

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

المالية  بعين االعتبار تقلبات األسع القوائم  التي تحدث بعد تاريخ  المرتبطة مباشرة باألحداث  التكاليف  أو  الموحدة  ار  األولية 
 .الموجزة 

 

 انخفاض قيمة األصول غير المالية  -
تنخفض قيمة األصل غير المالي عندما تتجاوز القيمة الدفترية ل صل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد لذلك  

ل أو تلك الوحدة المنتجة للنقد والتي تمثل القيمة العادلة ل صل ناقصا تكاليف البيع أو قيمته االستخدامية أيهما أكبر،  األص
سوق   أسعار  أو  متطابقة  بحت ألصول  تجاري  أساس  على  تتم  التي  البيع  عمليات  خالل  من  ل صل  العادلة  القيمة  تقدر 

التكالي ناقصا  مالحظتها  يمكن  مماثلة  القيمة  ألصول  على  بناء  تحسب  االستخدامية  القيمة  أما  األصل،  لبيع  اإلضافية  ف 
الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة ل صل خالل السنوات الخمس المقبلة وال تشمل تلك التدفقات النقدية المتوقعة أنشطة إعادة 

لمستقبل من شأنها أن تعزز أداء األصول للوحدة  غير ملتزمة بها بعد، أو استثمارات كبيرة في ا    المجموعةالهيكلة التي تكون  
المنتجة للنقد محل االختبار. إن القيمة القابلة لالسترداد هي األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم لحساب التدفقات النقدية  

 .خداموكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل االست
 

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

تقوم   المدينة.  التجارية  الذمم  المتوقعة     المجموعةمثل  االئتمانية  الخسائر  نموذج  لالئتمان حسب  المستقبلية  الخسائر  بتقييم 
المطفأة بالتكلفة  المدرجة  المالية  المدينة، تطبق    .ل صول  التجارية  الذمم  لحسابات  الذي      المجموعةبالنسبة  المبسط،  النهج 

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

المستقبلية  النتيجة  لتعكس  تعديلها  وتم  للمجموعة  التاريخية  المعلومات  المتوقعة من  الخسارة  احتساب معدالت  تم  المستحقة. 
الناتج المحلي اإلج التضخم ومعدل نمو  الكلي مثل  لعوامل االقتصاد  مالي.  المتوقعة والتي تتضمن أيضا معلومات مستقبلية 

ائتمانية منخفضة وتطبيق نموذج الخسائر  البنكية لها مخاطر  المالية األخري مثل ذمم الموظفين المدينة واألرصدة  األصول 
 .االئتمانية المتوقعة يعتبر غير هام



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   -
المالي   المركز  قائمة  المسجلة في  المالية  العادلة ل صول وااللتزامات  القيمة  الموجزة  عندما ال يمكن قياس  الموحدة  على األولية 

أساس األسعار المدرجة في السوق النشطة وحيثما تتطلب المعايير الدولية تقييم تلك األصول أو االلتزامات بقيمتها العادلة فانه يتم 
النقدية المتوقعة من تلك األصول أو تحديد قيمتها   للتدفقات  القيمة الحالية  التقييم بما في ذلك استخدام  العادلة باستخدام أساليب 

المالي رقم ) للتقرير  الدولي  ( وتؤخذ مدخالت هذه الطرق من األسواق النشطة  13باستخدام طرق أخري كما نص عليها المعيار 
يكن  لم  إذا  ولكن  ممكنا،  ذلك  كان  هذه   حيثما  وتأخذ  العادلة  القيمة  لتحديد  التقدير  من  درجة  إلى  حاجة  هناك  فإن  ممكنا  ذلك 

التقديرات في االعتبار مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن 
 .تؤثر على القيمة العادلة المدرجة ل دوات المالية

 ة منافع الموظفين المحددةالتزامات خط -
 يتم تقدير تكاليف خطط منافع الموظفين المحددة المستحقة بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام تلك المنافع باستخدام التقييمات

المستقبل وتشمل هذ الفعلية في  التطورات  قد تختلف عن  افتراضات مختلفة  التقييم االكتواري وضع  العوامل  االكتوارية. يتضمن  ه 
لتعقيد  المستقبل ونظرًا  التقاعدية في  المعاشات  والزيادات في  الوفيات  المرتبات ومعدالت  الزيادة في  الخصم ومعدل  تحديد معدل 
تلك  في  تغير  ألي  الحساسية  شديدة  تكون  المقّدرة  المستحقات  فإن  األجل  طويلة  بأنها  وطبيعتها  األساسية  واالفتراضات  التقييم 

 االفتراضات. 
 نهاية السنة المالية.تم مراجعة جميع االفتراضات االكتوارية في تاريخ  ت

 الغاء االعتراف   -
بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل المالي،     المجموعةتقوم 

بتحويل أو قيامها باالحتفاظ     المجموعة وبشكل جوهري انتقال كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخري. أما في حالة عدم قيام  
تقوم باالعتراف بحصتها المستبقاة     المجموعةملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول فإن  بشكل جوهري بمخاطر ومنافع ال

بشكل جوهري بكافة      المجموعةفي األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها. أما في حالة احتفاظ  
 تمر باالعتراف باألصل المالي.  تس     المجموعةمخاطر ومنافع الملكية ل صل المحول، فإن  

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

يث ال يوجد أي هي مجموعة عاملة مستمرة ح    المجموعةعادلة في تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن  
 .نية أو شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية

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

العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر في  القيمة  الثاني: اساليب تقييم تعتمد على مدخالت تؤثر على  المستوي 
 السوق. 

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



319 441 857401 895 1559 486 30723 041 0713 977 490 086 6935 250 12110 035 770118 593 855213 074 17م2022/01/01التكلفة في 

429 977 0794 575 0874 3 269 38 361 336 633 24              -االضافات خالل الفترة

748 418 936406 470 15514 486 39423 044 0713 977 759 124 6935 250 48210 371 403118 618 855213 074 17م2022/ 03/ 31التكلفة في 

705 524 175                     -517 995 2906 360 5062 785 637 366 6944 262 9587 000 10374 753 79             -2022/01/01مجمع االهالك في 

737 188 8472 105 522 27 008 7 389 57 069 152 653 157 2491 681 اهالك الفترة

442 713 177                     -364 101 8127 387 5142 792 026 424 7634 414 6117 158 35275 434 80             - م2022/ 03/ 31  مجمع االهالك في 

306 705 936228 470 79114 384 58216 656 557 184 733 700 930 835 8712 212 05143 184 855133 074 17م2022/ 03/ 31صافي القيمة الدفترية في 

614 916 857225 895 6389 490 01716 681 565 191 853 719 999 987 1632 034 66744 840 855133 074 17م2021/ 12/ 31صافي القيمة الدفترية في 

2022/03/312021/12/31تتمثل مشاريع تحت التنفيذ فيما يلي ** 

قشطة- ليمون- مشروع انتاج اشجار مانجو 
2 430 217-               

مشروع احواض تربية الروبيان 
12 040 7199 895 857

14 470 9369 895 857

اإلجمالي سيارات

( لاير سعودى 17 074 855 م 2021 ديسمبر31) لاير سعودى 17 074 855م   2022 مارس  31وبلغت التكلفة لتلك األراضي كما في  ( 11إيضاح  )يتضمن بند األراضي قيمة اراضى تم التهميش  على أصول صكوك ملكيتها بالرهن لصالح صندوق التنمية الزراعية مقابل القرض الممنوح منه للشركة *

:(بالصافي)ممتلكات واآلت ومعدات - 5

االالت والمعداتمبانى* أراضىالبيان
أثاث وتجهيزات ومعدات 

مكتبية وديكورات
مشاريع تحت التنفيذ**أشجار مثمرةحاسب ألىأبار
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309 017 883266 480 58515 020 841224 515 26م2022/01/01التكلفة في 
478 3 478 3 االضافات خالل الفترة

787 020 361266 484 58515 020 841224 515 26م2022/ 03/ 31التكلفة في 

131 413 36                            -131 413 36              -2022/01/01مجمع االهالك في 
505 790                             -505 790               -اهالك الفترة

636 203 37                            -636 203 37              - م2022/ 03/ 31  مجمع االهالك في 

151 817 361228 484 94915 816 841186 515 26م2022/ 03/ 31صافي القيمة الدفترية في 
178 604 883229 480 45415 607 841187 515 26م2021/ 12/ 31صافي القيمة الدفترية في 

:(بالصافي)العقارات االستثمارية - 6

اإلجماليمشروعات تحت التنفيذ*****مبانىأراضي*البيان

( لاير سعودى 800 000 م 2021 ديسمبر 31) لاير سعودى 800 000م   2022  مارس 31كما في 

وبلغت التكلفة لتلك األرض ( 11إيضاح  )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 ( 11إيضاح  )يتضمن بند المباني قيمة مبانى تم رهنها لصالح مصرف الراجحى مقابل القرض الممنوح منة للشركة **

( لاير سعودي160 252 342 م 2021 ديسمبر 31 ) لاير سعودى 159 582 650 م   2022 مارس  31كما في  

تتمثل المشروعات تحت التنفيذ في إقامة منشات علي مخطط النموذجية  *** 
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 شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(
 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )بالصافي(  استثمارات في شركات زميلة -7
 تتمثل االستثمارات في الشركات الزميلة فيما يلي:

  نسبة الملكية   البلد   المجموعة  
 م2022مارس  31

 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي 

 20 447  907  20 981  848  % 20  المملكة العربية السعودية   شركة أسماك تبوك *
شركة جنات لالستثمار  

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

 -  -  % 21.6  جمهورية مصر العربية  والتنمية** الزراعي  
      848 981 20  907 447 20 
الشركة بناء على قوائم مالية داخلية معدة من قبل ادارة تلك  شركة) اسماك تبوك(بتقدير وأثبات حصتها في نتائج    المجموعةتقوم    -

 .القوائم المالية الموحدةلعدم صدور القوائم المعتمده لها حتي تاريخ اصدار 
* يتمثل نشاط شركة أسماك تبوك في اسـتزراع األسـماك واألحيـاء المائيـة األخـري وصـيد وتجميـع األسـماك واألحيـاء البحريـة وتسـويق 
المنتجــات البحريــة وتصــنيع المنتجــات البحريــة وصــناعة حافظــات األســماك مــن البولســترين والبالســتيك وغيرهــا وصــناعة األعــالف 

ية وجميــع الصــناعات المتعلقــة بنشــاط المجموعــة  وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي معــدات وتجهيــزات المشــروعات الســمكية وفــي الســمك
المـواد الغذائيـة والوكـاالت التجاريــة وإقامـة المطـاعم والمحـالت الخاصــة ببيـع األسـماك، مقيـدة بالســجل التجـاري بمدينـة الريـاض بــرقم 

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

  
 م2022مارس  31

 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي 

 884 125 21  22 419  652  رصيد بداية الفترة/ السنة
 1 270  104  494  501  الشركة الزميلة حصة الشركة  في ربح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     حصة الشركة                    
 23  664  39  440  في بنود الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة 

  593  953 22  652  419 22 
 ( 745 971 1)  ( 745 971 1)  انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة 

 20 447 907  20 981 848  الرصيد نهاية الفترة/ السنة 



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

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

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

لتعثر شركة   ونظرا  الزراعية  المحاصيل  بإنتاج  تقوم  والتي  العربية  الزراعي وهي شركة مقرها جمهورية مصر  لالستثمار  رخاء 
سهم من اسهم شركة رخاء لالستثمار   17,288دد  م تم نقل ملكية ع2020يناير    2جنات وكونها تحت التصفية، فأنه بتاريخ  

الزراعي والتنمية الى شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو( هذا وقد بلغ العجز في حقوق المساهمين في شركة رخاء لالستثمار 
المالي مبلغ  مليون جنية مصري بما يعادل قيمته بتاريخ المركز    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
 مدققة للشركة، هذا والزالت إجراءات التصفية لشركة جنات لالستثمار الزراعي مستمرة حتى تاريخ المركز المالي األولي الموجز.

 
 
 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -8

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

المباني عليها  والتجزئة بالحاصالت الزراعية والخدمات التجارية وشراء وبيع األراضي وتملك وتأجير واستثمار العقار وإقامة 
 .  الشركةواستثمارها لصالح 

 

 فيما يلي بيان بتلك االستثمار كما يلي:

 
 م2022مارس  31

 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي 

 45 000  000  45 000  000 شركة الريف لتكرير السكر
احتياطي إعادة تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 2 900  000  2 900  000 الدخل الشامل اآلخر
 000 900 47  000 900 47 

 
  



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:إن الحركة على استثمارات مالية بالقيمة  -

 
 م2022مارس  31

 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي 

 000 000 42  47 900  000 رصيد بداية الفترة/ السنة
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 5 900  000  - الشامل اآلخر 
 47 900 000  47 900 000 الرصيد نهاية الفترة/ السنة 

 
 
 المخزون) بالصافي( -9

 

 م2022مارس  31
 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 م 2021ديسمبر  31 
 )مراجعة ( 

 ريال سعودي 
 13 170  495  19 140  508 انتاج تام 
 5 134  080  5 210  854 مواد خام 
 2 907  384  2 738  749 قطع غيار

 49  783  - مخزون تحت التشغيل
 111  090 27  742  261 21   

 ( 100 000)  ( 100 000) )يخصم(: مخصص بضاعة راكدة
 111 990 26  742 161 21 

 
 إن حركة مخصص البضاعة الراكدة كما يلي:

 

 م2022مارس  31
 )غير مراجعة( 

 ريال سعودي 
 

 م 2021ديسمبر  31
 )مراجعة( 

 ريال سعودي 
 ( 320 000)  ( 100 000) بداية الفترة/ السنة الرصيد 

 220  000  - يخصم )مخصص انتفى الغرض منها( 
 (100 000)  (100 000) الرصيد نهاية الفترة/ السنة 

 



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المعامالت مع األطراف ذات عالقة   -10
العالقة في الشركاء وكبار موظفى االدارة فى   الجهات ذات  الجهات   المجموعةتمثل  التى يملكها أو يديرها هذه  والمنشأت 

 وكذلك المنشأت التى تمارس على هذه الجهات سيطرة مشتركة أو نفوذًا جوهريًا.

يتم تنفيذ المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل دورة األعمال العادية بشروط مماثلة لتلك الشروط بين الجهات األخري 
 دارة.اإل قبل من عقود معتمدة خالل من

 
 المستحق الطراف ذات عالقة  أ -10

 طبيعة العالقة  بيان 
 

 طبيعة أهم
 المعامالت 

 م  01/01/2022
 ريال سعودي  

اجمالي الحركة 
 المدينة 

اجمالي الحركة 
 الدائنة 

م  31/03/2022
 ريال سعودي 

شريك بشركة   سارة الحميدي ربيع الحربي 
 تابعة

 - - 15 000 15 000 تمويل  

 - - 15 000 15 000 االجمالى
 

 :العليا اإلدارة موظفي وتعويضات مزايا ومكافأت ب-10
 وتوجيـه تخطـيط عـن والمسـئولية السـلطة لـديهم الـذين الرئيسـيين اإلدارة أعضـاء مـن  المجموعـةب الرئيسـيون  اإلدارة موظفـو يتكون 
 . المجموعة أنشطة ومراقبة

   م )غير مراجعة ( 2202 مارس  31 
 اإلجمالى  اإلدارة الرئيسين وكبار التنفيذيين موظفو    

 630 219  630  219   والبدالت والمكافات  الرواتباجمالى 
   م )غير مراجعة ( 2021مارس   31 
 اإلجمالى  موظفو اإلدارة الرئيسين وكبار التنفيذيين    

 711 042  711  042   والبدالت والمكافات الرواتباجمالى 
 

 القروض  -11
 الجزء المتداول من القروض طويلة االجل أواًل :  
 م2022مارس  31 

 غير مراجعة  
 ريال سعودي 

 م 2021ديسمبر  31 
 مراجعة 

 ريال سعودي 
 3 851  653  1 953  000 مصرف الراجحي   

 2 099  999  16 546  691 صندوق التنمية الزراعية
 691 499 18  652 951 5 



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اآلجل ثانيًا : القروض طويلة 

 م2022مارس  31 
 ريال سعودي 

 م 2021ديسمبر  31 
 ريال سعودي 

 4 074  975  4 074  975 مصرف الراجحي   
 17 095  979  2 904  529 صندوق التنمية الزراعية

 504 979 6  954 170 21 
 

 :تتمثل القروض فيما يلي
القعدة    22بتاريخ   - )1431ذو  قرض طويل  2010أكتوبر    30هـ  اتفاقية  على  والتنمية  للطاقة  جازان  وقعت شركة  م(، 

بمبلغ   السعودي  الزراعية  التنمية  صندوق  مع  تربية   20,999,997األجل  مشروع  تمويل  بغرض  وذلك  سعودي  ريال 
الممتل ضمن  أراضي  ملكية  صكوك  رهن  خالل  من  مضمون  القرض  والعقارات  الروبيان،  والمعدات  واآلالت  كات 

والشروط   النسب  ببعض  والتنمية  للطاقة  جازان  شركة  التزام  يخص  فيما  شروطا  القرض  اتفاقية  تضمنت  االستثمارية، 
بتاريخ   األول  القسط  يستحق  أقساط  على عشرة  القرض  سداد  يتم  القعدة    22المالية،  )الموافق  1433ذو  أكتوبر   8هـ 

 م(. 2022يوليو  2هـ )الموافق 1443ذو الحجة  03تاريخ م( والقسط األخير ب2012
م(، وقعت شركة جازان للطاقة والتنمية على اتفاقية قرض طويل األجل  2021مارس    21هـ ) 1442-08-08وبتاريخ   -

ريال سعودي وذلك بغرض تمويل مشروع تربية الروبيان،   15  000  000   مع صندوق التنمية الزراعية السعودي بمبلغ
مض ،  القرض  االستثمارية  والعقارات  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  ضمن  أراضي  ملكية  صكوك  رهن  خالل  من  مون 

تضمنت اتفاقية القرض شروطا فيما يخص التزام شركة جازان للطاقة والتنمية ببعض النسب والشروط المالية، يتم سداد  
 م(. 2023  مارس 21ـ )الموافق   ه1444 -07-10ريال سعودي علي  قسط واحد بتاريخ  15  000 000مبلغ   

م(، وقعت شركة جازان للطاقة والتنمية على اتفاقية قرض طويل األجل  2021مارس    21هـ ) 1442-08-08وبتاريخ   -
التنمية الزراعية السعودي بمبلغ   ريال سعودي    3  224  525ريال سعودي تم استالم مبلغ   5  902  781مع صندوق 

الرو  تربية  مشروع  تمويل  بغرض  الممتلكات وذلك  أراضي ضمن  ملكية  رهن صكوك  من خالل  القرض مضمون  بيان، 
واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية ، تضمنت اتفاقية القرض شروطا فيما يخص التزام شركة جازان للطاقة والتنمية 

المالية، يتم سداد مبلغ     القسط الواحد  ريال سعودي علي  أقساط سنوية قيم  3  224  525ببعض النسب والشروط  ة 
 م.2024 مارس 21على أن يسدد القسط األول بتاريخ  590  278

)الموافق  1438شوال    17بتاريخ   - مع  2017يوليو    11هـ  قرض  اتفاقية  على  والتنمية  للطاقة  جازان  شركة  وقعت  م(، 
شركة    ريال سعودي وذلك بغرض تمويل مشاريع  14,996,712مصرف الراجحي يسدد على أقساط نصف سنوية بمبلغ  

جازان للطاقة والتنمية، القرض مضمون من خالل رهن مباني مدرجة ضمن العقارات االستثمارية والتنازل عن اإليجارات 
السنوية للمباني المرهونة، تضمنت اتفاقية القرض شروطا فيما يخص التزام شركة جازان للطاقة والتنمية ببعض النسب 



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المالية، يستحق القسط األول بتا م( والقسط األخير 2019فبراير    14هـ )الموافق  1440جمادي اآلخر    9ريخ  والشروط 
 م(. 2023أغسطس   16هـ )الموافق 1445محرم  19بتاريخ 

 وتتمثل الحركة في القروض كما يلي:

  
 م2022 مارس 31

 ريال سعودي 
 

 م 2021ديسمبر  31
 ريال سعودي 

 16 036  532  27 122  606  السنة الفترة/ الرصيد في بداية
 19 027  695  -  السنة   الفترة/ اإلضافات خالل

 ( 4 995 817)  ( 1 898 653)  السنة  الفترة/ المسدد من القروض خالل 
 30 068 410  25 223 953  اإلجمالي

 ( 1 166 848)  160  694  القيمة الحالية ألرصدة القروض  
 ( 728 958)  94  548  فوائد القروض   
 ( 1 049 998)  -  صندوق التنمية الزراعيةتعجيل سداد من 

 27 122 606  25 479 195  السنةالفترة / الرصيد في نهاية 
 5 951 652  18 499 691  طويلة األجل الجزء المتداول من القروض 

 21 170 954  6 979 504  طويلة األجل الجزء غير المتداول من القروض
 

 زميلة التزام مقابل ضمان قرض شركة   -12
تاريخ   2016أكتوبر    24بتاريخ   من  اعتبارا  بانه  الزراعي  لالستثمار  جنات  شركة  بإخطار  للتنمية  السعودي  الصندوق   قام 

يعتبر القرض المستحق للصندوق من شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية )شركة زميلة( قد انتقل ضمنيا   2016أكتوبر    24
المترتبة  االلتزامات  سداد  بسرعة  الضامنون  الشركاء  ومطالبة  وأداء  غرم  بكفالة  للقرض  الضامنون  الكفالء   الى 

ة )جازادكو( شريك بشركة جنات لالستثمار الزراعي لذا فقد تم تكوين مخصص جازان للطاقة والتنمي على الشركاء حيث أن شركة
نسبة   وهي  )جازادكو(  والتنمية  للطاقة  جازان  بشركة  الخاصة  القرض  ضمان  نسبة  يعادل  ما     % 18.85بقيمة 

م   2019وتم تخفيض االلتزام برصيد مدين مستحق علي األطراف ذات عالقة خالل عام   ريال سعودي  396 771 18بمبلغ  
 .ريال سعودي 14  619  841ريال سعودي ليصبح صافي االلتزام  4  151 555بمبلغ 

 كما يلي:التزام مقابل ضمان قرض شركة زميلة إن حركة 

  

 م2022مارس  31
 )غير مراجعة( 
 ريال سعودي 

 
 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 
 ريال سعودي 

 841 619 14  841 619 14  الرصيد بداية الفترة/ السنة 
 841 619 14  841 619 14  الرصيد نهاية الفترة/ السنة



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االحتياطي النظامي -13
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.  

 

 ية السهمربح -14
لعدد   المرجح  المتوسط  الفترة على  بقسمة صافي ربح  العادي  للسهم  الربح  األساسي والمخفض من صافي  السهم  تحتسب ربحية 

 سهم(.  50 000  000 م: 2021ديسمبر  31سهم )  000 000 50  األسهم القائمة كما في نهاية الفترة والبالغ
 

 
 معلومات قطاعية  -15

القطاعية بنشاطات وأعمال المجموعة والتي اعتمدت عليها إدارة المجموعة كأساس إلعداد المعلومات المالية  تتعلق المعلومات 
 الخاصة بها، بما يتفق مع طرق إعداد التقارير الداخلية. تتم المعامالت بين القطاعات بنفس شروط التعامل مع األطراف األخري.

قطاعات على بنود تتعلق بصورة مباشرة بقطاع معين وبنود يمكن توزيعها على تتضمن موجودات ومطلوبات ونشاطات التشغيل لل
القطاعات المختلفة وفق أسس معقولة يتم تصنيف البنود التي ال يمكن توزيعها بين القطاعات تحت بند موجودات ومطلوبات  

 مشتركة. وتتمثل قطاعات المجموعة فيما يلي: 
 عة وحصد الجمبري باإلضافة الى مزرعة الفاكهة.القطاع الزراعي حيث تقوم المجموعة بزرا 

 القطاع التجاري حيث تقوم المجموعة بتنقية وتوزيع المياه المعدنية المعبأة وتعبئة وتوزيع القهوة. 
 قطاع االستثمار العقاري حيث تقوم المجموعة بتأجير المباني ل غراض التجارية والسكنية. 

م على التوالي وفقا 2021مارس    31م و  2022مارس    31القطاعية المالية للفترتين المنتهيتين في  فيما يلي ملخص بالمعلومات  
 لطبيعة النشاط:

  
 القطاع الزراعي 
 ريال سعودي 

 القطاع التجاري 
 ريال سعودي 

قطاع االستثمارات  
 العقارية

 ريال سعودي 

 اإلجمالي 
 ريال سعودي 

      مراجعة()غير  2022مارس  31للفترة المنتهية في  
 26  312 946 3  143 419 3  135 790 20  033 737  اإليرادات 

 8  597 533 1  573 272 ( 184 977) 7  209 238  اجمالي الربح 
      

 )غير مراجعة( 2021مارس  31للفترة المنتهية في  
      )غير مراجعة(

 23  176 937 2  699 588 4  405 572   16  071 777  اإليرادات 
 6  492 780 1  325 135 954 696 4  212 949  اجمالي الربح 



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في   كما  المالية  القطاعية  بالمعلومات  ملخص  يلي  لطبيعة 2021  ديسمبر  31و  م  2022مارس    31فيما  وفقا  التوالي  على  م 
 النشاط:

 

 

 القطاع الزراعي
 ريال سعودي 

 القطاع التجاري 
 ريال سعودي 

قطاع االستثمارات  
 العقارية

 سعودي ريال 

 اإلجمالي
 ريال سعودي 

     : )غير مراجعة( م2022 مارس 31كما في 
 633 285 284 252 479 940 80 985 224 300 820 120 اجمالي الموجودات
 84 685 926 9 687 777 19 329 387 55 668 762 اجمالي المطلوبات 

     
     م: )مراجعة( 2021ديسمبر  31كما في 
 634 449 790 243 180 892 77 767 350 313 501 548 الموجوداتاجمالي 

 89 230 182 12 687 778 22 329 387 54 213 017 اجمالي المطلوبات 
 

 إدارة مخاطر األدوات المالية -16
 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    المجموعةللتقليل من مخاطر السيولة والخسائر المرتبطة بها على األعمال التجارية للمجموعة، تحتفظ  
عن تمويل المتطلبات الرأسمالية طويلة األجل من    المجموعة ي جميع ظروف العمل. وتبتعد  الموجودات المتداولة عالية السيولة ف

     المجموعة خالل االقتراض قصير األجل. يتم حاليا تمويل المشاريع طويلة األجل من خالل القروض طويلة األجل فقط. ولدي  
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. 
 : م 2021ديسمبر  31و م2022 مارس 31فيما يلي بيان أعمار الموجودات واستحقاق المطلوبات كما في 

 م 2022 مارس 31
أشهر أو   3

 أقل
 ريال سعودي 

 أشهر  3أكثر 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 

47 613  144 - ومدينون آخرون، )بالصافي(   - - 144 613 47  
 47 613 144 - - 47 613 144 - اإلجمالي



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م 2022 مارس 31
أشهر أو   3

 أقل
 ريال سعودي 

 أشهر  3أكثر من 
 إلى سنة  

 ريال سعودي 

 أكثر من سنة 
 سنوات 10إلى  

 ريال سعودي 

ليس لها تاريخ 
 استحقاق محدد 
 ريال سعودي 

 اإلجمالي
 ريال سعودي 

      المطلوبات 
25 479  195 - - قروض    - 195 479 25  

5 628  188 - توزيعات ومستحقات مساهمين  - - 188 628 5  
8 932  006 - - - التزامات خطة منافع الموظفين المحددة  006 932 8  
14 619  841 - - - التزام مقابل ضمان قرض شركة زميلة  841 619 14  

دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون ذمم 
16 612  158 - آخرون   - - 158 612 16  

1 778  239 - مخصص الزكاة  257  288 11  - 496 066 13  
24 018 585 - اإلجمالي  452 767 36  847 551 23  884 337 84  

 

 م 2021ديسمبر  31
 أشهر أو أقل  3

 ريال سعودي 

أشهر   3أكثر من 
 إلى سنة 

 ريال سعودي 

سنة  أكثر من 
 سنوات 10إلى 

 ريال سعودي 

ليس لها تاريخ 
 استحقاق محدد 
 ريال سعودي 

 اإلجمالي
 ريال سعودي 

      الموجودات
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ومدينون 

 45 686  624 - - - 45 686  624 آخرون، بالصافي 
 45 686 624 - - - 45 686  624 اإلجمالي

      
      المطلوبات 
 27 122  606 - - 21 170  954 5 951  652 قروض  

 15  000 - - 15  000  مستحق الطراف ذات عالقة  
 5 630  528 - 5 630  528 - - توزيعات ومستحقات مساهمين

 8 935  262 8 935  262  -  التزامات خطة منافع الموظفين المحددة
 14 619  841 14 619  841 - - - التزام مقابل ضمان قرض شركة زميلة

 19 907  407 - - 19 907  407 - ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ودائنون آخرون 
 12 651  496 - - 12 651  496 - مخصص الزكاة

 88 882 140 23 555 103 5 630 528 54 144 898 5 951 652 اإلجمالي



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مخاطر أسعار السوق 

القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ل دوات المالية بسبب تغيير إن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في  
أنواع : مخاطر معدل الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر أخري ل سعار مثل مخاطر   3أسعار السوق. أسعار السوق تحتوي على  

س بمخاطر  تتأثر  التي  المالية  االلتزامات  وتشمل  السلع،  أسعار  ومخاطر  األسهم  المدينة أسعار  والذمم  القروض  على  السوق  عر 
 والدائنة.

 
 مخاطر معدل الفائدة 

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

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

 مخاطر العمالت
األساسية    المجموعة ة، إن معامالت  هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبي

 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  

هي مجموعة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو   المجموعةضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن  في تاريخ القياس.  
 .شرط للحد ماديا من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية

 :تقييم كما يليتصنف القيم العادلة ضمن مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في طرق ال
 المستوي االول: االسعار السوقية المعلنة في االسواق النشطة لنفس االدوات المالية. 

في  او غير مباشر  العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر  القيمة  تؤثر على  تعتمد على مدخالت  تقييم  اساليب  الثاني:  المستوي 
 السوق.

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

 
 
 
 



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

 الموحدة الموجزة  إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م )غير مراجعة( 2202 مارس 31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 

 (:19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد  -17
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 ل نشطة اإلقتصادية واألعمال ، قامت  
قامت      المجموعة كما   . المملكة  موظفيها     المجموعةداخل  وسالمة  صحة  لضمان  الوقائية  اإلجراءات  من  سلسلة  بإتخاذ 

 وعمالئها والمجتمع لضمان إستمرارية عملياتها.
الجائحة على نشاط   تأثيرات  اإلحترازية    المجموعةوشملت  اإلجراءات  نتيجة إلتخاذ  الوقت  لبعض  نسبيًا  اإلنتاجية  العملية  تأثر 

التي وجهت بها جهات اإلختصاص الحكومية والتي تمثلت بشكل رئيسي في عزل العمال المؤثرين المشتبه في إصابتهم وتطبيق  
تأخر وصول بعض   السفر والتنقل فضاًل عن  بقيود  المتعلقة  النظامية  اإلنتاجية، وأمتد  اإلجراءات  للعملية  الالزمة  الخام  المواد 

بعض   إلى  باإلضافة  اخري،  منتجات  في  الطلب  على  تاثير  هناك  كان  وايضا  المنتجات  بعض  في  البيع  أسعار  على  التأثير 
واجهتها   التي  لك  المجموعة الصعوبات  اإلنتاج  نتائج  لمستويات  وبالنظر  الشحن  أسعار  وارتفاع  التصديرية  عملياتها  ل في 

)كوفيد   المستجد  فيروس كورونا  َاثار جوهرية بسبب  تتوقع حدوث  وبالتالى ال  الطبيعية،  بقيت عند مستوياتها  فقد    –المنتجات 
 . م2022 مارس 31( على قائمة المركز المالى والنتائج للفترة المالية المنتهية فى 19

ن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست ( ع 19-مراقبة االثار المترتبة على انتشار )كوفيد    المجموعة تواصل  
  2022    مارس  31  الفترة المنتهية فيخالل      المجموعةعلى علم بأية عوامل متوقعة قد تغير من تأثير الجائحة على عمليات  

 أو بعده.
 

 أحداث الحقة:  -18
األولية  تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتى قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية  

 .الموحدة الموجزة 
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