
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة زھرة الواحة للتجارة 

 (شركة مساھمة سعودیة) 

 األولیة المختصرة  القوائم المالیة

 م ۲۰۲۱ یونیو  ۳۰في  المنتھیتینأشھر  لفترتي الثالثة والستة 
   الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل  تقریرمع 
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 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة   
 واجھة الریاض، طریق المطار 

 ۹۲۸۷٦صندوق برید 
 ۱۱٦٦۳الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 المركز الرئیسي

 ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤ سجل تجاري رقم

فحص القوائم المالیة األولیة    عنالمستقل    الحسابات   قریر مراجع ت 
 المختصرة 

 مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارة  للسادة

 شركة مساھمة سعودیة  

 مقدمة 

("الشـركة")  لشـركة زھرة الواحة للتجارة المرفقة م  ۲۰۲۱  یونیو ۳۰ي  لقد فحصـنا القوائم المالیة األولیة المختصـرة كما ف
 المكونة من:

 ، م۲۰۲۱ یونیو ۳۰المختصرة كما في   قائمة المركز المالي •
م، ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰في    یةأشھر المنتھوالستة  الثالثة    تيفترعن  المختصرة    قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر •
 م، ۲۰۲۱ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في   ستةال ةفترعن قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة  •

   ،م۲۰۲۱ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  لستةا  ةفترعن المختصرة  قائمة التدفقات النقدیة •
 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة.   •

) ۳٤المحاســــبة الدولي ( وفقا لمعیار إن اإلدارة ھي المســــئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصــــرة

القوائم المالیة العربیة الســـعودیة.  ومســـؤولیتنا ھي إبداء إســـتنتاج عن ھذه  المملكة في "التقریر المالي األولي " المعتمد
فحصنا.  إلى إستناداً  األولیة المختصرة

 نطاق الفحص 

ً وفق بالفحص قمنا لقد “فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ) ۲٤۱۰ (الفحص رتباطاتال الدوليمعیارلل ا
القوائم المالیة األولیة من توجیھ الســــعودیة. ویتكون فحص   العربیة المملكة في المعتمد المســــتقل للمنشــــأة“ الحســــابات

إـستفـسارات بـشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص 
ً وفق بھا القیام یتم التي من المراجعة نطاقھ في كبیر بـشكلٍ  أقل الفحص أخرى. ویعد في  للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة ا

نناال   فإنةالســـعودیة، وبالتالي  العربیة مملكةال من الحصـــول على تأكید بأننا ســـنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن    یمّكِ
 .مراجعة رأي نُبدي فلن وعلیھ،. مراجعة التعرف علیھا خالل عملیة

 االستنتاج

م۲۰۲۱  یونیو  ۳۰كما في    األولیة المختصـرة القوائم المالیة بأن نعتقد یجعلنا شـيء علمنا إلى نمی لمففحصـنا،   إلى اسـتناداً 
) ۳٤المـحاســــــبة اـلدولي ( الجوھرـیة، وفـقاً لمعـیار نواحيال جمیع مـعدة، من غیر  لشـــــرـكة زھرة الواـحة للتـجارةالمرفـقة 

العربیة السعودیة. المملكة في "التقریر المالي األولي" المعتمد
 المھنیةكي بي إم جي لالستشارات 

 عبدهللا حمد الفوزان .د
 ۳٤۸ترخیص رقم 

ھـ ۱٤٤۲ ذو الحجة  ۱۹الریاض في: 
 م ۲۰۲۱ یولیو ۲۹الموافق: 
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 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

٦   

 واألنشطة الرئیسیة التنظیم  -۱
 

شركة زھرة الواحة للتجارة ("الشركة") شركة مساھمة سعودیة تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربیة 
م) تم تحویل الشركة من مؤسسة فردیة إلى شركة  ۲۰۰۳أكتوبر    ٦ھـ (الموافق    ۱٤۲٤شعبان    ۱۰السعودیة بتاریخ  

م). ۲۰۱٥دیسمبر    ۹ھـ (الموافق  ۱٤۳۷صفر    ۲۷ن لایر سعودي بتاریخ  ملیو  ٥۰ذات مسئولیة محدودة برأس مال قدره  
ربیع اآلخر    ۳إضافة لذلك، فقد تم تحویلھا من شركة ذات مسئولیة محدودة الى شركة مساھمة سعودیة مقفلة بتاریخ  

دیة ملیون لایر سعودي. وتم تحویلھا من شركة مساھمة سعو  ۸۰م) برأس مال قدره  ۲۰۱۷ینایر    ۱ھـ (الموافق  ۱٤۳۸
م) برأس مال قدره  ۲۰۱۷سبتمبر    ۱۷ھـ (الموافق  ۱٤۳۸ذو الحجة    ۲٦مقفلة إلى شركة مساھمة سعودیة عامة بتاریخ  

الصادر في الریاض بتاریخ   ۱۰۱۰۱۹۰۳۹۰ملیون لایر سعودي. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم    ۱٥۰
  السعودیة. م) في المملكة العربیة۲۰۰۳أكتوبر   ٦ھـ (الموافق ۱٤۲٤شعبان  ۱۰

ھـ  ۱٤۳۸ذو الحجة    ۲٦ھیئة السوق المالیة السعودیة إدراج الشركة بالسوق المالیة السعودیة (تداول) بتاریخ    اعتمدت
م). وتم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة لتعدیل النظام األساسي للشركة لتحویلھا من شركة  ۲۰۱۷سبتمبر    ۱۷(الموافق  

عامة   سعودیة  مساھمة  شركة  الى  مقفلة  سعودیة  األول    ۱۲بتاریخ  مساھمة  (الموافق  ۱٤۳۹ربیع  نوفمبر   ۳۰ھـ 
 م). ۲۰۱۷

 

الصادر في الریاض    ۱۰۱۱۰۱٤۰٦۱تزاول الشركة أنشطتھا من خالل فرعھا في الخرج بموجب السجل التجاري رقم  
 م). ۲۰۱۰یونیو  ٤ھـ (الموافق ۱٤۳۱جمادى اآلخرة  ۲۲بتاریخ 

 

الشركة في صناعة منتجات نصف مصنعة من   اللدائن، صناعة  یتمثل نشاط  العلب والصنادیق من  اللدائن، صناعة 
الصناع  الترخیص  بموجب  الرتومولد  بطریقة  اللدائن  من  منتجات  صناعة  اللدائن،  من  أشكالھا  بمختلف    ي القواریر 

 م) ۲۰۲۰أكتوبر  ۱٥ھـ (الموافق   ۱٤٤۲صفر   ۲۸بتاریخ  ٤۲۱۱۰۲۱۰۷٤۹٥

 

 تالي: یقع المكتب الرئیسي المسجل للشركة في العنوان ال

 

 شركة زھرة الواحة للتجارة

 شارع األحساء، الربوة ۷٤٤۹

 ۱۲۸۱٤، الریاض ۲۹۸۰ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة

 

 يالمحاسب األساس -۲
 

 المملكة  في  المعتمد  األولي  المالي  ریالتقر  ۳٤  الدولي  المحاسبة  اریلمع  وفقا  المختصرة  ة یاألول  ة یتم إعداد ھذه القوائم المال

 قراءة   جب یو  نیمحاسبمراجعین واللل  ةیالسعود  ئةیالھ  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  رییوالمعا  ةیالسعود  ةیالعرب

ً   المختصرة  ةیاألول  ة یالمال  القوائم  ھذه م  ۲۰۲۰  سمبرید  ۳۱  في  عن السنة المنتھیة  للشركة  ةی المال  القوائم  مع  جنب  إلى  جنبا
  من   كاملة  مجموعة  إلعداد   المطلوبة  المعلومات  كافة  ة یالمال  القوائم  ھذه  تتضمن  وال").  السابقة  للسنة   ة ی("القوائم المال

ً   المعدة  ةیالمال  القوائم بعض    إدراج  تم  ولكن  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المالي   للتقریر  ة یالدول  رییللمعا  وفقا
  في  راتیالتغ   لفھم  الفترة  خالل  الھامة  والمعامالت   األحداث  ریلتفس  المحددة  ةیر یالتفس  ضاحاتیواإل   ةیالمحاسب  اساتیالس

 .السابقة للسنة ةیالمال القوائم منذ للشركة  المالي واألداء المالي المركز

 

لیست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي من م  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في    الستةباإلضافة إلي ذلك، فإن نتائج فترة  
 . م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الممكن توقعھا للسنة المنتھیة في 

 

 

 م)۲۰۲۱ یولیو ۲٦ ھـ (الموافق ۱٤٤۲ ذو الحجة ۱٦  في تم اعتماد ھذه القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة

  

 عملة العرض والنشاط -۳
 

 .للشركة والنشاط بالریال السعودي الذي یمثل عملة العرض األولیة المختصرة یتم إعداد ھذه القوائم المالیة

 

 



 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

۷   

 

 استخدام التقدیرات واالفتراضات واألحكام -٤
 

یتطلب إعداد القوائم المالیة للشركة من اإلدارة القیام باألحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة  
والتكالیف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة في تاریخ الفترة المالیة. إال أن  لإلیرادات  

عدم التأكد حول ھذه االفتراضات والتقدیرات قد یؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة  
 للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في المستقبل.

 

تقدیرات واالفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة إن ال
تقییم  یتم  األخرى،  المصادر  عن  المستقلة  غیر  والمطلوبات  للموجودات  الدفتریة  القیمة  لتحدید  وتستخدم  للظروف 

 التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر. 
 

المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة    یتم مراجعة التقدیرات
 في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على الفترات الحالیة والمستقبلیة.

 

تتفق  التقدیرات وإن   للشركة  المحاسبیة  السیاسات  اإلدارة عند تطبیق  بھا  قامت  التي  الھامة  تم  األحكام  التي  تلك  مع 
 اإلفصاح عنھا بالقوائم المالیة للسنة السابقة. 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٥
 

تتماشى السیاسات المحاسبیة المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة مع ما ھو وارد في اإلیضاحات حول القوائم المالیة  
 . م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للشركة للسنة المنتھیة في 

 

ابتة على كافة  السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة تم تطبیقھا بصورة ث
 . الفترات المعروضة

 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات

والتي تم م،  ۲۰۲۱ینایر  ۱ الیوجد معاییر جدیدة تم اصدارھا ومع ذلك فإن عددأً من التعدیالت على المعاییر ساریة من
 . جوھري على القوائم المالیة االولیة المختصرة للشركةللشركة والتي لیس لھا تاثیر  شرحھا بالقوائم المالیة السنویة

 

 وآالت ومعدات  ممتلكات -٦

ملیون لایر سعودي   ۳۸٦٫۱۹، مبلغ  م۲۰۲۱  یونیو  ۳۰بلغ إجمالي تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في   •
ملیون لایر سعودي    ۱٥۳٫۲۸ملیون لایر سعودي) وبلغ مجمع اإلستھالك مبلغ    ۳۷۸٫٦۱:  م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(
  یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في    الستةملیون لایر سعودي). قامت الشركة خالل فترة    ۱۳۸٫۲۷:  م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(

بشكل  وتتمثل ملیون لایر سعودي ۷٫۸۳تحت التنفیذ بمبلغ  شروعاتبإضافة ممتلكات وآالت ومعدات ومم ۲۰۲۱
انتاج   القواریر البالستیكیة وخط الطباعة  رئیسي في خط    ووسائل نقل  اإلنتاجیة  للعملیة  مساعدة  معداتوأغطیة 

 . وأراضي

  ۳۰مضمونة بـأراضي ومباني وآالت بلغت صافي قیمتھا الدفتریة كما في    ۱۲المشار إلیھا باإلیضاح    القروض •

 لایر سعودي)  ۹٥٬٦۳٥٬۲۲٦: م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱لایر سعودي. ( ۱۲۰٬۸۱۷٬٦٥۰ مبلغم ۲۰۲۱ یونیو
 

 قار استثماري ع -۷
 

وبلغت القیمة العادلة لھذه األراضي كما في   یتكون العقار االستثماري من قطع أراضي بالمزاحمیة، تم إثباتھا بالتكلفة.
 لایر سعودي. ۱٬۹۷۰٬۰۰۰م مبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

قطع أراضي) تبلغ   ۳م ببیع عقارات استثماریة (۲۰۲۱  یونیو  ۳۰أشھر المنتھیة في    الستةقامت الشركة خالل فترة  
(إیضاح   ملیون لایر سعودي ۱٬٤٤غ ألف لایر سعودي ونتج عن ذلك مكاسب بیع عقارات استثماریة بمبل ۹۷٥تكلفتھا 

۱۷(.   
 

 موجودات غیر ملموسة  -۸

 

وتتمثل    ملیون لایر سعودي  ۱٫۹٦، مبلغ  م ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰كما في    الموجودات غیر الملموسةبلغ إجمالي تكلفة   •
المحاسبي البرنامج  الموجودات غیملیون لایر سعودي) وبلغ مجمع    ۱٫۹٦:  م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(  في  ر إطفاء 

 لایر سعودي).  ألف ۲۸۳٬٥۹: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (  ألف ۳۸۸٫۹۲مبلغ  سةوالملم

 



 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

۸   

 

 مخزون  -۹

 

 یونیو  ۳۰

   م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 
   م۲۰۲۰

 )مراجعة(

 ٥۰٬۳٥۱٬۲٤۲   ۳۰٬۰٥٦٬۰۱۰ ومواد تعبئة وتغلیفمواد خام 
 ۲٥٬۱٥۷٬۱٥٦   ۳۲٬٥۹۱٬۲٥٦ بضاعة تامة الصنع 

 ۱٬۹۸۸٬۸٦٦   ۲٬٤٦۱٬۷۸٥ وزیوت  مستلزماتقطع غیارو

 ٦٥٬۱۰۹٬۰٥۱   ۷۷٬٤۹۷٬۲٦٤ 

 

 رباح أو الخسائراستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األ  -۱۰

استثماریةأسھم محفظة  استثمار في  

 
 یونیو  ۳۰

   م۲۰۲۱
  (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
   م۲۰۲۰

 )مراجعة(

 ۱٬۱۲۰٬۷۰۳   ۲٤۸٬٥۲۳  عدد الوحدات المستثمر بھا 
 ۱۹٫۹۳۱   ۳۲٫۲٤۷  (لایر) سعر الوحدةمتوسط 

 ۲۲٬۳۳٦٬۷۰۹   ۸٬۰۱٤٬۲۱٤  إجمالي قیمة االستثمارات 

 
متمثلة في    في السوق المالیة السعودیة (تداول)  یتم التدوال علیھافي محفظة أسھم استثماریة    تتمثل ھذه االستثمارات

 . متنوعة مدرجة لمجموعة شركات حقوق الملكیةاإلستثمار في 
وذلك  كابیتال  االستثمار –وراق المالیة والوساطة في األاالستثمار  متخصصة في یتم إدارة المحفظة من خالل شركة

   .مبرم بین الشركة المذكورة والشركة وفقاً لعقد إدارة
 

سھم بالقیمة العادلة، وذلك على أساس األسعار المتداولة    ۲٤۸٬٥۲۳ في حقوق الملكیة البالغة   اتتم قیاس االستثمار
العادلة   بالقیمة  التقییم  ذلك  عن  نتج  وقد  (تداول).  السعودیة  المالیة  السوق  في  بمبلغ  مكاسبلألسھم  محققة    غیر 

عرضھا  م والتي تم  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰في    أشھر المنتھیة  الستةفترة  ل    ٥٬۹٦۱٬۷۹٤وأرباح محققة بمبلغ      ۱٬۳۹۹٬۲۲۹
 : فیما یلي حركة االستثمارات .لربح أو الخسارةضمن قائمة ا

  

 یونیو  ۳۰

   م۲۰۲۱
  (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
   م۲۰۲۰

 )مراجعة(

 --   ۲۲٬۳۳٦٬۷۰۹  / السنة أول الفترة تكلفة االستثمار

 ۳٤٬۳۸٥٬۹۷۸  ۲۰٬۹۳۷٬۷۳۷  شراء وحدات استثماریة 

  )۱۱٬٦۷۹٬٥۱٥(  ) ٤۲٬۹۱۳٬۲۷۸(  بیع وحدات مستثمر فیھا  

 ۳٥٤٬٦۱۸  ٥٬۹٦۱٬۷۹٤   استثمارات بیع  منأرباح محققة 

 ) ۷۲٤٬۳۷۲(  ۱٬۳۹۹٬۲۲۹  فروقات تقییم القیمة العادلة للوحدات

 --   ۲۹۲٬۰۲۳  توزیعات ارباح مستلمة 

 ۲۲٬۳۳٦٬۷۰۹  ۸٬۰۱٤٬۲۱٤  السنة / آخر الفترةالرصید 
 

 ذمم مدینة تجاریة  -۱۱

 

 یونیو  ۳۰

   م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 

   م۲۰۲۰
 )مراجعة(

  ۱٤۷٬٦۷٤٬۹۲۸   ۱٥٦٬۲۷۸٬۸۱۱ ذمم مدینة تجاریة 
  ٤۲٬۷۰٥٬۲٤۷   ٦۳٬٦۳۳٬٤۰۲ ) ۱۸مستحق من أطراف ذات عالقة (إیضاح 

 ۲۱۹٬۹۱۲٬۲۱۳   ۱۹۰٬۳۸۰٬۱۷٥  
 (۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷)  ) ۲٥٬۰٦٤٬۸۱۷( في قیمة ذمم مدینة تجاریة  اإلنخفاضیخصم: 

 ۱۹٤٬۸٤۷٬۳۹٦  ۱٦۷٬۰٥٥٬۰۲۸ 
 

 



 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

۹   

 

 (یتبع)  ذمم مدینة تجاریة -۱۱

 فیما یلي بیان بالحركة في اإلنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة: 

 
 یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱ 

 )مراجعة( م۲۰۲۰

 ۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷  ۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷ السنة  الفترة / الرصید في بدایة

 --   ۱٬۷۳۹٬٦۷۰ السنة  الفترة / المكون خالل 

 ۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷  ۲٥٬۰٦٤٬۸۱۷ السنة  الفترة / الرصید في نھایة

قیمتھا والمتأخرة ألكثر من   لم تتعرض النخفاض في  التي  المبالغ  أن  قابلة للتحصیل    ۹۰ترى اإلدارة  تزال  ما  یوماً 
بالكامل استنادًا إلى سلوك السداد السابق والتحلیل الشامل للمخاطر االئتمانیة للعمیل بما في ذلك التصنیفات االئتمانیة  

ذلك تقوم الشركة بتكوین مخصص بالكامل لجمیع األرصدة المتأخرة ألكثر  األساسیة للعمیل، في حال كانت متاحة وك
 یوم).  ۲۷۰م: ۲۰۲۰یوم ( ۳٦۰من

 

 قروض وسلف  -۱۲

 قروض قصیرة األجل  أ)

 

 یونیو  ۳۰

 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱ 

 )مراجعة( م۲۰۲۰

 ۱٦۲٬۰٦۹٬٦٦٦   ۱۳۱٬٤۰٥٬۹۰۹ جل (*)قروض قصیرة األ

 ۱۳۱٬٤۰٥٬۹۰۹   ۱٦۲٬۰٦۹٬٦٦٦ 

 یتم إستخدام ھذه القروض بشكل رئیسي لتمویل متطلبات رأس المال العامل للشركة.  تتمثل في قروض من بنوك محلیة و 

للشركة، ولم تستخدم  العامل  المال  لتمویل متطلبات رأس  القروض قصیرة األجل بشكل رئیسي  * یتم إستخدام ھذه 
 تمویل التوسعات الرأسمالیة (شراء األصول الثابتة).الشركة ھذه القروض قصیرة األجل في 

 قروض طویلة األجل ب)

 

 یونیو  ۳۰
   م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 

 دیسمبر ۳۱
 )مراجعة( م۲۰۲۰

 ۳۲٬۸۲۱٬٥۹۳  ۲۱٬۱۷٦٬٤۰٥ بنوك محلیة
 ٥٦٬٦۳۰٬۰۰۰  ٥۲٬٤٥٥٬۰۰۰ صندوق التنمیة الصناعیة السعودي

 ۷۳٬٦۳۱٬٤۰٥   ۸۹٬٤٥۱٬٥۹۳ 
 (۱٬٥٥٦٬۳۲۷)  (۱٬۳۲۷٬۹۳۸) فوائد مؤجلة    ناقصاً: 

 ۷۲٬۳۰۳٬٤٦۷   ۸۷٬۸۹٥٬۲٦٦ 

    تم عرضھا في قائمة المركز المالي كما یلي: 
 ٤۸٬۱۷۷٬۲۲۰   ۳٤٬۸۸۱٬۱٦٦ الجزء غیر المتداول الظاھر ضمن المطلوبات غیر المتداولة 

 ۳۹٬۷۱۸٬۰٤٦   ۳۷٬٤۲۲٬۳۰۱ الجزء المتداول الظاھر ضمن المطلوبات المتداولة
 ۷۲٬۳۰۳٬٤٦۷   ۸۷٬۸۹٥٬۲٦٦ 

 ۲٤۹٬۹٦٤٬۹۳۲  ۲۰۳٬۷۰۹٬۳۷٦ (أ+ب) القروض إجمالي
 

لایر سعودي    ۱۲۰٬۸۱۷٬٦٥۰  مصنع الشركة بقیمة دفتریة تبلغ  الت  آ إن ھذه القروض مضمونة مقابل أراضي ومباني و
الى   ۱لایر سعودي) وتستحق السداد خالل فترة من    ۹٥٬٦۳٥٬۲۲٦: م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱( م ۲۰۲۱ یونیو ۳۰كما في 

  سنوات. ٤

 ج)    إجمالي الحركة في القروض والسلف     

 

 یونیو  ۳۰
   م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 
 (مراجعة)م ۲۰۲۰

 ۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲   ۲٤۹٬۹٦٤٬۹۳۲ الرصید في أول الفترة / السنة 
 ۳٥٥٬۷٤۲٬۳۷۲   ۲٦۳٬۷۲٥٬۷۸۸ متحصالت من قروض 

 (۳٥۲٬۲۷٤٬۳۳۹)  (۳۱۲٬۹۹٥٬۱۰۸) سدادات قروض 
 ۹٬۸۸٦٬۷٦۳  ٤٬۱٦۲٬۱٥۲ مصروفات تمویلیة

 (٥٬۳٥۲٬٥۱٦)  ) ۱٬۱٤۸٬۳۸۸( مصروفات تمویلیة (مدفوعة)
 ۲٤۹٬۹٦٤٬۹۳۲   ۲۰۳٬۷۰۹٬۳۷٦ الرصید في أخر الفترة / السنة 



 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

۱۰   

 (یتبع) قروض وسلف   -۱۲

 التسھیالت البنكیةاتفاقیات  ) د

حصلت الشركة على تسھیالت ائتمانیة من بنوك محلیة وقروض طویلة وقصیرة األجل واعتمادات مستندیة بسقف    -
ملیون لایر سعودي. وقد تم الحصول على ھذه التسھیالت بموجب اتفاقیات مرابحة وتورق وذلك   ۲٦۳٫٦۳  تمویلي قدر

التسھیالت   تبلغ  الرأسمالیة.  النفقات  ومتطلبات  التوسعات  وبعض  العامل  المال  المستندیة لتمویل رأس  واإلعتمادات 
لایر سعودي. إن اتفاقیات التسھیالت االئتمانیة  ملیون   ٥٤٫۳مبلغ  م  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰المستخدمة كما في    المفتوحة وغیر

. تحمل التسھیالت رسوم تمویل وفقاً لألسعار السائدة في السوق سایبور شركةمضمونة بسندات ألمر صادرة من قبل ال
ر من بین أمو تتعلق،زائداً الھامش على النحو المحدد في اتفاقیات التسھیالت. تشتمل اتفاقیات التسھیالت على تعھدات 

على توزیعات األرباح، وتتطلب حد أدنى من القیمة الصافیة وبعض النسب المالیة التي یجب االحتفاظ    قیودبأخرى،  
 بھا وفقاً لذلك.

  ۱۲٫٦٥  م بمبلغ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰حصلت الشركة على تسھیالت ائتمانیة من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي كما في  
  ۳۱(م  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰الستة أشھر المنتھیة في    خاللسعودي    ملیون لایر  ٦٫۳۳تم استالم  و  ،ملیون لایر سعودي

القروض على تعھدات معینة.    ).ملیون لایر سعودي  ۳۳٫٥م:  ۲۰۲۰دیسمبر   التعھدات في تشتمل  إن اإلخالل بھذه 
المستقبل قد یؤدي الى إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة بمراقبة التعھدات بصورة شھریة وفي حال وجود إخالل متوقع 

 زمة لضمان االلتزام. الحدوثھ في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات ال

 . اإلسالمیة الشریعة أحكام مع متوافقة قروض ھي أعاله إلیھا المشار القروض كافة

 الزكاة  -۱۳

بالربط على   الضریبة والجماركلزكاة وام، وقامت ھیئة  ۲۰۱٥م الى  ۲۰۱۲عوام من  تم تقدیم االقرارات الزكویة لأل
االمانة العامة للجان الضریبیة ، وال تزال ھذه االعتراضات منظورة لدى  سعودي  لایر  ۱٬۰۲٦٬۳۷٥عوام بمبلغ  ھذه األ

مبلغ ھذه الربوط الزكویة، وتعتقد الشركة   يجمالإحتى تاریخ اعداد ھذه القوائم المالیة، كما ان الشركة كونت مخصص ب
 ن نتائج ھذه االعتراضات ستكون لصالحھا. أب

بالربط على   یبة والجماركزكاة والضرالم وقامت ھیئة   ۲۰۱۸م الى  ۲۰۱٦تم تقدیم االقرارات الزكویة لألعوام من  
ھذه األعوام، وقامت الشركة باالعتراض على الربوط الزكویة لھذه األعوام خالل الفترة النظامیة، وقامت الھیئة بقبول  
االعتراض جزئیاً وبالتالي إصدار ربط معدل بعد دراسة االعتراض، وافقت الشركة على الربط المعدل وقامت بسداد 

 لمعدل، ھذا وتؤكد الشركة بعدم إستالم أیة فروقات أخرى بعد ھذا الربط.المستحق بموجب الربط ا

م، وقد تم سداد الزكاة المستحقة بناًء على ھذا االقرار، وقد صدرت شھادة  ۲۰۲۰قدمت الشركة االقرار الزكوي لعام  
 م. ۲۰۲۲ابریل   ۳۰صالحة حتى   يم وھ۲۰۲۰عام عن الزكاة 

 توزیعات األرباح  -۱٤
 

ھـ بناًء على توصیة ۱٤٤۱  رمضان ۱٤م الموافق ۲۰۲۱ابریل  ۲٦وافقت الجمعیة العامة فى اجتماعھا المنعقد بتاریخ 
  ۱٥أرباح نقدیة بمبلغ    عیھ بتوز۱٤٤۲رجب    ۱۲م الموافق  ۲۰۲۱فبرایر    ۲٤  خیمجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة بتار

 ملیون لایر سعودي  ۱۱٬۲٥۰م :  ۲۰۲۰لایر سعودي لكل سھم.  (  ۱م بواقع  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي عن العام المالي  

 .)لایر لكل سھم ۰٫۷٥بواقع 

 
 

  االلتزامات الرأسمالیة وااللتزامات المحتملة والتزامات أخرى -۱٥

أحداث مستقبلیة أو عندما ال یمكن قیاس  یتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عند وجود إلتزام سیتأكد فقط من خالل  
االلتزامات بصورة موثوقة فیھا. ال یتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون من المحتمل 

 تحقیق منافع اقتصادیة.

لایر سعودي   ۱٥٬۹۷٥٬۰۰۷  غیر المغطاةلشراء مواد خام البلغت االلتزامات المحتملة المتعلقة باالعتمادات المستندیة  
 لایر سعودي).   ٤٦٬۱۹۸٬۳٤۰: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱(م ۲۰۲۱ یونیو ۳۰كما في 

 م۲۰۲۱  یونیو  ۳۰لایر سعودي كما في    ٦۱۹٬۷٥۰ذ  التنفی  تحتت الرأسمالیة المتعلقة بمشروعات  رتباطابلغت اإل
 لایر سعودي). ۱٬۸۸۱٬٥۱۳: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( آالت ومعدات على التعاقد في رئیسى بشكل والمتمثلة

بكامل قیمة التمویالت الممنوحة    من قبل الشركة   سندات ألمر  بموجب  مضمونة  ۱۲المشار إلیھا باإلیضاح    القروض
 للشركة. 

 

 



 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

۱۱   

 ربحیة السھم -۱٦

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة

األساسیة   السھم  ربحیة  احتساب  المتوسط   ةفترلل الربحیة    بتقسیمتم  على  للشركة  العادیة  األسھم  حاملي  إلى  العائدة 
 . لفترةد األسھم العادیة القائمة خالل االمرجح لعد

 

   ربحیة السھم المخفضة ھي نفس ربحیة السھم األساسیة حیث ال یوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة.

(غیر مراجعة) الثالثة أشھر المنتھیة في  (غیر مراجعة) أشھر المنتھیة في ستةال    

  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰  
)(غیر مراجعة  

  م ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ 
)(غیر مراجعة  

  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
)(غیر مراجعة  

  م ۲۰۲۰یونیو  ۳۰ 
)(غیر مراجعة  

 ۱۹٬٥۳۲٬٥۱۸ ۳٦٬٦۰۰٬۳۳۰  ٦٬٦۲۰٬٤۷۲  ۱٦٬۲۷٦٬۹۸۸ ربحیة الفترة 

       عدد األسھم
 ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم  

ربحیة السھم األساسیة  
۰۹۱٫ والمخفضة (لایر سعودي)    ۰٤٤  ٫٤٤۲٫  ۱٫۳۰ 

 

 أخرىإیرادات  -۱۷
  المنتھیة فيأشھر  الستةفترة ل 

 
  م۲۰۲۱ یونیو ۳۰

 (غیر مراجعة)
 

  م۲۰۲۰ یونیو ۳۰
 (غیر مراجعة)

 --   ) ٥٬٥۱۲( من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  خسائر

 --   ۱٬٤٤۳٬۰۰۰ )۷(إیضاح  عقارات استثماریةح من استبعاد اربأ

 ۱۱٦٬٥۲۲  ۳۸۳٬۷٤۷ أخرى 

 ۱٬۸۲۱٬۲۳٥  ۱۱٦٬٥۲۲ 

 معامالت األطراف ذات العالقة  -۱۸
 

تشمل   ۱۸-۱ ذات عالقة  أطراف  مع  بالتعامل  االعتیادي ألنشطتھا  السیاق  الشركة خالل  ذات عالقة   مملوكة  شركاتتقوم   /  

وموظفي اإلدارة العلیا. تتمثل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات لبعض مساھمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا  
 یلي:  كماالسنة واألرصدة المتعلقة بھا والمدرجة في قائمة المركز المالي  الفترة / العالقة خالل

 

 

 یونیو  ۳۰

   م۲۰۲۱
 (غیر مراجعة)

 یونیو ۳۰ 

   م۲۰۲۰
 مراجعة) (غیر

    المعامالت:

 ۳۱٬۱۷۷٬۰۹۹  ۳٤٬۲۲۲٬۸۹۷ لشركة میاه ھنا  مبیعات

 ۷۸٬۸٤۸  ٥۳٬٥۲۷ من شركة میاه ھنا   مشتریات

 ۱٬٦٤۰٬٦٦۸  ۱٬٥٦۹٬۰٥٥ مرتبات وبدالت ومكافآت لموظفي اإلدارة العلیا  

 ۹۰٬۰۰۰  ٥٤٬۰۰۰ بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة 

 ۱۹۰٬۰۰۰  ۸۲٬٥۰۰ أعضاء مجلس اإلدارة  آتمكاف
 

    األرصدة

 

 یونیو  ۳۰

   م۲۰۲۱ 
 (غیر مراجعة)

 

  دیسمبر ۳۱

   م۲۰۲۰
 (مراجعة) 

مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدینة تجاریة    
 ٤۲٬۷۰٥٬۲٤۷  ٦۳٬٦۳۳٬٤۰۲ )۱۱(شركة میاه ھنا) (ایضاح 

 ۷۸٬٤۷۹  ۷۱٬۸۹۰ موظفي اإلدارة العلیا مدرج ضمن ذمم مدینة أخرى  

 ) ٤۷٬۰۰۰(  ) ۷۳٬۰۰۰( أخرى   دائنةموظفي اإلدارة العلیا مدرج ضمن ذمم 

 ) ٦٤۰٬۲۱٥(  ) ۷٦۹٬۱٤۱(  مكافأة نھایة الخدمةموظفي اإلدارة العلیا 

بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة مدرج ضمن  
 المصروفات المستحقة  

)۸۱٬۰۰۰ (  )۱٤٤٬۰۰۰ ( 

 ) ۳٥٥٬۰۰۰(  ) ۱٦٥٬۰۰۰( أعضاء مجلس اإلدارة مدرج ضمن المصروفات المستحقة   آتمكاف

 ٤۱٬٥۹۷٬٥۱۱  ٦۲٬٦۱۷٬۱٥۱ اإلجمالي



 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

۱۲   

 المعلومات القطاعیة  -۱۹

 أساس التقسیم     ۱۹-۱

مختلفة لدى الشركة القطاعین االستراتیجیین أدناه والتي تعتبر قطاعاتھا التشغیلیة. تقدم ھذه القطاعات منتجات وخدمات  
 وتدار بصورة منفصلة ألنھا تتطلب استراتیجیات تقنیة وتسویقیة مختلفة.

 وفیما یلي ملخصاً یوضح عملیات كل تقریر قطاعي:
 

 القطاع  أنشطة طبیعة القطاع 

 یتضمن النشاط الرئیسي تصنیع وبیع مصغرات القواریر البالستیكیة مصغرات القواریر البالستیكیة 

 یتضمن النشاط الرئیسي تصنیع وبیع األغطیة البالستیكیة  بالستیكیةأغطیة 
 

 بصورة شھریة.  طاعیقوم الرئیس التنفیذي للشركة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل ق

األداء نظراً ألن   لقیاس  الزكاة  قبل  القطاع  بكل تقریر قطاعي. یستخدم ربح/(خسارة)  المتعلقة  المعلومات  فیما یلي 
بالمنشآت األخرى التي اإلدا رة ترى بأن ھذه المعلومات ھي األنسب عند تقییم نتائج القطاعات المعنیة التي تتعلق 

 :األعمالتعمل في نفس قطاع 

 معلومات حول التقاریر القطاعیة    ۱۹-۲

 التقاریر القطاعیة  

 لایر سعودي 

مصغرات   قطاع
 القواریر البالستیكیة

قطاع األغطیة   
 البالستیكیة

 

 اإلجمالي

  یونیو ۳۰المنتھیة في  الستة أشھر عن فترة

  م ۲۱۲۰

 

 

 

 

  ۲٤۲٬۷۲۸٬۲۰۹   ۳٦٬۸۸٦٬۷۳٥   ۲۰٥٬۸٤۱٬٤۷٤ المبیعات  

 (۲۰۰٬۳۳۸٬٥۸٦)  (۲۷٬۳٤۹٬۸۹۱)  (۱۷۲٬۹۸۸٬٦۹٦) تكلفة المبیعات 

  ٤۲٬۳۸۹٬٦۲۳   ۹٬٥۳٦٬۸٤٤   ۳۲٬۸٥۲٬۷۷۹ مجمل الربح 

 ۱٬۸۲۱٬۲۳٥  ۲۷٥٬۹۳٦  ۱٬٥٤٥٬۲۹۹ أخرى إیرادات 

 (٤٬۳۰۲٬۱۲۲)  (۱٬۰۲۰٬٤٥٤)  (۳٬۲۸۱٬٦٦۸) وتوزیع   مصروفات بیع

 (۳٬۲۱٥٬۸۲۳)  (٤۳۹٬۰۱۹)  (۲٬۷۷٦٬۸۰٤) مصروفات عمومیة واداریة

 ) ۱٬۷۳۹٬٦۷۰(  ) ۲۳۷٬٤۹٥(  ) ۱٬٥۰۲٬۱۷٥( نخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریةاإل

 ۳٤٬۹٥۳٬۲٤۳  ۸٬۱۱٥٬۸۱۲  ۲٦٬۸۳۷٬٤۳۱ ربح التشغیل 

خسائر غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة  
 من خالل الربح أو الخسارة 

 --   --  
۱٬۳۹۹٬۲۲۹  

  ٥٬۹٦۱٬۷۹٤  --   --  أرباح محققة من بیع االستثمارات 

  ۲۹۲٬۰۲۳  --   --  توزیعات ارباح مستلمة

 (٤٬۱٦۲٬۱٥۲)  (٥٦۸٬۲۱۰)  (۳٬٥۹۳٬۹٤۲) تكالیف تمویلیة 

 ۳۸٬٤٤٤٬۱۳۷  ۷٬٥٤۷٬٦۰۲  ۲۳٬۲٤۳٬٤۸۹ قبل الزكاة  ربحال

      م  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰في  كما

 ۱٤۳٬۸۳۱٬٦۱۷  ۳۷٬۷۳۲٬۸۲٤  ۱۰٦٬۰۹۸٬۷۹۳ صافي موجودات القطاعات 

  یونیو ۳۰المنتھیة  الستة أشھرعن فترة 

      م ۲۰۲۰

  ۲۳۲٬۲٦۲٬۳٦٦   ۳٦٬۲٥۰٬۹۲٤   ۱۹٦٬۰۱۱٬٤٤۲ المبیعات  

 (۱۹٦٬٦٤۸٬۷۰٦)  (۲٥٬۱۳۳٬۹۳۳)  (۱۷۱٬٥۱٤٬۷۷۳) تكلفة المبیعات 

  ۳٥٬٦۱۳٬٦٦۰   ۱۱٬۱۱٦٬۹۹۱   ۲٤٬٤۹٦٬٦٦۹ مجمل الربح 
      

 ۱۱٦٬٥۲۲  ۱۷٬۲٦۰  ۹۹٬۲٦۲ أخرى  إیرادات

 (٥٬۱٦۷٬٦۹٥)  (۱٬۲۱۰٬۸۸۸)  (۳٬۹٥٦٬۸۰۷) وتوزیع   مصروفات بیع

 )۳٬٦۹۱٬۹۱٦(  ) ٤٦۹٬۹٦۲(  )۳٬۲۲۱٬۹٥٤( عمومیة واداریةمصروفات 

 ۲٦٬۸۷۰٬٥۷۱  ۹٬٤٥۳٬٤۰۱  ۱۷٬٤۱۷٬۱۷۰ ربح التشغیل 

      

 (٥٬٤۰۳٬۱۱۳)  (٦۹٦٬٦۹۱)  (٤٬۷۰٦٬٤۲۲) تكالیف تمویلیة 
 ۲۱٬٤٦۷٬٤٥۸  ۸٬۷٥٦٬۷۱۰  ۱۲٬۷۱۰٬۷٤۸ ربح قبل الزكاة  ال

      م  ۲۰۲۰ یونیو ۳۰في  كما

 ۱٤٥٬۷۱۹٬۷۸۳  ٤۰٬۸۷۳٬۳٥۳  ۱۰٤٬۸٤٦٬٤۳۰ موجودات القطاعات صافي 



 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

۱۳   

 (یتبع) المعلومات القطاعیة  -۱۹

  (یتبع) معلومات حول التقاریر القطاعیة    ۱۹-۲

 : یلي كما التصدیر مبیعاتالشركة في السوق المحلي و مبیعاتیتم توزیع 

        إجمالي المبیعات   مبیعات تصدیر    مبیعات محلیة   ة المنتھیة فيلفترل مبیعاتال
 ۲٤۲٬۷۲۸٬۲۰۹  ٦۹٬۰۸۰٬۸٤۰  ۱۷۳٬٦٤۷٬۳٦۹  (غیر مراجعة) م۲۰۲۱ یونیو ۳۰

 ۲۳۲٬۲٦۲٬۳٦٦  ٥۹٬٤۸٦٬۲۱۸  ۱۷۲٬۷۷٦٬۱٤۸  (غیر مراجعة) م۲۰۲۰ یونیو ۳۰
       

 
 :یلي كما التصدیرالشركة في السوق المحلي و أرصدة عمالءیتم توزیع 

         اإلجمالي  تصدیر   عمالء   ینمحلیعمالء   في أرصدة العمالء كما
 ۲۱۹٬۹۱۲٬۲۱۳  ۳۸٬٦۹٥٬٤۰۷  ۱۸۱٬۲۱٦٬۸۰٦  (غیر مراجعة) م۲۰۲۱ یونیو ۳۰ 

 ۱۹۰٬۳۸۰٬۱۷٥  ۳۲٬۹٦٥٬۲۳۰  ۱٥۷٬٤۱٤٬۹٤٥  )مراجعة( م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱
       

 
 العمیل والمورد الرئیسي    ۱۹-۳

في   المبیعات  م  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰كما  للشركة  إلىتمثل  عمیلین   بمبلغ  الشركة  مبیعات  صافىمن    ٪٤۰  نسبة  أكبر 

 .لایر سعودي)  ۹۸٫۷۹۷٬۳۳۰ بمبلغ ٪٤۳  م۲۰۲۰ یونیو ۳۰لایر سعودي ( ۹۷٬۳٥۸٬۳۲۱
 

من إجمالي المشتریات من المواد   ٪۸٥٫۹۹  نسبةتمثل المشتریات من أكبر مورد للشركة  م  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰كما في  
بمبلغ لایر سعودي) من     ۱٥۱٬۳۰۱٬٥۱٥  بمبلغ    ٪۸۹  م۲۰۲۰  یونیو  ۳۰لایر سعودي (  ۱۳۸٬۸۳۰٬۳۲۸  الخام 

  إجمالي مشتریات الشركة.
 

 الموسمیة  تغیراتال -۲۰

وتسعى إدارة الشركة الى  إیرادات الشركة بعوامل موسمیة وذلك بناء على تغییر االستھالك والطلب بین المواسم.  تتأثر  
الموسمي التأثیر  السنویة   تقلیل  النتائج  الحالیة كمؤشر علي  الفترة  بنتائج  الشركة كما ال یجب األعتداد  إیرادات  علي 

 . للشركة

 

 ھامة  مورأ -۲۱

  ة شركوالبلدان األخرى التي تمارس من خاللھا الفي المملكة    )۱۹كوفید(كورونا    جائحة  وإستمراریة  انتشارنتج عن  
بشكل استباقي    تأثیرالبتقییم    شركةقامت إدارة الو  عام  بشكل   والتجاریة  االقتصادیة  القطاعات  في  اضطرابات  في  أعمالھا

  ال على الرغم من ھذه التحدیات،    مة موظفیھا.العلى عملیاتھا واتخذت سلسلة من التدابیر الوقائیة،  لضمان صحة وس
إنخفاض على الطلب خالل مواسم   من وجود الرغم  ىوذلك عل غیر متأثرة إلى حد كبیر شركةتزال أعمال وعملیات ال

نتائج التأثیر جوھري على    ا لم یكن لھ  ۱۹كوفید    جائحةأن    شركة، بناء على ھذه العوامل، تعتقد إدارة المعینة أثناء العام
 م. ۲۰۲۱ یونیو ۳۰المالیة التي تم التقریر عنھا للفترة المنتھیة في 

 

عوامل   ةدارة في ھذا الوقت لیست على علم بأیاإلعن كثب على الرغم من أن  تطور الجائحة  مراقبة    شركةتواصل ال
تأثیر ا قد تغیر من  ال  لجائحةمتوقعة  أو بعده۲۰۲۱عام    الل ة خشركعلى عملیات  تقییم . كم  الشركة  ما أجرت إدارة 

لقـدرتھا علـى االسـتمرار وفقـا لمبـدأ االسـتمراریة، ولـدیھا القناعـة بـأن لـدى الشركة الموارد الكافیة إلستمرار أعمالھا 
الشركة على االستمرار في المسـتقبل القریـب. عـالوة علـى ذلـك، فـإن اإلدارة لـیس لـدیھا أي شكوك جوھریة في مقدرة  

تقوم إدارة الشركة   وفقا لمبدأ االستمراریة. لذلك، ال تزال الشركة تعـد القـوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.
حالیاً بمراقبة الوضع ومدى تأثیره على عملیات الشركة وتدفقاتھا النقدیة ومركزھا المالي. وترى اإلدارة، استناداً إلى  

الشركة لدیھا ما یكفي من السیولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتھا المالیة في المستقبل المنظور    تقییمھا، أن
 عند استحقاقھا.

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 شركة زھرة الواحة للتجارة  
 (شركة مساھمة سعودیة)  

 األولیة المختصرة (غیر مراجعة)  إیضاحات حول القوائم المالیة
     م۲۰۲۱ یونیو  ۳۰ي أشھر المنتھیة ف  ستةلفترة ال

 

۱٤   

 أحداث الحقة -۲۲

م قامت الشركة بتجدید اتفاقیة التسھیالت اإلئتمانیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة مع البنك  ۲۰۲۱یولیو    ۸بتاریخ    -
م،  ۲۰۲۲مایو    ۳۱م إلى  ۲۰۲۱یولیو    ۸ملیون لایر سعودي، إن مدة التمویل من تاریخ    ۸۲٫۲العربي الوطني بقیمة  

 وقدمت الشركة سند ألمر بإجمالي قیمة التسھیالت. 

التمویلإن   من  والمعدات  ھو  الھدف  اآلالت  الخام وشراء  المواد  لشراء  إعتمادات مستندیة  فتح  و  ،فتح  تجدید حد  تم 
تم تجدید وتخفیض حد  و  ملیون لایر  ۷۰عتمادات والتسھیالت قصیرة األجل لتمویل رأس المال العامل بنفس القیمة  اإل

 .نتیجة السدادات  سعودي ملیون لایر ۱۲٫۱۸إلى  سعودي ملیون لایر ۲۲٫۹۹تسھیالت شراء اآلالت والمعدات من 

 

مصرف   عیالت االئتمانیة المتوافقة مع الضوابط الشرعیة متجدید اتفاقیة التسھ ب  شركةال  م قامت۲۰۲۱یولیو    ۱٤بتاریخ    -
تم تجدید حد فتح االعتمادات والتسھیالت قصیرة األجل لتمویل رأس المال العامل بنفس  و  ملیون لایر.   ٦۰اإلنماء، بقیمة  

سند ألمر بإجمالي  الشركة  قدمت  و  .م۲۰۲۲یونیو    ۳۰إلى تاریخ    م۲۰۲۱یولیو    ۱٤التمویل من تاریخ    إن مدةالقیمة،  
 فتح اعتمادات مستندیة لشراء المواد الخام. ھو الھدف من التمویل وقیمة التسھیالت، 
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