
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة زهرة الواحة للتجارة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 األولية المختصرة  القوائم المالية

 م 2020 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة 
 المراجع المستقل على الفحص   تقرير مع  

 
  



 وعضو غير شريك السعودية العربية المملكة في مسجلة مهنية شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، الفوزان جي ام بي كي
 سويسرية. جميع الحقوق محفوظة. تعاونية شركة العالمية، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 

 

  
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه  

 قانونيونمحاسبون ومراجعون 
 واجهة الرياض، طريق المطار 

 92876ص.ب 
 11663الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 8748500 11 966+ تلفون 

 8748600 11 966+ فاكس

 www.kpmg.com/sa  اإللكتروني الموقع

 

 هـ 11/3/1992بتاريخ  323/11/46                 رقم الترخيص 

 

فحص القوائم المالية  عنالمستقل    الحسابات   تقرير مراجع 
 األولية المختصرة

 مساهمي شركة زهرة الواحة للتجارة  للسادة
  شركة مساهمة سعودية  

 مقدمة 

 )"الشنركة" لشررةة هررة الواحة للتجارة المرفقة م 2020مارس   13لقد فحصننا القوائم المالية األولية المختصنرة كما في
 المكونة من:

 ، م2020مارس   31قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •

 ، م2020مارس  31في  يةالثالثة أشهرالمنته ةفتر  عنقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة  •

 ،م2020مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  ةفتر عن قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة  •

 ،  م2020مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في  ةفتر عنقدية المختصرة قائمة التدفقات الن •

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة.   •

  34المحاسننننبة الدولي ) وفقا لمعيار إن اإلدارة هي المسننننئولة عن إعداد وعره هله القوائم المالية األولية المختصننننرة
العربية السنننعودية.  ومسننناوليتنا هي إبدات إسنننتنتاا عن هله القوائم المالية  المملكة في "التقرير المالي األولي " المعتمد

 فحصنا.  إلى إستنادا   األولية المختصرة

 نطاق الفحص

“فحص المعلومات المالية األولية الُمنفل من قبل مراجع )2410 (الفحص رتباطاتال الدوليمعيارلل ا  وفق بالفحص قمنا لقد
السننننعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجي    العربية المملكة في المسننننتقل للمنشننننتة “المعتمد الحسننننابات

ات فحص إسنتفسنارات بشنكل أساسي لاشخاص المساولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيج إجراتات تحليلية وإجرات
في  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة ا  وفق بها القيام يتم التي من المراجعة نطاق  في كبير بشنكل   أقل الفحص أخرى. ويعد

نناال   فإنةالسنننعودية، وبالتالي  العربية المملكة من الحصنننول على تتكيد بتننا سننننعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن   يمك ِّ
 .مراجعة رأي نُبدي فلن وعلي ،. مراجعة خالل عمليةالتعرف عليها 

 االستنتاج

م 2020مارس   31كما في  األولية المختصنرة القوائم المالية بتن نعتقد يجعلنا شنيت علمنا إلى نمي لمففحصننا،   إلى اسنتنادا  
  34المحناسنننننبنة الندولي ) لمعينارالجوهرينة، وفقنا   نواحيال جميع معندة، من غير لشررررررةرة هررة الواحرة للتجرارةالمرفقنة 

 العربية السعودية. المملكة في "التقرير المالي األولي" المعتمد
 عن/ ةي بي ام جي الفوهان وشرةاه

 مراجعون ومحاسبون قانونيون
 
 
 

 عبدهللا حمد الفوهان.د
 348ترخيص رقم 

 هن 1441رمضان 4الرياه في: 
 م 2020 بريلأ 27الموافج: 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية  -1
 

الواحة للتجارة )"الشركة"( شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية شركة زهرة 
. تم تحويل الشركة من مؤسسة  فردية كمؤسسةم( 2003 أكتوبر 6)الموافق  هـ  1424 شعبان 10 بتاريخ السعودية

هـ )الموافق  1437صفر  27خ مليون لاير سعودي بتاري 50فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره 
مقفلة  سعوديةم(. إضافة لذلك، فقد تم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة 2015ديسمبر  9

مليون لاير سعودي. وتم تحويلها من  80م( برأس مال قدره 2017يناير  1هـ )الموافق 1438ربيع اآلخر  3بتاريخ 
 سبتمبر 17الموافق )هـ 1438ذو الحجة  26بتاريخ  ةركة مساهمة سعودية عامشركة مساهمة سعودية مقفلة إلى ش

  1010190390مليون لاير سعودي. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  150برأس مال قدره  (م2017
  م( في المملكة العربية السعودية.2003أكتوبر  6هـ )الموافق 1424شعبان   10الصادر في الرياض بتاريخ 

 

الموافق  )هـ 1438ذو الحجة  26بتاريخ قامت هيئة السوق المالية بإدراج الشركة بالسوق المالية السعودية )تداول( 
. وتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لتعديل النظام األساسي للشركة لتحويلها من شركة مساهمة (م2017  سبتمبر  17

 . (م2017نوفمبر  30الموافق )هـ 1439ربيع األول  12سعودية مقفلة الى شركة مساهمة سعودية عامة بتاريخ 
 

الصادر في الرياض    1011014061أنشطتها من خالل فرعها في الخرج بموجب السجل التجاري رقم  تزاول الشركة  
 م(. 2010يونيو  4هـ )الموافق 1431جمادى اآلخرة  22بتاريخ 

 

يتمثل نشاط الشركة في تشييد وإقامة وصيانة المصانع، وإنتاج مصغرات العبوات البالستيكية وأغطية بالستيكية 
 . (م2016يناير  19الموافق )ه 1437ربيع اآلخر  9بتاريخ  1064لترخيص الصناعي رقم  للقوارير بموجب ا

 

 يقع المكتب الرئيسي المسجل للشركة في العنوان التالي: 
 

 شركة زهرة الواحة للتجارة

 شارع األحساء، الربوة 7449

 12814، الرياض 2980ص. ب 

 المملكة العربية السعودية

 

 المحاسبي األساس -2
 

 المملكة  في  المعتمد  األولي  المالي  ريالتقر  34  الدولي  المحاسبة  اريلمع  وفقا  المختصرة  ة ياألول  ة يإعداد هذه القوائم المالتم  
  هذه  قراءة جبيو نييالقانون نيللمحاسب ةيالسعود ئةياله من المعتمدة األخرى واإلصدارات رييوالمعا ةيالسعود ةيالعرب

ً  المختصرة ةياألول ةيالمال القوائم م  2019 سمبريد 31 في كما للشركة  السابقة للسنة ة يالمال القوائم مع جنب إلى جنبا
  من  كاملة مجموعة إلعداد  المطلوبة المعلومات كافة ة يالمال القوائم هذه تتضمن وال"(. السابقة للسنة  ة ي)"القوائم المال

ً   المعدة  ةيالمال  القوائم  اساتيالس  إدراج  تم  ولكن  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  ةيالدول  رييللمعا  وفقا
 المركز في راتيالتغ لفهم الفترة خالل الهامة والمعامالت األحداث ريلتفس المحددة ةيريالتفس ضاحاتيواإل ةيالمحاسب

 . السابقة  للسنة ةيالمال القوائم منذ للشركة  المالي واألداء المالي
 

 
 . (م2020 أبريل 23)الموافق هـ 1441 شعبان 30تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  

  

 عملة العرض والنشاط -3

 

 .للشركة والنشاط بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض األولية المختصرة يتم إعداد هذه القوائم المالية
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 التقديرات واالفتراضات واألحكاماستخدام  -4
 

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة القيام باألحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة  
لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة في تاريخ الفترة المالية. إال أن  

م التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية  عد
 للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في المستقبل.

 

مناسبة إن التقديرات واالفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر 
للظروف وتستخدم لتحديد القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى، يتم تقييم 

 التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر.
 

لية يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقب
 في حال أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية والمستقبلية.

 

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

 السياسات المحاسبية الهامة  -5
 

تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم المالية  
 . م2019ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

 

 وآالت ومعدات  ممتلكات -6

  31مليون لاير سعودي )  348.6، مبلغ  م2020  مارس  31بلغ إجمالي تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في   •
 31مليون لاير سعودي ) 116.1مليون لاير سعودي( وبلغ مجمع اإلستهالك مبلغ  347.1: م2019ديسمبر 
 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةمليون لاير سعودي(. قامت الشركة خالل فترة ال 109.1: م2019ديسمبر 
 مليون لاير سعودي. 1.48بإضافة ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ بمبلغ م 2020

 31مضمونة بـأراضي ومباني وآالت بلغت صافي قيمتها الدفترية كما في  9المشار إليها باإليضاح  القروض •
 لاير سعودي(  115,457,708:  م2019ديسمبر   31لاير سعودي. )  111,782,417 مبلغ م 2020 مارس

 

 ملموسة  غير موجودات -7

 ملموسة الغير االصول على  الفترة خالل اضافات اليوجد
 

 ذمم مدينة تجارية  -8

 

 مارس 31

 م2020

 ديسمبر 31 

 م 2019

 135,371,296   146,286,652 ذمم مدينة تجارية

 47,207,731   58,546,751 ( 12مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 204,833,403   182,579,027 

 (23,325,147)  (23,325,147) في قيمة ذمم مدينة تجارية  اإلنخفاضيخصم: 

 181,508,256   159,253,880 

 
 
 
 
 

 



 شرةة هررة الواحة للتجارة  
 )شرةة مسارمة سعودية(  
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 قروض وسلف  -9

 قروض قصيرة األجل أ(

 

 مارس  31
 م2020

 ديسمبر 31 
 م 2019

 113,175,031   88,811,968 جل )*(قروض قصيرة األ

 88,811,968   113,175,031 

 )*( يتم إستخدام هذه القروض بشكل رئيسي لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة.   

 قروض طويلة األجل ب(

 

 مارس  31
 م2020

 ديسمبر 31 

 م 2019

 57,966,231  76,016,000 بنوك محلية

 76,016,000  57,434,586 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 133,450,586   133,982,231 

 (5,194,610)  (4,015,308) فوائد مؤجلة   ناقصاً: 

 129.435.278  128,787,621 

    تم عرضها في قائمة المركز المالي كما يلي:

  82,382,743  67,668,569 الجزء غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة 

  46,404,878  61,766,709 المتداول الظاهر ضمن المطلوبات المتداولةالجزء 

 129,435,278  128,787,621 

 241,962,652  218,247,246 القروض  إجمالي
 

لاير سعودي    111,782,417 إن هذه القروض مضمونة مقابل أراضي ومباني ومصنع الشركة بقيمة دفترية تبلغ 
 1لاير سعودي( وتستحق السداد خالل فترة من  115,457,708: م2019ديسمبر  31)م 2020 مارس 31كما في 

  سنوات. 4الى 
 إجمالي الحركة في القروض والسلف    ج(

 

 مارس  31
 م2020

 ديسمبر 31 
 م 2019

 258,411,586   241,962,652 السنة /  الفترة أول  في الرصيد

 405,588,667   85,579,300 قروض من متحصالت

 (428,500,022)  (110,312,536) قروض  سدادات

 13,274,151   2,642,002 تمويلية مصروفات

 (6,811,730)  (1,624,172) )مدفوعة( تمويلية مصروفات

 241,962,652   218,247,246 السنة /  الفترة أخر  في الرصيد

 اتفاقيات التسهيالت البنكية (د

حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية وقروض طويلة وقصيرة األجل واعتمادات مستندية بسقف  -
مليون لاير سعودي. وقد تم الحصول على هذه التسهيالت بموجب اتفاقيات مرابحة وتورق وذلك   319.6تمويلي قدره  

 31أسمالية. تبلغ التسهيالت غير المستخدمة كما في  لتمويل رأس المال العامل وبعض التوسعات ومتطلبات النفقات الر
مليون لاير سعودي. إن اتفاقيات التسهيالت االئتمانية مضمونة بسندات ألمر صادرة من   101.3مبلغ  م  2020  مارس
. تحمل التسهيالت رسوم تمويل وفقاً لألسعار السائدة في السوق سايبور زائداً الهامش على النحو المحدد  شركةقبل ال

من بين  تتعلق،٪(. تشتمل اتفاقيات التسهيالت على تعهدات 1.95-٪ 1.7في اتفاقيات التسهيالت التي تتراوح بين )
توزيعات األرباح، وتتطلب حد أدنى من القيمة الصافية وبعض النسب المالية التي يجب على  قيودبأمور أخرى، 

 االحتفاظ بها وفقاً لذلك.
 

تعهدات معينة. إن اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل قد يؤدي الى إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة تشتمل القروض على  
بمراقبة التعهدات بصورة شهرية وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثه في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات 

 زمة لضمان االلتزام. الال
 .اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة روضق هي أعاله إليها المشار القروض كافة
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  االلتزامات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة والتزامات أخرى -10

يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عند وجود إلتزام سيتأكد فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس 
الموجودات المحتملة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل االلتزامات بصورة موثوقة فيها. ال يتم إثبات 

 تحقيق منافع اقتصادية.
  مارس   31لاير سعودي كما في    27.178.513بلغت االلتزامات المحتملة المتعلقة باالعتمادات المستندية غير المغطاة  

 لاير سعودي(. 5,140,625:  م2019ديسمبر   31)م 2020

 م 2020  مارس  31لاير سعودي كما في    3.217.853التنفيذ    تحتت الرأسمالية المتعلقة بمشروعات  رتباطابلغت اإل
لاير   12,238,818: م2019ديسمبر  31) ،وقوالب حقن إنتاا خط2عدد  على التعاقد في رئيسى بشكل والمتمثلة
 سعودي(.

 سندات ألمر بكامل قيمة التمويالت الممنوحة للشركة.  بموجب مضمونة 9المشار إليها باإليضاح  القروض

 ربحية السهم -11

 ربحية السهم األساسية والمخفضة

العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط  ةفترلل الربحية  بتقسيمتم احتساب ربحية السهم األساسية 
 . لفترةد األسهم العادية القائمة خالل االمرجح لعد

 

 ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة. 
 

مارس  31 
 م2020

 
مارس  31

 م 2019

 9,130,395  12,912,046 فترةربح ال
    عدد الحصص

 15,000,000  15,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 0.61  0.86 ربحية السهم االساسية والمخفضة )لاير سعودي(

 
 معامالت األطراف ذات العالقة  -12

 

مملوكة لبعض مساهمي  شركاتتقوم الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها بالتعامل مع أطراف ذات عالقة تشمل  12-1
الفترة   وموظفي اإلدارة العليا. تتمثل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خاللالشركة وأعضاء مجلس إدارتها  

 مة المركز المالي فيما يلي: السنة واألرصدة المتعلقة بها والمدرجة في قائ /

 

 مارس  31
 م2020

 مارس 31 
 م2019

    المعامالت:

 25,783,707  20,536,930 لشركة مياه هنا مبيعات

 1,279,165  59,453 من شركة مياه هنا مشتريات
 170,321  -- الرياض  بنك

 511,685  502,954 مرتبات وبدالت ومكافآت سنوية لموظفي اإلدارة العليا 
 126,000  60,000 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة 

 130,000  107,500 أعضات مجلس اإلدارة  آتمكاف
 

    األرصدة

 م 2019ديسمبر  31  م2019 مارس 31 

لمم مدينة تجارية    مستحج من أطراف لات عالقة مدرا ضمن 
  8)شركة مياه هنا  )ايضاح 

58,546,751  47,207,731 

 2,619  2,619 بنك الرياه )حساب جاري 
 86,301  62,078 موظفي اإلدارة العليا مدرا ضمن لمم مدينة أخرى  

 71,000  131,000 أخرى   دائنةموظفي اإلدارة العليا مدرا ضمن لمم 
 433,617  --  مكافتة نهاية الخدمةموظفي اإلدارة العليا 

بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة مدرا ضمن  
 144,000  204,000 المصروفات المستحقة  

 430,000  537,500 أعضات مجلس اإلدارة مدرا ضمن المصروفات المستحقة   آتمكاف



 شرةة هررة الواحة للتجارة  
 )شرةة مسارمة سعودية(  

 األولية المختصرة )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 م  2020مارس  31في الثالثة أشهر المنتهيةلفترة 

  )لاير سعودي   
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 المعلومات القطاعية  -13
 

 أساس التقسيم   13-1

لدى الشركة القطاعين االستراتيجيين أدناه والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية. تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة 
 وتدار بصورة منفصلة ألنها تتطلب استراتيجيات تقنية وتسويقية مختلفة.

 تقرير قطاعي:وفيما يلي ملخصاً يوضح عمليات كل 
 

 القطاع أنشطة طبيعة القطاع

 يتضمن النشاط الرئيسي تصنيع وبيع مصغرات القوارير البالستيكية مصغرات القوارير البالستيكية 

 يتضمن النشاط الرئيسي تصنيع وبيع األغطية البالستيكية أغطية بالستيكية
 

 بصورة شهرية. طاعاإلدارة الداخلية لكل قيقوم الرئيس التنفيذي للشركة بمراجعة تقارير 
 

 معلومات حول التقارير القطاعية  13-2

فيما يلي المعلومات المتعلقة بكل تقرير قطاعي. يستخدم ربح/)خسارة( القطاع قبل الزكاة لقياس األداء نظراً ألن اإلدارة 
ترى بأن هذه المعلومات هي األنسب عند تقييم نتائج القطاعات المعنية التي تتعلق بالمنشآت األخرى التي تعمل في 

 :األعمالنفس قطاع 

   التقارير القطاعية 

 لاير سعودي

 مصغرات قطاع
 القوارير البالستيكية

قطاع األغطية  
 البالستيكية

 

 اإلجمالي

 31 في المنتهية الفترة عن
  م2020 مارس

 

 

 

 

  123,646,656   17,375,562   106,271,094  المبيعات

 (102,700,509)  (12,653,978)  (90,046,531) المبيعات تكلفة

  20,946,147   4,721,584   16,224,563 الربح  مجمل
      

 107,677  15,540  92,137 أخرى  إيرادات
 (2,481,002)  (352,846)  (2,128,156) مصروفات بيع وتوزيع 

 (2,024,539)  (248,216)  (1,776,323) مصروفات عمومية وادارية
 16,548,283   4,136,062  12,412,221 ربح التشغيل

      

 (2,642,002)  (326,087)  (2,315,915) تكاليف تمويلية

 13,906,281  3,809,975  10,096,306 ربح قبل الزكاة  ال

      م 2020 مارس 31في  كما

 160,507,352  46,142,952  114,364,400 صافي موجودات القطاعات 
      

 مارس 31في المنتهية الفترة عن
 م 2019

     

 129,890,969  17,297,832  112,593,137  المبيعات

 (113,093,446)  ( 10,659,021)  (102,434,425) المبيعات تكلفة

 16,797,523  6,638,811  10,158,712 الربح  مجمل

      
 37,910  21,989  15,921 أخرى  إيرادات

 (2,091,637)  ( 405,961)  (1,685,676) مصروفات بيع وتوزيع 
 (1,303,630)  ( 121,077)  (1,182,553) مصروفات عمومية وادارية

 13,440,166  6,133,762  7,306,404 ربح التشغيل
      

 (3,445,109)  (328,023)  (3,117,086) تكاليف تمويلية

 9,995,057  5,805,739  4,189,318 ربح قبل الزكاة  ال

      م  2019 مارس 31في  كما

 163,243,461  50,465,460  112,778,001 صافي موجودات القطاعات 



 شرةة هررة الواحة للتجارة  
 )شرةة مسارمة سعودية(  

 األولية المختصرة )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية
 م  2020مارس  31في الثالثة أشهر المنتهيةلفترة 

  )لاير سعودي   
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 المعلومات القطاعية )يتبع(    -31
 

 )يتبع( معلومات حول التقارير القطاعية 13-2

 : يلي كما التصدير مبيعاتالشركة في السوق المحلي و مبيعاتيتم توزيع 

        إجمالي المبيعات   مبيعات تصدير   مبيعات محلية   ة المنتهية فيلفترل مبيعاتال
 123,646,656  31,474,092  92,172,564  م2020 مارس31

 129,890,969  34,658,080  95,232,889  م 2019 مارس 31
       

 :اآلتي في التصدير مبيعات تتمثل
  مارس 31المنتهية في  فترةلل مبيعاتال  

  م2019  م2020  الدولة

  30,351,483  27,111,866  اليمن
  2,353,261  1,584,310  عمان

  1,671,290  1,290,779  البحرين
  --  1,143,277  السودان 
  223,428  291,060  الكويت
  58,618  52,800  األردن 

  34,658,080  31,474,092  إجمالي مبيعات التصدير
 

 الرئيسيالعميل والمورد   13-3
 بمبلغ من إجمالي إيرادات الشركة ٪46.69 نسبة أكبر عميلين للشركة إلىتمثل المبيعات م 2020 مارس 31كما في 

لاير سعودي( من إجمالي مبيعات  55,971,074 بمبلغ ٪43  م2019 مارس 31لاير سعودي ) 57,735,247
 الشركة. 

 

من إجمالي المشتريات من المواد  ٪95.67 نسبةتمثل المشتريات من أكبر مورد للشركة م 2020 مارس 31كما في 
لاير سعودي( من إجمالي  97,932,648 بمبلغ ٪95 م2019 مارس 31لاير سعودي ) 84,658,318 الخام بمبلغ

 مشتريات الشركة.
 

 الموسمية  تغيراتال -14
بناء على تغيير االستهالك والطلب بين المواسم. وتسعى إدارة يتأثر التشغيل وإيرادات الشركة بعوامل موسمية وذلك 

 الشركة الى تقليل التأثير الموسمي وذلك عن طريق إدارة المخزون لمقابلة الطلب خالل الفترة.

 
 هامة  مورأ -15

 القطاعات في اضطرابات في تسبب مما COVID-19)كورونا )  إجتاح العالم جائحة م2020 عام بداية في
 لتلك العكسية األثار لتقليل  احترازية إجراءات السعودية العربية المملكة اتخذت وقد عام بشكل التجارية و االقتصادية

  .الجائحة
 

ً  ه أن  م2020أبريل  20كما أعلنت الشركة بتاريخ    تترتب قد التي اإلقتصادية األثار كافة تحديد  من غير الممكن حاليا
 شركةال تتوقع ال ذلك من الرغم علي و .األولية المختصرة المالية القوائم إصدار تاريخ حتى ذلك و الجائحة تلك علي

وجود أثار مستقبلية عكسية جوهرية و ذلك لوجود العديد من مبادرات دعم و تحفيز اإلقتصاد و التي تقوم بها حكومة 
 .المملكة العربية السعودية في هذا اإلطار

 
 الحقة أحداث -16

هـ بناًء على توصية 1441شعبان  26الموافق  م2020ابريل  19العامة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ  الجمعية وافقت
 بمبلغأرباح نقدية  عيه بتوز1441رجب  2م الموافق 2020 فبراير 26 خيمجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتار

لاير سعودي لكل سهم. على أن    0.75م بواقع  2019الثانى من العام المالي    النصفمليون لاير سعودي عن    11,250
   مساهمي الشركة. لسادةالعامة ل ةيثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد اجتماع الجمع ةيبنها نيديتصرف لمالكي األسهم المق
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