
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 شركة زھرة الواحة للتجارة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 مع
 المستقل مراجع الحساباتتقریر 

  



 

  
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه  

 محاسبون ومراجعون قانونیون
 واجھة الریاض، طریق المطار

 ۹۲۸۷٦ص.ب 
 ۱۱٦٦۳الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة

 ۸۷٤۸٥۰۰ ۱۱ ۹٦٦+ تلفون
 ۸۷٤۸٦۰۰ ۱۱ ۹٦٦+ فاكس

 www.kpmg.com/sa  اإللكتروني الموقع
 

 ھـ۷/۹/۱٤٤۲بتاریخ  ۳۲۳/۱۱/٤٦                 رقم الترخیص 
 

 

 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي
 سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة. تعاونیة شركة العالمیة، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 المستقل  مراجع الحساباتتقریر 
 مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارة للسادة

 شركة مساھمة سعودیة 

   الرأي

دیسمبر  ۳۱("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في لشركة زھرة الواحة للتجارة، لقد راجعنا القوائم المالیة 
والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة  ،والتغیرات في حقوق الملكیة ،، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرم۲۰۱۹

، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات المرفقة مع القوائم المالیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات
 التفسیریة األخرى.

 
الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في  نواحي، من جمیع الصورة عادلةإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بوفي رأینا، 

ھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ئ، وأدام۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. المعتمدة منالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى 

 أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
ونحن مستقلون عن الشركة . ھذا عن مراجعة القوائم المالیة" في تقریرناالحسابات تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع 

 وقد التزمناوفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، 
ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس . خرى وفقاً لتلك القواعدبمسؤولیاتنا األخالقیة األ

 .رأینا إلبداء

   أمور المراجعة الرئیسیة

عند مراجعتنا للقوائم المالیة أھمیة األكثر ، بحسب حكمنا المھني، تلك األمور التي اعتبرناھاھي أمور المراجعة الرئیسیة 
وال نبدي رأیاً الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا،  سنةلل

منفصالً في تلك األمور.



 

۲ 

 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع) مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارة للسادة

 شركة مساھمة سعودیة 

 )۱(  المراجعة الرئیسيأمر 

 السیاسات المحاسبیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات.والخاص ب) ۱۸-٥یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم (

 مراجعتناأثناء كیفیة معالجة األمر  باإلیرادات االعتراف

تم اإلعتراف  ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
  ملیون لایر سعودي. ٥۱۹٫۸بلغت مبیعات من البإیرادات 

 
 

یتم اثبات اإلیرادات من المبیعات عند حصول العمیل على 
السیطرة على البضاعة ویتم ذلك عند قبول وتسلیم البضاعة 

ً لمتطلبات إلى موقع العمیل وإصدار فاتورة البیع وذلك  وفقا
 .۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
 

 
كأحد أمور  من المبیعات تم اعتبار االعتراف باإلیرادات

أحد  من المبیعات المراجعة الرئیسیة نظراً لكون اإلیرادات
مؤشرات قیاس األداء الجوھریة وما یتضمنھ ذلك من مخاطر 

بأعلى  من المبیعات  احتمال تسجیل االیراداتتتعلق بكامنة 
 من قیمتھا.

 
 
 

 
 

اإلیرادات بالتي تتعلق وإن إجراءات مراجعتنا التي قمنا بھا 
 على ما یلي:من بین إجراءات أخرى من المبیعات اشتملت 

 
 
مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة الخاصة  تقییم •

، من المبیعات  بالشركة والتي تتعلق بإثبات اإلیرادات
بما في ذلك تلك المتعلقة بالخصومات والحوافز، 

معاییر المحاسبة بمتطلبات وكذلك تقییم مدى االلتزام 
 ؛المطبقة

 
مدى فعالیة التشغیل و وتنفیذ تصمیمقمنا بتقییم  •

للضوابط اإلداریة الداخلیة في الشركة على عملیة 
 ؛من المبیعات إثبات اإلیرادات

 
 إتجاھات تحلیلوذلك بتحلیلیة مراجعة قمنا بإجراءات  •

للسنة الحالیة وفقاً للمعلومات  من المبیعات  إلیراداتا
بالسنة السابقة وتحدید ما إذا كان تھا المتاحة ومقارن

ھناك أي إتجاھات أو تقلبات ھامة تحتاج إلى فحص 
 ؛إضافي

 
 من المبیعات  یراداتقمنا بفحص عینة من معامالت اإل •

اإلدارة دیرات مة تقئمال مدى وتقییمخالل السنة 
 ؛إن وجدت األداءلتزامات إل

 
االعتراف باإلیرادات حول توقیت قمنا بإجراءات قطع  •

تسجیلھا إلى العمیل و بعد تسلیم المنتجاتمن المبیعات 
 ؛خالل الفترة المحاسبیة الصحیحة

 
استفسرنا من اإلدارة على مستویات مختلفة لتقییم  •

فعلیة غش وتحدید أي حاالت الغش معرفتھم بمخاطر 
 .من المبیعات تمت مالحظتھا عند إثبات اإلیرادات

 
 

  



 
 

۳ 

 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع) مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارة للسادة

 شركة مساھمة سعودیة 

 )۲( المراجعة الرئیسيأمر 

 بالذمم المدینة.  المتعلقةو )۱۰واإلیضاح رقم  ۱-۲-٦-٥( یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم

 مراجعتنا أثناءكیفیة معالجة األمر  اإلنخفاض في أرصدة الذمم المدینة التجاریة

بلغ رصید الذمم المدینة  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 ملیون لایر سعودي. ۱٥۹٬۳التجاریة 

 
قامت إدارة الشركة بتطبیق نموذج خسائر ائتمان متوقعة 

 أرصدة الذمم المدینة التجاریة في مبسط لتحدید اإلنخفاض
 .۹وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 
اإلئتمانیة المتوقعة استخدام  یتضمن نموذج الخسائر

ألرصدة الذمم المدینة التجاریة  التاریخیة والبیانات اإلتجاھات
وكذلك إستخدام إفتراضات مستقبلیة جوھریة تتعلق بالشركة 

 .واإلقتصاد بصورة عامة
 
 

على  توقعةنظراً إلستناد نموذج الخسائر اإلئتمانیة الم
ن تطبیق المعیار تقدیرات وإفتراضات جوھریة فقد إعتبرنا أ

وإحتساب اإلنخفاض في  ۹الدولي للتقریر المالي رقم 
أمور المراجعة أرصدة الذمم المدینة التجاریة كأحد 

  .الرئیسیة
 
 
 

باإلنخفاض إن إجراءات المراجعة التي قمنا بھا والمتعلقة 
من بین إجراءات  الذمم المدینة التجاریة اشتملت في أرصدة

 على ما یلي: أخرى
 

 
 المتعلقة تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة •

 ؛اإلنخفاض في أرصدة الذمم المدینة التجاریةب
 

الحصول على فھم لإلجراء المتعلق بتحدید االنخفاض  •
في قیمة الذمم المدینة التجاریة وتقییم التصمیم وتنفیذ 
واختبار مدى كفاءة تشغیل الضوابط الرقابیة الداخلیة 

 بمبیعات االئتمان وتحصیل الدیون ولإلدارة المتعلقة 
 االنخفاض في القیمة؛تقدیر 

 
تصنیف الذمم المدینة التجاریة في تقریر  و صحة تقییم •

أعمار الذمم المدینة التجاریة من خالل مطابقة عینة 
 فواتیر ال من بنود أعمار الذمم المدینة التجاریة مع 

 ؛والمستندات المؤیدة
 

المستخدمة  الجوھریة والتقدیراتتقییم االفتراضات  •
بما في ذلك تلك المتعلقة باألحداث  اإلدارة،من قبل 

االقتصادیة المستقبلیة المستخدمة في احتساب احتمالیة 
والخسارة المتوقعة عند التعثر في التعثر في السداد 

الدقة الحسابیة لنموذج الخسائر  ارختبإالسداد و
 ؛ االئتمانیة المتوقعة

 
أشركنا مختصین لدینا لمراجعة النھج المستخدم في  •

 تھلتقییم مدى مالئمنموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، 
 .نشاط الشركةل

 
أرصدة الذمم عینة مختارة من ل مصادقات  حصلنا على •

وقمنا  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المدینة التجاریة كما في 
 ،رد من العمالء حال عدم وجودبإجراءات بدیلة في 

 فحص المستندات المؤیدة للرصید وكذلكتضمنت 
 .لقوائم المالیةلتاریخ اتحصیالت الفترة الالحقة 

 
 

  



 
 

٤ 

 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 (یتبع) مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارة للسادة

 شركة مساھمة سعودیة 

 األخرى المعلومات

 ولكنھا وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي،إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى. 
 ھذا. نالنا بعد تاریخ تقریر من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاحو ،ال تتضمن القوائم المالیة وتقریرنا عنھا

 .یخص ذلك افیم التأكید اتستنتاجا أشكال من أي شكل نُبديوال  األخرى، المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال
 

 متاحة، تصبح عندما أعاله المشار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا فإن المالیة، للقوائم مراجعتنا وبخصوص
 مع أو المالیة، القوائم مع بشكل جوھري متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا ما نأخذ بعین االعتبارذلك، بالقیام  وعند

 بشكل جوھري.  محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو خالل المراجعة، علیھا حصلنا التي المعرفة
 

 األمر إبالغفإنھ یتعین علینا  فیھ، جوھري تحریف وجود تبین لنا إذاعندما یكون متاحاً لنا،  السنوي، لتقریرل قراءتنا عند
 بالحوكمة. للمكلفین

 القوائم المالیة بالحوكمة عن المكلفینمسؤولیات اإلدارة و

ً  بصورة عادلةإن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا  في  المعتمدة للتقریر المالي الدولیة للمعاییر وفقا
األحكام و ،القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة المعتمدة من األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة، العربیة المملكة

نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة ضروریة، المعمول بھا في 
 بسبب غش أو خطأ.  لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواءً 

 
ً لمبدأ االستمراریة ستمراردرة الشركة على اإلق ییموعند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تق وعن  وفقا

في المحاسبة، ما كأساس ستمراریة اال مبدأستخدام ا، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة وما ھو مناسببحسب  ،اإلفصاح
 ذلك.ب معدم وجود بدیل واقعي سوى القیالتصفیة الشركة أو إیقاف عملیاتھا، أو  لدى اإلدارة لم تكن ھناك نیة

 
 عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الشركة. ةلوؤالمس الجھةوھمجلس اإلدارة  إن

 عن مراجعة القوائم المالیةالحسابات مسؤولیات مراجع 
 

بسبب غش  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري سواءً 
الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس  أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات

 ً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف  ضمانا
جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة إذا كان تحریف أي دائماً عن 

 بناًء علىقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات اال
 ھذه القوائم المالیة. 

ً للمعاییر  الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني وكجزء من المراجعة وفقا
ً ونحافظ على نزعة الشك ا  :لمھني خالل المراجعة. وعلینا أیضا

غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ  عن كانت ناتجة سواءً ائم المالیة، مخاطر التحریفات الجوھریة في القووتقییم تحدید  •
رأینا. ویعد  اجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس البداءتلك المخاطر، والحصول على أدلة مر لمواجھةإجراءات مراجعة 

خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ 
 .الرقابة الداخلیةإجراءات أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 
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 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۰ 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة -۱
 

شركة زھرة الواحة للتجارة ("الشركة") شركة مساھمة سعودیة تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربیة 
. تم تحویل الشركة من مؤسسة م) كمؤسسة فردیة۲۰۰۳أكتوبر  ٦ھـ (الموافق  ۱٤۲٤شعبان  ۱۰بتاریخ  السعودیة

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

ملیون لایر سعودي. وتم تحویلھا من  ۸۰) برأس مال قدره م۲۰۱۷ینایر  ۱ق ھـ (المواف۱٤۳۸ربیع اآلخر  ۳بتاریخ 
سبتمبر  ۱۷الموافق (ھـ ۱٤۳۸ذو الحجة  ۲٦بتاریخ  ةشركة مساھمة سعودیة مقفلة إلى شركة مساھمة سعودیة عام

 ۱۰۱۰۱۹۰۳۹۰ملیون لایر سعودي. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  ۱٥۰برأس مال قدره  )م۲۰۱۷
  م) في المملكة العربیة السعودیة.۲۰۰۳أكتوبر  ٦ھـ (الموافق ۱٤۲٤شعبان  ۱۰لصادر في الریاض بتاریخ ا

 
ھـ ۱٤۳۸ذو الحجة  ۲٦إدراج الشركة بالسوق المالیة السعودیة (تداول) بتاریخ  السعودیة ھیئة السوق المالیة عتمدتا
. وتم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة لتعدیل النظام األساسي للشركة لتحویلھا من )م۲۰۱۷سبتمبر  ۱۷الموافق (

نوفمبر  ۳۰الموافق (ھـ ۱٤۳۹ربیع األول  ۱۲شركة مساھمة سعودیة مقفلة الى شركة مساھمة سعودیة عامة بتاریخ 
 .)م۲۰۱۷

 
الصادر في  ۱۰۱۱۰۱٤۰٦۱تزاول الشركة أنشطتھا من خالل فرعھا في الخرج بموجب السجل التجاري رقم 

 م).۲۰۱۰یونیو  ٤ھـ (الموافق ۱٤۳۱جمادى اآلخرة  ۲۲الریاض بتاریخ 
 

یتمثل نشاط الشركة في تشیید وإقامة وصیانة المصانع، وإنتاج مصغرات العبوات البالستیكیة وأغطیة بالستیكیة 
 .)م۲۰۱٦ینایر  ۱۹الموافق (ھ ۱٤۳۷ربیع اآلخر  ۹بتاریخ  ۱۰٦٤للقواریر بموجب الترخیص الصناعي رقم 

 
 یقع المكتب الرئیسي المسجل للشركة في العنوان التالي:

 
 شركة زھرة الواحة للتجارة

 شارع األحساء، الربوة ۷٤٤۹
 ۱۲۸۱٤، الریاض ۲۹۸۰ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة
 

 األساس المحاسبي -۲
 

تم إعداد القوائم المالیة المرفقة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر 
 واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

 
الحالیة للقوائم  سنةم لتتفق مع عرض ال۲۰۱۸ سمبردی ۳۱تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة المالیة المنتھیة في 

 المالیة.
 

 م).۲۰۲۰فبرایر  ۲٦ھـ (الموافق۱٤٤۱رجب  ۲تم اعتماد ھذه القوائم المالیة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 
  
 

 عملة العرض والنشاط -۳
 

 .للشركة والنشاط یتم إعداد ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض
 
 
 
 
 
 
 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۱ 

 
 استخدام التقدیرات واالفتراضات واألحكام -٤

 
یتطلب إعداد القوائم المالیة للشركة من اإلدارة القیام باألحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة 

الفترة المالیة. إال أن لإلیرادات والتكالیف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة في تاریخ 
عدم التأكد حول ھذه االفتراضات والتقدیرات قد یؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة 

 للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في المستقبل.
 

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

 التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر.
 

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

 
إن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا 

 بالقوائم المالیة للسنة السابقة. 
 

رات واالفتراضات واألحكام المستخدمة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة ذات التأثیر األكبر إن المعلومات حول التقدی
 على المبالغ المسجلة في القوائم المالیة یتم إدراجھا أدناه:

 
  الذمم المدینة التجاریةاالنخفاض في قیمة   ۱-٤

افتراضات حول مخاطر التعثر في السداد  بإستخدام الذمم المدینة التجاریةاإلنخفاض في قیمة ا تم دراسة وتقییمی
 الالزمةومعدالت الخسارة المتكبدة. تستخدم الشركة األحكام عند وضع ھذه اإلفتراضات وتقوم باختیار المدخالت 

في نھایة كل فترة  والمستقبلیة حتساب اإلنخفاض في القیمة بناًء على خبرة الشركة السابقة وأوضاع السوق الحالیةال
  .)۱۰(إیضاح  ۹وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  وذلك تقریر

 
 األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات  ۲-٤

تقوم إدارة الشركة بتحدید األعمار اإلنتاجیة لممتلكاتھا وآالتھا ومعداتھا بغرض احتساب االستھالك. یتم تحدید ھذا 
األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. تقوم التقدیر بعد 

ً بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك للتأكد من أن طریقة وفترة  اإلدارة دوریا
ولم یتم إجراء أي تعدیل على األعمار اإلنتاجیة والقیمة  االستھالك تتماشى مع نمط المنافع االقتصادیة للموجودات. ھذا

  .)٦سنة (إیضاح المتبقیة خالل ال
 

 قیاس التزامات المنافع المحددة  ۳-٤
تحدد تكلفة التزامات المنافع المحددة للموظفین وفق عملیات تقویم اكتواریة. یتضمن التقویم االكتواري إجراء العدید 

تلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشتمل ھذه االفتراضات على تحدید معدل من االفتراضات والتي قد تخ
الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیات. ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساسیة 

ات في ھذه االفتراضات. تتم مراجعة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیر
 ).۱٦مالیة (إیضاح القوائم الكافة االفتراضات بتاریخ إعداد 

 
 االنخفاض في قیمة المخزون ٤-٤

 
یتم قیاس المخزون بصافي القیمة القابلة للتحقق والذي یمثل سعر البیع التقدیري خالل السیاق االعتیادي لألعمال 
ً التكلفة التقدیریة لإلتمام ومصروفات البیع المقدرة. یجب إثبات مبلغ شطب وأي تخفیض في المخزون إلى  ناقصا

روفات في نفس الفترة التي حدث فیھا الشطب أو تكبد صافي القیمة القابلة للتحقق وجمیع خسائر المخزون كمص
 ).۹المصروفات (إیضاح 

 
 
 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۲ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -٥

 
تتماشى السیاسات المحاسبیة المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة مع ما ھو وارد في اإلیضاحات حول القوائم 

م بالتطبیق المبكر  ۲۰۱۸قامت الشركة ومنذ بدایة عام  كمام ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 
 النحو الوارد أدناه. ىعل ۱٦رقم  للمعیار الدولي للتقریر المالي

 
 المعروضة في ھذه القوائم المالیة. السنواتتم تطبیق السیاسات المحاسبیة أدناه بشكل ثابت على جمیع 

 
 اتالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیر ٥-۱     

 عقود اإلیجار - ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي     ۱-۱-٥
عقود اإلیجار في القوائم المالیة. حیث یقوم  ثباتللمستأجرین نموذج واحد ال ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 

المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى 
التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار. توجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود 

أي  –جار للموجودات ذات القیمة المنخفضة. تبقى طریقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابھة للمعیار الحالي اإلی
 یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى عقود إیجار تمویلي وعقود إیجار تشغیلي.

ا في ذلك معیار المحاسبة الدولي ) محل التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بم۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي (
) "تحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي ٤) "عقود االیجار"، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي (۱۷(

الحوافز"، وتفسیر لجنة  –) "عقود اإلیجار التشغیلي ۱٥على عقد إیجار"، وتفسیر لجنة التفسیرات الدولیة السابقة (
 ) "تقییم جوھر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإلیجار". ۲۷الدولیة السابقة ( التفسیرات

م. ویُسمح بالتطبیق المبكر للمنشآت ۲۰۱۹ینایر  ۱إن ھذا المعیار یسري مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
د مع العمالء" في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار "االیراد من العقو ۱٥التي تطبق المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

م ۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۱٦. فضلت إدارة الشركة التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقریر المالي ۱٦الدولي للتقریر المالي 
  و لم یترتب علي التطبیق المبكر أیة تسویات ھامة عن الفترة أو الفترات السابقة .

 التحول    ۱-۲-٥
 یمكن للشركة بصفتھا مستأجر أن تطبق المعیار باستخدام أحد األمور التالیة:

 منھج بأثر رجعي. •
 منھج بأثر رجعي معدل بوسیلة عملیة اختیاریة. •

 یطبق المستأجر الخیار باستمرار على جمیع عقوده. 
 ۱٦ثار المترتبة عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي اآل

على موجوداتھا ومطلوباتھا المسجلة.  ۱٦األثر المترتب عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي قامت الشركة بتحدید 
ونظراً ألن عقد اإلیجار الذي ترتبط بھ الشركة المتعلق بإیجار المكتب الرئیسي للشركة، وحیث أنھ عقد منخفض القیمة 

ر إجراء أي تعدیالت على الطریقة المتبعة في تسجیل لفترة ال تزید عن سنة واحدة، لذا ال یتعین على الشركة كمستأج
 مصروف عقد اإلیجار المذكور وفقاً للمعیار الجدید.

ً بھذا  ال یوجد أي آثار جوھریة نتیجة تطبیق ھذا المعیار على طریقة العرض واإلفصاح التي تتبعھا الشركة حالیا
 الخصوص. 

 
 التعدیالت األخرى    ۱-۳-٥

 المعدلة الواردة أدناه ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة:المعاییر الجدیدة أو 
 عدم التأكد من عملیات معالجة ضریبة الدخل. ۲۳تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  •
 ).۹مالي میزات الدفعات المقدمة مع التعویض السلبي (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر ال •
المنافع طویلة األجل في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  •

۲۸.( 
 ).۱۹تعدیالت الخطة أو التقلیص أو التسویات لمنافع الموظفین (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  •
م) المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥المالیة (دورة التعدیالت السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر  •

 ۱۲الترتیبات المشتركة ومعیار المحاسبة الدولي ۱۱تجمیع االعمال والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم  ۳
 تكالیف اإلقتراض. ۲۳ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۳ 

 
 (یتبع) السیاسات المحاسبیة الھامة -٥

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد      ۲-٥
 

 . في المعاییر الدولیة للتقریر الماليالمفاھیم  إطارحول مراجع التعدیالت على  •
 بشأن تعریف الجوھري. ۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •
 .)۳على المعیار الدولي للتقاریر المالیة تعریف األعمال (تعدیالت  •
 ۷والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  •

 تصحیح سعر الفائددة  –
عدم التطبیق  م، ویسمح بالتطبیق المبكر. اختارت الشركة۲۰۲۰ینایر  ۱لمعاییر ھو اإن التاریخ اإللزامي العتماد 

 المبكر للمعاییر المشار إلیھا وتقوم إدارة الشركة حالیا بدراسة أثر تطبیق المعاییر والتعدیالت المذكورة أعاله.
 

 ممتلكات وآالت ومعدات   ۳-٥
 

 اإلثبات والقیاس   ۳-۱-٥
  

المعدات بالتكلفة والتي تتضمن تكالیف االقتراض المرسملة بعد خصم االستھالك اآلالت ویتم قیاس بنود الممتلكات و
 المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القیمة.  

 
والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتسابھ كبند منفصل (عناصر  اآلالتو عندما تكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات

رئیسیة) من الممتلكات واآلالت والمعدات. یتم إثبات أي أرباح أو خسائر من استبعاد أي بنود للممتلكات واآلالت 
 الربح أو الخسارة. قائمة والمعدات في 

 
 

 النفقات الالحقة  ۳-۲-٥
 

 ھذه النفقات.نتیجة لمنافع اقتصادیة مستقبلیة یترتب علیھا یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما 
 

 االستھالك  ۳-۳-٥
 

ً قیمھا المتبقیة المقدرة ستخدام إب ،إن وجدت یتم احتساب االستھالك لتكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا
في الربح أو الخسارة. األراضي ال درج اإلستھالك اإلنتاجیة المقدرة ویطریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا 

 تُستھلك. 
 

 المقارنة: وسنة الحالیة  سنةوفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات لل
  

 سنة ۳۳ مباني
 سنة ۱۳٫۳إلى  ۱۰ ماكینات
 سنة ٥إلى  ٤ سیارات
 سنوات ۱۰ ومعدات أدوات
 سنوات ۱۰ أثاث

 سنوات ٥ أجھزة حاسب آلي 
 

في حال كان ھناك  یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في فترة كل تقریر ویتم تعدیلھا
  حاجة لذلك.

  



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٤ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -٥
 

 الموجودات غیر الملموسة     ٤-٥
 

 اإلثبات والقیاس  ۱-٤-٥
  

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة بما فیھا برامج الحاسب اآللي التي تحصل علیھا الشركة وذات عمر محدد بالتكلفة 
 .إن وجدت ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة

 
 اإلطفاء   ۲-٤-٥

 
ستخدام طریقة إب ،إن وجدت تكلفة الموجودات غیر الملموسة ناقصاً قیمھا المتبقیة المقدرة تخفیضتم حساب اإلطفاء لی

في الربح أو الخسارة. إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة یدرج اإلطفاء القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، و
 سنوات. ۱۰

 
 المتبقیة في كل تاریخ تقریر ویتم تعدیلھا عند اللزوم.  یتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة والقیمة

 
 
 تكالیف االقتراض  ٥-٥

لتحمل تكلفة تقوم الشركة برسملة تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة 
كجزء من تكلفة ذلك األصل. یتم قید جمیع تكالیف االقتراض األخرى في الفترة التي تم تكبدھا فیھا اإلقتراض 

 كمصروف. 
 

 األدوات المالیة   ٦-٥
 الموجودات المالیة غیر المشتقة إلى: قروض وسلف وذمم مدینة.  بتصنیف تقوم الشركة 

 
تقوم الشركة بتصنیف المطلوبات المالیة غیر المشتقة إلى الفئات التالیة: مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

 أو الخسارة ومطلوبات مالیة أخرى.  
 

 اإلثبات والتوقف عن اإلثبات   -الموجودات والمطلوبات المالیة غیر المشتقة  ۱-٦-٥
  

طرفًا في االتفاقیات التعاقدیة  شركة، عندما تصبح الالیةوالمطلوبات المموجودات المالیة للتقوم الشركة باإلثبات األولي 
 لألداة. 

 
تقوم الشركة بالتوقف عن االعتراف بالموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات 

ة التعاقدیة في المعاملة التي یتم بموجبھا تحویل جمیع مخاطر بتحویل الحقوق الستالم التدفقات النقدی اأو عند قیامھ
ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري أو التي بموجبھا ال تقوم بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع 

موجودات ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري وال یقوم بإبقاء السیطرة على الموجودات المحولة. أي حصص في ال
 المالیة التي تم التوقف عن إثباتھا والتي أنشأتھا الشركة أو احتفظت بھا یتم إثباتھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 

 
تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند تسویة االلتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھاءھا.  یتم إجراء 

ت المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود مقاصة بین مبالغ الموجودا
النیة شركة حق نظامي ملزم لدى الشركة في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما یكون لدى ال

  لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -٥
 

 األدوات المالیة (یتبع)  ٦-٥
 

 القیاس -الموجودات المالیة غیر المشتقة  ۲-٦-٥
 

 الذمم المدینة  ۲-۱-٦-٥  
 

یتم قیاس ھذه الموجودات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً أي تكالیف متعلقة مباشرة بالمعامالت. وبعد اإلثبات األولي، 
 یتم قیاس ھذه الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
 

 قیاسال -المطلوبات المالیة غیر المشتقة  ۳-٦-٥
   
 المطلوبات المالیة األخرى ۳-۱-٦-٥

 
یتم قیاس المطلوبات المالیة غیر المشتقة مبدئیاً بالقیمة العادلة ناقصاً أي تكالیف متعلقة مباشرة بالمعامالت. وبعد اإلثبات 

 األولي، یتم قیاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
 

 االنخفاض في القیمة    ۷-٥
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة  ۷-۱-٥
 

یتم تقییم الموجودات المالیة غیر المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ كل تقریر للتحقق حول 
 ما إذا كان ثمة دلیل موضوعي یشیر إلى االنخفاض في القیمة. 

 
 قیمة الموجودات المالیة على ما یلي: في ر إلى االنخفاضیشتمل الدلیل الموضوعي الذي یشی

 التعثر في السداد للمدین، •
 إعادة جدولة المبلغ المستحق من الشركة وفقاً لشروط من الممكن أن ال تأخذھا الشركة بعین االعتبار، •
 مؤشرات على تعرض المقترض أو الُمصدر لخطر اإلفالس، •
 تغیرات سلبیة في القدرة على السداد من قبل المقترض أو المصدر،  •
معطیات قابلة للمالحظة تشیر إلى وجود نقص یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المقدرة لمجموعة من الموجودات  •

 المالیة. 
 

 الموجودات غیر المالیة  ۷-۲-٥
 

موجوداتھا غیر المالیة (بخالف المخزون)، لتحدید ما إذا كان تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر بمراجعة القیم الدفتریة ل
 ھناك أي مؤشر لالنخفاض في القیمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. 

 
ً ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات مع في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدیة  ا

داخلة من االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات 
یمة العادلة المنتجة للنقد.  تتمثل القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القیمة من االستخدام أو الق

ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أكبر. تستند القیمة القابلة لالستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المخصومة إلى 
قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قبل الضریبة یعكس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة 

وحدة المنتجة للنقد. یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة باألصل أو ال
 المنتجة للنقد قیمتھا القابلة لالسترداد.

 
یتم االعتراف بخسائر االنخفاض ضمن الربح أو الخسارة. ویتم توزیعھا أوالً لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات في 

 منتجة للنقد بالتناسب. الوحدة ال
 

 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱٦ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -٥
 

 الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة ۷-۲-۱-٥
تأخذ الشركة باالعتبار األدلة التي تشیر إلى االنخفاض في قیمة ھذه الموجودات على المستوى الفردي والمستوى 

الھامة بصورة منفردة لالنخفاض في القیمة. ویتم تقییم الموجودات التي وجدت غیر الجماعي. یتم تقییم الموجودات 
منخفضة القیمة بشكل جماعي لالنخفاض في قیمتھا والتي تم تكبدھا ولكن لم یتم تحدیدھا بشكل فردي. ویتم تقییم 

عي من خالل تجمیع الموجودات الموجودات غیر الفردیة الھامة بشكل جماعي لالنخفاض في قیمتھا. یتم إجراء تقییم جما
 التي لھا خصائص مخاطر مماثلة.

   
الجماعي، تستخدم الشركة المعلومات السابقة للتوقیت واالسترداد ومقدار للمستوى وعند تقییم االنخفاض في القیمة 

احتمال بأن الخسائر  الخسائر المتكبدة وتقوم بإجراء تعدیل لألوضاع االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة فیما إذا كان ھناك
 الفعلیة أكبر أو أقل من التي تم اقتراحھا من خالل االتجاھات السابقة.

 
یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة ویتم عكسھا في حساب مخصص. عندما ترى الشركة 

لة. وإذا انخفضت قیمة خسارة االنخفاض عدم وجود احتمال واقعي السترداد الموجودات، یتم شطب المبالغ ذات الص
ن یكون متعلقاً بشكل موضوعي بحدث معین وقع بعد تسجیل االنخفاض أفي القیمة في وقت الحق ویمكن لھذا االنخفاض 

 في القیمة، یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المسجلة سابقًا من خالل قائمة الربح أو الخسارة.   
 

 المخزون    ۸-٥
یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس طریقة المتوسط 
المرجح، وتتضمن النفقات التي یتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة. وفي حالة المخزون 

 صة مناسبة من النفقات العامة لإلنتاج وفقاً للطاقة التشغیلیة العادیة. المصنع وتحت التصنیع، فإن التكلفة تشمل ح
 

یمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدَّر خالل السیاق االعتیادي لألعمال ناقًصا التكالیف المقدرة لإلكمال 
للتحقق وجمیع خسائر المخزون ومصروفات البیع. یجب إثبات مبلغ أي تخفیض للمخزون إلى صافي القیمة القابلة 

كمصروف في الفترة التي حدث فیھا التخفیض أو الخسارة. یجب إثبات مبلغ أي عكس ألي تخفیض للمخزون ناتج عن 
 الزیادة في صافي القیمة القابلة للتحقق كتخفیض في مبلغ المخزون المسجل كمصروف في الفترة التي حدث فیھا العكس.

 
شھراً. یتم إثبات ھذه  ۱۲على أساس المشتریات اإلجمالیة على مدى  من الموردین تمنحت یتم شراء البضائع بخصوما

ً تحقیق إلى إستناداً  خصوماتال  .الكمیات المتفق علیھا في العقود سنویا
 

 المخصصات   ۹-٥
یمكن تقدیر یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي 

مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر 
 مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. ال یتم االعتراف بالمخصص للخسائر التشغیلیة المستقبلیة.

التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل خصم  عندما یكون التأثیر جوھري یتم تحدید المخصصات من خالل خصم
قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال، وعندما یكون مالئماً والمخاطر التي ینطوي 

 علیھا االلتزام. ویتم االعتراف بالخصم المتنازل عنھ كتكالیف تمویل. 
 

 منافع الموظفین  ۱۰-٥
 
 قصیرة األجل التزامات المنافع  ۱۰-۱-٥

 
شھراً في نھایة السنة التي یقدم فیھا  ۱۲المنافع قصیرة األجل ھي تلك المبالغ المتوقغ تسویتھا بشكل كامل خالل 

 الموظفون الخدمات التي تنشأ عنھا المنافع.
المزایا العینیة التي و ،واإلجازات المتراكمةإن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة 

یتوقع تسویتھا بالكامل خالل اثني عشر شھراً بعد نھایة السنة التي یقوم فیھا الموظفون بالخدمة ذات الصلة فیتم اإلعتراف 
 بھا حتى نھایة فترة التقاریر ویتم قیاسھا بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة المطلوبات.

 
 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۷ 

 لمحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات ا -٥
 
 منافع الموظفین (یتبع)  ۱۰-٥

 
 الخدمة التزامات منافع  ۱۰-۲-٥

 
من نظام العمل في المملكة العربیة  ۸۸و ۸۷الشركة بمنح مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا وفقاً لمتلطبات المادتین  تقوم

للموظف وطول والبدالت السعودیة. ویستند استحقاق ھذه المنافع، باستخدام األسالیب اإلكتواریة، إلى الراتب األساسي 
 خدمة. یتم تسجیل التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.مدة خدمتھ وبإستكمال الحد األدنى من فترة ال

ذلك، یقوم خبراء اكتواریون مستقلون بتقییم االلتزامات  ناء علىخطط التزامات استحقاقات الموظفین غیر ممولة. وب
 بموجب ھذه الخطط استناداً إلى طریقة ائتمان الوحدة المخططة ویتم تسجیل االلتزام على أساس تقییم اكتواري.

ة لمنافع الخدمة إن االلتزام المعترف بھ في قائمة المركز المالي فیما یتعلق بمنافع نھایة الخدمة للموظفین ھو القیمة الحالی
من قبل اكتواریین مستقلین  بشكل ربع سنويللموظفین في نھایة فترة التقریر. ویحسب التزام منافع خدمة الموظفین 

 ستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.إب
المستقبل بإستخدام  وتحدد القیمة الحالیة اللتزام منافع نھایة الخدمة للموظفین بخصم التدفقات النقدیة الخارجة المقدرة في

أسعار الفائدة لسندات عالیة الجودة المحسوبة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، والتي لھا شروط استحقاق تقارب شروط 
 التزام منافع نھایة الخدمة.

 یتم إثبات تكالیف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة الدخل.
ى رصید التزام المنافع المحددة. یتم إدراج ھذه التكلفة في قائمة الدخل. یتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم عل

تم تحمیل أو إدراج األرباح أو الخسائر اإلكتواریة الناتجة عن تسویات الخبرة والتغیرات في اإلفتراضات اإلكتواریة ی
  في حقوق الملكیة في قائمة الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تنشأ فیھا.

 
 د وما في حكمھنق ۱۱-٥

یتكون النقد وما في حكمھ من النقد بالصندوق ولدى البنوك واالستثمارات ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل 
 والمتاحة للشركة دون أي قیود.

 
 الزكاة ۱۲-٥

أساس االستحقاق. یتم  وفقیتم احتساب الزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل  في المملكة العربیة السعودیة 
تحمیل مصروف الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة. یتم تسویة الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النھائیة في 

 السنة التي تم فیھا االنتھاء من الربط.
 

 بالعمالت األجنبیة المعامالت ۳۱-٥
 

على أساس أسعار التحویل السائدة بتاریخ  العملة الوظیفیة للشركةیتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى 
 تلك المعامالت.

 
یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة على أساس أسعار التحویل 

فة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا على أساس في تاریخ التقریر. إن البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بناًء على التكل
 أسعار الصرف في تاریخ المعاملة. یتم االعتراف بفروقات ترجمة العمالت األجنبیة بشكل عام في الربح أو الخسارة. 

 
 النظامي االحتیاطي ۱٤-٥

 
ً للنظام األساسي للشركة، یجب على الشركة أن تجنب في كل سنة  ٪ من أرباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي ۱۰وفقا

٪ من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. یتم حساب االحتیاطي ۳۰نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي 
 بصورة سنویة. 

 
 توزیعات األرباح  ۱٥-٥

 
وكذلك بالنسبة  مساھمین في الشركةلا باح في القوائم المالیة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبلتقید توزیعات األر

 .تقید في القوائم المالیة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین في الشركةلتوزیعات األرباح المرحلیة حیث 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۸ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -٥
 

 ربحیة السھم  ۱٦-٥
تقوم الشركة بعرض ربحیة السھم األساسیة والمخفضة. یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم الربح أو الخسارة 

وتعدیلھا باألسھم  عامالعائدة للمساھمین العادیین بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل ال
 . المملوكة المحتفظ بھا، إن وجدت

یتم تحدید ربحیة السھم المخفضة، إن وجدت بتعدیل الربح أو الخسارة العائدة للمساھمین العادیین والمتوسط المرجح 
 لعدد األسھم العادیة القائمة وتعدیلھا باألسھم المملوكة المحتفظ بھا ألثر كافة األسھم المخفضة المحتملة. 

 
 العقار االستثماري  ۱۷-٥

االستثماري بالتكلفة وإثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقار االستثماري (التي تحتسب بالفرق یتم قیاس العقار 
 بین صافي المتحصالت من االستبعاد والقیمة الدفتریة للبند) في الربح أو الخسارة. األراضي ال تُستھلك.

 
 إثبات اإلیرادات   ۱۸-٥

 األداء بما في ذلك شروط السداد الھامةطبیعة وتوقیت استیفاء التزامات  نوع المنتج
مصغرات القواریر 

البالستیكیة 
وأغطیة القواریر 

  البالستیكیة

یتم إثبات اإلیرادات عند حصول العمیل على السیطرة على البضاعة ویتم ذلك عندما یتم قبول 
 وتسلیم البضاعة إلى موقع العمیل. ویتم في ذلك الوقت إصدار الفواتیر وإثبات اإلیرادات. 

 

تسمح بعض العقود للعمالء بإرجاع البضاعة واستبدالھا ببضاعة أخرى جدیدة، وال یتم السماح 
 .بإسترجاع نقدي

 ) بإستخدام نموذج الخمس خطوات التالیة:۱٥تعترف الشركة باإلیرادات بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
 

یعرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ  : تحدید العقد مع العمیل.۱الخطوة 
 الوفاء بھا.تي یجب ویحدد المعاییر لكل عقد ال

 التزام األداء ھو عقد مع عمیل لنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل. : تحدید التزامات األداء.۲الخطوة 

    سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول علیھ في نظیر نقل السلع : تحدید سعر المعاملة.۳الخطوة 
 الخدمات التي وعد بھا العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف ثالثة. 

 : تخصیص سعر المعاملة.٤الخطوة 
 بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الشركة بتوزیع سعر

 الحصولالمعاملة على كل التزام أداء بمبلغ یحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة  
 علیھ مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.  

تحقق الشركة اإلیرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طریق نقل السلع أو  : اإلعتراف باإلیرادات.٥الخطوة 
  الخدمات التي وعد بھا العمیل بموجب العقد. 

 

 المصروفات  ۱۹-٥
تلك المصروفات الناجمة عن جھود الشركة التي تقوم بھا إدارات التسویق. تُصنف  مصروفات البیع والتسویق ھي

جمیع المصروفات األخرى باعتبارھا مصروفات إداریة. ویتم إجراء توزیع للمصروفات المشتركة بین تكلفة المبیعات 
ذ في االعتبار طبیعة ومصروفات البیع والتوزیع والمصروفات اإلداریة، عند اللزوم، على أساس معقول مع األخ

 وظروف المصروفات المشتركة.
 التقاریر القطاعیة  ۲۰-٥

قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات والعملیات المرتبطة بتقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد 
 التنفیذیة. تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي تقاس وفقاً للتقاریر التي تستخدمھا اإلدارة

 
القطاع الجغرافي ھو القطاع المرتبط بتقدیم منتجات أو خدمات ضمن بیئة اقتصادیة محددة تتعرض لمخاطر وعوائد 
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى. تتوافق اإلفصاحات عن التقاریر القطاعیة مع 

عن اتخاذ القرارات التشغیلیة. تقوم الشركة باإلفصاح عن معلومات المعلومات التي تم مراجعتھا من قبل المسؤول 
عن أسس القیاس المطبقة، مثل طبیعة وتأثیر أي فروقات بین القیاسات المستخدمة في المعلومات عن القطاعات التي 

 یصدر عنھا تقاریر وتلك القیاسات المستخدمة.



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۱۹ 

 ت ومعداتالآممتلكات و -٦
 دیسمبر:  ۳۱في  المنتھیةالسنة فیما یلي الحركة على الممتلكات واآلالت والمعدات خالل  -أ

 اإلجمالي أعمال تحت التنفیذ  أجھزة حاسب آلي   أثاث أدوات ومعدات سیارات ماكینات  مباني  أراضي  
          التكلفة:

 ۳۲٦٬۹٦۷٬۳۳٥ ۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰ ۱٬۱٥۲٬۸۹۹ ٥۰۳٬٥۸۲ ۲۷٤٬۲۳۳ ۲٬۹۳٥٬۲۰۰ ۲۳۹٬۹۹۲٬۸۹۱ ۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰ م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۲٤٬۳۱۲٬۰۰۲ ۱۸٬۳۸۸٬۲۱۷ ۲۲٥٬۳٦٤ ۱٦۱٬۱۹٤ ۱۸٬۳۰۰ ٤۹۲٬٦۰۰ ۸۸۲٬۹۲۱ ۱٬٤۹٤٬٤۰٦ ۲٬٦٤۹٬۰۰۰ إضافات 

 )٥۸٤٬۲۰۱( -- (۸۸٬۸۳٦) (۳٬٦۳٥) (۹٬٦۸۰) )(٤۸۲٬۰٥۰ -- -- -- استبعادات 
 -- (۳٤٬٤۰۰٬۲٦۸) ۲٥۷٬۰۸۷ -- -- -- ۲۰٬۹۲۸٬۳۹۰ ۱۳٬۲۱٤٬۷۹۱ -- )*( تحویالت خالل السنة

 (۹٦٦٬۷۰۸) (۹٦٦٬۷۰۸) -- -- -- -- -- -- -- موجودات غیر ملموسة  حول إلىمال
 (۲٬٦٤۹٬۰۰۰) -- -- -- -- -- -- -- (۲٬٦٤۹٬۰۰۰) العقار االستثماريحول إلى مال

 ۳٤۷٬۰۷۹٬٤۲۸ ۱۳٬۹۷۰٬۲٤۱ ۱٬٥٤٦٬٥۱٤ ٦٦۱٬۱٤۱ ۲۸۲٬۸٥۳ ۲٬۹٤٥٬۷٥۰ ۲٦۱٬۸۰٤٬۲۰۲ ۳٥٬٤۱٥٬۸٦۷ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
          االستھالك المتراكم:

 ۸۲٬۷٥٥٬٦٦٤ -- ٦۰۳٬٦۰٥ ۱٤٤٬٦۱۹ ۱۰٥٬۲٥۸ ۱٬۸۱٥٬۰۰۸ ۷۷٬۹۳٤٬٤٦۱ ۲٬۱٥۲٬۷۱۳ -- م۲۰۱۹ینایر  ۱الرصید في 
 ۲٦٬۸۹٤٬۲٤۸ -- ۱۸۸٬۹۳۹ ٦۱٬۹۷۲ ۳۱٬۳۹۰ ٥۲٦٬٤٥۸ ۲٥٬۲۳٥٬۸۹۰ ۸٤۹٬٥۹۹ -- إضافات 

 (٥۸٤٬۲۰۱) -- (۸۸٬۸۳٦) (۳٬٦۳٥) )(۹٬٦۸۰ (٤۸۲٬۰٥۰) -- -- -- استبعادات 
 ۱۰۹٬۰٦٥٬۷۱۱ -- ۷۰۳٬۷۰۸ ۲۰۲٬۹٥٦ ۱۲٦٬۹٦۸ ۱٬۸٥۹٬٤۱٦ ۱۰۳٬۱۷۰٬۳٥۱ ۳٬۰۰۲٬۳۱۲ -- م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

          القیمة الدفتریة:صافي 
 ۲۳۸٬۰۱۳٬۷۱۷ ۱۳٬۹۷۰٬۲٤۱ ۸٤۲٬۸۰٦ ٤٥۸٬۱۸٥ ۱٥٥٬۸۸٥ ۱٬۰۸٦٬۳۳٤ ۱٥۸٬٦۳۳٬۸٥۱ ۳۲٬٤۱۳٬٥٥٥ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

          التكلفة:
 ۲۸٤٬۰٥۲٬۸۰۹ ۱٥٬۸۱۱٬۳۰۷ ۱٬۰٦۹٬۹۸۹ ٥۰۱٬۳۸۲ ۲۷۱٬٥٥۳ ۲٬۸۷٤٬٦۰۰ ۲۱۲٬۳٦٤٬٤٤۸ ۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰ م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ٤۳٬۰۳۷٬۹۲٦ ۳٥٬۸۸٤٬۱۸٥ ٦۷٬۷۱۰ ۲٬۲۰۰ ۲٬٦۸۰ ۱۸٤٬۰۰۰ ٦٬۸۹۷٬۱٥۱ -- -- إضافات 
 )۱۲۳٬٤۰۰( -- -- -- -- )۱۲۳٬٤۰۰( -- -- -- استبعادات 

 -- )۲۰٬۷٤٦٬٤۹۲( ۱٥٬۲۰۰ -- -- -- ۲۰٬۷۳۱٬۲۹۲ -- -- تحویالت خالل السنة
 ۳۲٦٬۹٦۷٬۳۳٥ ۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰ ۱٬۱٥۲٬۸۹۹ ٥۰۳٬٥۸۲ ۲۷٤٬۲۳۳ ۲٬۹۳٥٬۲۰۰ ۲۳۹٬۹۹۲٬۸۹۱ ۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 

          االستھالك المتراكم:
 ٦۰٬۲۹٤٬۳٦۰ -- ٤۲۱٬٤۳۳ ۹٤٬۳۸۷ ۷۸٬۰۸۹ ۱٬۳۹٦٬۲٥٤ ٥٦٬۷۷۲٬٦۸٤ ۱٬٥۳۱٬٥۱۳ -- م۲۰۱۸ینایر  ۱الرصید في 

 ۲۲٬٥۷٤٬۲۲۱ -- ۱۸۲٬۱۷۲ ٥۰٬۲۳۲ ۲۷٬۱٦۹ ٥۳۱٬٦۷۱ ۲۱٬۱٦۱٬۷۷۷ ٦۲۱٬۲۰۰ -- إضافات 
 )۱۱۲٬۹۱۷( -- -- -- -- )۱۱۲٬۹۱۷( -- -- -- استبعادات 

 ۸۲٬۷٥٥٬٦٦٤ -- ٦۰۳٬٦۰٥ ۱٤٤٬٦۱۹ ۱۰٥٬۲٥۸ ۱٬۸۱٥٬۰۰۸ ۷۷٬۹۳٤٬٤٦۱ ۲٬۱٥۲٬۷۱۳ -- م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الرصید في 
          القیمة الدفتریة:صافي 

 ۲٤٤٬۲۱۱٬٦۷۱ ۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰ ٥٤۹٬۲۹٤ ۳٥۸٬۹٦۳ ۱٦۸٬۹۷٥ ۱٬۱۲۰٬۱۹۲ ۱٦۲٬۰٥۸٬٤۳۰ ۱۸٬٥٥۳٬۹٥۷ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
ملیون لایر سعودي،  ۳۰٫۸٥مبلغ  اتالمشروع هبلغ إجمالي التكلفة المتوقعة لھذت. وحقنقوالب خطوط انتاج وو شراء  نظام تخزین آليإنشاء یتمثل رصید االعمال تحت التنفیذ في المبلغ المدفوع مقابل  -ب

 ۳۱لایر سعودي كما في  ۱۱٥٬٤٥۷٬۸۰۷م. تم رھن صافي القیمة الدفتریة لألراضي والمباني والمصنع مقابل قروض بمبلغ ۲۰۲۰عام األول من  نصفال ات خاللالمشروع هویتوقع االنتھاء من ھذ
 ).ب -۱٥(إیضاح  لایر سعودي) ۱۳٤٬۰۱۰٬٥۸۲: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹دیسمبر 

 الخاصة بتشغیل خط إنتاجي جدید.  كیناتالمستودع المركزي والما ىالتحویالت من مشروعات تحت التنفیذ خالل السنة في قیمة مبنمثل تت -ج



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۲۰ 

 يعقار استثمار -۷
 

 تقوم الشركة بقید جمیع العقارات االستثماریة بالتكلفة.
 متر مربع. ۲۷٬۲۲٦ى بالمزاحمیة بمساحة اجمالیة قطع أرضخمس یتكون العقار االستثماري من 

 
 .ملیون لایر سعودي ۲٫٦٥م مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للعقار االستثماري كما في بلغت القیمة العادلة 

تم تحدید القیمة العادلة لألستثمار العقاري بواسطة مقیم عقاري خارجي مستقل عن الشركة (المقیم: بدر نجم المطیري، 
  .)۱۲۱۰۰۰۰۳۰۳ترخیص رقم 

للقیمة العادلة بناء علي المدخالت الخاصة بطریقة التقییم  ۲إن القیمة العادلة للعقاري االستثماري تم تصنیفھا كمستوى 
 . المستخدمة

 
 موجودات غیر ملموسة  -۸

 
ملیون لایر سعودي تمثل تكلفة برنامج محاسبي وقد بلغ مجمع إطفاء  ۱٫۰۱في مبلغ  السنةتتمثل اإلضافات خالل 

 ألف لایر سعودي). ۲۷م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ألف لایر سعودي ( ۳٫۱۲٦الموجودات غیر الملموسة مبلغ 
 

 دیسمبر  ۳۱  دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

    التكلفة:
 ٤۹٬٥۰۰  ٤۹٬٥۰۰ ینایر ۱الرصید في 

 --  ٤۰٬۰۰۰ إضافات 
 --  ۹٦٦٬۷۰۸ المحول من أعمال تحت التنفیذ

 ٤۹٬٥۰۰  ۱٬۰٥٦٬۲۰۸ دیسمبر  ۳۱الرصید في 
  

    المتراكم:اإلطفاء 
 ۱۸٬۸۰۹  ۲۷٬٤۱۸ ینایر ۱الرصید في 

 ۸٬٦۰۹  ۹۸٬۸۷٥ إضافات 
 ۲۷٬٤۱۸  ۱۲٦٬۲۹۳ دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
 ۲۲٬۰۸۲  ۹۲۹٬۹۱٥ صافي القیمة الدفتریة:

 
 مخزون -۹

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ۱۹٬۰۳۷٬۷۱۹   ۲٥٬۰۳۲٬٤۳٥ مواد خام ومواد استھالكیة

 ۱۳٬٥۸۲٬۰٥۲    ۱۸٬۳٦٥٬۲۷۰ الصنعبضاعة تامة 
 ۱٤٤٬٦۸٦   -- بضاعة بالطریق

 ٤۳٬۳۹۷٬۷۰٥    ۳۲٬۷٦٤٬٤٥۷  
    یخصم:

 --  -- مخصص مخزون بطيء الحركة
 ٤۳٬۳۹۷٬۷۰٥  ۳۲٬۷٦٤٬٤٥۷ 

 فیما یلي بیان بالحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة: 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  ۹۸۱٬۰۰٥  -- السنة الرصید في بدایة

 --  -- المكون خالل السنة 
 )۹۸۱٬۰۰٥(  -- المستخدم خالل السنة

 --  -- الرصید في نھایة السنة



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۲۱ 

 ذمم مدینة تجاریة -۱۰

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  ۱٥٤٬۲۱۱٬٤۷۸  ۱۳٥٬۳۷۱٬۲۹٦ ذمم مدینة تجاریة

  ٤۷٬۰۹۳٬٤۳۰  ٤۷٬۲۰۷٬۷۳۱ )۲٦مستحق من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
 ۱۸۲٬٥۷۹٬۰۲۷  ۲۰۱٬۳۰٤٬۹۰۸  

 )۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷(  (۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷) یخصم: اإلنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة 
 ۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰  ۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱ 

 : اریةاإلنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجفیما یلي بیان بالحركة في 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱ 
   م۲۰۱۸

 ۷٬۲٥۰٬۰۰۰  ۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷ بدایة السنة الرصید في
 ۱٦٬۰۷٥٬۱٤۷  -- )۹ذمم مدینة تجاریة نتیجة تطبیق معیار ( إنخفاض

  --   -- المكون خالل السنة 
  ۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷   ۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷ الرصید في نھایة السنة

 

ذلك أعمار الذمم معلومات حول مدى تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والسوق بما في  ۲-۲٥یعرض اإلیضاح رقم 
 المدینة التجاریة.

 ذمم مدینة أخرىمدفوعات مقدمة و -۱۱

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ۱۰۱٬۷۹۸    ٤٬٤۲۷٬۳٤۳  دفعات مقدَّمة للموردین

  ۲٬۸۲۷٬۳۷۸    ٤۲٦٬٤۹٥ ضریبة قیمة مضافة بالصافي
  ۲٬۰۰٤٬٦٦٦  ۱٬۰۱۹٬٦٤۲ اً مصروفات مدفوعة مقدم
  ۱٬۱۱۷٬٦۰٤  ۱٬۱۱۷٬٦۰٤ )۱۷خطاب ضمان (ایضاح 

 --  ۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳ (*) أرصدة مدینة - موردین
 ۱۲۳٬٥۰۰  ۷۹٬۱٦۳ موجودات أخرى

 ۲۰٬۱۷۳٬٤۸۰    ٦٬۱۷٤٬۹٤٦ 
 ۱۱٫۱۱۷٫۰۲٤ :م۲۰۱۸( من المورد الرئیسي للشركةعن السنة ومات المستحقة صفي قیمة الخ رصیدیتمثل ھذا ال* 

 .خصما من الرصید الدائن للمورد)
 رأس المال -۱۲

: م۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۱٥۰، بلغ رأس مال الشركة المصرح بھ والمدفوع بالكامل م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
لایر سعودي  ۱۰ملیون سھم عادي) بقیمة  ۱٥: م۲۰۱۸ملیون سھم عادي ( ۱٥ملیون لایر سعودي) مقسم إلى  ۱٥۰

 لایر سعودي للسھم الواحد). ۱۰: م۲۰۱۸للسھم الواحد (
 

 احتیاطیات أخرى  -۱۳
ألف لایر سعودي  ۲۸٫۸۱۰لغة باوال ناتجة عن إعادة قیاس منافع الموظفینالاإلكتواریة  األرباحفي قیمة  الرصیدیتمثل 

 .)ألف لایر سعودي ۱۳۰٫۰٤۸م ۲۰۱۸(
 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى -٤۱

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ۱٬٤۰۸٬۲۲۹  ۱٬۱۱٤٬۳۳۷ كھرباء –مصروفات مستحقة 
 ٤۱۸٬۷٥۰  ۸٥۲٬۰۲۰ إستشارات –مصروفات مستحقة 

  ۲۲۷٬۰۷۱  ۲۹۲٬۲۲۲  مخصص تذاكر سفر 
  ۱۸۹٬۰۰۷  ۲٥۸٬۰۸۸ مخصص إجازات  

  ۱۷٬۰۷۳  ٦۱٦٬۸٤۹ عمالء من الدفعات مقدمة 
 ۲٥٦٬۰۰۰  ٥۷٤٬۰۰۰ )۲٦(إیضاح  مجلس اإلدارة واللجان بالشركة مكافآت وبدالت

 ٦۹۳٬٥۹۹  ۱٬۱۸۰٬۰٤۸ أخرى 
 ٤٬۸۸۷٬٥٦٤   ۳٬۲۰۹٬۷۲۹  



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۲۲ 

 قروض -٥۱
 قروض قصیرة األجل أ)

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  ۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤  ۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱ قروض قصیرة األجل (*)

 ۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱  ۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤  
 (*) یتم إستخدام ھذه القروض بشكل رئیسي لتمویل متطلبات رأس المال العامل للشركة. 

 قروض طویلة األجل ب)

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  ۷۲٬۹٤۱٬۰٤۸  ٥۷٬۹٦٦٬۲۳۱ بنوك محلیة

  ۸٤٬۳۹٦٬۰۰۰  ۷٦٬۰۱٦٬۰۰۰ صندوق التنمیة الصناعیة السعودي
 ۱۳۳٬۹۸۲٬۲۳۱  ۱٥۷٬۳۳۷٬۰٤۸  

 )۹٬٥۷۷٬۸۷٦(  (٥٬۱۹٤٬٦۱۰) فوائد مؤجلة   ناقصاً: 
 ۱۲۸٬۷۸۷٬٦۲۱  ۱٤۷٬۷٥۹٬۱۷۲  

    تم عرضھا في قائمة المركز المالي كما یلي:
  ۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲   ۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳ الجزء غیر المتداول الظاھر ضمن المطلوبات غیر المتداولة

  ۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰   ٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸ الجزء المتداول الظاھر ضمن المطلوبات المتداولة
 ۱۲۸٬۷۸۷٬٦۲۱  ۱٤۷٬۷٥۹٬۱۷۲  

 ۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦  ۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲ إجمالي القروض
مصنع الشركة بقیمة دفتریة تبلغ الت بآومضمون مقابل أراضي ومباني  يقرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودإن 

لایر سعودي)  ۱۳٤٫۰۱۰٫٥۸۲: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لایر سعودي كما في  ۱۱٥٫٤٥۷٫۷۰۸
 )٦(إیضاح  سنوات. ٥الى  ۱وتستحق السداد خالل فترة من 

 إجمالي الحركة في القروض   ج)

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  ۲۰۲٬۰٤۱٬۹۷۸   ۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦ ینایر ۱الرصید كما في 

  ۳٦۱٬۹٤۷٬۸۱٥   ٤۰٥٬٥۸۸٬٦٦۷ متحصالت من قروض
 (۳۱۱٬۲۷۹٬۷٥۳)   (٤۲۸٬٥۰۰٬۰۲۲) سدادات قروض

  ۱۳٬۸٦٤٬۸۰۲   ۱۳٬۲۷٤٬۱٥۱ تمویل تكالیف
 (۸٬۱٦۳٬۲٥٦)   (٦٬۸۱۱٬۷۳۰) تمویل (مدفوعة) تكالیف

 ۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦  ۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 
 اتفاقیات التسھیالت البنكیة 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  ۳۹۱٫۷۹تمویلي قدره 

رأسمالیة. تبلغ التسھیالت غیر المستخدمة كما وذلك لتمویل رأس المال العامل وبعض التوسعات ومتطلبات النفقات ال
. إن اتفاقیات التسھیالت )ملیون لایر سعودي ٤۷٫۸م ۲۰۱۸( ملیون لایر سعودي ۱٤۹٫۹مبلغ  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

ً لألسعار السائدة في شركةاالئتمانیة مضمونة بسندات ألمر صادرة من قبل ال . تحمل التسھیالت رسوم تمویل وفقا
٪). ۱٫۹٥-٪ ۱٫۷٥م: ۲۰۱۸ن (سایبور زائداً الھامش على النحو المحدد في اتفاقیات التسھیالت التي تتراوح بیالسوق 

توزیعات األرباح، وتتطلب حد أدنى قیود على بمن بین أمور أخرى،  تتعلق،تشتمل اتفاقیات التسھیالت على تعھدات 
 بھا وفقاً لذلك. من القیمة الصافیة وبعض النسب المالیة التي یجب االحتفاظ

 
بعض البنوك المحلیة بقیم تصل إلى  عتجدید اتفاقیات التمویل م م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱تم خالل السنة المنتھیة في 

وتمویل التوسعات ملیون لایر سعودي وذلك بھدف شراء واستیراد مواد خام وتمویل رأس المال العامل  ۳٥۱٫۸٥
 سندات ألمر صادرة من قبل الشركة. . تم تجدید ھذه االتفاقیات بضمانسمالیةأالر

بمبلغ  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱حصلت الشركة على تسھیالت ائتمانیة من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي كما في  -
 ملیون لایر سعودي). ۷٦٫۱۲: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤٫۰۱
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۲۳ 

 (یتبع)قروض  -۱٥
 

 (یتبع) اتفاقیات التسھیالت البنكیة د)
القروض على تعھدات معینة. إن اإلخالل بھذه التعھدات في المستقبل قد یؤدي الى إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة تشتمل 
التعھدات بصورة شھریة وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثھ في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات  بمراقبة

 االلتزام. زمة لضمانالال
 

 إلیھا أعاله ھي قروض متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.كافة القروض المشار 
 
 منافع الموظفین -٦۱

 
 التوصیف العام لخطط المنافع المحددة للموظفین:

َ  ۸٤للمادة رقم  یتعین على الشركة سداد مكافأة نھایة الخدمة (خطط المنافع المحددة) طبقا لنظام العمل السعودي.  وفقا
تتمثل مكافأة نھایة الخدمة في نصف راتب آخر شھر في أول خمس سنوات من الخدمة بما في ذلك أجزاء السنة، 

 باإلضافة إلى راتب آخر شھر بالكامل مقابل كل سنة متبقیة/ الحقة في الخدمة بما في ذلك أجزاء السنة. 
 

 اسة اإلكتواریة:منھجیة التقییم واالفتراضات الرئیسیة للدر
"منافع الموظفین"، تم استخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة لتحدید  ۱۹تماشیاً مع متطلبات معیار المحاسبة الدولي 

التزامات الخطة. وبموجب ھذه الطریقة، تحسب التكلفة المتوقعة للمنفعة لكل استحقاق یستحقھ أعضاء الخطة الذین 
لمتوقعة للمنفعة وطول مدة الخدمة في تاریخ التقییم، ویتم احتساب المكافأة على أساس ھم في الخدمة. تعتمد التكلفة ا

آخر راتب یتوقع أن یستلمھ الموظف في سن التقاعد. ان إلتزامات الخطة ھي القیمة اإلكتواریة الحالیة للمزایا المستحقة 
 المتوقعة لجمیع الموظفین الذین ھم على رأس عملھم في تاریخ التقییم.

 اإلفتراضات الرئیسیة
، یجب أن تكون االفتراضات اإلكتواریة غیر متحیزة ومتوافقة مع بعضھا البعض. ۱۹وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 

إن االفتراضات تمثل أفضل تقدیر للشركة للمتغیرات التي ستحدد التكلفة النھائیة لتقدیم التكلفة النھائیة لمكافأة نھایة 
 ت األساسیة المستخدمة ھي كما یلي:الخدمة. إن االفتراضا

ً لنظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. وال یتم تمویل خطط  تقوم الشركة بإدارة خطط منافع نھایة الخدمة وفقا
 استحقاقات ما بعد انتھاء الخدمة. 

 
 الحركة في إلتزام منافع الموظفین ۱-۱٦

 ع األرصدة الختامیة اللتزام المنافع المحددة:یعرض الجدول التالي تسویة األرصدة االفتتاحیة م

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ۷۲۳٬۹۲۸  ۸٦۳٬٤۱۰ الرصید في بدایة السنة

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة
 ۲۸٥٬۰۰۸  ۳۷٤٬۸۹٤ تكلفة الخدمة الحالیة

 ٤۱٬٥۳٤  ٤۹٬۰۸٤ تكلفة الفائدة 
 )۱۸٬۰۸۷(  )٥٥٬۹۳۱( (المسدد) خالل السنة

 ۳٦۸٬۰٤۷  ۳۰۸٬٤٥٥ 
    المدرج في الدخل الشامل اآلخر

 )۱٦۸٬۹۷۳(  ۱۰۱٬۲۳۸ التقییم االكتواري (أرباح)  /خسائر
 ۸٦۳٬٤۱۰  ۱٬۳۳۲٬٦۹٥ الرصید في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
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۲٤ 

 
 (یتبع) منافع الموظفین -۱٦
 

 االفتراضات اإلكتواریة ۲-۱٦
 الرئیسیة في تاریخ التقریر (معبر عنھا كمتوسط مرجح):فیما یلي اإلفتراضات اإلكتواریة 

 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ٪٥٫۲۰  ٪۳٫۷٥ معدل الخصم

 ٪٥٫٥۰  ٪٥٫۰۰ النمو المستقبلي في الرواتب
 استندت االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفیات المستقبلیة إلى االحصاءات المنشورة وجداول الوفیات.

 
 تحلیل الحساسیة   ۳-۱٦

إن التغیرات المحتملة بصورة معقولة في تاریخ التقریر إلحدى اإلفتراضات اإلكتواریة ذات العالقة مع افتراض بقاء 
 :اإلفتراضات األخرى ثابتة قد تؤثر على إلتزامات المنافع المحددة بالمبالغ التالیة المبینة أدناه

 م۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱ 
 نقص زیادة  نقص زیادة 

  ۹۸۹٬۰٦٤ ) ۷٥۹٬۸٥۷(  ۱٬٥۳۰٬٥۲٤ (۱٬۱۷۰٬۰۱٤) ٪)۱معدل الخصم (تغیر بنسبة 
 ) ۷٥۹٬۲۲۷(   ۹۸۷٬۳۷٤  (۱٬۱۷۰٬۳٦۹) ۱٬٥۲٥٬۸۹۸ ٪)۱معدل النمو المستقبلي في الرواتب (تغیر بنسبة 

النقدیة المتوقعة بموجب الخطة، إال أنھ یوفر على الرغم من أن التحلیل ال یأخذ في الحسبان التوزیع الكامل للتدفقات 
 تقدیراً تقریبیاً لحساسیة اإلفتراضات المبینة.

 
 مخصص الزكاة -۷۱
 

 ۳۱قدمت الشركة اقراراتھا الزكویة للھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") عن جمیع الفترات حتى السنة المنتھیة في  ۱۷-۱
بموجبھا. قامت ھیئة الزكاة والدخل بفحص اإلقرارات الزكویة عن م وسددت االلتزامات الزكویة ۲۰۱۸دیسمبر 

ملیون لایر سعودي  ۱٫۱م وقد ظھر فروقات زكویة خالل عملیة الفحص بقیمة ۲۰۱٦م وحتى ۲۰۱۲السنوات من 
رة لصالح الھیئة. قامت الشركة باالعتراض على ھذه النتائج وتعتقد إدارة الشركة بأن موقف الشركة قوي وقد قامت إدا

الشركة بتكوین مخصص زكاة مقابل ھذا المبلغ، كما قامت الشركة بإصدار خطاب ضمان مقابل ھذا المبلغ لمصلحة 
 الھیئة العامة للزكاة والدخل لحین االنتھاء من االعتراض بغرض الحصول على شھادة زكاة مؤقتة لتسھیل أعمالھا.

 
 ساب مخصص الزكاة للسنة الحالیة كما یلي:تحإتم  ۱۷-۲

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ۳٤٤٬۳۰۷٬۰۱۳  ۳۱۷٬۸۱٤٬۲٥۰ حقوق الملكیة والمخصصات االفتتاحیة والتسویات األخرى

 (۲٤٤٬۲۳۳٬۷٥۳)  (۲٤۱٬٥۹۲٬٦۳۲) القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
 ۷٦٬۲۲۱٬٦۱۸  ۱۰۰٬۰۷۳٬۲٦۰ 

 ۳۹٬٤٦۹٬۷۰۰  ٦۰٬۹٤۱٬۷۰۲ الربح الزكوي للسنة
 ۱۳۹٬٥٤۲٬۹٦۰  ۱۳۷٬۱٦۳٬۳۲۰ وعاء الزكاة

 
 فیما یلي بیان بالحركة في مخصص الزكاة خالل السنة: ۱۷-۳

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  ۱٬۷۹۰٬۰۹۲  ٤٬٦۷۹٬٤۷٦ الرصید في بدایة السنة

  ۳٬٤۸۸٬٥۷٤  ۳٬٤۸۸٬۳۰۸ المكون خالل السنة
 ۹٦۳٬۷٥۰  -- تسویات

 ٤٬٤٥۲٬۳۲٤  ۳٬٤۸۸٬۳۰۸ والدخل الشامل اآلخرالمحمل على قائمة الربح أو الخسارة 
 )۱٬٥٦۲٬۹٤۰(  )۳٬٥۰۷٬۱۲۰( مبالغ مدفوعة خالل السنة

  ٤٬٦۷۹٬٤۷٦  ٤٬٦٦۰٬٦٦٤ الرصید في نھایة السنة
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 تكلفة المبیعات -۸۱
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

  ۳۷٦٬۳۳۰٬۹٥٦  ۳۷٦٬۲۰۲٬٥۱٤ تكلفة مواد خام
  ۲۲٬۲۸٥٬۹۰۹  ۲٦٬۳۱۰٬۷۷٦  إستھالك
  ۱۳٬۱۰۷٬۰۲۰    ۱٤٬۰۰۳٬۸۷۱ كھرباء 

  ٦٬۱۲٦٬۰۰٥    ۷٬٥۹۳٬۲۲۱ رواتب وتكالیف مرتبطة بھا
  ٥٬٦۲٦٬٤۳۱  ۷٬۱۸٦٬۸۰۷ أخرى 

 ٤۳۱٬۲۹۷٬۱۸۹  ٤۲۳٬٤۷٦٬۳۲۱ 
 مصروفات بیع وتوزیع -۹۱

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ٥٬۹۸۲٬۹٦٥  ٦٬۹۷۸٬٥٥۰ مصروفات نقل
 ۲۲۹٬٦۷٥  ۱٥۳٬٤۰۷ عموالت بیعیة 
 ٤۷۷٬۱۹۲  ٦٥۲٬٤۷۷ رواتب وأجور

 ۳۷٬٦۸٤  ۲۸٬۸۰۹  إستھالك
 ٥۷۸٬۸۳۹    ۹٦۱٬۳٦۱ مصروفات أخرى

 ۸٬۷۷٤٬٦۰٤     ۷٬۳۰٦٬۳٥٥ 
 مصروفات عمومیة وإداریة -۲۰

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 ۱٬۳۲۷٬۷٦۱  ۱٬۰٦۰٬۹۷۳ أتعاب مھنیةاستشارات و
 ۲٬٥۸۱٬٤٦۰  ۳٬٤۸۲٬۷۳٦ رواتب وأجور

 ٤۹٤٬٦۱۰  ۹۷٬۱۸۹ بضاعة تالفة
 ۲٥۰٬٦۲۸  ٦٥۳٬٥۳۸ وإطفاء إستھالك

 ۷۳۱٬۰۰۰  ۹۳۱٬۰۰۰ كافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان بالشركةم
 ٦٥٦٬۹۳۱  ۹۱٤٬٥۲٦ مصروفات أخرى

 ۷٬۱۳۹٬۹٦۲  ٦٬۰٤۲٬۳۹۰ 
بند مصروفات عمومیة  إلىمصروفات بیع وتوزیع بند من من أرقام المقارنة  ملیون ۰٬٦۹تم إعادة تبویب مبلغ 

 .م۲۰۱۸وإداریة عن عام 
 المدفوعة رباحاألتوزیعات  -۲۱

م توزیع أرباح نقدیة عن السنة المالیة ۲۰۱۹مایو  ۱۹إعتمدت الجمعیة العامة الغیر عادیة في اجتماعھا المنعقد في 
ملیون لایر سعودي من األرباح ۱٥م، وذلك بواقع واحد لایر لكل سھم وبإجمالي مبلغ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي). كما إعتمدت الجمعیة العامة العادیة ۱٥م : ۲۰۱۸٪ من رأس المال (۱۰المبقاه ما یمثل نسبتھ 
م على توزیع أرباح مرحلیة نقدیة عن النصف االول من السنة المالیة ۲۰۱۹نوفمبر  ۲۱في إجتماعھا المنعقد في 

ملیون لایر  ۱۱٫۲٥م، وذلك بواقع خمسة وسبعون ھللة لكل سھم وبإجمالي قدره ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 
بلغت األرباح الغیر مستلمة من قبل المساھمین كما ٪ من رأس المال. ۷٫٥من ارباح الفترة ما یمثل نسبتھ  سعودي

   )ألف لایر سعودي ۳٫٤۲م ۲۰۱۸( م.۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ألف لایر سعودي كما في  ۷۱۳۲٫مبلغ 
 

 والتزامات أخرى  المحتملة لتزاماتواال الرأسمالیة االلتزامات -۲۲
االلتزامات المحتملة عند وجود إلتزام سیتأكد فقط من خالل أحداث مستقبلیة أو عندما ال یمكن قیاس یتم اإلفصاح عن 

االلتزامات بصورة موثوقة فیھا. ال یتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون من المحتمل 
 تحقیق منافع اقتصادیة.

دیسمبر  ۳۱لایر سعودي كما في  ٥٬۱٤۰٬٦۲٥العتمادات المستندیة غیر المغطاة بلغت االلتزامات المحتملة المتعلقة با
 لایر سعودي). ۲۹٫۳۷٦٫۲٦۰: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱لایر سعودي كما في  ۱۲٬۲۳۸٬۸۱۸ت الرأسمالیة المتعلقة بمشروعات تحت التنفیذ رتباطابلغت اإل
 لایر سعودي). ۳٬۷٦۷٬۱۱۳: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱، (إنتاج جدید والمتمثلة بشكل رئیسى في التعاقد على خط م۲۰۱۹
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 (یتبع)والتزامات أخرى االلتزامات الرأسمالیة وااللتزامات المحتملة -۲۲
 

 .الت الممنوحة للشركةیمر بكامل قیمة التموألتوجد لدى الشركة إلتزامات بكامل قیمة سندات 

 السھم ربحیة -۳۲
 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
العائدة إلى حاملي األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح  سنةللالربحیة  بتقسیمتم احتساب ربحیة السھم األساسیة 

 لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة.
 

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

دیسمبر  ۳۱ 
دیسمبر  ۳۱  م۲۰۱۹

 م۲۰۱۸
 ۳٤٬٦٦۲٬۷٤٥  ٥٦٬٦۳٥٬۸۲۸ ربح السنة

    سھمعدد األ
 ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰ )۱۲المتوسط المرجح لعدد األسھم (ایضاح 

 ۲٫۳۱  ۳٫۷۸ ربحیة السھم االساسیة والمخفضة (لایر سعودي)

 المحاسبي والقیم العادلةالتصنیف  -األدوات المالیة  -٤۲
القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بیع األصل أو نقل 

  لحاالت التالیة:االلتزام في إحدى ا
  في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو •
 في السوق األكثر تفضیالً للموجودات أو المطلوبات عند غیاب السوق الرئیسي. •

 

  یجب أن یكون السوق الرئیسي أو السوق األكثر تفضیالً متاحاً للشركة.
 

افتراضات یستعملھا المتعاملون لتسعیر أصل أو التزام وذلك على فرضیة تقاس القیمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام 
 أن المتعاملین یسعون ألفضل منفعة اقتصادیة.

 
یراعي قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادیة من خالل استخدام 

ھ إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األصل بأعلى األصل بأعلى وأفضل مستوى لھ، أو من خالل بیع
 وأفضل مستوى لھ.

 
تستخدم الشركة طرق التقییم المالئمة للظروف والتي تم توفیر معطیات كافیة لھا لقیاس القیمة العادلة وتعظیم استخدام 

 لة للمالحظة.المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القاب
 

تصنف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا أو اإلفصاح عنھا بالقیمة العادلة في القوائم المالیة ضمن التسلسل 
الھرمي للقیمة العادلة. والمبین كما یلي، استناًدا إلى أقل مستوى من المدخالت والذي یمثل أھمیة لقیاس القیمة العادلة 

 ككل:
 ار السوق المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.: أسع۱المستوى 
: قیاس القیمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي یمكن ۲المستوى 

 مالحظتھ إما بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة.
 خدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقیاس القیمة العادلة (مدخالت غیر قابلة للمالحظة).: تقنیات تقییم تست۳المستوى 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة على أساس متكرر، باستخدام المؤشرات 
تحویل بین المستویات في التسلسل الھرمي من ، تقوم الشركة بتحدید إذا ما كان قد حدث ۲و ۱الخاصة بالمستویین 

خالل إعادة تقدیر التصنیف (بناًء على أدنى مستوى معطیات جوھري لقیاس القیمة العادلة بشكل عام) في تاریخ نھایة 
 كل فترة تقریر.

ومخاطر لغرض إفصاحات القیمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات استناًدا إلى طبیعة وسمات 
 األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۲۷ 

 التصنیف المحاسبي والقیم العادلة (یتبع) -األدوات المالیة  -۲٤
 

یعرض الجدول أدناه القیم الدفتریة والقیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في 
ام المتدرج للقیمة العادلة. وال تتضمن معلومات القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي ال یتم النظ

 قیاسھا بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب القیمة العادلة بصورة معقولة.
   م ۹۲۰۱دیسمبر  ۳۱    
  القیمة العادلة    القیمة الدفتریة  
القیمة العادلة  

من خالل 
 خل الشاملدال

 الالخر

 

 
 التكلفة المطفأة

 
 اإلجمالي

 
 

المستوى 
۱  

 
المستوى 

۲  

 
المستوى 

۳ 

 

 
 اإلجمالي

الموجودات 
  المالیة

            

 ۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰  --  --  --  ۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰  ۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰  -- ذمم مدینة تجاریة
 ۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤  --  --  --  ۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤  ۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤  -- النقد وما في حكمھ

أرصدة  –موردین 
 ۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳  --  --  --  ۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳  ۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳  -- ) ۱۱(إیضاح مدینة

 ۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷  --  --  --  ۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷  ۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷  -- اإلجمالي 
              المطلوبات المالیة

 قروض
 -- قصیرة األجل 

 
۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱ 

 
۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱ 

 --  --  --  
۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱ 

 قروض 
 طویلة األجل

 
-- 

 
۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳ 

 
۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳ 

 --  --  --  
۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳ 

الجزء  –قروض 
 ٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸  --  --  --  ٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸  ٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸  -- المتداول

 ۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸  --  --  --  ۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸  ۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸  -- ذمم دائنة تجاریة 
 ۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰  --  --  --  ۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰  ۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰  -- اإلجمالي 
 

    م۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱    
  القیمة العادلة    القیمة الدفتریة  
القیمة العادلة  

من خالل 
 خل الشاملدال

 الالخر

 

 
 التكلفة المطفأة

 
 اإلجمالي

 
 

المستوى 
۱  

 
المستوى 

۲  

 
المستوى 

۳ 

 

 
 اإلجمالي

الموجودات 
  المالیة

            

 ۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱  --  --  --  ۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱  ۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱  -- ذمم مدینة تجاریة
 ۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲  --  --  --  ۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲  ۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲  -- النقد وما في حكمھ

 ۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳  --  --  --  ۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳  ۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳  -- اإلجمالي 
              المطلوبات المالیة

 قروض
 -- قصیرة األجل 

 
۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤ 

 
۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤ 

 --  --  --  
۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤ 

 قروض
 طویلة األجل

 
-- 

 
۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲ 

 
۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲ 

 --  --  --  
۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲ 

الجزء  –قروض
 المتداول

 
-- 

 ۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰  ۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰  --  --  --  ۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰ 
 ۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲  --  --  --  ۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲  ۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲  -- ذمم دائنة تجاریة 

 ۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸  --  --  --  ۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸  ۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸  -- اإلجمالي 
 

 إدارة المخاطر المالیة -٥۲
 

 تتعرض الشركة للمخاطر التالیة الناتجة عن األدوات المالیة:  
 مخاطر االئتمان؛ •
 مخاطر السیولة و •
 مخاطر السوق •



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۲۸ 

 ة (یتبع)إدارة المخاطر المالی -۲٥
 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر ۱-۲٥

 
 مجلس اإلدارة  

یكون مجلس إدارة الشركة مسئوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. یكون 
 مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في الشركة. 

 
یتم وضع سیاسات الشركة إلدارة المخاطر لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع الحدود والضوابط 
المالئمة للمخاطر باإلضافة إلى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سیاسات وأنظمة إدارة 

أنشطة الشركة. وتھدف الشركة من خالل معاییر المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغیرات في ظروف السوق و
وإجراءات التدریب واإلدارة الخاصة بھا إلى الحفاظ على بیئة رقابیة منضبطة وبناءة والتي من خاللھا یدرك جمیع 

 الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.
 
 لجنة المراجعة 

عة مدى االلتزام بسیاسات وإجراءات الشركة تتولى لجنة المراجعة بالشركة اإلشراف على كیفیة قیام اإلدارة بمتاب
إلدارة المخاطر باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلیة اإلطار العام إلدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا 

 الشركة. 
 

 فیما یلي ملخصاً بالمخاطر التي تتعرض لھا الشركة وطرق التقلیل منھا بواسطة اإلدارة:
 

 االئتمانمخاطر  ۲-۲٥
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالیة في حال عجز العمیل أو الطرف المقابل عن الوفاء 
بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ بصورة أساسیة من مستحقات الشركة من العمالء. القیمة العادلة للموجودات المالیة تمثل 

  الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.
یتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئیسیة بالخصائص الفردیة لكل عمیل. إال أن اإلدارة تضع باعتبارھا 
أیًضا العوامل التي قد یكون لھا تأثیر على مخاطر االئتمان لقاعدة العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمیل 

  والدول التي یزاول فیھا العمالء أنشطتھم.
كل عمیل جدید على حدة للتحقق من قدرتھ االئتمانیة قبل قییم قام مجلس اإلدارة بإنشاء سیاسة ائتمان یتم بموجبھا ت

لخارجیة في حال توفرھا وفي بعض . تشتمل مراجعة الشركة على التصنیفات االتعاقد معھ وقبولھ كعمیل لدى الشركة
 حاالت المرجعیات البنكیة.

 
من تعرضھا لمخاطر االئتمان من الذمم المدینة التجاریة عن طریق وضع حد أقصى لفترة  تسعى الشركة إلى الحد

 یوماً للعمالء. ۱۲۰السداد تكون 
 

للخسائر المتكبدة فیما یتعلق بالذمم المدینة التجاریة  أفضل تقدیرمخصص لالنخفاض في القیمة یمثل  لدى الشركة
 ).۱۰(إیضاح 

 
ملیون لایر سعودي) من إجمالي  ۱۹٤٫٦: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ن لایر سعودي (ملیو ۱۹۷٫۷ھناك موجودات بمبلغ 

ملیون لایر سعودي) خاضعة لمخاطر  ٤۷۷٫۸: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۸۹٬۷الموجودات البالغة 
-۲-۲٥االئتمان. إن التركیزات الھامة لمخاطر الشركة حسب القطاع والمنطقة الجغرافیة تم تقییمھا في اإلیضاحات 

 .۲-۲۷و  ۱

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
 ۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱  ۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰ ذمم مدینة تجاریة
  ۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲  ۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤ نقد وما في حكمھ

 --  ۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳ )۱۱(إیضاح أرصدة مدینة –موردین 
 ۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷  ۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳  



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۲۹ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) -۲٥ 
 

 (یتبع) مخاطر االئتمان ۲-۲٥
 الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة ۲-۱-۲٥

 ۳۱لایر سعودي (ملیون  ٦۱٬٦ بمبلغ رصید، م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في تتضمن أرصدة الذمم المدینة التجاریة 
 .یخص عمیلین من عمالء الشركةلایر سعودي) ملیون  ٦۹٬۸: م۲۰۱۸دیسمبر 

 
 ، كان تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة كما یلي:م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱۸
  ۱۱۸٬٤۰۷٬٤۹۸  ۱۰۰٬۱٥۱٬۲۱۲ متداولة (لیست متأخرة)

 ۳۸٬٦۳٥٬۲۰۲  ٤۷٬۰۸۹٬۲٦٤ یوم  ۱-۹۰
 ۲۱٬۳٤۹٬۲۸۷  ۹٬۲۸۹٬۲۳۳ یوم   ۹۱-۱۸۰
 ٦٬۸٦۸٬۹۱٦  ۸٬٤۷۱٬٥٤۹ یوم  ۲۷۰-۱۸۱من 
 ۱٬۹٤۱٬٤۱٦  ۳٬۸۳٦٬۲۱۷ یوم  ۳٦۰-۲۷۱من 

 ۱٤٬۱۰۲٬٥۸۹  ۱۳٬۷٤۱٬٥٥۲ یوم  ۳٦۰أكثر من من 
 ۲۰۱٬۳۰٤٬۹۰۸  ۱۸۲٬٥۷۹٬۰۲۷ الرصید 

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

ألكثر  المتأخرة وكذلك تقوم الشركة بتكوین مخصص بالكامل لجمیع األرصدة األساسیة للعمیل، في حال كانت متاحة
لایر سعودي  ۲۳٫۳۲٥٫۱٤۷رصید مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا بلغ . یوم) ۳٦۰م: ۲۰۱۸( یوم ۲۷۰من

 )لایر سعودي ۲۳٫۳۲٥٫۱٤۷م ۲۰۱۸( .)۱۰(ایضاح  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 

: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في  كما ملیون لایر سعودي ۲٥٫٤تحتفظ الشركة بنقد وما في حكمھ قدره 
ملیون لایر  ۲۰، قامت ادارة الشركة باستثمار مبلغ ملیون لایر سعودي) لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید ۱٦٫۲

 .أحد المصارف المحلیةمن النقد المتاح فى ودیعة اسالمیة لدى 
 

 مخاطر السیولة ۳-۲٥
 

السیولة في مخاطر مواجھة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي تتم تتمثل مخاطر 
تسویتھا عن طریق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالیة أخرى. تتمثل طریقة الشركة في إدارة مخاطر السیولة، 

ء بالتزاماتھا حال استحقاقھا خالل الظروف العادیة وغیر وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لدیھا سیولة كافیة للوفا
 العادیة، دون تكبد خسائر غیر مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة الشركة.

 
تھدف الشركة أن یكون مستوى النقد وما في حكمھ أكبر من التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة المرتبطة بالمطلوبات 

یوماً قادمة. كما تقوم الشركة بمراقبة مستوى التدفقات النقدیة  ۹۰نة التجاریة) على مدى المالیة (بخالف الذمم الدائ
الداخلة المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة واألخرى مع التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة على الذمم الدائنة التجاریة 

 واألخرى. 
 

ملیون لایر  ٤۷٫۸: م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱٤۹٫۹لدى الشركة تسھیالت بنكیة غیر مستخدمة تبلغ 
 .)د -۱٥(إیضاح  سعودي) كما في تاریخ قائمة المركز المالي للوفاء بمتطلبات السیولة

 
  



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۳۰ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) -۲٥
 

 .م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱فیما یلي تحلیالً لالستحقاقات التعاقدیة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة للشركة كما في 
 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۹

 أقل من سنة
 واحدة

 من سنة إلى  
 سنوات ۳

 إلى  ۳من  
 سنوات ٥

فوائد مستحقة  
 لفترات مستقبلیة

إجمالي االتفاقیات  
 التعاقدیة

 
 القیمة الدفتریة

            
مطلوبات مالیة غیر 

            مشتقة
 ۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲  ۲٤۷٬۱٥۷٬۲٦۲  ٥٬۱۹٤٬٦۱۰  ۱۰٬٦۳۰٬۰۰۰  ۷۱٬۷٥۲٬۷٤۳  ۱٥۹٬٥۷۹٬۹۰۹ قروض

 ۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸  ۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸  --  --  --  ۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸ ذمم دائنة تجاریة 
مصروفات مستحقة 

 ٤٬۸۸۷٬٥٦٤  ٤٬۸۸۷٬٥٦٤  --  --  --  ٤٬۸۸۷٬٥٦٤ وذمم دائنة أخرى

 ۱۷۸٬۱۰۲٬۰۸۱  ۷۱٬۷٥۲٬۷٤۳  ۱۰٬٦۳۰٬۰۰۰  ٥٬۱۹٤٬٦۱۰  ۲٦٥٬٦۷۹٬٤۳٤  ۲٦۰٬٤۸٤٬۸۲٤ 
 

 دیسمبر ۳۱
 م۸۲۰۱

أقل من سنة 
 واحدة

 من سنة إلى  
 سنوات ۳

 إلى ۳من  
 سنوات ٥

فوائد مستحقة  
 لفترات مستقبلیة

إجمالي االتفاقیات  
 التعاقدیة

 
 القیمة الدفتریة

            
مطلوبات مالیة غیر 

 مشتقة
           

 ۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦  ۲٦۷٬۹۸۹٬٤٦۲  ۹٬٥۷۷٬۸۷٦  ۳۸٬٤٤۱٬٦٥٤  ۷٤٬۳٥٤٬۹٦۹  ۱٤٥٬٦۱٤٬۹٦۳ قروض
 ۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲  ۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲  --  --  --  ۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲ ذمم دائنة تجاریة 

مصروفات مستحقة 
 ۳٬۲۰۹٬۷۲۹  ۳٬۲۰۹٬۷۲۹  --  --  --  ۳٬۲۰۹٬۷۲۹ وذمم دائنة أخرى

 ۱٦٦٬٤۹۲٬۷۸٤  ۷٤٬۳٥٤٬۹٦۹  ۳۸٬٤٤۱٬٦٥٤  ۹٬٥۷۷٬۸۷٦  ۲۸۸٬۸٦۷٬۲۸۳  ۲۷۹٬۲۸۹٬٤۰۷ 
 

 ال توجد لدى الشركة مخاطر سیولة ھامة.
 

 مخاطر السوق ٤-۲٥
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثیر المحتمل للتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار 
الفائدة وأسعار األسھم على إیرادات الشركة أو قیمة أدواتھا المالیة. تھدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض 

 ائد األمثل. للمخاطر ضمن الحدود المقبولة مع تحقیق الع
تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر ھي: مخاطر العمالت، مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر األسعار 

 األخرى.
 

 مخاطر العمالت األجنبیة ۱-٤-۲٥
مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تعرض قیمة أداة مالیة ما للتقلب بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت 
األجنبیة. إن الشركة غیر معرضة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل السیاق االعتیادي لألعمال، نظراً 

 ثبتوالر األمریكي. وحیث أن سعر صرف اللایر السعودي مباللایر السعودي والد تتمألن تعامالت الشركة الجوھریة 
 الدوالر األمریكي، فإنھ لیس ھناك أي مخاطر ھامة مرتبطة بالمعامالت واألرصدة المدرجة بالدوالر األمریكي.مقابل 

 

 مخاطر أسعار الفائدة ۲-٤-۲٥
قبلیة لألدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار مخاطر أسعار الفائدة ھي التذبذب في القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المست

 الفائدة السوقیة.
 

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للشركة من القروض طویلة األجل. إن القروض المعتمدة بمعدالت فائدة متغیرة تعرض 
 الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة.

  

الزیادة/ النقص في نقاط  
بأسعار األساس المتعلقة 
 األثر على ربح السنة  العموالت

 )۲٬٤۱۹٬٦۲۷(  ۱۰۰+  لایر سعودي م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۲٬٤۱۹٬٦۲۷  ۱۰۰-  لایر سعودي 

 )۲٬٥۸٤٬۱۱٦(  ۱۰۰+  لایر سعودي  م۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱
 ۲٬٥۸٤٬۱۱٦  ۱۰۰-  لایر سعودي 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۳۱ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) -٥۲
 

 إدارة رأس المال ۳-٤-۲٥
 

تتمثل سیاسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافیة من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرین والدائنین والسوق 
على أساس نسبة المدیونیة. یتم احتساب بمراقبة رأس المال واستدامة التطورات المستقبلیة ألعمالھا. یقوم مجلس اإلدارة 

. یتم احتساب )قوق الملكیة المعدلة وصافي الدین المعدلح( مقسوما على )دلصافي الدین المع(ھذه النسبة على أساس 
بنكیة قصیرة األجل" و"طویلة األجل" كما ھو موضح ال(بما في ذلك "القروض  القروضصافي الدین على أنھ إجمالي 

"حقوق ملكیة" كما ھو مبین  ـفي قائمة المركز المالي) ناقصا النقدیة وما في حكمھا. یتم احتساب حقوق الملكیة المعدلة ك
 صافي الدین المعدل. اً في قائمة المركز المالي زائد

 

. وكانت نسب تدلةمع حدود في نسبة الدین المعدل إلى حقوق الملكیة المعدلةة ھي المحافظة على شرككانت استراتیجیة ال
 دیسمبر على النحو التالي: ۳۱في  مدیونیةال

 دیسمبر ۳۱في   
 م۲۰۱۹

 دیسمبر ۳۱في  
 م۲۰۱۸

 ۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦  ۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲  قروضإجمالي ال
 )۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲(  )۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤(  خصم: النقد وما في حكمھ

 ۲٤۱٬۷۹۱٬۱٦٤  ۲۱٦٬٥۸٦٬۰۹۸  صافي الدین المعدل (أ)
 ۱۹۲٬۸۹۸٬۷۷۸  ۲۲۳٬۱۸۳٬۳٦۸  إجمالي حقوق الملكیة

 ٤۳٤٬٦۸۹٬۹٤۲  ٤۳۹٬۷٦۹٬٤٦٦  المعدلین (ب) حقوق الملكیة وصافي الدین
 ٪٥٦  %٤۹  (ب) /(أ) ة نسبة الدین المعدل من حقوق الملكیة المعدل

 

بحیث یمكنھا االستمرار في توفیر  یةحمایة قدرة الشركة على االستمرار وتھدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى
 ألصحاب المصالح اآلخرین.والعوائد للمساھمین 

في سیاق ظروف اقتصادیة وخصائص مخاطر الموجودات األساسیة. ومن أجل تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس المال 
الحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یمكن للشركة تعدیل األرباح الموزعة المدفوعة للمساھمین وإصدار أسھم 

 جدیدة.
 

 معامالت األطراف ذات العالقة -٦۲
 

 

شركات مملوكة لبعض مساھمي تقوم الشركة خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھا بالتعامل مع أطراف ذات عالقة تشمل  ۱-۲٦
وموظفي اإلدارة العلیا. تتمثل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا 

 المالي فیما یلي:  السنة واألرصدة المتعلقة بھا والمدرجة في قائمة المركز

 

للسنة المنتھیة في 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹

 للسنة المنتھیة في  
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۸
    المعامالت:

  ۹۸٬٦٦۹٬۹۰۷  ۹٥٬۷۳۰٬۰٦۸ بضاعة لشركة میاه ھنا مبیعات
 ٦٬٤٥۱٬۷۰٥  ۱٬۷۷۳٬۳۳٤ مشتریات بضاعة من شركة میاه ھنا

 ۲۸٥٬۱۳۲  -- خدمات نقل من شركة أبناء حمود الذیاب للنقلیات
 --  ۲٬۹۹۷٬٦۷۱ بنك الریاض 

 ۲٬۱۳۱٬۹۳۰  ۲٬۷٥۸٬۸٦٥ مرتبات وبدالت ومكافآت سنویة لموظفي اإلدارة العلیا
 ۲٦۱٬۰۰۰  ۱۸۹٬۰۰۰ بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة 

أعضاء مجلس اإلدارة آتمكاف  ۷٤۲٬۰۰۰  ٤۷۰٬۰۰۰ 
    األرصدة

مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدینة تجاریة    
 ٤۷٬۰۹۳٬٤۳۰  ٤۷٬۲۰۷٬۷۳۱ )۱۰(شركة میاه ھنا) (ایضاح 

 --  ۲٬٦۱۹ بنك الریاض 
 ۱۲٥٬۳۰۱  ۸٦٬۳۰۱ موظفي اإلدارة العلیا مدرج ضمن ذمم مدینة أخرى 

 ٤۹٬۰۰۰  ۷۱٬۰۰۰ أخرى دائنةموظفي اإلدارة العلیا مدرج ضمن ذمم 
 ۳۰۳٬۷۷٥  ٤۳۳٬٦۱۷  مكافأة نھایة الخدمةموظفي اإلدارة العلیا 

مدرج ضمن  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة
 ۱۲٦٬۰۰۰  ۱٤٤٬۰۰۰ )۱٤المصروفات المستحقة (إیضاح 

مدرج ضمن المصروفات المستحقة  أعضاء مجلس اإلدارة آتمكاف
 ۱۳۰٬۰۰۰  ٤۳۰٬۰۰۰ )۱٤(إیضاح 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۳۲ 

 المعلومات القطاعیة  -۷۲
 

 أساس التقسیم   ۲۷-۱
أدناه والتي تعتبر قطاعاتھا التشغیلیة. تقدم ھذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة  ةاالستراتیجی اتلدى الشركة القطاع

 وتدار بصورة منفصلة ألنھا تتطلب استراتیجیات تقنیة وتسویقیة مختلفة.
 قطاعي:وفیما یلي ملخصاً یوضح عملیات كل تقریر 

 
 طبیعة أنشطة القطاع القطاع

 یتضمن النشاط الرئیسي تصنیع وبیع مصغرات القواریر البالستیكیة مصغرات القواریر البالستیكیة 
 یتضمن النشاط الرئیسي تصنیع وبیع األغطیة البالستیكیة أغطیة بالستیكیة

 لكل قسم بصورة شھریة.یقوم الرئیس التنفیذي للشركة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة 
 معلومات حول التقاریر القطاعیة  ۲۷-۲

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

 :األعمالتعمل في نفس قطاع 
   التقاریر القطاعیة 

 لایر سعودي
 مصغرات قطاع

 القواریر البالستیكیة
قطاع األغطیة  

 البالستیكیة
 

 اإلجمالي
      م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ٥۱۹٬۷٥۷٬٥۳٥  ۷٦٬۹۹۹٬۷۱۱  ٤٤۲٬۷٥۷٬۸۲٤ المبیعات 
 )٤۳۱٬۲۹۷٬۱۸۹(  )٤٦٬٤۲٥٬۷٥٤(  )۳۸٤٬۸۷۱٬٤۳٥( تكلفة المبیعات
 ۸۸٬٤٦۰٬۳٤٦  ۳۰٬٥۷۳٬۹٥۷  ٥۷٬۸۸٦٬۳۸۹ مجمل الربح 

      
 ۸٥۲٬٥۰۷  ٤٦۳٬۸٦۸  ۳۸۸٬٦۳۹ إیرادات أخرى

 )۸٬۷۷٤٬٦۰٤(  )۱٬۹٤٤٬۸٥٤(  )٦٬۸۲۹٬۷٥۰( مصروفات بیع وتوزیع 
 )۷٬۱۳۹٬۹٦۲(  )۸۱٦٬۳۹۲(  )٦٬۳۲۳٬٥۷۰( داریةإمصروفات عمومیة و

 ۷۳٬۳۹۸٬۲۸۷  ۲۸٬۲۷٦٬٥۷۹  ٤٥٬۱۲۱٬۷۰۸ ربح التشغیل
      

 (۱۳٬۲۷٤٬۱٥۱)  )۱٬٤٥۲٬٤٥۸(  )۱۱٬۸۲۱٬٦۹۳( تكالیف تمویل
 ٦۰٬۱۲٤٬۱۳٦  ۲٦٬۸۲٤٬۱۲۱  ۳۳٬۳۰۰٬۰۱٥ الربح قبل الزكاة  

       م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
  ۱٦۰٬٥۰۷٬۳٥۲   ٤٦٬۱٤۲٬۹٥۲   ۱۱٤٬۳٦٤٬٤۰۰ صافي موجودات القطاعات

      
      م۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱

  ٤۸۸٬٥۱۲٬۲۱٤         ٦۹٬۲٥٤٬۸٦۳   ٤۱۹٬۲٥۷٬۳٥۱ المبیعات 
 )٤۲۳٬٤۷٦٬۳۲۱(  )٤٤٬۲۱٤٬۱٤۳(  )۳۷۹٬۲٦۲٬۱۷۸( تكلفة المبیعات
        ٦٥٬۰۳٥٬۸۹۳         ۲٥٬۰٤۰٬۷۲۰         ۳۹٬۹۹٥٬۱۷۳ مجمل الربح 

       ۱٬۲۹۲٬۷۲۳  ۱۳۷٬٦۹۳  ۱٬۱٥٥٬۰۳۰ إیرادات أخرى
 (۷٬۳۰٦٬۳٥٥)  )۱٬٦۳۸٬۷۹۰(  )٥٬٦٦۷٬٥٦٥( مصروفات بیع وتوزیع 

 (٦٬۰٤۲٬۳۹۰)  )٦۷۰٬٥۹۱(  )٥٬۳۷۱٬۷۹۹( داریةإمصروفات عمومیة و
        ٥۲٬۹۷۹٬۸۷۱  ۲۲٬۸٦۹٬۰۳۲  ۳۰٬۱۱۰٬۸۳۹ ربح التشغیل
 )۱۳٬۸٦٤٬۸۰۲(  )۱٬٤۷٦٬۷۹۷(  )۱۲٬۳۸۸٬۰۰٥( تكالیف تمویل

       ۳۹٬۱۱٥٬۰٦۹  ۲۱٬۳۹۲٬۲۳٥  ۱۷٫۷۲۲٫۸۳٤ الربح قبل الزكاة  
       م۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 ۱٦۱٬٥۰۲٬٤۷٥  ٥۲٬۱۲۹٬٥٦۷  ۱۰۹٬۳۷۲٬۹۰۸ صافي موجودات القطاعات
 



 شركة زھرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  (لایر سعودي)
 

۳۳ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)  -۷۲
 

 (یتبع) معلومات حول التقاریر القطاعیة  ۲۷-۲
 

 یتم توزیع مبیعات الشركة في السوق المحلي ومبیعات التصدیر كما یلي: 
 إجمالي المبیعات   مبیعات تصدیر   مبیعات محلیة   المنتھیة فياإلیرادات للسنة 

   ٥۱۹٬۷٥۷٬٥۳٥  ۱۲۳٬۷۰۱٬۲۳۷   ۳۹٦٬۰٥٦٬۲۹۸  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ٤۸۸٬٥۱۲٬۲۱٤  ۸۹٬۸۱۳٬٥٦۱  ۳۹۸٬٦۹۸٬٦٥۳  م۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱

 
 وتتمثل مبیعات التصدیر في اآلتي:

 
   م۲۰۱۸   م۲۰۱۹  اإلیرادات للسنة المنتھیة في

  ۷٤٬۱۷۸٬۳٦٤  ۱۰٦٬۳۱۳٬۱۷۸  الیمن
  ٤٬۹۰۳٬٥٦۳  ۹٬۱۸٤٬۱۲٤  عمان

  ٥٬٦٦۱٬۸۱٥  ٥٬۰٤۰٬۹۰٤  البحرین
  ۱٬٤٥٥٬۸۳۹  ۱٬۸۱۹٬۲٦۷  السودان
  ۱٬۰٥٥٬۱۰۰  ۱٬۱٥٥٬۲۸٤  الكویت

  ۲٬۱۱۱٬٥۳۲  --  اإلمارات
  ۲۹۰٬٦۹۷  ۱۸۸٬٤۸۰  األردن
  ۱٥٦٬٦٥۱  --  أخرى

  ۸۹٬۸۱۳٬٥٦۱  ۱۲۳٬۷۰۱٬۲۳۷  إجمالي مبیعات التصدیر
 

 العمیل والمورد الرئیسي  ۲۷-۳
 

 بمبلغ من إجمالي إیرادات الشركة ٪٤۰ نسبة أكبر عمیلین للشركة إلىتمثل المبیعات  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
ملیون لایر سعودي) من إجمالي مبیعات ۱۹۰٫۱ بمبلغ ٪۳۹  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲۰۸٫۲
 الشركة.

 
من إجمالي المشتریات من المواد  ٪۹٤ نسبةتمثل المشتریات من أكبر مورد للشركة  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

ملیون لایر سعودي) من إجمالي  ۳٥۸٫۳ بمبلغ ٪۹۱ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یون لایر سعودي (مل ۳۸۲٫۳ الخام بمبلغ
 مشتریات الشركة.

 
 

 أحداث الحقة -۲۸
 

نقدیة أرباح  عیھ بتوز۱٤٤۱رجب  ۲م الموافق  ۲۰۲۰ فبرایر ۲٦ خیمجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة بتار  ىأوص
سعودي لكل سھم.  لایر ۰٫۷٥م بواقع ۲۰۱۹العام المالي  النصف الثاني من سعودي عنلایر ملیون  ۱۱٫۲٥ بلغت

ة العامة للسادة مساھمي الشركة ییوم تداول یلي یوم إنعقاد الجمع بنھایة ثاني نیدیعلى أن تصرف لمالكي األسھم المق
 عن موعد إنعقادھا الحقا بعد أخذ الموافقات الالزمة من الجھات المختصة. علنیوالتي سوف 




