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أحمد حمود ابراهيم الذياب
رئيس مجلس اإلدارة

رسالة
رئيس مجلس اإلدارة

أعمــال وأداء  يعــرض  الــذي  الســنوي  التقريــر  نقــدم  أن  يســرنا 

المنتهيــة  الماليــة  الســنة  عــن  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة 

ــة  ــه األنظم ــت علي ــا نص  لم
ً
ــا ــك وفق ــمبر 2022، وذل ــي 31 ديس ف

ــة  ــح واألنظم ــي اللوائ ــواردة ف ــاح ال ــات االفص ــة ومتطلب المرعي

الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

ــيرتها  ــارة مس ــة للتج ــرة الواح ــركة زه ــل ش ــة، تواص ــى واثق بخط

فــي رحلــة النجــاح والتميــز، حيــث شــهد العــام الماضــي 2022 

نجاحــات الفتــة حققتهــا الشــركة، وتمكنــت مــن تجــاوز تداعيــات 

الجائحــة التــي مــا تــزال تلقــي بظاللهــا علــى األســواق العالميــة، 

حيــث   .2021 بالعــام  مقارنــة  اللــه،  بحمــد  أقــل  بدرجــة  ولكــن 

تمكنــا مــن خــالل وضــع مجموعــة جديــدة مــن أولويــات العمــل 

العمليــات  تبســيط  مــن  العــام،  خــالل  مســيرتنا  توّجــه  التــي 

وتكثيــف تركيزنــا علــى التوظيــف الفعــال لــرأس المــال والمــوارد 

والمواهــب.

تلــك النجاحــات لــم تقتصــر فقــط علــى تحقيــق العائــدات، ولكنهــا 

شــملت التوســع فــي األســواق العالميــة بفضــل مــا تتمتــع بــه 

ــر  ــة، األم ــودة عالي ــن ج ــارة م ــة للتج ــرة الواح ــركة زه ــات ش منتج

الــذي عــزز قــدرة الشــركة علــى اســتمرار أعمالهــا بسالســة ممــا 

يمثــل تتويجــا للجهــود المثمــرة التــي يبذلهــا كل فــرد مــن أفــراد 

ــدم أن  ــذا التق ــا كان له ــارة. وم ــة للتج ــرة الواح ــركة زه ــق ش فري

يتحقــق لــوال الدعــم القــوي الــذي تجــده الشــركة والقطــاع العــام 

مــن القيــادة الرشــيدة وفــق رؤيــة المملكــة 2030.

على أهبة االستعداد 
للتعامل مع التحديات 
وتعزيز الفرص الُمتاحة



الواحــة  زهــرة  شــركة  تصبــح  أن  فــي  رؤيتنــا  مــع   
ً
تماشــيا

ــر  ــرات القواري ــع مصغ ــم تصني ــي عال ــي ف ــورد الرئيس ــارة الم للتج

البالســتيكية  القواريــر  وأغطيــة  )البريفــورم(  البالســتيكية 

إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  للقواريــر 

لتحســين  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  تطبيــق  اإلدارة  واصلــت 

التصنيــع والتكنولوجيــا وتعزيــز  الهيكليــة وعمليــات  التكلفــة 

االبتــكار وتوســيع قاعــدة عمالئنــا واحتــواء المصاريــف والحفــاظ 

علــى الســيولة مــع تعزيــز فــرص الكفــاءة التــي تــم تحقيقهــا 

بالفعــل دون المســاس بأهــداف الشــركة اإلســتراتيجية طويلــة 

األجــل. ونتيجــة لذلــك، فقــد خرجــت الشــركة مــن هــذه األوقــات 

الصعبــة ببنيــة أقــوى وأكثــر مرونــة. 

توفيــر  فــي  جهودهــا  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  تكــرس 

بيئــة عمــل ســليمة وآمنــة ومحفــزة تســاعد موظفيهــا مــن 

النجــاح،  ومواصلــة  مواهبهــم،  وتنميــة  أنفســهم،  تطويــر 

القــوى  بتنــوع  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  وتفخــر  والتميــز. 

ــر  ــي توفي ــادل ف ــوازن ع ــق ت ــى تحقي ــعى إل ــا، وتس ــة لديه العامل

فــرص العمــل للذكــور واإلنــاث واألشــخاص ذوي اإلعاقــة بيــن 

موظفيهــا. حيــث حافظــت الشــركة علــى معدلهــا المتميــز فــي 

االحتفــاظ بالموظفيــن مــن القــوى العاملــة فــي الشــركة خــالل 

2022م. عــام 

كمــا تفخــر شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة بمكانتهــا الرائــدة فيمــا 

الواحــة  زهــرة  إدارة شــركة  بالتوطيــن، حيــث حافظــت  يتعلــق 

للتجــارة علــى اســتمراريتها ضمــن النطــاق البالتينــي فــي تصنيــف 

ــوى  ــر الق ــعوديون اآلن أكث ــون الس ــل الموظف ــات«. ويمث »نطاق

العاملــة فــي شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة، ممــا يــدل علــى عمــق 

ــة 2030. ــة المملك ــداف رؤي ــركة بأه ــزام الش الت

تدعــم شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة بالكامــل التــزام المملكــة 

2030، وتطمــح  رؤيــة  لتحقيــق  الســعودية وجهودهــا  العربيــة 

ــا  ــعبها بم ــالد وش ــتجلبه للب ــذي س ــول ال ــي التح ــاهمة ف للمس

ــز نمــو المملكــة  فيهــا جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر لتعزي

وازدهارهــا. 

ويطيــب لمجلــس اإلدارة أن يتقــدم بجزيــل الشــكر والعرفــان إلــى 

ــن  ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين وس ــن الش ــادم الحرمي ــام خ مق

والحكومــة الرشــيدة علــى مــا قدمــوه لدعــم وازدهــار االقتصــاد 

ــة. ــي المملك ــي ف ــاع الصناع ــدود للقط ــم الالمح ــي والدع الوطن

والشــكر موصــول لفريــق اإلدارة التنفيذيــة الــذي يتمتــع بمهــارة 

وخبــرة واســعة علــى رؤيتــه وقيادتــه وقدرتــه علــى التكيــف 

فــي مواجهــة التحديــات التــي واجهتهــا الشــركة فــي الســنوات 

ــرة. األخي

علــى  والمخلصيــن  الموهوبيــن  لموظفينــا  موصــول  والشــكر 

وموردينــا  عمالئنــا  نشــكر  وكذلــك  وإنجازاتهــم،  جهودهــم 

وثقتهــم  المســتمر  دعمهــم  علــى  الشــركة  ومســاهمي 

الدائمــة.

ومــع دخــول عــام 2023م، تظــل شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة 

ملتزمــة بتحقيــق قيمــة أكبــر لجميــع أصحــاب المصلحــة مــن 

خــالل االســتفادة مــن نجاحهــا فــي تحقيــق عوائــد اجتماعيــة 

وبيئيــة وماليــة مســتدامة بمشــيئة اللــه.



نخوض غمار 
التحديات بثقة 

ونستثمر من أجل 
التنويع

جورج عبد الكريم جورج موسى
الرئيس التنفيذي

رسالة
الرئيس التنفيذي

ــرز  ــر أب ــذا التقري ــات ه ــي طي ــم ف ــى حضراتك ــرض عل ــّرني أن أع يس

المؤشــرات الماليــة والتشــغيلية خــالل الفتــرة الماليــة المنتهية 

ــمبر 2022م. ــي 31 ديس ف

لقــد بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية خــالل عــام 2022 تدريجًيا 

فــي إعــادة النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي إلــى مســتويات 

مــا قبــل الوبــاء، وهــو مــا ســاهم فــي ســرعة تعافــي النمــو 

نمــو  معــدالت  فــي  اســتثنائية  طفــرة  وتحقيــق  االقتصــادي 

ــي بالمملكــة. ولــم تكــن لتلــك العوامــل  الناتــج المحلــي اإلجمال

أن تتوفــر، والتــي ســاهمت فــي تعزيــز بيئــة األعمــال بالمملكــة، 

تبنتهــا  التــي  الحكيمــة  والرؤيــة  الرشــيدة  السياســات  لــوال 

حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين والدعــم المتواصــل الــذي 

قدمتــه لمنظومــة الرعايــة الصحيــة بالمملكــة والقطاعــات التــي 

تأثــرت بالجائحــة. 

فعلتهــا  التــي  المتقدمــة  اإلداريــة  األســاليب  فــإن  كذلــك 

الشــركة كان لهــا إســهام كبيــر فــي تحقيــق التميــز، بفضــل إعــالء 

واســتقطاب  المســاءلة،  قيــم  وتعزيــز  الحوكمــة،  سياســات 

الرقمــي،  التحــول  رحلــة  وتســريع  البشــرية،  الكفــاءات  أفضــل 

وتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق علــى التمويــل ومنصرفــات القــروض.

ســتمضي » شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة » فــي رحلــة تفردهــا 

وبلــوغ مكانــة أرفــع وأرحــب تتناســب مــع مــا نصبــو إليــه جميعــا 

بمــا يقدمــه كافــة أفــراد فريــق العمــل مــن عطــاء متواصــل 

ســيمكننا مــن إنجــاز الخطــط والتصــورات، وتحقيــق التطلعــات 

ــزام. ــة والت ــن جدي ــه م ــزون ب ــا يتمي ــع، بم ــى أرض الواق عل



٦

حقوق الملكية
295.76

مليون ريال

نعتــزم االســتفادة مــن الحلــول المتقدمــة فــي مجــال تحليــل 

وتحقيــق  أعمالنــا  لتبســيط  واألتمتــة  والرقمنــة  البيانــات 

عبــر  الكفــاءة  مســتوى  وتعزيــز  بينهــا،  التكامــل  مــن  المزيــد 

ــركة  ــاد إدارة الش ــد اعتم ــركة بع ــال بالش ــدات األعم ــف وح مختل

الجديــدة. الرقميــة  لإلســتراتيجية 

الفتــرة  خــالل  المالــي  األداء  تعزيــز  مواصلــة  الشــركة  تتوقــع 

المقبلــة، وذلــك علــى خلفيــة عــودة األوضــاع إلــى طبيعتهــا 

العــرض  منظومــة  واســتعادة  الجائحــة  قبــل  مــا  لمســتويات 

والطلــب إلــى معدالتهــا الطبيعيــة مــع مــرور الوقــت. باإلضافــة 

ــاهم  ــارة » أن تس ــة للتج ــرة الواح ــركة زه ــع » ش ــك، تتوق ــى ذل إل

عمليــة التعافــي فــي مزيــد مــن التحســن فــي عالــم تصنيــع 

مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( وأغطيــة القواريــر 

الهائلــة  المقومــات  يعكــس  بمــا   ، للقواريــر  البالســتيكية 

واألســس القويــة التــي يتمتــع بهــا اقتصــاد المملكــة.

حافظــت شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة علــى ريادتهــا وســمعتها 

ــي  ــوي ف ــا الق ــب حضوره ــي، بجان ــوق المحل ــي الس ــة ف المعروف

ــرة  ــركة زه ــه ش ــا تحتل  لم
ً
ــرا ــرى. ونظ ــواق األخ ــن األس ــد م العدي

تصنيــع  ِقطــاَع  فــي  اســتراتيجية  مكانــة  مــن  للتجــارة  الواحــة 

مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( وأغطيــة القواريــر 

ــا. ــط وأفريقي ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــر ف ــتيكية للقواري البالس

ــاح »  ــة نج ــي قص ــد ف ــل جدي ــطير فص ــى تس ــع إل ــن إذ نتطل ونح

 
ً

شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة »، ال تدخــر الشــركة جهــًدا وال مــاال

فــي ســبيل المســاهمة فــي دعــم المجتمعــات التــي تعمــل 

بهــا، وذلــك فــي إطــار حــرص مجلــس اإلدارة علــى تقديــم نمــوذج 

الصعيــد  فعلــى  االجتماعيــة.  المســئولية  فــي  بــه  ُيحتــذى 

واعــدة  عمــل  فــرص  توفيــر  علــى  الشــركة  عكفــت  الداخلــي، 

 جهــًدا فــي ســبيل تطويــر مهــارات 
ُ

للشــباب الســعودي، ولــم تــأل

ــن  ــم م ــر قدراته ــركة وتطوي ــام الش ــف أقس ــن بمختل الموظفي

خــالل برامــج تدريــب، كمــا واصلــت الشــركة تأديــة دورهــا الوطنــي 

فــي الحــد مــن تداعيــات انتشــار الجائحــة وآثارهــا علــى المجتمــع.

مجلــس  أعضــاء  لزمالئــي  واالمتنــان  الشــكر  بخالــص  أتوجــه 

أنشــطة  علــى  لإلشــراف  جهــد  مــن  بذلــوه  مــا  علــى  اإلدارة 

الشــركة وتوجيــه دفتهــا بحكمــٍة واقتــدار، وكذلــك لمســتثمرينا 

وشــركائنا علــى ثقتهــم المســتمرة خــالل عــام اســتثنائي شــهد 

ــركتنا  ــبة لش ــة بالنس ــات الصعب ــات والتحدي ــن االضطراب ــر م الكثي

وعمــوم القطــاع.



٧



٨

نبذة عن الشركة 
وأنشطتها



٩

أعضاء مجلس اإلدارة

أحمد حمود ابراهيم الذياب
رئيس مجلس اإلدارة

مشعل محمد صالح المقرن
عضو مجلس االدارة

سهل يوسف عبد الله جمل الليل
عضو مجلس االدارة

احمد حسن احمد علي
عضو مجلس االدارة

طه محمد عبد الواحد أزهري 
نائب رئيس مجلس االدارة

جورج عبد الكريم جورج موسى
عضو مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي للشركة 
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

ياسر غنام عرفات الخطيب
مدير إدارة المبيعات

فيصل محمد قطيم العرجانى
مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف

عبد المجيد فهد البازعي
مدير االنتاج والصيانة

عبد المحسن ناصر سالم الغريميل
مدير إدارة الموارد البشرية

راكان احمد حمود ابراهيم الذياب
مدير إدارة االمداد والتموين

جورج عبد الكريم جورج موسى
عضو مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي للشركة 

أحمد حسن أحمد علي 
مدير إدارة الجودة

عضو مجلس االدارة

محمود محمد ذكي الغمرى
المدير التنفيذي المالي

أمين سر مجلس اإلدارة
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نبذة عن الشركة وأنشطتها

مقر اإلدارة العامة:

ممثلي الشركة

مراجع الحسابات

مقر الفرع )مصنع زهرة الواحة للبالستيك(:
المملكة العربية السعودية

الرياض، حي الربوة، شارع االحساء

وحدة رقم 1 – مبنى 7449

الرقم اإلضافي: 2980

الرمز البريدي: 12814

هاتـف: 920021203 966+

فاكس: 2111703 )11( 966+

www.zaoasis.com :الموقع اإللكتروني

info@zaoasis.com :البريـــد اإللكتروني

أحمد حمود ابراهيم الذياب

رئيس مجلس اإلدارة

ahmed@zaoasis.com

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه بى دى او

جورج عبد الكريم جورج موسى

الرئيس التنفيذي

sm@zaoasis.com

المملكة العربية السعودية

الخرج، طريق الرياض الخرج، مخرج 7 , منطقة الرفايع الصناعية

وحدة رقم 2 – مبنى 4070

الرقم اإلضافي: 8362

الرمز البريدي: 16352

هاتـف: 920021203 966+

فاكس: 5459009 )11( 966+
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تأسســت الشــركة ابتــداًء كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا أحمــد 
الواحــة  زهــرة  مؤسســة  أســم  تحــت  الذيــاب  إبراهيــم  حمــود 
بتاريــخ   1010190390 رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  للتجــارة 

الريــاض.  مدينــة  فــي  2003/10/06م 

زهــرة  مؤسســة  مــال  رأس  زيــادة  تمــت  27-11-2012م  بتاريــخ 
ســعودي.  ريــال   11,750,000 إلــى  للتجــارة  الواحــة 

زهــرة  مؤسســة  مــال  رأس  زيــادة  تمــت  18-02-2015م  بتاريــخ 
ســعودي.  ريــال   33,375,000 إلــى  للتجــارة  الواحــة 

ــارة  ــة للتج ــرة الواح ــة زه ــل مؤسس ــم تحوي ــخ 09-12-2015م ت بتاري
وفروعهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب قــرار 
الشــركاء المثبــت لــدى كاتــب العــدل بالرقــم 372029 بتاريــخ 11-19-
2015م مــع االحتفــاظ باســم ورقــم الســجل التجــاري للمؤسســة 
حيــث صــدر الســجل التجــاري للشــركة بتاريــخ 09-12-2015 بــرأس 
 5,000,000 إلــى  مقســم  ســعودي  ريــال   50,000,000 قــدره  مــال 
ســعودية  ريــاالت   10 قدرهــا  أســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم 

للســهم الواحــد. 

ذات  شــركة  مــن  الشــركة  تحويــل  تــم  01-01-2017م  بتاريــخ 
مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأس 
ــال  ــى 80,000,000 ري ــعودي إل ــال س ــن 50,000,000 ري ــركة م ــال الش م
ــمية  ــة أس ــادي بقيم ــهم ع ــى 8,000,000 س ــم إل ــعودي مقس س
قدرهــا 10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وقــد صــدر القــرار 
الــوزاري رقــم ق/86 بتاريــخ 27-12-2016م بإعــالن تحــول الشــركة إلــى 

شــركة مســاهمة مقفلــة. 

العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  15-05-2017م  بتاريــخ 
ريــال   150,000,000 إلــى  الشــركة  رأس مــال  زيــادة  للشــركة علــى 
ســعودي مقســم إلــى 15,000,000 ســهم عــادي بقيمــة أســمية 

10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد. قدرهــا 

بتاريــخ 8 شــوال 1443هـــ )الموافق 9 مايــو 2022م( وافقت الجمعية 

العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 
ــادي  ــهم ع ــى 22,500,000 س ــم إل ــعودي مقس ــال س 225,000,000 ري
بقيمــة اســمية قدرهــا 10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد عــن 
 مــن 

ً
طريــق منــح أســهم مجانيــه لمســاهمي الشــركة تحويــال

األربــاح المبقــاة .

الســوق  بهيئــة  االكتتــاب  عمليــة  تمــت  17-09-2017م  بتاريــخ 
الســعودية.  الماليــة 

للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  تحويــل  تــم  30-11-2017م  بتاريــخ 
مــن شــركة مســاهمة مقفلــة الــى شــركة مســاهمة عامــة 
ســعودية بــراس مــال 150,000,000 ريــال ســعودي مقســم إلــى 
ريــاالت   10 قدرهــا  أســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم   15,000,000

الواحــد. للســهم  ســعودية 

ــكل  ــذي يش ــا وال ــالل مصنعه ــن خ ــا م ــركة أعماله ــارس الش تم
النشــاط التجــاري والصناعــي الرئيســي والوحيــد لهــا، بموجــب 
 2010-06-05 بتاريــخ   1011014061 رقــم  الفرعــي  التجــاري  الســجل 
للبالســتيك« والمقــام فــي  الواحــة  زهــرة  باســم »مصنــع  م، 
محافظــة الخــرج، طريــق الريــاض الخــرج، مخــرج 7، منطقــة الرفايــع 
الصناعيــة والــذي يتــم مــن خاللــه تصنيــع مصغــرات القواريــر 
البالســتيكية  القواريــر  وأغطيــة  )البريفــورم(  البالســتيكية 

للقواريــر.
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وتتمثل الشركات والفروع التابعة للشركة فيما يلي: -

الشركات التابعةد 1	دول رقم ل

وتتمثل األنشطة المصرح للشركة ممارستها بموجب نظامها األساسي فيما يلي: -

دولة التأسيسدولة العملنسبة الملكيةراس المالالشركات التابعة

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية100%22٥,000,000 ريال سعوديمصنع زهرة الواحة للبالستيك

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعيةأ. 

التشييد والبناءب. 

خدمات المال واألعمال والخدمات األخرىج. 

التجارةد. 

تقنية المعلوماته. 

الكهرباء والغاز والماء وفروعهاو. 

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصيةز. 

النقل والتخزين والتبريدح. 

الزراعة والصيدط. 

المناجم والبترول وفروعهاي. 

شــراء االراضــي وتطويرهــا وبيعها واقامــة المباني عليها واســتثمارها 	. 

ــاء  ــارات وبن ــة العق ــك وإدارة وصيان ــا وتمل ــع وتطويره ــار أو البي باإليج

المســتودعات وورش الصيانــة وتأجيرهــا وبيعهــا.

والمرافــق ل.  المصانــع  وصيانــة  وبنــاء  وتشــغيل  وإدارة  إقامــة 

والمشــاريع الخاصــة بالطباعــة والتغليــف بجميــع أنواعهــا الورقيــة 

بأعمــال  والقيــام  وغيرهــا  والمعدنيــة  والبالســتيكية  والكرتونيــة 

واللفائــف  والملصقــات  األغلفــة  وصناعــة  والتغليــف  الطباعــة 

أنواعهــا. بكافــة  واألشــرطة 

رسالة الشركة

رؤية الشركة

قيم الشركة

نهــدف إلــى وضــع مقاييــس إقليميــة فــي قطــاع مصغــرات القواريــر واألغطيــة مــن خــالل محفظــة منتجاتنــا المبتكــرة. وتمتــد إمكانــات 
النمــو فــي الشــركة إلــى مــا وراء عمالئنــا الحالييــن مــن شــركات الميــاه، حيــث نتقصــى فــرص األعمــال فــي مجــال المشــروبات، بمــا فــي 
ذلــك المشــروبات الغازيــة والعصائــر ومنتجــات األلبــان، مــع خلــق اســواق جديــدة ســواء علــى المســتوى المحلــى أو االقليمــى أو العالمى

نهــدف ألن نكــون الشــريك المفضــل فــي القطــاع فــي منطقــة الخليــج العربــي والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، مــن خــالل توفيــر 
نطــاق واســع مــن المنتجــات بجــودة عاليــة وأســعار منافســة.

النزاهة والصدق: نحن ملتزمون بالمصداقية واالتفاقيات ونفعل الصواب.أ. 

رضا العمالء: نحن نعتني بعمالئنا ونحافظ على خدمتهم في المستوى األمثل.ب. 

النمو والتنمية المستدامين: نسعى جاهدين لنكون مبتكرين ومهنيين في منتجاتنا وخدماتنا مع عمالئنا.ج. 

التنوع: نسعى جاهدين لخلق أفضل المنتجات من خالل االستفادة من التنوع ووجهات النظر المختلفة.د. 

القيادة: نحن نخدم المجتمع بشغف ونحفز فريقنا ليكون قادة فعالين.ه. 

االستدامة: نحن نضمن الوفاء بمسؤوليات أصحاب المصلحة من خالل ممارسات العمل المنضبطة.و. 

هدف الشركة

الحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين واســتمرار توفيــر العائــد المناســب الســتثماراتهم بالشــركة، الحفــاظ علــى الحصــة الســوقية 
للشــركة، الحفــاظ علــى المــالءة الماليــة للشــركة.
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استراتيجيتنا

كفاءة وجودة العمليات التشغيلية

الحوكمة

انطالقــا مــن رؤيــة ورســالة وهــدف الشــركة وضعــت الشــركة اســتراتيجيتها لتحقيــق اهدافهــا علــى المــدى القصيــر والطويــل، وذلــك 
مــن خــالل تنويــع مصــادر دخلهــا باضافــة منتجــات جديــدة لقطاعاتهــا الحاليــة واضافــة قطاعــات جديــدة.

تعتمــد الشــركة فــي العمليــات التشــغيلية علــى اســتخدام أحــدث خطــوط االنتــاج والتــي تتميــز بأحــدث انــواع التكنولوجيــا فــي مجــال 
صناعــة المصغــرات البالســتيكية واالغطيــة البالســتيكية والتــي يتــم شــراؤها مــن أفضــل الشــركات علــى مســتوى العالــم فــي هــذا 
المجــال، كمــا ان الشــركة تســتخدم مــواد خــام عاليــة يتــم شــرائها مــن افضــل الشــركات فــى هــذا القطــاع، كمــا ان الشــركة لديهــا فريــق 
عمــل ذو خبــرة عاليــة وكفــاءات مميــزة فــي إدارة العمليــة التشــغيلية، وهــذا يســاعد علــى تشــغيل الخطــوط بأعلــى كفــاءة تشــغيلية 
وبأقــل نســب الهــدر ممــا يســاهم فــي االنتــاج بأقــل مصاريــف تشــغيلية وبأعلــى مســتويات الجــودة والتــي هــي أحــد اهــداف الشــركة 

الرئيســية.

نلتــزم بالحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الحوكمــة وننظــر لهــا 
ــق  ــاهمين وتحقي ــوق المس ــة حق ــة لحماي ــا أداة محوري باعتباره
الطويــل،  المــدى  علــى  إلســتثماراتهم  ممكنــة  قيمــة  أعلــى 
وتعزيــز آليــات الرقابــة واإلشــراف مــن خــالل تفعيــل دور مجلــس 
اإلدارة واللجــان التابعــة والتأكيــد علــى تنفيــذ رســالتنا ورؤيتنــا.

القواعــد  مجموعــة  الشــركة،  حوكمــة  بالئحــة  يقصــد  حيــث 
ورقابتهــا.  وتوجيههــا  الشــركة  إدارة  خاللهــا  مــن  يتــم  التــي 
والواجبــات  الحقــوق  توزيــع  الشــركة  حوكمــة  هيــكل  ويحــدد 
“المســؤوليات” بيــن مختلــف المشــاركين فــي الشــركة، مثــل 
وأصحــاب  والمســاهمين،  التنفيذيــة،  واإلدارة  اإلدارة،  مجلــس 
المصالــح، كمــا تحــدد الئحــة حوكمــة الشــركة قواعــد وإجــراءات 
اتخــاذ القــرارات فــي مختلــف شــؤون وأعمــال الشــركة، والهيــكل 
الــذي يتــم مــن خاللــه وضــع األهــداف وتحديــد وســائل وطــرق 

تحقيقهــا وكذلــك مراقبــة األداء.

تهــدف هــذه الالئحــة إلــى االســتثمار األمثــل لمــوارد الشــركة 
بتهيئــة بيئــة عمــل أساســها المســؤولية والرقابــة وااللتــزام 
أهــداف  تحديــد  فــي  ســواء  والشــفافية،  الوضــوح  وعمادهــا 
بيــان  فــي  أو  واإلســتراتيجية،  التجاريــة  وخططهــا  الشــركة 
حقــوق كل كيــان مــن كياناتهــا والتزاماتــه، أو فــي إدارة عالقتهــا 

بالمورديــن والمموليــن والمســتهلكين وجهــات الرقابــة عليهــا 
ــع  ــة م ــذه البيئ ــل ه ــه. وتتفاع ــل في ــذي تعم ــاط ال ــى النش وعل
منظومــة التشــريعات الوطنيــة التــي تعمــل الشــركة فــي إطارهــا 
تعــدي،  أو  إخــالل  أي  مــن  الشــركة  لحمايــة  معهــا  وتتكامــل 
ولوضــع القواعــد القانونيــة التــي ترســخ مبــادئ العدالــة والنزاهة 

والشــفافية فــي تعامــالت الشــركة.

وقــد تــم إعــداد هــذه الالئحــة بنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 3( بتاريــخ 1437/1/28هـــ الموافــق 
الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  بقــرار  المعدلــة  2015/11/10م 
حوكمــة  والئحــة  2020/02/25م  الموافــق  1441/7/1هـــ  بتاريــخ 
الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب 
القــرار رقــم )8-16-2017( بتاريــخ 1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م 
المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم )2019-57-3( 
األساســي  والنظــام  الموافــق2019/5/20م  1440/9/15ه  بتاريــخ 
ــخ  للشــركة المعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة بتاري

2019/5/19م. الموافــق  1440/9/14هـــ 

إجتماعهــا  فــى  للشــركة  العامــة  الجمعيــة  مــن  والمعتمــدة 
1441/08/26هـــ. الموافــق  2020/04/19م  بتاريــخ  المنعقــد 
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ملخص العمليات التشغيلية لعام 2022

المزايا التنافسية لزهرة الواحة لتحقيق االستدامة 

تلبية احتياجات العمالء  بجودة وسرعة

تنوع المنتجات

كفاءة التصنيع والخدمات اللوجستية

تعزيز كفاءة استخدام األصول بالتقنيات المتطورة

ــى رأس  ــة عل ــة البيئي ــالمة والحماي ــودة والس ــزام بالج ــي االلت يأت
ــات الشــركة فــى العمليــة التشــغيلية. وقــد أثمــرت هــذه  اولوي
الجهــود عــن الحصــول علــى العديــد مــن الشــهادات واالعتمادات 
مــن مؤسســات محليــة وعالميــة متخصصــة، بمــا فــي ذلــك 

شــهادة األيــزو 9001: 2015، وشــهادة األيــزو 22000: 2015. 

تمتلــك الشــركة قطاعيــن إنتــاج مســتقلتين لتصنيــع مصغــرات 
القواريــر البالســتيكية واألغطيــة البالســتيكية بأحجــام وأوزان 
العبــوات مــن قبــل  اســتخدام هــذه  وألــوان مختلفــة، ويتــم 
القــدرة اإلنتاجيــة  شــركات تعبئــة الميــاه المعدنيــة. وتتجــاوز 
واألغطيــة  البالســتيكية  القواريــر  مصغــرات  مــن  للشــركة 
البالســتيكية خــالل عــام 2022م كميــة 88 الــف طــن، حيــث بلغــت 
حجــم إنتــاج مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــوم( 78.53 
ــتيكية  ــة البالس ــاج األغطي ــم إنت ــت حج ــن بلغ ــى حي ــن، ف ــف ط ال
ــر 9.96 الــف طــن خــالل عــام 2022م ويشــرف علــى عمليــة  للقواري
تصنيــع مصغــرات القواريــر البالســتيكية واألغطيــة البالســتيكية 
مهندســون متخصصــون يســتخدمون أكثــر آالت الحقــن الحــراري 

ــي.  ــج النهائ ــودة المنت ــان ج ــورا لضم تط

أكســبت الخبــرة الطويلــة لشــركة زهــرة الواحــة للتجــارة فــي قطــاع صناعة مصغــرات القواريــر البالســتيكية واغطيــة القوارير البالســتيكية 
العديــد مــن المزايــا والتــي دفعــت بهــا الــى منافســة الشــركات المحليــة واالقليميــة باإلضافــة الى كســب ثقــة كافــة العمالء.

تمتلــك شــركة زهــرة الواحــة العديــد مــن المزايــا التنافســية أمــام منافســيها القائميــن والمحتمليــن، والتــى تســاهم فــى ان تجعلهــا 
ــره بدايــة مــن  ــة التــى تمــر علــى العالــم بأث الشــركة الرائــدة فــى قطاعهــا والتــى اتضحــت خــالل أدارتهــا لالزمــات والظــروف االقتصادي
ــا التــى اجتاحــت العــام خــالل عــام 2019م والتــى امتــدت اثارهــا الكثــر مــن عاميــن ثــم اثــار الحــرب بيــن روســيا  اثــار جائحــة فيــروس كورون
وأوكرانيــا التــى بــدءت مــع بدايــة عــام 2022م ومــا لهــا مــن اثــار ســلبية علــى االقتصــاد العالمــى واالقيليمــى، ويمكنــا ان نخلــص اهــم 

هــذه العوامــل فيمــا يلــي:

ــات  ــة االحتياج ــي تلبي ــية ف ــدرة التنافس ــة الق ــركة الواح ــدى ش ل
ــة  ــات المختلف ــة المتطلب ــي تلبي ــة ف ــالء بمرون ــة للعم المختلف
القواريــر  مصغــرات  إنتاجهــا  فــي  ذلــك   ويتبلــور  للعمــالء 
البالســتيكية  القواريــر  وأغطيــة  )البريفــورم(  البالســتيكية 
للقواريــر ذات العنــق القصيــر والطويــل بــأوزان واحجــام والــوان 
مختلفــة وذلــك بفضــل اســتخدامها أحــدث اآلليــات مــن الناحيــة 
التقنيــة وارتفــاع قدرتهــا اإلنتاجيــة، وإدارة التكاليــف التشــغيلية 

وخفضهــا الــى اقــل مســتوياتها الممكنــة.

تمتلــك  شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة فــى مصنعهــا  خطــوط 
ــاج  ــم وإنت ــة تصمي ــا إمكاني ــح له ــورة يتي ــة متط ــاج ذات تقني انت
ــة  ــة كاف ــة لتلبي ــودة عالي ــات  بج ــن المنتج ــة م ــة متنوع مجموع

تعمــل إدارة الشــركة علــى بنــاء مخــزون إســتراتيجي خــالل فتــرات 
انخفــاض الطلــب علــى المبيعــات لمواجهــة الزيــادة المســتقبلية 
ــث  ــتقبلية، حي ــرات المس ــالل الفت ــات خ ــى المبيع ــة عل المتوقع
كافــة  علــى  العمــل  فريــق  كفــاءة  الشــركة  إدارة  إســتغلت 
كافــة  إدارة  فــى  واإلداريــة  والبيعيــة  التشــغيلية  المســتويات 

مواردهــا لتخفيــض التكاليــف الــى أقــل مســتوياتها

يتــم  كمــا  العمــالء،  مــن  واســعة  قاعــدة  الشــركة  وتمتلــك 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  داخــل  منتجاتهــا  تســويق 
وتصديرهــا إلــى األســواق الدوليــة أيضــا، خــالل عــام 2022م عمــل 
ــركة  ــالء الش ــدة عم ــادة قاع ــى زي ــركة عل ــات بالش ــق المبيع فري
والــذى يمثــل احــد اهــداف الشــركة وخــالل عــام 2022م بلغــت 
بالعــام  مقارنــة  ريــال  مليــون   148.50 التصديــر  مبيعــات  قيمــة 

ريــال مليــون   143.67 بمبلــغ  2021م  المماثــل 

طلبــات العمــالء فــى الوقــت والجــودة المناســبة. حيــث تمتلــك 
شــركة زهــرة الواحــة )17( ســبعة عشــر خــط النتــاج مصغــرات 
القواريــر البالســتيكية )البريفــورم و)9( تســعة خطــوط النتــاج 

األغطيــة البالســتيكية للقواريــر.

مــن  متنــوع  مجموعــة  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  تمتلــك 
منتجاتهــا ســواء فــى مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم 
أو األغطيــة البالســتيكية للقواريــر والتــى تتجــاوز )35( والتــى تلبــى 
كافــة احتياجــات العمــالء ســواء فــى الســوق المحلــى او الســوق 

الخارجــى، مــع الحفــاظ علــى مســتوى الجــودة.

المنطقــة  فــي  الخــرج  منطقــة  فــي  المصنــع  موقــع  يتميــز 
ــات  ــر الخدم ــى توفي ــعودية، ف ــة الس ــة العربي ــطى بالمملك الوس
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اللوجســتية للعمــالء بســرعة وكفــأة عاليــة الــى جميــع انحــاء 
المملكــة وخــارج المملكــة، كمــا ان الشــركة تمتلك مســتودعات 
يتــم تشــيغله  الــف متــر مربــع   40 بمســاحات تخزينيــة تتجــاوز 
بأنظــم تخزيــن عاليــة الجــودة وتــدار مــن قبــل فريــق عمــل ذو 
مــن  العديــد  مــع  متعاقــدة  الشــركة  ان  كمــا  وكفــأة.  خبــرة 
شــركات النقــل للنقــل داخــل وخــارج المملكــة. وهــذا يســاعد 
الشــركة علــى تلبيــة احتياجــات العمــالء علــى مــدار العــام بكافــة 

طلباتهــم بالكميــة والجــودة والوقــت المطلــوب.

ــتويات  ــة المس ــى كاف ــرة عل ــل ذو خب ــق عم ــركة فري ــك الش تمتل
ــة أو  ــغيلية أو البيعي ــواء التش ــركة س ــات الش ــة قطاع ــى كاف وف
ــغيل  ــى تش ــرة ف ــة الخب ــل لدي ــق عم ــك فري ــث تمتل ــة، حي االداري
خطــوط انتاجهــا والتــى تمتــاز بالتقنيــة والتكنولوجيــا المتطــورة 
بــل واألحــدث علــى مســتوى العالــم والتــى تحتــاج الــى فريــق 
عمــل لديــة خبــرات وكفــاءات مميــزة لتشــغيلها. كمــا ان لديهــا 
فريــق عمــل بيعــى لديــة خبــرة واســعة فــى مجــال تســويق وبيــع 
ــوق  ــواء الس ــوق س ــرة الس ــة خب ــه لدي ــا ان ــركة، كم ــات الش منتج
كمــا  افريقيــا.  ووســط  الخليجــى وشــمال  الســوق  او  المحلــى 
الماليــة والبشــرية  الشــركة  ادارى يديــر مصــادر  تمتلــك فريــق 

ــل. ــة األج ــطة وطويل ــرة ومتوس ــط قصي ــاءة وبخط بكف

خبرة فريق العمل

معدل دوران المخزوننسبة زيادة رصيد المخزون

20.45%1: 0.69



1٩



20



21



22

النمو التاريخي ألهم 
المؤشرات المالية 
لفترة خمسة أعوام
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النمو التاريخي ألهم 

المؤشرات المالية لفترة 

خمسة أعوام
معدل الرافعة المالية
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حقوق المساهمين (ماليين الرياالت)

صافي الخسائر/ األرباح (ماليين الرياالت)

قاعدة العمالء
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األرباح قبل احتساب الفوائد

والضرائب واإلهالك واالستهالك

بمعدل نمو سنوي مركب
مليون ريال 6٣

)11.69(%
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1. التدفقات النقدية

2. الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

تأثــر صافــي التغيــر فــى أرصــدة النقديــة ومــا فــى حكمهــا الــذى 
تحقــق خــالل عــام 2022م )1.79( مليــون ريــال ســعودى وكان هــذا 
التغيــر بســبب التغيــرات الناتجــة فــى بنــود قائمــة التدفقــات 

ــة:- ــة التالي النقدي

خــالل عــام 2022م كان لــدى الشــركة العديــد مــن التغيــرات فــى النتائــج التشــغيلية والتــى تأثــرت بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر الظــروف 
االقتصاديــة العالميــة الحاليــة ونتيجــة إدارة الشــركة لهــذه المرحلــة بطــرق جيــدة ممــا قلــل التأثيــر الــى اقــل مســتويات التأثيــر وتمثــل 

ذلــك فيمــا يلــي:

بلــغ مجمــل الربــح لعــام 2022م مبلــغ 57.70 مليــون ريــال ســعودي 
بانخفــاض قــدرة 29.86 مليــون ريــال ســعودي عــن العــام المماثــل 
2021م متأثــر بارتفــاع تكلفــة مبيعــات الشــركة بنســبة 22.95 % عــن 
ــرات  ــات مصغ ــة مبيع ــت كمي ــث بلغ ــل 2021م، حي ــام المماث الع
القواريــر وأغطيــة القواريــر البالســتيكية خــالل عــام 2022م مقــدار 
86.21 الــف طــن مقارنــة بمقــدار 91.83 الــف طــن مبيعــات عــام 
2021م، بارتفــاع قــدره 13.79% فــى قيمــة المبيعــات بينمــا انخفــض 

ــطة  ــن االنش ــة م ــة الناتج ــات النقدي ــى التدفق ــوظ ف ــكل ملح ــام 2021 بش ــن ع ــام 2022م ع ــالل ع ــركة خ ــة للش ــات النقدي ــرت التدفق تأث
ــى  ــر ف ــل والتغي ــف التموي ــى تكالي ــر ف ــة والتغي ــة العادل ــتثمارات بالقيم ــن اس ــة م ــائر المحقق ــح والخس ــي الرب ــرة بصاف ــغيلية متأث التش
الذمــم المدينــة التجاريــة والتغيــر فــى المخــزون والتغيــر فــى الذمــم الدائنــة التجاريــة والتغيــر فــى مدفوعــات مقدمــة والذمــم مدينــة 
اخــرى حيــث بلغــت التدفقــات النقديــة مــن االنشــطة التشــغيلية خــالل 2022م مبلــغ 9.42 مليــون ريــال مقابــل 62.73 مليــون ريــال خــالل 

عــام 2021م.

نسبة السيولة

1:1.٣1

2021م2022مالبیان
٩,41٧,2٨٥٦2,٧33,4٥4التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

20,3٩٥,3٦3)٥0,٥11,٩2٥(التدفقات النقدية الناتجه من/ )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية 

)44,1٩3,3٩0()٥,٨٥3,2٥٧(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

3٨,٩3٥,42٦)4٦,٩4٧,٨٩٧(صافي التغير فى أرصدة النقد وما فى حكمها 

التدفقات النقديةد 2	دول رقم ل

الفروقات الجوهرية في صافي اإليرادات ومجمل الربحأ. 

2021م2022مالبيان
التغيير

%قيمة
13.٧٩%٦24,٧40,21٦٥4٩,011,303٧٥,٧2٨,٩13اإليرادات

22.٩٥%10٥,٨٥٨,٥0٦)4٦1,1٨٥,2٨1()٥٦٧,043,٧٨٧(تكلفة اإليرادات

)٦.4٧(%)2٩,٨٥٦,٥٩3(٥٧,٦٩٦,42٩٨٧,٨2٦,022مجمل الربح

الفروقات الجوهرية في صافي اإليرادات ومجمل الربحد 3	دول رقم ل

عــام  مبيعــات  مقابــل  2022م  لعــام   %6.12 المبيعــات  كميــة 
2021م، حيــث تاثــرت قيمــة المبيعــات بارتفــاع اســعار المــواد 
الخــام والتــى هــى العامــل الرئيســى فــى تحديــد ســعر البيــع ممــا 
ــادة قيمــة المبيعــات خــالل عــام 2022م بالرغــم مــن  اثــر علــى زي
ــى  ــوق ال ــه الس ــبب توج ــن بس ــات بالط ــة المبيع ــاض كمي انخف

ــل. ــورم( ذات االوزان االق ــر )البريف ــرات القواري مصغ
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الفروقات الجوهرية في صافي اإليرادات ومجمل الربحب. 

الفروقات الجوهرية في صافي ربح العامج. 

2021م2022مالبيان
التغيير

%قيمة
)٦.4٧(%)2٩,٨٥٦,٥٩3(٥٧,٦٩٦,42٩٨٧,٨2٦,022مجمل الربح

٩.٧0%٨٨٩,4٦٥)٩,1٧0,3٧2()10,0٥٩,٨3٧(مصروفات بيع وتسويق

٦.٧0%4٩1,01٥)٧,32٦,1٦٥()٧,٨1٧,1٨0(مصروفات عمومية وإدارية

)٧٧٥.2٨(%)4,322,4٧1(٥٥٧,٥40)4,٨٨0,011(مصروفات/ إيرادات تشغيلية أخرى )صافي(

)٥1.40(%)3٦,٩4٧,٦24(34,٩3٩,401٧1,٨٨٧,02٥الربح التشغيلي

الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيلد 4	دول رقم ل

تأثــر الربــح التشــغيلي لعــام 2022م مقابــل الربــح التشــغيلي للعــام 
 51.4 بنســبة  التشــغيلي  الربــح  انخفــض  حيــث  2021م  المماثــل 
% بســبب انخفــاض مجمــل الربــح الــذى انخفــض بنســبة %6.47 
مــع ارتفــاع مصروفــات البيــع والتســويق بنســبة 9,7% وارتفــاع 
مصروفــات عموميــة وادارةيــة بنســبة 6,7% وارتفــاع مصروفــات 
ــائر  ــص خس ــن مخص ــع تكوي ــبة 775,28% وم ــرى بنس ــغيلية اخ تش
ــا  ــم تكوينه ــذى ت ــة ال ــة تجاري ــم مدين ــة ذم ــى قيم ــاض ف االنخف
المخــزون  قيمــة  فــى  واالنخفــاض  ريــال،  مليــون   2.43 بمبلــغ 

ــال ــون ري ــة 4.50 ملي بقيم

انخفــض صافــى الربــح لعــام 2022 م بنســبة 75.63 % عــن صافــى 
ربــح العــام المماثــل 2021 م متأثــر بانخفــاض الربــح التشــغيلي، 
المحفظــة  مــن  محققــة  والغيــر  المحققــة  االربــاح  انخفــاض 
االســتثمارية للشــركة )حيــث حققــت المحفظــة االســتثمارية 
خســائر مخققــة وغيــر محققــة(، وارتفــاع تكاليــف التمويــل لعــام 
2022 عــن العــام المماثــل 2021م بنســبة 65.13 % بســبب ارتفــاع 
قيمــة مشــتريات المــواد الخــام متاثــرة بارتفــاع اســعار المــواد 

ــايبر. ــاع س ــرت بارتف ــا تأث ــام كم الخ

معدل النمو السنوي المركب 
للربح التشغيلي

معدل النمو السنوي المركب 
لصافي الخسائر واألرباح

)26.24(%

)45.61(%

2021م2022مالبيان
التغيير

%قيمة
)٥1.40(%)3٦,٩4٧,٦24(34,٩3٩,401٧1,٨٨٧,02٥الربح التشغيلي

صافي خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسائر
)2,٦3٥,٩00(٦,4٨4,٧3٨)٩,120,٦3٨(%)140.٦٥(

----إيرادات التمويل

٦٥.13%4,٩٦0,1٧2)٧,٦1٥,43٥()12,٥٧٥,٦0٧(تكاليف التمويل

)3٥.٥1(%)2,1٩٥,٩14()٦,1٨4,٦4٥()3,٩٨٨,٧31(مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

)٧٥.٦3(%)4٨,٨3٥,٥20(1٥,٧3٩,1٦3٦4,٥٧1,٦٨3صافي ربح العام

صافي ربح العامد 5	دول رقم ل
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3. ربحية السهم خالل العام

4. المرابحات والتسهيالت 

اإلسالمية األخرى 

2021م2022مالبيان
التغيير

%قيمة
)٧٥.٦3(%)2.1٧(0.٧02.٨٧ربحية السهم

ربحية السهم خالل العامد 6	دول رقم ل

انخفضــت ربحيــة الســهم لعــام 2022م بنســبة 75.63 % عــن ربحيــة الســهم للعــام المماثــل 2021م، بســبب انخفــاض صافــي الربــح 
بنســبة%75.63.

معدل الدين الى إجمالي األصول

1:0,4٣
مرابحات قصيرة األجل أ. 

مرابحات قصيرة األ	لد 7	دول رقم ل

أصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدة المتبقية 

من القرض
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة للحصول 

على المرابحة

سند ألمر من قبل الشركة1٦,٨٩0,٧٨001٦,٨٩0,٧٨00قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1

سند ألمر من قبل الشركة٩,٩30,٨٩00٩,٩30,٨٩20قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى2

سند ألمر من قبل الشركة٦,٨٥4,02٩0٦,٨٥4,02٩0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3

سند ألمر من قبل الشركة13,٧4٥,٥34013,٧4٥,٥340قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى4

سند ألمر من قبل الشركة22,3٧٦,٨٩٩022,3٧٦,٨٩٩0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٥

سند ألمر من قبل الشركة1٩,٧0٨,٦4٥01٩,٧0٨,٦4٥0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٦

سند ألمر من قبل الشركة٥04,٥٥٩,3٨0 شهر4,٥٥٩,3٨0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٧

سند ألمر من قبل الشركة20,3٥٦,٨٨٧020,3٥٦,٨٨٧0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٨

سند ألمر من قبل الشركة٩,24٧,٧٩٦0٩,24٧,٧٩٦0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٩

سند ألمر من قبل الشركة1٧,14٥,31٨01٧,14٥,31٨0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى10

سند ألمر من قبل الشركة12,٩٦٦,23٥012,٩٦٦,23٥0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى11

سند ألمر من قبل الشركة12,٥٧0,1٩٨012,٥٧0,1٩٨0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى12

سند ألمر من قبل الشركة24,4٧2,٦2٥024,4٧2,٦2٥0قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى13

سند ألمر من قبل الشركة221,٨03,٦302,٨42,٨02 شهر24,٦4٦,432قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى14

سند ألمر من قبل الشركة212,0٩٨,٧٥٧٨,٨23,٥٦٧ شهر20,٩22,324قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٥

سند ألمر من قبل الشركة210,3٦0,1٨٥٧,3٦0,٩٩٨ شهر1٧,٧21,1٨3قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٦

سند ألمر من قبل الشركة٥0٦,٨٨2,٨٨4 شهر٦,٨٨2,٨٨4قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٧

سند ألمر من قبل الشركة4031,٧٦٥,1٧1 شهر31,٧٦٥,1٧1قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٨

سند ألمر من قبل الشركة٥0٧,٩12,٩2٦ شهر٧,٩12,٩2٦قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٩

سند ألمر من قبل الشركة3٨,0٧٧,4٥103٨,0٧٧,4٥10قروض قصيرة االجلمصرف االنماء20

سند ألمر من قبل الشركة1,330,11٩01,330,11٩0قروض قصيرة االجلمصرف االنماء21

سند ألمر من قبل الشركة٥02٩,44٩,44٧ شهر2٩,44٩,44٧قروض قصيرة االجلمصرف االنماء22

سند ألمر من قبل الشركة43,٧30,410043,٧30,4100قروض قصيرة االجلمصرف االنماء23

سند ألمر من قبل الشركة٧,43٥,2٥٥0٧,43٥,2٥٥0قروض قصيرة االجلمصرف االنماء24

سند ألمر من قبل الشركة٧,3٦٦,1٥٧0٧,3٦٦,1٥٧0قروض قصيرة االجلمصرف االنماء2٥

سند ألمر من قبل الشركة224,٧٧٦,134٩11,3٩٥ شهر2٥,٦٨٧,٥2٩قروض قصيرة االجلمصرف االنماء2٦

سند ألمر من قبل الشركة1024,02٩,30٨ شهر24,02٩,30٨قروض قصيرة االجلمصرف االنماء2٧
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أصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدة المتبقية 

من القرض
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة للحصول 

على المرابحة

سند ألمر من قبل الشركة1,314,٨٥301,314,٨٥30قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار2٨

سند ألمر من قبل الشركة1٦,٦٩1,٥0٨01٦,٦٩1,٥0٨0قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار2٩

سند ألمر من قبل الشركة11,٨11,303011,٨11,3030قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار30

سند ألمر من قبل الشركة14,٨24,٩٨٨014,٨24,٩٨٨0قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار31

سند ألمر من قبل الشركة٥,2٧٥,11٥0٥,2٧٥,11٥0قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار32

سند ألمر من قبل الشركة٧,3٨3,2٩٩0٧,3٨3,2٩٩0قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار33

سند ألمر من قبل الشركة43,٥04,4٧0043,٥04,4٧00قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار34

سند ألمر من قبل الشركة4,000,4٩٥04,000,4٩٥0قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار3٥

سند ألمر من قبل الشركة14,٩٨4,٥42014,٩٨4,٥420قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار3٦

سند ألمر من قبل الشركة3٥,01٥,٨0203٥,01٥,٨020قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار3٧

سند ألمر من قبل الشركة٧,1٧٨,٥٦٦0٧,1٧٨,٥٦٦0قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار3٨

سند ألمر من قبل الشركة10,24٧,232010,24٧,2320قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار3٩

سند ألمر من قبل الشركة1٧,٩3٩,132٩,٦10,٩03 شهر1٧,٥٥0,03٦قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار40

سند ألمر من قبل الشركة٧,٥٧3,1٨٥0٧,٥٧3,1٨٥0قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار41

سند ألمر من قبل الشركة2٩,٩٥٦,٨31٥,3٧3,0٨1 شهر1٥,32٩,٩12قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار42

سند ألمر من قبل الشركة23,22٨,04٥3,233,٦٧٧ شهر٦,4٦1,٧22قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار43

سند ألمر من قبل الشركة2034,٩1٥,14٧ شهر34,٩1٥,14٧قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار44

سند ألمر من قبل الشركة42٩٧,٨2414,2٩٦,1٩٧ شهر14,٥٩4,020قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار4٥

سند ألمر من قبل الشركة٥4,٧٨٧,01٧0٥4,٧٨٧,01٧0قروض قصيرة االجلالبنك السعودى االهلى4٦

سند ألمر من قبل الشركة21٥,0٥1,1٦٩٨,٧4٥,٨٩٩ شهر23,٧٩٧,0٦٨قروض قصيرة االجلالبنك السعودى االهلى4٧

سند ألمر من قبل الشركة224,0٥٦,14٨10,324,103 شهر34,3٨0,2٥1قروض قصيرة االجلالبنك السعودى االهلى4٨

سند ألمر من قبل الشركة2٨1٦,٥٥٩2,1٧٦,2٩1 شهر2,٩٩2,٨٥1قروض قصيرة االجلالبنك السعودى االهلى4٩

سند ألمر من قبل الشركة20٨,3٦0,٥4٦ شهر٨,3٦0,٥4٦قروض قصيرة االجلالبنك السعودى االهلى٥0

سند ألمر من قبل الشركة20٧,٧2٥,1٦٦ شهر٧,٧2٥,1٦٦قروض قصيرة االجلالبنك السعودى االهلى٥1

سند ألمر من قبل الشركة304,1٩0,2٨٧ شهر4,1٩0,2٨٧قروض قصيرة االجلالبنك السعودى االهلى٥2

سند ألمر من قبل الشركة24,٥00,000024,٥00,0000صندوق التنمية الصناعية٥3

ارتفع رصيد القروض قصيرة االجل والتى تستخدم فى تمويل راس المال العامل فى 31 ديسمبر 2022م عن رصيد القروض في

ــراء  ــعار الش ــاع اس ــبب ارتف ــام بس ــواد الخ ــتريات الم ــاع مش ــة ارتف ــك نتيج ــبة 38.88 % وذل ــال بنس ــون ري ــغ 64,65 ملي ــمبر 2021 بمبل 31 ديس
مقارنــة بأســعار الشــراء خــالل العــام المماثــل 2021م، وارتفــاع معــدل الفائــد ســايبر خــالل عــام 2022م مقارنــة بالعــام المماثــل 2021م.
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مرابحات طويلة األجل ب. 

أصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدة المتبقية 

من القرض
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة للحصول 

على المرابحة

سند ألمر من قبل الشركة2٦٨,٦٨402٦٨,٦٨40قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1

سند ألمر من قبل الشركة٧٥3,٩٨٥0٧٥3,٩٨٥0قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى2

سند ألمر من قبل الشركة٦٥0,30٨0٦٥0,30٨0قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3

سند ألمر من قبل الشركة4٩٥,٦٩٦04٩٥,٦٩٦0قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى4

سند ألمر من قبل الشركة4٧٦,٩٨٦04٧٦,٩٨٦0قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٥

سند ألمر من قبل الشركة2,133,1٩202,133,1٩20قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٦

سند ألمر من قبل الشركة1,2٩٥,٨4201,2٩٥,٨420قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٧

سند ألمر من قبل الشركة2٨2,٩٥402٨2,٩٥40قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٨

سند ألمر من قبل الشركة4٧٦,1٦204٧٦,1٦20قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٩

سند ألمر من قبل الشركة1٧2,٩٦201٧2,٩٦20قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى10

سند ألمر من قبل الشركة2,٩1٦,٨٦302,٩1٦,٨٦30قروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار11

سند ألمر من قبل الشركة٦2,1٦٦,٦٨٥٨3٨,٩3٩ شهر3,00٥,٦24قروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار12

٩2٥,000,00010,٦30,000 شهر3٥,٦30,000قروض طويلة األجلصندوق التنمية الصناعية13
سند ألمر من قبل الشركة – رهن بعض اصول 

الشركة

٦0012,٦٥0,000 شهر12,٦٥0,000قروض طويلة األجلصندوق التنمية الصناعية14
سند ألمر من قبل الشركة – رهن بعض اصول 

الشركة

مرابحات طويلة األ	ل د 8	دول رقم ل

بلــغ رصيــد القــروض طويلــة األجــل فــى 31 ديســمبر 2022م مبلــغ 
23.15 مليــون ريــال ســعودي فــى حيــن كان رصيــد القــروض طويلة 
األجــل فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ 59.88 مليــون ريــال ســعودي 
زيــادة مبلــغ القــروض  61.33 % وذلــك بســبب  بانخفــاض قــدره 
المســددة عــن القــروض التــي حصلــت عليهــا الشــركة خــالل 
ــى  ــمالية ال ــعات الرأس ــى التوس ــركة ف ــدف الش ــث ته 2022 م حي
ــاد  ــدم االعتم ــا وع ــن نقديته ــي م ــل الذات ــى التموي ــاد عل االعتم

ــروض. ــى الق عل
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5. القطاعات التشغيلية

تتمثــل القطاعــات التشــغيلية لشــركة زهــرة الواحــة للتجــارة فــى قطاعــي مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( أغطيــة القواريــر 
البالســتيكية للقواريــر.

ــبة %12.41  ــل 2021 م بنس ــام المماث ــة بالع ــام 2022 م مقارن ــالل ع ــورم( خ ــر )البريف ــرات القواري ــاع مصغ ــات لقط ــة المبيع ــت قيم ارتفع
ــي  ــى ه ــام الت ــواد الخ ــعار الم ــادة اس ــات بزي ــة المبيع ــرت قيم ــث تأث ــن )9.26%( حي ــات بالط ــة المبيع ــى كمي ــاض ف ــبة االنخف ــت نس وكان

ــع. ــعار البي ــى اس ــى ف ــر االساس العنص

القواريــر  أغطيــة  قطــاع  مبيعــات  قيمــة  ارتفعــت  حيــن  فــى 
البالســتيكية بنســبة 22.64% خــالل عــام 2022 م مقارنــة بالعــام 
المماثــل 2021م، وبلغــت نســبة ارتفــاع كميــة المبيعــات بالطــن 

25.67 % بســبب ارتفــاع الطلــب علــى قطــاع األغطيــة 

1-5 قطاع مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم( 

2-5 قطاع أغطية القوارير البالستيكية للقوارير

%2021م2022مالبيان 

12.41%٥33,٦00,٧٦24٧4,٦٩٦,2٩0إيرادات قطاع مصغرات القوارير )البريفورم(

)3.43%(٥33,٦00,٧٦2٦,٧23,٧٨4,٩٧٦المبيعات بالحبة

)٩.2٦%(٧٥,٨0٩٨3,٥4٧المبيعات بالطن

%2021م2022مالبيان 

22.٦4%٩1,13٩,4٥4٧4,31٥,013إيرادات قطاع أغطية القوارير البالستيكية

24.02%٦,٧٥٦,00٧,000٥,44٧,٦٩٥,000المبيعات بالحبة

2٥.٦٧%10,403٨,2٧٨المبيعات بالطن

إيرادات قطاع مصغرات القوارير )البريفورم(د 9	دول رقم ل

إيرادات قطاع مصغرات القوارير )البريفورم(د 10	دول رقم ل
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3-5 التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية 

المنطقة الجغرافية 

20222021

 المبيعات 
بالوحدة 

 المبيعات 
بالطن 

 المبيعات 
قيمة 

 المبيعات 
بالوحدة 

 المبيعات 
بالطن 

 المبيعات 
قيمة 

٥10,43٨,٩٩22,٨4٥1٨,13٦,٩2٧ 11,٧2٥,٥2٥  1,٥3٨  330,٩٨4,٨32 دول الخليج

1,٨٧2,22٥,٥٥222,304122,٧٩٩,4٦٨ 134,٨٧٥,٩٩٥  1٩,٧20  1,٩2٩,٩4٧,3٥٦ اسيا

43,23٩,٧٧٦4٨12,٧3٥,٥2٨ 1,٩02,03٨  2٥٨  33,3٦0,0٦4 افريقيا

٦,٦0٨,201,٩1٦4٨,٦٩٦2٩٦,٥٨4,٧4٨ 34٦,٥٦٩,243  4٧,4٥1  ٧,٥2٨,0٦4,224 المملكة العربية السعودية - المنطقة الوسطى

1,٥٥٦,31٥,٥٨0٨,٦22٥4,22٨,323 ٥٦,٨2٧,٩11  ٧,٥٩٧  1,٥1٩,٦2٨,٨٩٦ المملكة العربية السعودية - المنطقة الشمالية

٦٩3,3٧3,3٩24,04٨24,٩20,331 2٩,4٨٥,٧٧4  3,٨٥1  ٨11,٩٧٦,0٦0 المملكة العربية السعودية - المنطقة الجنوبية

٦٨,134,٨0034٧2,333,2٦٩ 3,14٦,٥٦0  424  ٨1,043,00٨ المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية

٨1٩,٥4٩,٩٦٨4,4٨42٧,2٧2,٧0٩ 40,20٧,1٧0  ٥,3٧3  1,014,02٧,104 المملكة العربية السعودية - المنطقة الغربية

12,1٧1,4٧٩,٩٧٦٩1,٨2٧٥4٩,011,303 ٦24,٧40,21٦  ٨٦,212  13,24٩,031,٥44 اإلجمالي

 التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسيةد 11	دول رقم ل

2021م2022ماإليرادات حسب الدول 

4٧٦,23٦,٦٥٨40٥,33٩,3٨0المملكة العربية السعودية

132,0٦٦,٦04122,1٥٦,٨00اليمن

٥,2٦٦,3٩٧٨,٥٩٥,٦٦0عمان

4,٩2٧,٧4٥٦,٨14,٥٧0البحرين

2,٥43,٩٨12٩٩,131األردن

1,٩02,03٨2,٧3٥,٥2٨السودان

1,٥31,3٨32,٧2٦,٦٩٧الكويت

2٦٥,410343,٥3٧لبنان

٦24,٧40,21٦٥4٩,011,303اإلجمالي

 اإليرادات حسب الدولد 12	دول رقم ل

فــى حيــن ارتفعــت قيمــة مبيعــات قطــاع أغطيــة القواريــر البالســتيكية بنســبة 22.64% خــالل عــام 2022 م مقارنــة بالعــام المماثــل 2021م، 
وبلغــت نســبة االرتفــاع كميــة المبيعــات بالطــن 25.67 % بســبب ارتفــاع الطلــب علــى قطــاع األغطيــة 
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مساهمة القطاعات في إجمالي اإليرادات عام  2021 

الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية )إن وجدت(

مساهمة القطاعات في إجمالي اإليرادات عام  2022 

% الملكيةدولة التأسيسإسم الشركة
إجمالي رأس المال

)ريال سعودي(
األنشطة األساسية

ال يوجد

 الشركات التابعةد 13	دول رقم ل

% الملكيةدولة التأسيسإسم الشركة
إجمالي رأس المال

)ريال سعودي(
األنشطة األساسية

ال يوجد

 استثمارات بطريقة حقوق الملكيةد 14	دول رقم ل
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مجلس اإلدارة 
والحوكمة



3٥

مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

مجلس اإلدارةأ. 

ــس  ــث )مجلــ ــاب الثالــ ــركة البــ ــي للشــ ــام األساس ــا للنظــ وفقــ
اإلدارة( المــــادة الســــابعة عشــــر )17( إدارة الشــــركة.

يتولــــى إدارة الشــــركة مجلــــس إدارة يتكــــون مــــن ســــتة )6( 
أعضــــاء تعينهــــم الجمعيــــة العامــــة العاديــــة لمــــدة ال تزيــــد 
عــــن ثالثة ســــنوات، وتبــــدأ مــــدة أول مجلــــس إدارة مــن تاريــخ 
صــــدور القــــرار الوزاري القاضي بتحــــول الشــــركة ولمــــدة خمــس 

ــنوات. )5( ســ

وقـــد تـــم تعيـــن أول مجلـــس إدارة وفقـــا للقـــرار الوزاري رقـــم 86 
ــخ 26  ــة بتاريـ ــة التحوليـ ــرار الجمعيـ ــمبر 2016م وبقـ ــخ 27 ديسـ بتاريـ

ديســـمبر 2016م حتــى تاريــخ 26 ديســمبر 2021م.

الحالــى والمكــون مــن ســتة  تــم تعيــن مجلــس االدارة  وقــد 
اجتماعهــا  فــى  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  مــن  بقــرار  أعضــاء 
المنعقــد بتاريــخ 8 نوفمبــر 2021م الموافــق 3 ربيــع اآلخــر 1443 هـــ 
لمــدة ثــالث ســنوات تبــدء مــن 26 ديســمبر 2021م وتنتهــى فــى 

2024م. ديســمبر   25

يضــع مجلــس إدارة الشــركة الئحــة عمــل مجلــس اإلدارة ويراعــى 
فيهــا تشــكيل المجلــس وشــروط التعييــن والعضويــة.

يراعى في تكوين مجلس اإلدارة ما يلي:

ــاطها، دون . 1 ــة نش ــركة وطبيع ــم الش ــع حج ــه م ــدد أعضائ ــب ع تناس

ــن  ــرة م ــابعة عش ــادة الس ــن الم ــرة )أ( م ــي الفق ــا ورد ف ــالل بم اإلخ

الئحــة حوكمــة الشــركة.

أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.. 2

أن ال يقــل عــدد أعضائــه المســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء . 3

المجلــس، أيهمــا أكثــر.

تكــون مســؤولية مجلــس اإلدارة وفــق مــا نصــت عليــه األنظمــة 
واللوائــح ذات العالقــة:

واجبــي أ.  بــذل  وعليــه  المســاهمين،  جميــع  اإلدارة  مجلــس  يمثــل 

صــون  شــأنه  مــن  مــا  وكل  الشــركة   إدارة  فــي  والــوالء  العنايــة 

قيمتهــا. وتعظيــم  وتنميتهــا  مصالحهــا 

تقــع علــى عاتــق مجلــس إدارة الشــركة المســؤولية عــن أعمالهــا وإن ب. 

 أو جهــات أو أفــراد  فــي ممارســة بعــض اختصاصاتــه.
ً
فــوض لجانــا

إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن إدارة الشــركة وتوفيــر القيــادة ج. 

الفعالــة لإلشــراف علــى إدارة أعمــال شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة 

ــة  ــا بطريق ــو قيمته ــي تنم ــركة لك ــددة للش ــداف المح ــق األه لتحقي

ــتمرة.  ــة ومس مربح

يباشــر مجلــس اإلدارة مســؤولياته فــي ضــوء األحــكام المنظمــة د. 

لذلــك والمنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركات، والئحــة حوكمــة 

 لنظــام 
ً
الشــركات، والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا

الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة، ونظــام الشــركة 

ــي: ــا يل ــا م ــركة، ومنه ــة الش ــة حوكم ــي، والئح األساس

: السياسات واإلجراءات العامة
ً
أوال

: الخطط اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة
ً
ثانيا

: أنظمة الرقابة الداخلية
ً
ثالثا

: مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين
ً
رابعا

صالحيات المجلسب. 

ــة،  ــة العادي ــة العام ــررة للجمعي ــات المق ــاة االختصاص ــع مراع م
إدارة  فــي  والصالحيــات  الســلطات  أوســع  للمجلــس  يكــون 
الشــركة بمــا في ذلــك اتخاذ القــرارات وإبــرام العقــود واالتفاقيات 
أغــراض  لتحقيــق  الالزمــة  األخــرى  التصرفــات  والقيــام بجميــع 
الشــركة وللمجلــس فــي ســبيل القيــام بواجباتــه أن يمــارس 
واألعمــال  التصرفــات  جميــع  ويجــري  االختصاصــات  جميــع 
ممــا يجــوز للشــركة أن تمارســه بمقتضــى نظامهــا األساســي 
بشــرط أال تكــون هــذه التصرفــات ممــا تختــص بــه الجمعيــات 
 لنظــام الشــركة األساســي ونظــام 

ً
العامــة للمســاهمين وفقــا

الشــركات.

يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين، وعليــه بــذل واجبــي 
العنايــة والــوالء فــي إدارة الشــركة  وكل مــا مــن شــأنه صــون 

مصالحهــا وتنميتهــا وتعظيــم قيمتهــا.

وتظــل المســؤولية النهائيــة عــن الشــركة علــى المجلــس حتــى 
وإن شــكل لجانــا أو فــوض جهــات أو أفــراد آخريــن للقيــام ببعــض 
أعمالــه، وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز لمجلــس اإلدارة إصــدار 

تفويــض عــام أو غيــر محــدد المــدة.

 يمارس مجلس اإلدارة المهام االتية: ت. 

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة فــي نظــام 
الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة ونظــام الشــركة األساســي، يكــون 
ــه  ــركة وتوجي ــي إدارة الش ــات ف ــع الصالحي ــس اإلدارة أوس لمجل
أعمالهــا بمــا يحقــق أغراضهــا، ويدخــل ضمــن مهــام مجلــس 

ــي: ــا يل ــه م اإلدارة واختصاصات

وضــع الخطــط والسياســات واإلســتراتيجيات واألهــداف الرئيســية . 1

للشــركة واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري، والتأكد 

مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتحقيقهــا، ومــن ذلــك:

العمــل أ.  وخطــط  للشــركة  الشــاملة  اإلســتراتيجية  وضــع 

وحوكمــة  المخاطــر،  إدارة   وإجــراءات  وسياســات  الرئيســية 

وتوجيههــا. ومراجعتهــا  الشــركة 

واســتراتيجيتها ب.  للشــركة  األمثــل  الرأســمالي  الهيــكل  تحديــد 

بأنواعهــا. التقديريــة  الموازنــات  وإقــرار   الماليــة  وأهدافهــا 

اإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية الرئيســية للشــركة، وتملــك ت. 

األصــول والتصــرف بهــا .

فــي ث.  الشــامل  واألداء  التنفيــذ  األداء ومراقبــة  أهــداف  وضــع 

الشــركة .

فــي ج.  والوظيفيــة  التنظيميــة  للهيــاكل  الدوريــة  المراجعــة 

واعتمادهــا . الشــركة 
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التحقــق مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتحقيــق ح. 

أهــداف الشــركة وخططهــا  الرئيســية.

ــا، . 2 ــام عليه ــراف الع ــة واإلش ــة الداخلي ــط للرقاب ــة وضواب ــع أنظم وض

ومــن ذلــك:

المصالــح أ.  تعــارض  حــاالت  لمعالجــة  مكتوبــة  سياســة  وضــع 

ــس اإلدارة واإلدارة  ــاء  مجل ــن أعض ــكل م ــة ل ــة والمحتمل الفعلي

اســتخدام  إســاءة  ذلــك  ويشــمل  والمســاهمين،  التنفيذيــة 

عــن  الناتــج  التصــرف  وإســاءة  ومرافقهــا،  الشــركة  أصــول 

العالقــة. ذوي  األطــراف  مــع  التعامــالت 

التأكــد مــن ســالمة األنظمــة الماليــة والمحاســبية، بمــا فــي ب. 

ذلــك األنظمــة ذات الصلــة بإعــداد  التقاريــر الماليــة.

وإدارة ت.  لقيــاس  مناســبة  رقابيــة  أنظمــة  تطبيــق  مــن  التأكــد 

قــد  التــي  المخاطــر  عــن  عــام   تصــور  بوضــع  وذلــك  المخاطــر؛ 

تواجــه الشــركة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة إدارة المخاطــر علــى 

مســتوى الشــركة، وطرحهــا بشــفافية مــع أصحــاب المصالــح 

بالشــركة. الصلــة  ذات  واألطــراف 

الداخليــة فــي ث.  الرقابــة  إجــراءات  الســنوية لفاعليــة  المراجعــة 

الشــركة .

إعــداد سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضويــة فــي . 3

مجلــس اإلدارة – بمــا ال يتعــارض مــع األحــكام اإللزاميــة فــي هــذه 

الالئحــة –، ووضعهــا موضــع التنفيــذ بعــد إقــرار الجمعيــة العامــة لهــا.

وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح وفــق . 	

أحــكام هــذه الالئحــة.

وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن تقيــد الشــركة باألنظمــة . 	

الجوهريــة  المعلومــات  عــن  باإلفصــاح  والتزامهــا  واللوائــح 

اإلدارة  تقيــد  مــن  والتحقــق  المصالــح،  وأصحــاب  للمســاهمين 

بهــا. التنفيذيــة 

اإلشــراف علــى إدارة ماليــة الشــركة، وتدفقاتهــا النقديــة، وعالقاتهــا . 	

الماليــة واالئتمانيــة مــع الغيــر.

االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:. 	

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .أ. 

حــل الشــركة قبــل األجــل المعيــن فــي نظــام الشــركة األساســي ب. 

أو تقريــر اســتمرارها .

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي. 	

اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال تكوينــه مــن أ. 

ــرض  ــه لغ ــدم تخصيص ــة وع ــر  العادي ــة غي ــة العام ــل الجمعي قب

ــن. معي

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة .ب. 

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية .ت. 

إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة واعتمادهــا قبــل . 	

نشــرها.

إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.. 10

اإلفصــاح . 11 الواجــب  والمعلومــات  البيانــات  وســالمة  دقــة  ضمــان 

عنهــا وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمــل اإلفصــاح والشــفافية 

المعمــول بهــا.

إرســاء قنــوات اتصــال فعالــة تتيــح للمســاهمين االطــالع بشــكل . 12

وأي  للشــركة  المختلفــة  األنشــطة  أوجــه  علــى  ودوري  مســتمر 

جوهريــة. تطــورات 

د فيهــا مــدة . 13 تشــكيل لجــان متخصصــة منبثقــة عنــه بقــرارات يحــدَّ

اللجنــة وصالحياتهــا ومســؤولياتها، وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا، 

علــى أن يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم 

اللجــان  هــذه  وأعمــال  أداء  تقييــم  مــع  وواجباتهــم،  وحقوقهــم 

ــا. وأعضائه

منــح للعامليــن فــي الشــركة، مثــل . 	1
ُ
تحديــد أنــواع المكافــآت التــي ت

ــي  ــآت ف ــاألداء، والمكاف ــة ب ــآت المرتبط ــة، والمكاف ــآت الثابت المكاف

شــكل أســهم، بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 

المســاهمة  بشــركات  الخاصــة  الشــركات  لنظــام   
ً
تنفيــذا الصــادرة 

المدرجــة.

وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.. 	1

الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة	. 

مــــع مراعــــاة اختصاصــــات الجمعيــــة العامــــة، يتولــى مجلــــس إدارة . 1

الشــــركة جميــــع الصالحيــــات والســــلطات الالزمــة إلدارتها، وتظــــل 

ــي وإن  ــى المجلــــس، حتــ ــركة علــ ــن الشــ ــة عــ ــؤولية النهائيــ المســ

ــام ببعــــض  ــراد أخريــــن للقيــ ــات أو أفــ ــا أو فــــوض جهــ شــــكل لجانــ

أعمالــــه، وعلــــى المجلــــس تجنــــب إصــــدار تفويضــــات عامــــة أو غيــــر 

محــــددة المــــدة.

ــام . 2 ــي نظــ ــوح فــ ــس اإلدارة بوضــ ــؤوليات مجلــ ــد مســ ــب تحديــ يجــ

الشــــركة األساســي.

يجــــب أن يــؤدي مجلــــس اإلدارة مهماتــه بمســؤولية وحســن نيــة . 3

ــات  ــى معلومــ ــة علــ ــه مبنيــ ــون قراراتــ ــام، وأن تكــ ــة واهتمــ وجديــ

وافيــــة مــــن اإلدارة التنفيذيــــة، أو أي مصــــدر موثــــوق أخــر.

يمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين، وعليــه أن يلتــزم . 	

بالقيــــام بمــــا يحقــق مصلحــــة الشــركة عمومــا، وليــــس مــا يحقــق 

مصالــــح المجموعــــة التــــي يمثلهــــا، أو التــــي صوتــــت علــــى تعيينــه 

فــــي مجلــس اإلدارة. 

يحــــدد مجلــس اإلدارة الصالحيات التــي يفوضهــا لــإلدارة التنفيذيــة . 	

وإجــــراءات اتخــاذ القــرار ومــــدة التفويــض، كمــا يحــدد الموضوعــات 

ــة  ــع اإلدارة التنفيذيــ ــا، وترفــ ــت فيهــ ــة البــ ــظ بصالحيــ ــي يحتفــ التــ

تقاريــــر دوريــــة عــــن ممارســــتها للصالحيات المفوضــــة. 

يجــــب علــــى مجلــــس اإلدارة التأكــــد مــــن وضــــع إجــــراءات لتعريــــف . 	

أعضــــاء المجلــــس الجــــدد بعمــــل الشــــركة، وبخاصــــة الجوانــــب 

ــر. ــزم األم ــم إن لــ ــن تدريبهــ ــال عــ ــة فض ــة والقانونيــ الماليــ

يجــــب علــــي مجلــــس اإلدارة التأكــد مــــن توفيــر الشــــركة معلومات . 	

وافيــــة عــــن شــــؤونها لجميــــع أعضــــاء مجلــــس اإلدارة بوجــــه عام، 

وألعضاء مجلــــس اإلدارة غير التنفيذيين بوجــــه خــــاص، وذلــــك مــــن 

ــاءة  ــم بكف ــم ومهماتهــ ــام بواجباتهــ ــن القيــ ــم م ــل تمكينهــ أجــ

وفاعليــة. 

ال يجــــوز لمجلــــس اإلدارة عقــــد القـــروض التــــي تجــــاوز أجالهــــا ثــالث . 	

ســــنوات، أو بيــــع عقــــارات الشــــركة أو رهنهــــا، أو إبــــراء مدينــــي 

ــام  ــي نظ ــك ف ــه بذل ــا ل ــم إال إذا كان مصرحــ ــن التزاماته ــركة مــ الشــ

ــن  ــم يتضمــ ــه. وإذا لــ ــواردة فيــ ــروط الــ ــي وبالشــ ــركة األساس الشــ

ــوز  ــال يجــ ــأن، ف ــذا الشــ ــي هــ ــا فــ ــي أحكامــ ــركة األساس ــام الشــ نظــ
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للمجلــــس القيــــام بالتصرفــــات المذكــــورة إال بــــإذن مــــن الجمعيــــة 

العامــــة، مــــا لــــم تكــــن تلــــك التصرفــــات داخلــــة بطبيعتهــــا فــــي 

أغــــراض الشــــركة. 

ــة . 	 ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــ ــاء مجلــ ــن أعضــ ــو مــ ــى كل عضــ علــ

وموظفــــي الشــــركة بــــذل واجبــي العنايــــة والــوالء تجــــاه الشــركة، 

وكل مــــا مــــن شــــأنه صــــون مصالــح الشـــركة وتنميتهــــا وتعظيــم 

قيمتهــــا، وتقديــــم مصالحهــــا علــــى مصلحتهــــم الشــــخصية فــــي 

جميــــع األحــوال. 

يمثــــل عضــــو مجلــــس اإلدارة جميــــع المســــاهمين فــــي الشــــركة، . 10

ــاهمين  ــة المســ ــركة ومصلحــ ــة الشــ ــق مصلحــ ــا يحقــ ــزم بمــ ويلتــ

األخريــن، وليــــس مصلحــــة  المصالــــح  ويراعــــي حقــــوق أصحــــاب 

ــب.  ــه فحســ ــي انتخبتــ ــة التــ المجموعــ

ــا بجميــــع . 11 ــار التنفيذييــــن فيهــ  يلتــــزم أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وكبــ

االنظمــة واللوائــــح والتعليمــــات ذات الصلــــة.

يمنــــع اســتغالل عضــــو مجلــــس اإلدارة أو عضــــو اإلدارة التنفيذيــــة . 12

لمنصبــــه الوظيفــــي بهــــدف تحقيــــق مصلحــــة خاصــــة بــــه أو بغيــره. 

يجــــب قصــــر اســتعمال أصــــول الشــــركة ومواردهــــا علــــى تحقيــــق . 13

ــول أو  ــك األص ــتغالل تلــ ــدم اس ــا، وعــ ــركة وأهدافهــ ــراض الشــ أغــ

ــة.  ــح خاصــ ــق مصالــ ــوارد لتحقيــ المــ

يضــــع مجلــــس اإلدارة قواعــــد دقيقــــة ومحكمــــة وواضحــة تنظــم . 	1

صالحيــــة وتوقيــــت االطــالع علــــى المعلومــــات الداخليــــة الخاصــــة 

بالشــــركة بمــا يحــول دون اســتفادة أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــــة وغيرهــــم منهــــا أو اإلفصاح عنهــــا ألي شــــخص، إال فــي 

.
ً
الحــــدود المقــــررة أو الجائــزة نظامــا

مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم: ـج. 

يــؤدي كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة – مــن خــالل عضويته 
فــي مجلــس اإلدارة – المهــام والواجبــات اآلتية:

مــع مراعــاة اختصاصــات الجمعيــة العامــة، يتولــى مجلــس اإلدارة . 1

الشــركة. إســتراتيجية  لتطويــر  المقترحــات  تقديــم 

مراقبــة أداء اإلدارة التنفيذيــة ومــدى تحقيقهــا ألهــداف الشــركة . 2

وأغراضهــا.

مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.. 3

الماليــة . 	 والمعلومــات  القوائــم  ونزاهــة  ســالمة  مــن  التحقــق 

. كة للشــر

ــركة . 	 ــي الش ــر ف ــم إدارة المخاط ــة ونظ ــة المالي ــن أن الرقاب ــق م التحق

ــة. قوي

تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 	

إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.. 	

المشــاركة فــي وضــع خطــة التعاقــب واإلحــالل فــي وظائــف الشــركة . 	

التنفيذية.

الماليــة . 	 الســوق  ونظــام  الشــركات  نظــام  بأحــكام  التــام  االلتــزام 

ولوائحهمــا التنفيذيــة واألنظمــة ذات الصلــة والنظــام األساســي 

عــن  واالمتنــاع  المجلــس،  فــي  عضويتــه  لمهــام  ممارســته  عنــد 

القيــام أو المشــاركة فــي أي عمــل يشــكل إســاءة لتدبيــر شــؤون 

الشــركة.

حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة وعــدم التغيــب . 10

أو   ،
ً
مســبقا المجلــس  رئيــس  بــه  يخطــر  مشــروع  لعــذر  إال  عنهــا 

ألســباب طارئــة.

ــات . 11 ــر الجتماع ــؤولياته، والتحضي ــالع بمس ــت كاٍف لالط ــص وق تخصي

مجلــس اإلدارة ولجانــه والمشــاركة فيهــا بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك 

ــركة. ــن بالش ــار التنفيذيي ــة كب ــة ومناقش ــئلة ذات العالق ــه األس توجي

دراســة وتحليــل المعلومــات ذات الصلــة بالموضوعــات التــي ينظــر . 12

ــأنها. ــرأي بش ــداء ال ــل إب ــس اإلدارة قب ــا مجل فيه

تمكيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اآلخريــن مــن إبــداء آرائهــم بحريــة، . 13

آراء  واســتقصاء  الموضوعــات  مداولــة  علــى  المجلــس  وحــث 

ــم إذا  ــن غيره ــركة وم ــة للش ــاء اإلدارة التنفيذي ــن أعض ــن م المختصي

ظهــرت حاجــة إلــى ذلــك.

1	 . - لــه  مصلحــة  بــأي  وفــوري  كامــل  بشــكل  اإلدارة  مجلــس  إبــالغ 

ــم  ــي تت ــود الت ــال والعق ــي األعم ــرة - ف ــر مباش ــت أم غي ــرة كان مباش

لحســاب الشــركة، وأن يتضمــن ذلــك اإلبــالغ طبيعــة تلــك المصلحــة 

ــع  ــدة المتوق ــا، والفائ ــن به ــخاص معنيي ــماء أي أش ــا وأس وحدوده

ــة  ــك المصلح ــن تل ــر م ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــا بش ــول عليه الحص

ســواء أكانــت تلــك الفائــدة ماليــة أم غيــر ماليــة وعلــى ذلــك العضــو 

عــدم المشــاركة فــي التصويــت علــى أي قــرار يصــدر بشــأن ذلــك، 

الماليــة  الســوق  ونظــام  الشــركات  نظــام  ألحــكام  وفقــا  وذلــك 

التنفيذيــة. ولوائحهمــا 

ــرة . 	1 ــاركته – المباش ــوري بمش ــل وف ــكل كام ــس اإلدارة بش ــالغ مجل إب

ــر المباشــرة – فــي أي أعمــال مــن شــأنها منافســة الشــركة، أو  أو غي

ــر مباشــر فــي أحــد فــروع  بمنافســته الشــركة – بشــكل مباشــر أو غي

 ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام 
ً
النشــاط الــذي تزاولــه، وذلــك وفقــا

ــة. ــا التنفيذي ــة ولوائحهم ــوق المالي الس

ــه . 	1 ــق عضويت ــن طري ــا ع ــق عليه ــرار واف ــاء أي أس ــة أو إفش ــدم إذاع ع

ــك  ــن ذل ــم يك ــا ل ــركة – م ــاهمي الش ــن مس ــى أي م ــس إل ــي المجل ف

فــي أثنــاء انعقــاد اجتماعــات الجمعيــة العامــة – أو إلــى الغيــر، وذلــك 

بحســب مــا تقتضيــه أحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة 

ــة. ــا التنفيذي ولوائحهم

العمــل بنــاًء علــى معلومــات كاملــة، وبحســن نيــة، مــع بــذل العنايــة . 	1

واالهتمــام الالزميــن، لمصلحــة الشــركة والمســاهمين كافــة.

إدرا	 واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.. 	1

وفــي . 	1 وأعمالهــا  الشــركة  أنشــطة  مجــال  فــي  معارفــه  تنميــة 

الصلــة. ذات  والصناعيــة  والتجاريــة  الماليــة  المجــاالت 

االســتقالة مــن عضويــة مجلــس اإلدارة فــي حــال عــدم تمكنــه مــن . 20

الوفــاء بمهامــه فــي المجلــس علــى الوجــه األكمــل.
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 مهام العضو المستقلح. 

مع مراعاة المادة الثالثين من هذه الالئحة، على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام اآلتية:

إبداء الرأي المستقل في المسائل اإلستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 1

التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.. 2

اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.. 3

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

احمد حمود ابراهيم الذياب )رئيس مجلس 1
االدارة(

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
بشركة هنا للصناعات الغذائية

- العضو المنتدب بشركة هنا للصناعات الغذائية
- مدير عام بشركة هنا للصناعات الغذائية

- نائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة البكرية
مدير عام شركة زهرة الواحة للتجارة

0 دورات تدريبية في مهارات البيع 
والتسويق الجامعة االمريكية بالقاهرة
دورات تدريبية لتطوير المدراء وصناع 

القرار االبداع الخليجي تركيا

- رئيس مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- عضو مجلس إدارة بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

طه محمد عبد الواحد أزهري )نائب رئيس 2
متقاعدمجلس االدارة(

رئيس المراجعة الداخلية بشركة مطارات - 
القابضة

 كبير المدراء الماليين بشركة مطارات القابضة- 
المستشار االقتصادى شركة المياه الوطنية- 
المدير التنفيذى لتميز االعمال شركة المياه - 

الوطنية
الرئيس التنفيذى المالى شركة المياه الوطنية  - 

بكالوريوس في المحاسبة 

رئيس لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة - 
للتجارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة - 
زهرة الواحة للتجارة 

رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا للصناعات - 
الغذائية

رئيس لجنة المراجعة شركة باتك لالستثمار - 
واألعمال اللوجستية

عضو مجلس إدارة بشركة باتك لالستثمار - 
واألعمال اللوجستية

عضو لجنة المخاطر شركة الدرع العربي - 
للتأمين التعاوني

عضو لجنة الترشيحات شركة الدرع العربي - 
للتأمين التعاوني

عضو مجلس إدارة شركة رقمية للتحويل - 
المالية

رئيس لجنة المراجعة شركة رقمية للتحويل - 
المالية

عضو لجنة المراجعة مركز وقاء- 
عضو لجنة المراجعة شركة حلول الشاملة - 

المالية

جورج عبد الكريم جورج موسى3
الرئيس التنفيذي بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

مدير عام المبيعات بشركة زهرة الواحة للتجارة- 
مدير عام المبيعات بشركة العثمان للبالستيك - 

تكوين
بكالوريوس في التسويق والمبيعات

عضو مجلس ادارة بشركة زهرة الواحة - 
للتجارة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة - 
زهرة الواحة للتجارة

الرئيس التنفيذى شركة المفهوم مشعل محمد صالح المقرن4
الماسى

رئيس ادارة المراجعة الداخلية الشركة التعاونية - 
للتأمين

رئيس ادارة المراجعة الداخلية شركة دوتشية - 
الخليج للتمويل

رئيس ادارة المراجعة الداخلية شركة الشرق - 
االوسط الخليجية

مشرف مراجعة مكتب كى بى ام جى- 

- ماجستير ادارة اعمال 
- بكالوريوس محاسبة 

عضو لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة - 
للتجارة

عضو مجلس ادراة شركة دانات القابضة- 
عضو لجنة المراجعة شركة دوتشية الخليج - 

للتمويل
عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية - 

لتسجيل العقود

سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥

رئيس الشريعة والمسئولية االجتماعية 
بالشركة السعودية العادة التمويل 

العقارى – احدى شركات صندوق 
االستثمارات العامة

مساعد المدير العام )رئيس المصرفية - 
االسالمية( مجموعة سامبا المالية

مساعد المدير العام )مدير المراجعة والتدقيق - 
الشرعى(  مجموعة سامبا المالية

المدير المالي الخير كابيتال السعودية- 
مساعد المدير العام )تطوير االعمال - 

االسالمية( مجموعة سامبا المالية
مراجع حسابات مؤسسة النقد العربي - 

السعودي - ساما

- ماجستير ادارة اعمال
- بكالوريوس محاسبة

عضو لجنة المصرفية االسالمية بالبنك 
المركزى السعودي

مدير إدارة الجودة بشركة زهرة الواحة احمد حسن احمد على٦
للتجارة

مدير مراقبة الجودة بشركة تكوين المتطورة 
للصناعات

بكالوريوس في الكيمياء
دبلوم في الكيمياء التحليلية 

-عضو مجلس االدارة بشركة زهرة الواحة 
للتجارة 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة )الوظائف الحالية، الوظائف السابقة، المؤهالت والخبرات(د 15	دول رقم ل
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:	. 

التصنيفالصفةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاحمد حمود ابراهيم الذياب1

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة طه محمد عبد الواحد أزهري2

عضو مجلس إدارة جورج عبد الكريم جورج موسى3
تنفيذيالرئيس التنفيذي للشركة 

مستقلعضو مجلس إدارة مشعل محمد صالح المقرن4

مستقلعضو مجلس إدارة سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥

تنفيذيعضو مجلس إدارة احمد حسن احمد على٦

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهد 16	دول رقم ل

 إجتماعات مجلس اإلدارةد. 

يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل في السنة، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل  ثالثة أشهر.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة

ــا مجلــــس اإلدارة فــــي  ــد عليهــ ــائل التــــي اعتمــ الوســ
تقييــم أداءه وأداء لجانــه وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة

 للمــادة الحاديــة واألربعــون مــن الئحــة حوكمــة شــركة 
ً
وفقــا

العامــة  الجمعيــة  مــن  والمعتمــدة  للتجــارة  الواحــة  زهــرة 
ــى  ــاًء عل ــس اإلدارة – بن ــع مجل ــي » يض ــص عل ــي تن ــركة، والت للش
اقتــراح لجنــة الترشــيحات والمكافــأت – اآلليــات الالزمــة لتقييــم 
؛ 

ً
ســنويا التنفيذيــة  واإلدارة  ولجانــه  وأعضائــه  المجلــس   أداء 

وذلــك مــن خــالل مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة ترتبــط بمــدى 
تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وجــودة إدارة المخاطــر 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارةم
عدد االجتماعات )6(

اإلجمالي
نسبة

الحضور 2022-01-162022-02-272022-05-122022-07-٣12022-10-272022-12-25

100%٦احمد حمود ابراهيم الذياب1

100%٦طه محمد عبد الواحد أزهري2

100%٦جورج عبد الكريم جورج موسى3

100%٦مشعل محمد صالح المقرن4

100%٦سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥

100%6احمد حسن احمد على6

استقالةلم يحضر حضر 

 سجل حضور ا	تماعات مجلس اإلدارة لعام 2022م والبالغ مجموعها )6( ا	تماعاتد 17	دول رقم ل

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركةد 18	دول رقم ل

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م
األسهم المملوكة

النسبة إلى إجمالي األسهمعدد األسهم في نهاية العام 2022النسبة إلى إجمالي األسهمعدد األسهم عند بداية العام 2022

٥4.٥2%٥٦.0012,2٦٦,٧00%٨,400,000احمد حمود ابراهيم الذياب1

0.00033%0.00033٧٥%٥0طه محمد عبد الواحد أزهري2

0%00%0جورج عبد الكريم جورج موسى3

0.0000٧%0.0000٧1٥%10مشعل محمد صالح المقرن4

0.002%0.0024٥0%300سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥

0.0000٧%0.0000٧1٥%10احمد حسن احمد على٦

د جوانــب  وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وغيرهــا، علــى أن تحــدَّ
القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 

الشــركة«.

المسؤولياتأ. 

ــة  - ــداد ومراجع ــن إع ــؤولة ع ــآت مس ــيحات والمكاف ــة الترش لجن

ــا  ــي تراه ــرات الت ــراح التغيي ــم األداء واقت ــرات وأدوات تقيي مؤش

ــبة. مناس

أميــن ســر مجلــس اإلدارة مســؤول عــن الدعــم والمســاندة  -

وتطويــر  األداء،  تقييــم  وأدوات  مؤشــرات  وتحديــث  إلصــدار 
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تطبيقهــا. في  تســاعد  التــي  اإلجــراءات 

تعرض على مجلس اإلدارة إلقرارها. -

الشــركة  - في  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  ســر  أميــن 

األداء. تقييــم  وأدوات  مؤشــرات  تطبيــق  تنفيــذ  عــن  مســؤولة 

اإلدارة ب.  مجلــس  عليهــا  يعتمــد  التــي  الوســائل 
واإلدارة  وأعضائــه  لجانــه  وأداء  أداءه  تقييــم  فــي 

يــة لتنفيذ ا

تقييــم  مــن  تمكنــه  متنوعــة  وســائل  اإلدارة  مجلــس  يتبــع 
ــاس  ــرات قي ــى مؤش ــاًء عل ــك بن ــه وذل ــه ولجان ــه وأداء أعضائ أدائ
اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  األداء  تقييــم  فــي  المعتمــدة  األداء 
واللجــان المنبثقــة واإلدارة التنفيذيــة المقترحــة مــن قبــل لجنــة 
ــا  ــد تحديده ــس عن ــى المجل ــث يراع ــيحات، حي ــآت والترش المكاف
الشــركة  نشــاط  مــع  وانســجامها  تناســبها  ومــدى  عدالتهــا 
المجلــس  عضــو  تفاعــل  ومــدى  وأهدافهــا  وإســتراتيجيتها 
ــت  ــد تضمن ــرة، وق ــة ومبتك ــكار إبداعي ــم أف ــى تقدي ــه عل وقدرت

األدوات عــدة عناصــر مــن أهمهــا األتــي:

معايير قياس األداء لمجلس اإلدارة ولجانه. 	

مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجانــه لتحقيــق  	

علــى  وانعكاســها  اإلســتراتيجية  وخطتهــا  الشــركة  أهــداف 

العــام. خــالل  المطروحــة  المواضيــع 

مــدى التــزام أعضــاء المجلــس ولجانــه باإلجــراءات المطلــوب  	

تطبيقهــا فــي االجتماعــات.

مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام الُمســندة إليهــا مــن قبــل  	

اإلدارة. مجلس 

مــدى وجــود قنــوات اتصــال واضحــة ومفتوحــة أثنــاء اجتماعــات  	

مجلــس اإلدارة ولجانــه لتقديــم مشــاركات وقــرارات هادفــة.

، وإشــعار  	
ً
مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبــة مقدمــا

مختصــر عــن مواضيــع االجتمــاع وتوقيتــه قبــل االجتمــاع بفتــرة 

كافيــه.

مــدى دقــة أعضــاء المجلــس فــي مراجعــة القوائــم الماليــة  	

الســنوية، ومــدى مراقبــة المجلــس للتدفــق النقــدي والربحيــة 

الشــركة  أن  لضمــان  األخــرى  الماليــة  والمؤشــرات  واإليــرادات 

تعمــل ضمــن تحقيــق أهدافهــا المعتمــدة.

مــدى جــودة أعضــاء المجلــس فــي رصــد أداء الشــركة ومقارنــة  	

البيانــات ذات العالقــة بالمجــال الــذي تعمــل فيــه الشــركة.

ــي  	 ــر ف ــي تؤث ــع الت ــع المواضي ــس م ــاء المجل ــة أعض ــدى فاعلي م

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــركة عل الش

مــدى إدرا	 أعضــاء مجلــس اإلدارة الفــرق بيــن دور المجلــس فــي  	

إعــداد السياســات ودور الرئيــس التنفيــذي فــي إدارة الشــركة.

التنفيــذي فــي  	 الرئيــس  المجلــس فــي مســاعدة  دور أعضــاء 

ومفهومــة. واضحــة  سياســة  إعــداد 

اإلدارة  	 لتعاقــب  خطــة  وضــع  فــي  المجلــس  فاعليــة  مــدى 

المناصــب. تلــك  شــغرت  حــال  فــي  الشــركة  فــي  التنفيذيــة 

وأعضــاء . 	 اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  األداء  قيــاس  معاييــر 
اللجــان

تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات الشــركة للتمكــن مــن  	

اتخــاذ القــرارات بصــورة ســليمة. ومــدى فهــم عضــو مجلــس 

اإلدارة واللجــان لألمــور الفنيــة.

الخطــط  	 التنفيــذي لفهــم  الرئيــس  قضــاء وقــت كافــي مــع 

طويلــة المــدى. وإمكانيــة تواصــل عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان 

مــع رئيــس مجلــس اإلدارة إذا تطلــب األمــر ذلــك ومــدى فهمــه 

ــه. ــل في ــذي تعم ــال ال ــركة والمج ــات الش ــتيعابه لقطاع واس

ــرآي بشــأن إســتراتيجية  	 مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس بإبــداء ال

.
ً
ــا وتوجــه الشــركة متــى أصبــح ذلــك ضروري

ــرارت  	 ــة الق ــي مواجه ــس اإلدارة ف ــو مجل ــة عض ــدى موضوعي م

ــاع  ــاء االجتم ــه أثن ــن رأي ــر ع ــى التعبي ــه عل ــدى قدرت ــة، وم الصعب

حتــى إذا كانــت وجهــة النظــر مختلفــة عــن أعضــاء المجلــس 

اآلخريــن.

المعلومــات  	 جمــع  علــى  اإلدارة  مجلــس  عضــو  قــدرة  مــدى 

الالزمــة حتــى يكــون علــى اطــالع كافــي فــي حــال تغيبــه عــن 

االجتمــاع. حضــور 

المبــادرة  	 باتخــاذ  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  عضــو  قيــام  مــدى 

 للحصــول علــى المعلومــات ذات 
ً
عندمــا يكــون ذلــك مناســبا

بالشــركة. الصلــة 

مــدى تقبــل عضــو مجلــس اإلدارة مشــاركة أعضــاء المجلــس  	

واللجــان اآلخريــن، ومــدى قدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة 

التــي  المعلومــات  ســرية  علــى  تحفظــه  ومــدى  ومبتكــرة، 

يتلقاهــا.

والسياســات  	 اإلســتراتيجيات  لتقييــم  كافيــة  خبــرة  مســتوى 

ــه  ــل في ــذي تعم ــال ال ــات المج ــوقية وخصوصي ــورات الس والتط

الشــركة علــى المــدى الطويــل.

معاييــر قيــاس األداء لــإدارة التنفيذية )الرئيــس التنفيذي . 	
/كبــار التنفيذيين(

يتــم تقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذييــن بغــرض 
التشــغيلية  واألهــداف  اإلســتراتيجية  األهــداف  مراجعــة 
إنجازهــا،  المطلــوب  الوظيفيــة  األهــداف  مــع  ومواءمتهــا 
وتحديــد األهــداف التــي يجــب تطويرهــا، وذلــك بشــكل دوري 

 لمــا هــو آت:
ً
وفقــا

ــر إســتراتيجية  	 التخطيــط اإلســتراتيجي: أنــه يعمــل لضمــان تطوي

توفــي  التــي  والخطــط  األهــداف  ويؤســس  المــدى،  طويلــة 

وكل  والموظفيــن  والعمــالء  األســهم  أصحــاب  احتياجــات 

 
ً
 متناغمــا

ً
صاحــب مصلحــة فــي الشــركة، ويضمــن كذلــك تقدمــا

اإلســتراتيجية.  األهــداف  تحقيــق  نحــو  توقيتــه  فــي   
ً
ومناســبا

كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا بطريقــة تنســجم 

مــع األهــداف اإلســتراتيجية ويقــوم بتقديــم تقاريــر بطريقــة 

منتظمــة إلــى الرئيــس التنفيــذي ومجلــس اإلدارة عــن التقــدم 

الخطــة  مــن  األساســية  المراحــل  نحــو  تحقيقــه  يتــم  الــذي 

اإلســتراتيجية.

القيــادة: يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عــن  	

ــا   وأنه
ً
ــا ــة تمام ــا مفهوم ــان أنه ــركة وضم ــداف الش ــم وأه قي
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تجــد الدعــم العريــض والتنفيــذ الفعــال داخــل الشــركة. كمــا 

أنــه يقــوم بتعزيــز ثقافــة فــي الشــركة تشــجع وتقــدر وتكافــيء 

التــي  المفاهيــم  يضمــن  وكذلــك  واالبتــكار  والتميــز  القيــادة 

والتعــاون  الفرديــة  واالســتقامة  األخالقيــة  باألعــراف  ترتقــي 

ــم. ــس القي ــذي يؤس ال

معايير األداءت. 

تتمثــل معاييــر األداء المقيــاس العملــي المناســب الــذي يمكــن 
االعتمــاد  دون  واألنشــطة  المجــاالت  جميــع  فــي  اســتخدامه 
علــى معاييــر نظريــة غيــر ملموســة - والتــي تختلــف مــن شــخص 
إلــى أخــر ولنفــس الشــخص مــن فتــرة ألخــرى - لــذا وجــب اختيــار 
األداء  مســتوى  لقيــاس  وثابتــة  ملموســة  عمليــة  مقاييــس 
ــداف  ــو األه ــير نح ــا تس ــن أنه ــد م ــاالت، والتأك ــطة والمج لألنش

اإلســتراتيجية الموضوعــة.

تعريف معايير األداء:. 	

نقطــة  بيــن  إليــه  والوصــول  اكتســابه  تــم  مــا  مســتوى  هــي 
التثبــت  إلــى أخــرى ويتضمــن مغــزى ومدلــول يمكــن  قيــاس 
منه,حيــث إن أي خطــة تحتــاج إلــى متابعــة للتأكــد مــن صحــة 
أثنــاء  تــم تنفيــذه  ، والمتابعــة جــزء مــن تقييــم مــا  التنفيــذ 
العمــل واكتشــاف الفجــوات بغــرض إجــراء مــا يلــزم مــن تعديــل 
والقيــاس بعمليــة التفتيــش الكتشــاف الخلــل، ومتابعــة تنفيــذ 
الخطــة تحتــاج إلــى مقارنــة مرجعيــة ممــا يعنــي أن يكــون هنالــك 
ــر  ــد معايي ــن تحدي ــد م ــا الب ــر وعنده ــا األخ ــارن احدهم ــان يق طرف
 للمقارنــة، إن اســتخدام معاييــر محــددة لــألداء 

ً
للقيــاس اســتنادا

ــرة  ــاء فك ــه وإعط ــه ومتابعت ــوره عملي ــه بص ــن تقديم ــن م يمك
، كمــا أنهــا تعطــي 

ً
عــن مــدى نجــاح الهــدف المخطــط لــه مســبقا

ــر. ــة التطوي ــر فرص ــي توف ــل وبالتال ــن الخل  لمواط
ً
ــرا مؤش

متطلبات تطبيق معايير األداء:. 	

ــه أ.  ــم في ــذي يت ــت ال ــس الوق ــي نف ــس األداء ف ــاد مقايي ــرورة اعتم ض

تحديــد األهــداف وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن بهــا 

تقييــم التقــدم واإلنجــازات بطريقــة عادلــة ومعقولــة.

لهــا ب.  التــي  اإلســتراتيجية  والمقاييــس  باألهــداف  ارتباطهــا  ضــرورة 

األعمــال.  أداء  وتطويــر  تنظيمــي  مغــزى 

وتكــون ج.  واألفــراد  الفــرق  ومســؤوليات  بأهــداف  ترتبــط  ان  ينبغــي 

الواجبــات والمســؤوليات. تــم اســتخدامها مــن خــالل  إذا مــا  فعالــة 

تقوم على أساس النتائج واإلنجازات التي يمكن قياسها.د. 

تستند على الدليل والبيانات التي يمكن أن تكون متاحة للقياس. ه. 

صحــة و.  تؤكــد  التــي  المعلومــات  بتقديــم  منهــا  التحقــق  إمكانيــة   

القيــاس. ونتائــج  التوقعــات 

ــن ز.  ــرض م ــات والغ ــر البيان  لتوف
ً
ــا ــكان وفق ــدر اإلم ــة ق ــون دقيق أن تك

ــاس. القي

 للتغذية االسترجاعية واإلجراءات.ح. 
ً
 سليما

ً
أن تكون أساسا

أن تكــون شــاملة وتغطــي كافــة الجوانــب الرئيســية لــألداء حتــى ط. 

يمكــن توفيــر مجموعــة مــن المقاييــس.

اإلســتراتيجية ي.  الخطــة  أســاس  هــو  المحاســبي  القيــاس  يكــون  أن 

بناءهــا. تــم  التــي  والعمليــات  واألهــداف 

البيانــات والمعلومــات التــي عــن طريقهــا يمكــن وضــع . 	
القيــاس: معاييــر 

القوائــم الماليــة )المركــز المالــي وقائمــة الدخــل وقائمــة التدفقــات أ. 
النقديــة(.

الموازنة التخطيطية السنوية.ب. 

التدفقات النقدية خالل فترة الخطة اإلستراتيجية.ج. 

الخطة اإلستراتيجية.د. 

أهداف الخطة الفرعية.ه. 

أهداف العمليات.و. 

أهداف البرامج.ز. 

أهداف اإلدارات. ح. 

المسؤوليات والواجبات لكل وظيفة.ط. 

مراجعة وتحديث مؤشرات وأدوات تقييم األداء	. 

ــن  ــة م ــة الدوري ــم األداء للمراجع ــرات وأدوات تقيي ــع مؤش يخض
قبــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بغــرض تطويرهــا وتحديثهــا 
ــا  ــق م ــة ووف ــح ذات العالق ــة واللوائ ــع األنظم ــى م ــا يتماش بم
تــراه لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، وال يجــوز إجــراء أي تعديــل 
عليهــا إال بتوصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، علــى ان 

ــا. ــس اإلدارة إلقراره ــى مجل ــرض عل تع

عنــه  المنبثقــة  ولجانــــه  اإلدارة  مجلــس  أعضــــاء  مكافــــآت 
التنفيذيــــة واإلدارة 

ــرض  ــة، وبغ ــة الحوكم ــع فاعلي ــى رف ــركة عل ــن إدارة الش  م
ً
ــا حرص

 مــن الشــفافية، وتحقيــق أهــداف الشــركة، 
ً

تحقيــق درجــة عاليــة
ــاء  ــآت أعض ــة مكاف ــركة سياس ــت الش ــد تبن ــا، فق ــر أدائه وتطوي
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة في 
 للمعاييــر والضوابــط الــواردة في نظــام 

ً
الشــركة وذلــك وفقــا

واللوائــح  واألنظمــة  الشــركات،  حوكمــة  والئحــة  الشــركات 
األخــرى ذات العالقــة.

ــه  ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــآت مجل ــة مكاف ــداد سياس ــم إع ت
ــادة  ــع الم ــق م ــدف التواف ــركة به ــة بالش ــه واإلدارة التنفيذي عن
)61( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة 
ــآت  ــة المكاف ــوم لجن ــى أن تق ــت عل ــي نص ــة، والت ــوق المالي الس
والترشــيحات بـــ » إعداد سياســة واضحة لمكافــآت أعضاء مجلس 
التنفيذيــة،  واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة 
ــا   العتماده

ً
ــدا ــا تمهي ــر فيه ــس اإلدارة للنظ ــى مجل ــا إل ورفعه

مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع 
معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا.

أهداف السياسةأ. 

تهــدف هــذه السياســة إلــى وضــع معاييــر واضحــة لمكافــآت 
ضــوء  فــي  التنفيذييــن  وكبــار  ولجانــه  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
الســوق  هيئــة  ولوائــح  وأنظمــة  الشــركات  نظــام  متطلبــات 
يتمتعــون  أفــراد  جــذب  إلــى  السياســة  تهــدف  كمــا  الماليــة، 
ــي  ــل ف ــل العم ــن أج ــة م ــدرة والموهب ــاءة والق ــن الكف ــدر م بق
ــن  ــة م ــه واإلدارة التنفيذي ــه عن ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج مجل
ــزة للمكافــآت ومرتبطــة بــاألداء، 

ّ
خــالل تبنــي خطــط وبرامــج محف

مصالــح  وتحقيــق  الشــركة  أداء  تحســين  فــي  يســاهم  ممــا 
مســاهميها.
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المسؤولياتب. 

ومراجعــة  - إعــداد  عــن  مســؤولة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة 

السياســة واقتــراح التغييــرات التــي تراهــا مناســبة ورفعهــا لمجلــس 

اإلدارة للنظــر فيهــا.

لجنــة  - ومســاندة  دعــم  عــن  مســؤول  اإلدارة  مجلــس  ســر  أميــن 

ــر  ــة، وتطوي ــذه السياس ــث ه ــدار وتحدي ــآت إلص ــيحات والمكاف الترش

التــي تســاعد في تطبيقهــا. اإلجــراءات 

تعرض سياسة المكافآت على الجمعية العامة العادية إلقرارها. -

في  - التنفيذيــة  بــاإلدارة  البشــرية  المــوارد  وإدارة  الماليــة  اإلدارة 

ــراف  ــة بإش ــذه السياس ــا ورد في ه ــذ م ــن تنفي ــؤولة ع ــركة مس الش

بالشــركة. تطبيقهــا  عــن  المســؤول  اإلدارة  مجلــس 

معايير المكافآتج. 

االساســي  والنظــام  النظاميــة  بالمتطلبــات  اإلخــالل  دون 
للشــركة، ومتطلبــات الئحــة الحوكمــة، تخضــع مكافــآت أعضــاء 
التنفيذيــة  واإلدارة  عنــه  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس 

التاليــة: للمعاييــر 

الشــركة اإلســتراتيجية وأهدافهــا طويلــة . 1 انســجامها مــع خطــط 

المــدى وقصيــرة المــدى وأنشــطتها والقطــاع الــذي تعمــل فيــه 

والمهــارة الالزمــة إلدارتهــا، وحجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطــر لــدى 

الشــركة.

م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان . 2 أن تقــدَّ

المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا 

علــى المــدى الطويــل، كأن تربــط الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء 

ــل. ــدى الطوي ــى الم عل

والمهــام . 3 الوظيفــة،  مســتوى  علــى  بنــاًء  المكافــآت  د  تحــدَّ أن 

والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها، والمؤهــالت العلميــة، والخبــرات 

األداء. ومســتوى  والمهــارات،  العمليــة، 

تحديــد . 	 فــي  األخــرى  الشــركات  ممارســات  االعتبــار  فــي  األخــذ 

المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غيــر مبــرر 

والتعويضــات. للمكافــآت 

أن تســتهدف اســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة عليهــا . 	

ــا. ــة فيه ــدم المبالغ ــع ع ــا، م وتحفيزه

أن تعــد بالتنســيق مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وإدارة المــوارد . 	

البشــرية عنــد التعيينــات الجديــدة.

ــان . 	 ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــركة ألعض ــي الش ــهم ف ــح أس ــم من تنظي

 أم 
ً
 جديــدا

ً
المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة ســواء أكانــت إصــدارا

 اشــترتها الشــركة.
ً
أســهما

العضــو . 	 اختصاصــات  مــع  ومتناســبة  عادلــة  المكافــآت  تكــون  أن 

واالعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء مجلــس 

ــس اإلدارة  ــل مجل ــن قب ــددة م ــداف المح ــى األه ــة ال اإلدارة، باإلضاف

ــة. ــنة المالي ــالل الس ــا خ ــراد تحقيقه الم

الترشــيحات . 	 لجنــة  توصيــة  علــى  مبنيــة  المكافــآت  تكــون  أن 

. ت فــآ لمكا ا و

ــا . 10 ــركة وحجمه ــه الش ــل في ــذي تعم ــاع ال ــار القط ــن االعتب ــذ بعي األخ

وخبــرة أعضــاء مجلــس اإلدارة.

أعضــاء . 11 الســتقطاب  معقــول  بشــكل  كافيــة  المكافــأة  تكــون  أن 

مجلــس ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة وتحفيزهــم واإلبقــاء عليهــم.

تتكــون . 12 عنــه  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت 

مــن مكافــأة ســنوية )مبلــغ مقطــوع( وبــدالت حضــور االجتماعــات 

وغيرهــا مــن االســتحقاقات وفقــا للموضــح فــي هــذه السياســة. 

مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة . 13

ــس اإلدارة. ــن مجل ــة م ــى توصي ــاًء عل ــة وبن العام

يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه . 	1

أو  العامــة،  الجمعيــة  قبــل  مــن  المشــكلة  المراجعــة  لجنــة  فــي 

مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية 

-بموجــب ترخيــص مهنــي- إضافيــة يكلــف بهــا فــي الشــركة، وذلــك 

 
ً
باإلضافــة الــى المكافــأة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوا

فــي مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، 

 لنظــام الشــركات والنظــام األساســي.
ً
وفقــا

يجــوز أن تكــون مكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار . 	1

بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصاتــه والمهــام المنوطــة 

ــارات. ــه واســتقالله وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا وغيرهــا مــن االعتب ب

صرفــت . 	1 التــي  المكافــآت  أن  الهيئــة  أو  المراجعــة  للجنــة  تبيــن  إذا 

علــى  مبنيــة  التنفيذيــة  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  ألي 

معلومــات غيــر صحيحــة أو مضللــه تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة 

او تضمينهــا فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي، فيجــب إعادتهــا 

للشــركة، ويحــق للشــركة مطالبتــه بردهــا.

مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهد. 

تكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة وجميــع المزايــا التــي يحصــل أ. 

ــك  ــة وذل ــة العادي ــة العام ــا الجمعي ــا تقره ــدت – كم ــا – إن وج عليه

ــذا  ــي ه ــادرة ف ــمية الص ــات الرس ــرارات والتعليم ــع الق ــق م ــا يتواف بم

ــه. ــركات ولوائح ــام الش ــه نظ ــص علي ــا ن ــدود م ــي ح ــأن، وف الش

ــدل ب.   او ب
ً
ــا  معين

ً
ــا ــس اإلدارة مبلغ ــو مجل ــأة عض ــون مكاف ــوز ان تك يج

حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي 

ــا. ــذه المزاي ــن ه ــر م ــن أو أكث ــن اثنتي ــع بي ــوز الجم ــاح ويج االرب

يجــوز ج.  الشــركة، فــال  أربــاح  المكافــأة نســبة معينــة مــن  إذا كانــت 

أن تزيــد هــذه النســبة علــى )10%( مــن صافــي األربــاح، وذلــك بعــد 

 ألحــكام 
ً
خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــا

ــى  ــح عل ــع رب ــد توزي ــي، وبع ــركة األساس ــام الش ــركات ونظ ــام الش نظ

المســاهمين ال يقــل عــن )1%( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، علــى 

 مــع عــدد الجلســات 
ً
أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبا

.
ً
ــال ــون باط ــك يك ــف ذل ــر يخال ــو، وكل تقدي ــا العض ــي يحضره الت

فــي جميــع األحــوال، يجــب أال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو د. 

مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلغ خمســمائة 

، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.
ً
ألــف ريــال ســنويا

يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة ه. 

مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.

 لمــا ورد فــي البنــود الســابقة مــن هــذه المــادة تكــون مكافآت و. 
ً
اعمــاال

 للجــدول 
ً
ومزايــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وفقــا

أدناه:
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: أعضاء مجلس اإلدارة:
ً
اوال

المبلغالبيان

ثالثة األف ريال )3,000 ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مائة ألف ريال )100,000 ريال(مكافأة عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

صفر ريالمكافأة عضو مجلس اإلدارة التنفيذي

 ،
ً
ــنويا ــرى س ــدالت األخ ــات والب ــور االجتماع ــدل حض ــرف ب ــم ص يت

بينمــا يتــم صــرف المكافــأة الســنوية المقطوعــة بعــد اعتمادهــا 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة.

: أعضاء لجنة المراجعة:
ً
ثانيا

المبلغالبيان

ثالثة األف ريال )3,000 ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

ثالثون ألف ريال )30,000 ريال(مكافأة عضو اللجنة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

 ،
ً
ــنويا ــرى س ــدالت األخ ــات والب ــور االجتماع ــدل حض ــرف ب ــم ص يت

باإلضافــة إلــي صــرف المكافــأة الســنوية المقطوعــة.

: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
ً
ثالثا

المبلغالبيان

الفان ريال )2,000 ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

عشرون ألف ريال )20,000 ريال(مكافأة عضو اللجنة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

: أعضاء لجنة إدارة المخاطر:
ً
رابعا

المبلغالبيان

الفان ريال )2,000 ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

عشرون ألف ريال )20,000 ريال(مكافأة عضو اللجنة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

: أعضاء لجنة الحوكمة:
ً
خامسا

المبلغالبيان

الفان ريال )2,000 ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

عشرون ألف ريال )20,000 ريال(مكافأة عضو اللجنة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

مكافآت اإلدارة التنفيذيةه. 

تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة ســلم الرواتــب المحدد . 1

الحوافــز  وخطــط  وبرنامــج  التنفيذييــن  وكبــار  الموظفيــن  لجميــع 

بشــكل مســتمر واعتمادهــا وذلــك بنــاء علــى توصيــة مــن اإلدارة 

التنفيذيــة وتشــتمل مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة علــى مــا يلــي:

راتب أساسي. -

تأمين طبي له وألسرته. -

تأمين اجتماعي -

بدل انتقال أو تأمين وسيلة انتقال مناسبة. -

بدل سكن أو تأمين سكن مناسب له وألسرته. -

للتقييــم  -  
ً
ووفقــا األداء  بمؤشــرات  مرتبطــة  ســنوية  زيــادة 

الخصــوص. بهــذا  يتــم  الــذي  الســنوي 

للتقييــم  -  
ً
ووفقــا األداء  بمؤشــرات  مرتبطــة  ســنوية  مكافــأة 

الســنوي الــذي يتــم بهــذا الخصــوص.

مكافأة تحفيزية طويلة األجل إن وجدت. -

البــدالت والمزايــا األخــرى كبــدل تعليــم األبنــاء وتذاكــر الســفر لــه  -

ــة  ــأة نهاي ــر ومكاف ــة األج ــنوية مدفوع ــازة الس ــرته واإلج وألس

 لقانــون العمــل الســعودي والئحــة إدارة المــوارد 
ً
الخدمــة وفقــا

البشــرية بالشــركة.

ــس إدارة  - ــن مجل ــا م ــم اعتماده ــرى يت ــدالت اخ ــآت أو ب أي مكاف

ــركة. الش

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمراجعــة السياســات والخطــط . 2

مــا  برفــع  وتقــوم  التنفيذييــن  كبــار  لمكافــآت  العامــة  والبرامــج 

توصلــت إليــه مــن نتائــج لمجلــس اإلدارة العتمادهــا.

يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن . 3

وكبــار التنفيذييــن فــي ضــوء السياســات والخطــط والبرامــج العامــة 

التــي تقرهــا لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والمعتمــدة مــن مجلــس 

اإلدارة.

الحوافــز . 	 صــرف  بمراجعــة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تقــوم 

والمكافــآت الســنوية للرئيــس التنفيــذي ورفعهــا لمجلــس اإلدارة 

العتمادهــا.

صرف المكافآتو. 

تصــرف المكافــآت –وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي جــداول 
بالريــال  السياســة-  هــذه  فــي  المرفقــة  والمزايــا  المكافــآت 
الســعودي أو مــا يعادلــه بــأي عملــة اخــرى ويتــم الدفــع مــن 
خــالل قيــد مباشــر فــي الحســابات البنكيــة المحــددة مــن جانــب 

الشــخص المعنــي.

أحكام عامة	. 

ــاء . 1 ــأة أعض ــد مكاف ــى بن ــت عل ــس اإلدارة التصوي ــاء مجل ــوز ألعض ال يج

ــة. ــة العام ــاع الجمعي ــي اجتم ــس اإلدارة ف مجل

ــام . 2 ــركة، ونظ ــي للش ــام األساس ــة للنظ ــة مكمل ــذه السياس ــد ه تع

ــة. ــة الحوكم ــركة، والئح ــة الش حوكم

نــص فــي هــذه السياســة يطبــق بشــأنه . 3 يــرد بشــأنه  لــم  كل مــا 

المختصــة. الجهــات  مــن  الصــادرة  الصلــة  ذات  واللوائــح  األنظمــة 

اإلفصاحح. 

يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة  -

علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل 

الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن  الســنة 

ــس  ــاء المجل ــه أعض ــا قبض ــان م ــى بي ــك عل ــتمل كذل ــا، وأن يش المزاي

بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو 

 علــى بيــان بعــدد جلســات 
ً
إداريــة أو استشــارات، وأن يشــتمل أيضــا

المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر 

اجتمــاع للجمعيــة العامــة أو خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 

ــمبر. ديس

 دون اإلخــالل بمــا ورد فــي الفقــرة الســابقة مــن هــذه المــادة، تفصــح  -

الشــركة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه واإلدارة 

التنفيذيــة )أكبــر خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أكبــر 

ــر  المكافــآت علــى أن يكــون مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمدي

ــة. ــة الحوكم ــي الئح ــددة ف ــة المح ــات النظامي  للمتطلب
ً
ــا ــي( وفق المال
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2022مد 19	دول رقم ل

عضو المجلس

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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مكافات و بدالت أعضاء مجلس اإلدارة المنتهى في 2021/12/26

أواًل: األعضاء المستقلين

طارق عبد الرحمن السدحان

 100,000 

 1٨,000 

 1٨,000 

---

 1٨,000 

-------

 1٨,000 

-

طه محمد عبد الواحد ازهرى

 100,000 

 1٥,000 

 1٥,000 

---

 1٥,000 

-------

 1٥,000 

-

المجموع

 200,000 

 33,000 

 33,000 

---

 33,000 

-------

 33,000 

-

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

احمد حمود ابراهيم الذياب

 100,000 

 1٥,000 

 1٥,000 

   - 

   - 

   - 

 1٥,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 1٥,000 

   - 

المجموع

 100,000 

 1٥,000 

 1٥,000 

   - 

   - 

   - 

 1٥,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 1٥,000 

   - 

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

جورج عبد الكريم موسى

   - 

 1٥,000 

 1٥,000 

   - 

   - 

   - 

 1٥,000 

   - 

 1٥0,000 

   - 

   - 

   - 

 1٥0,000 

 304,3٧٥ 

 4٦٩,3٧٥ 

 13,٥1٥ 

احمد حسن احمد على

   - 

 1٥,000 

 1٥,000 

   - 

   - 

 1٥,000 

   - 

 3٨,٧20 

   - 

   - 

   - 

 3٨,٧20 

 ٩٨,٥٩٨ 

 1٥2,31٨ 

 ٦,٦24 

المجموع

   - 

 30,000 

 30,000 

   - 

   - 

   - 

 30,000 

   - 

 1٨٨,٧20 

   - 

   - 

   - 

 1٨٨,٧20 

 402,٩٧3 

 ٦21,٦٩3 

 20,13٩ 

مكافات و بدالت أعضاء مجلس اإلدارة الحالى

أواًل: األعضاء المستقلين

طه محمد عبد الواحد ازهرى

   - 

 ٦,000 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 
مشعل محمد صالح المقرن

   - 

 3,000 

 3,000 

   - 

   - 

   - 

 3,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 3,000 

   - 

سهل يوسف عبد الله 	مل الليل

   - 

 3,000 

 3,000 

   - 

   - 

   - 

 3,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 3,000 

   - 

المجموع

   - 

 12,000 

 12,000 

   - 

   - 

   - 

 12,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 12,000 

   - 

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

احمد حمود ابراهيم الذياب

   - 

 ٦,000 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 

المجموع

   - 

 ٦,000 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

  - 

 ٦,000 

   - 

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

جورج عبد الكريم موسى

   - 

 ٦,000 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 

احمد حسن احمد على

   - 

 ٦,000 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 ٦,000 

   - 

المجموع

   - 

 12,000 

 12,000 

   - 

   - 

   - 

 12,000 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

 12,000 

   - 
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى:

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى.د 20	دول رقم ل

عضو المجلسم

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها الحالية 

أو من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانونيداخل/ خارج المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة هنا للصناعات الغذائيةمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة هنا للصناعات الغذائيةاحمد حمود ابراهيم الذياب1

طه محمد عبد الواحد أزهري2

شركة باتك لالستثمار واألعمال 
--داخل المملكةشركة مطارات القابضةمساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية

--داخل المملكةشركة المياه الوطنية--داخل المملكةشركة رقمية للتحويل المالية

مساهمة عامةداخل المملكةشركة العثمان للبالستيك - تكوينمساهمة عامةداخل المملكةشركة زهرة الواحة للتجارةجورج عبد الكريم جورج موسى3

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة دانات القابضةمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة المفهوم الماسىمشعل محمد صالح المقرن4

سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥
الشركة السعودية العادة التمويل 
العقارى - احدى شركات صندوق 

االستثمارات العامة

مساهمة عامةداخل المملكةمجموعة سامبا المالية--داخل المملكة

--داخل المملكةالخير كابيتال السعودية--داخل المملكة

مساهمة عامةداخل المملكةشركة تكوين المتطورة للصناعاتمساهمة عامةداخل المملكةشركة زهرة الواحة للتجارةاحمد حسن احمد على٦
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2. لجان المجلس

 مــن الشــفافية، وتحقيــق أهــداف الشــركة، وتطويــر 
ً

 مــن إدارة الشــركة علــى رفــع فاعليــة الحوكمــة، وبغــرض تحقيــق درجــة عاليــة
ً
حرصــا

ــاًء علــى الكفــاءة  ــر ترشــيح أعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة في الشــركة واختيارهــم بن أدائهــا، فقــد تبنــت الشــركة معايي
والقــدرة علــى تمثيــل اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، بصــورة تكفــل توافــر الخبــرة والقــدرة والمعرفــة العلميــة والعمليــة التــي 
 
ً
مــن شــأنها أن تســهم في رفــع كفــاءة الشــركة اإلســتراتيجية والرقابيــة والتنظيميــة والتشــغيلية، وتحديــد مكافآتهــم وذلــك وفقــا

للمعاييــر والضوابــط الــواردة في نظــام الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات، واألنظمــة واللوائــح األخــرى ذات العالقــة.

لجنة المراجعةأ. 

ــي  ــال ف ــري وفّع ــن دور جوه ــه م ــوم ب ــا تق ــة لم ــة المدرج ــاهمة العام ــركات المس ــي الش ــة ف ــان الهام ــن اللج ــة م ــة المراجع ــد لجن ع
ُ
ت

اإلشــراف علــى أعمــال وإجــراءات المراجعــة الخارجيــة والمراجعــة الداخليــة وعمليــة الرقابــة الداخليــة وتطويــر النظم والخطــط المتعلقة 
بهــذه األنشــطة ومتابعــة تنفيذهــا والتــزام الشــركة وتوافقهــا مــع األنظمــة والمعاييــر المتعــارف عليهــا. وقــد أولــت أنظمــة هيئــة 
ــة  ــل الجمعي ــن قب ــكيلها م ــالل تش ــن خ ــة م ــة المراجع ــة للجن ــة خاص ــعودي أهمي ــركات الس ــام الش ــعودية ونظ ــة الس ــوق المالي الس

 ألحــكام المــادة )101( مــن نظــام الشــركات وتعزيــز إطــار عملهــا وصالحياتهــا. 
ً
العامــة وفقــا

رئيس اللجنة

هاني ممدوح علي السيد شريفاحمد خضر محمد حرارةطه محمد عبد الواحد ازهري مشعل محمد صالح المقرن

مدير إدارة المراجعة الداخلية والمخاطرعضو اللجنةعضو اللجنة
أمين سر اللجنة

: تكوين لجنة المراجعة
ً
اوال

ل بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة لجنــة مراجعــة أ. 
َّ
تشــك

ــو  ــم عض ــن بينه ــون م ــى أن يك ــم  عل ــن غيره ــاهمين أو م ــن المس م

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن   
ً
أيــا تضــم  وأال  األقــل  علــى  مســتقل 

ــد  ــة وال يزي ــن ثالث ــة ع ــاء اللجن ــدد أعض ــل ع ــب أال يق ــن، ويج التنفيذيي

الماليــة  بالشــؤون  مختــص  بينهــم  مــن  يكــون  وأن  خمســة،  عــن 

والمحاســبية.

وقــد تــم تعيــن لجنــة المراجعــة الحاليــة والمكونــة مــن ثالثــة أعضــاء ب. 

بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة فــى اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 

8 نوفمبــر 2021م الموافــق 3 ربيــع اآلخــر 1443 هـــ لمــدة ثــالث ســنوات 

تبــدء مــن 26 ديســمبر 2021م وتنتهــى فــى 25 ديســمبر 2024م.

 مستقال .ج. 
ً
يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا

تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة – بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس د. 

اإلدارة – الئحــة عمــل لجنــة  المراجعــة علــى أن تشــمل هــذه الالئحــة 

ضوابــط وإجــراءات عمــل اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد اختيــار أعضائهــا، 

وكيفيــة ترشــيحهم، ومــدة عضويتهــم، ومكافآتهــم، وآليــة تعييــن 

أعضائهــا بشــكل مؤقــت فــي حــال شــغور أحــد مقاعــد اللجنــة.

ــي ه.  ــن ف ــنتين الماضيتي ــالل الس ــل خ ــل أو كان يعم ــن يعم ــوز لم ال يج

حســابات  مراجــع  لــدى  أو  للشــركة،  الماليــة   أو  التنفيذيــة  اإلدارة 

 فــي لجنــة المراجعــة.
ً
الشــركة، أن يكــون عضــوا
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 مؤهالت وخبرات لجنة المرا	عةد 21	دول رقم ل

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

متقاعدطه محمد عبد الواحد أزهري1

رئيس المراجعة الداخلية بشركة مطارات - 
القابضة

كبير المدراء الماليين بشركة مطارات القابضة- 
المستشار االقتصادى شركة المياه الوطنية- 
المدير التنفيذى لتميز االعمال شركة المياه - 

الوطنية
الرئيس التنفيذى المالى شركة المياه الوطنية - 

بكالوريوس في المحاسبة 

نائب رئيس مجلس ادارة شركة زهرة الواحة للتجارة- 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة زهرة الواحة - 

للتجارة 
رئيس لجنة المراجعة شركة باتك لالستثمار واألعمال - 

اللوجستية
عضو مجلس إدارة بشركة باتك لالستثمار واألعمال - 

اللوجستية
عضو لجنة المخاطر شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني- 
عضو لجنة الترشيحات شركة الدرع العربي للتأمين - 

التعاوني
عضو مجلس إدارة شركة رقمية للتحويل المالية- 
رئيس لجنة المراجعة شركة رقمية للتحويل المالية- 
عضو لجنة المراجعة مركز وقاء- 
عضو لجنة المراجعة شركة حلول الشاملة المالية- 

الرئيس التنفيذى شركة مشعل محمد صالح المقرن2
المفهوم الماسى

رئيس ادارة المراجعة الداخلية الشركة التعاونية - 
للتأمين

رئيس ادارة المراجعة الداخلية شركة دوتشية - 
الخليج للتمويل

رئيس ادارة المراجعة الداخلية شركة الشرق - 
االوسط الخليجية

مشرف مراجعة مكتب كى بى ام جى- 

- ماجستير ادارة اعمال 
- بكالوريوس محاسبة 

عضو مجلس ادراة شركة زهرة الواحة للتجارة- 
عضو مجلس ادراة شركة دانات القابضة- 
عضو لجنة المراجعة شركة دوتشية الخليج للتمويل- 
عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية لتسجيل العقود- 

مدير مالي بشركة منوة للتجارة احمد خضر محمد حرارة3
والمقاوالت

مدير تنفيذي بمكتب أرنست ويونغ وشركتهم 
مشرف مراجعة بمكتب أثر اندرسونبكالوريوس محاسبةمحاسبون قانونيون

: أهداف لجنة المراجعة
ً
ثانيا

تعد األهداف الرئيسية للجنة المراجعة:

التحقــق مــن اســتيفاء وكفايــة أعمــال المراجعــة الداخليــة مــن خــالل . 1

مراجعــة فاعليــة الترتيبــات الخاصــة بــإدارة المراجعــة الداخليــة ومــدى 

اســتيفائها وكفايتهــا. 

يتــم . 2 التــي  للمواضـــــــيع  الشـــــــركة  إدارة  اســـــــتجابة  التحقــق مــن 

تحديدهــا ورصـــــــدها مــن خــالل نشـــــــاط وعمــل اللجنة خاصــة أعمال 

المراجعــة الداخليــة والمراجعــة الخارجيــة والتحقــق مــن اســتقاللها.   

ــة . 3 ــل وقيمــ ــدور وعم ــة لـ ــم الشـــــــــــــركــ ــول وتفه ــن قب ــق م التحق

المراجعــــة الــداخليــــة مــن خــالل اآلليــات المعمــول بها مثــــل التقرير 

ــة.  ــة الداخلي ــنوي للمراجع الس

قيــاس وتقييــم مســتوى فعاليــة نظــم الرقابــة والمراجعــة الداخليــة . 	

فــي الشــركة.

التحقــق مــن االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر والسياســات . 	

ذات العالقــة بنطــاق عمــل ومهــام ومســئوليات اللجنــة.

: اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها
ً
ثالثا

تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن 
الرقابــة  الماليــة وأنظمــة  التقاريــر والقوائــم  ســالمة ونزاهــة 
الداخليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

التقارير المالية  أ. 

قبــل . 1 للشــركة  والســنوية  األوليــة  الماليــة  القوائــم  دراســة 

عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها؛ 

لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

ــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا . 2 ــرأي الفنــي – بن ــداء ال إب

للشــركة عادلــة  الماليــة  اإلدارة والقوائــم  تقريــر مجلــس  كان 

تتيــح  التــي  المعلومــات  وتتضمــن  ومفهومــة  ومتوازنــة 

للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة 

وإســتراتيجيتها. عملهــا  ونمــوذج  وأدائهــا 

دراســة أي مســائل مهّمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر . 3

ــة. المالي

البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو . 	

مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع 

الحســابات.

التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة . 	

ــة. ــر المالي ــي التقاري ــواردة ف ال

دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وإبــداء . 	

الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.

المراجعة الداخلية  ب. 

وإدارة . 1 والماليــة  الداخليــة  الرقابــة  نظــم  ومراجعــة  دراســة 

الشــركة. فــي  المخاطــر 

دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات . 2

التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة . 3

المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة إن وجــدت –؛ للتحقــق مــن 

ــام  ــال والمه ــي أداء األعم ــا ف ــة وفعاليته ــوارد الالزم ــر الم تواف

المنوطــة بهــا. وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي، فعلــى 

اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى 

ــه. تعيين

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر إدارة المراجعــة الداخلية . 	

ــراح مكافآته. واقت

 مراجع الحسابات ج. 

الحســابات . 1 مراجعــي  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

التحقــق  بعــد  أدائهــم  وتقييــم  أتعابهــم  وتحديــد  وعزلهــم 

ــد  ــروط التعاق ــم وش ــاق عمله ــة نط ــتقاللهم ومراجع ــن اس م

. معهــم
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وموضوعيتــه . 2 الحســابات  مراجــع  اســتقالل  مــن  التحقــق 

وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي 

الصلــة. ذات  والمعاييــر  القواعــد  االعتبــار 

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق . 3

 فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق 
ً
مــن عــدم تقديمــه أعمــاال

أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.. 	

القوائــم . 	 علــى  ومالحظاتــه  الحســابات  مراجــع  تقريــر  دراســة 

اتِخــذ بشــأنها. مــا  الماليــة ومتابعــة 

ضمان االلتزام د. 

مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ . 1

بشــأنها. الالزمــة  اإلجــراءات  الشــركة 

التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات . 2

والتعليمــات ذات العالقــة.

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع . 3

إلــى  ذلــك  حيــال  مرئياتهــا  وتقديــم  العالقــة،  ذوي  األطــراف 

اإلدارة. مجلــس 

رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها . 	

ــن  ــي يتعي ــراءات الت ــا باإلج ــداء توصياته ــس اإلدارة، وإب ــى مجل إل

اتخاذهــا.

: اجتماعات اللجنة
ً
رابعا

تجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن )8( اجتماعات خالل السنة  المالية للشركة

: موجز تقرير اللجنة للجمعية العامة للشركة
ً
خامسا

ــل  ــى األق ــرات عل ــع م ــاع أرب ــة باالجتم ــاء اللجن ــع أعض ــزم جمي يلت
ــا. ــا لميثاقه ــك وفق ــن 2019 وذل ــداء م ــنة ابت ــي الس ف

ــة  ــم المالي ــة القوائ ــة بمراجع ــت اللجن ــك، قام ــى ذل ــة إل باإلضاف
الربــع ســنوية وغيرهــا مــن األمــور فــي بعــض الحــاالت عــن طريــق 
التمريــر. كمــا قامــت بالتفاعــل المنتظــم مــع اإلدارة والمراجعيــن 

الداخلييــن.

بنــاء علــى توصيــات المراجعــة الداخليــة أوصــت اللجنــة اإلدارة 
باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أنظمــة الرقابــة الداخليــة 
الممارســات. عــالوة علــى  العمــل وأفضــل  وفقــا الحتياجــات 
اللجنــة علــي قيــام اإلدارة بوضــع سياســة  اثنــت  ذلــك، فقــد 
أصحــاب  لتمكيــن  الســاخن  والخــط  المخالفــات  عــن  اإلبــالغ 
المصالــح مــن اإلبــالغ عــن حــاالت عــدم االمتثــال واالنحــراف عــن 

األخالقيــة. واالنتهــاكات  القائمــة  الممارســات 

قامــت اللجنــة بتقييم االســتقاللية لمراجــع الحســابات ومراجعة 
ــت  ــه قام ــاء علي ــم، وبن ــد معه ــروط التعاق ــم وش ــاق عمله نط

اللجنــة بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيحهم.

وموضوعيتــه  الحســابات  مراجــع  اســتقاللية  مــن  التحقــق 
القواعــد  مراعــاة  مــع  المراجعــة  أعمــال  وفعاليــة  وعدالتــه 

الصلــة. ذات  والمعاييــر 

مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للشركة.

مراجعــة تقاريــر المحاســب القانونــي والمالحظــات علــى القوائــم 
الماليــة.

واللوائــح  بالقوانيــن  الشــركة  التــزام  مــن  اللجنــة  تأكــدت 
العالقــة. ذات  والتعليمــات  والسياســات 

الصفةاالسم م
عدد االجتماعات )٨(
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استقالةلم يحضر حضر 

 سجل حضور ا	تماعات لجنة المرا	عة لعام 2022م والبالغ مجموعها )8( ا	تماعاتد 22	دول رقم ل

اتخــاذ  مــن  والتحقــق  الرقابيــة  الجهــات  تقاريــر  نتائــج  راجعــت 
بشــأنها. الالزمــة  االجــراءات 

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح ان تجريهــا الشــركة مــع 
ــة. ــراف ذوي العالق االط

للســنة  الســنوية  الماليــة  للقوائــم  اللجنــة  مراجعــة  بعــد 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022، تــرى اللجنــة أن القوائــم الماليــة، 
مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، تمتثــل لجميــع االنظمــة ذات 

الصلــة.

وعليــه أوصــت اللجنــة لمجلــس اإلدارة باعتمــاد القوائــم الماليــة 
الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022.

هاني ممدوح علي السيد شريف

مدير إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر
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: نتائــــج المراجعــــة الداخليــة وتقييــــم فاعليــة نظــام 
ً
سادسا

الرقابــة الداخليــة

الرقابيــة  الــدورة  الداخليــة وتطبيــق  الرقابــة  : أســس 
ً
أوال

داخــل الشــركة:

المراجعــة  لجنــة  تقــوم  الداخليــة  الرقابــة  تقاريــر  ضــوء  فــي 
وفــق  الشــركة  أنشــطة  لكافــة  الرقابيــة  الــدورة  بمراجعــة 

التاليــة: األســس 

التأكــد مــن ســالمة تطبيــق األنظمــة واللوائــح لتعزيــز الثقــة بتقاريــر . 1

الشــركات التابعــة.

والتشــغيلية . 2 والماليــة  اإلداريــة  واإلجــراءات  السياســات  تقييــم 

أعمالهــا. طبيعــة  وفــق  شــركة  لــكل  والتســويقية 

لهــذه . 3 الدوريــة  التقاريــر  فــي  الــواردة  المعلومــات  دقــة  ضمــان 

منهــا. والتحقــق  الشــركات 

ــد المشــاكل . 	 القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة عــن طريــق تحدي

ــة المانعــة. ــواع الرقاب والمعوقــات والعمــل علــى حلهــا كنــوع مــن أن

تتابــع لجنــة المراجعــة مــدى االلتــزام بتطبيــق برنامــج الرقابــة الماليــة . 	

المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة للرقابــة علــى اســتثمارات الشــركة.

: نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة الرقابــة الداخليــة 
ً
ــا ثاني

وفيمــا يلــي أهــم اإلجــراءات والمالحظــات الجوهريــة:

الســنة  خــالل  أعمــال  مــن  اللجنــة  بــه  قامــت  مــا  ضــوء  فــى 
إدارة  تقاريــر  علــى  وبنــاًء  2022م،  ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 
المراجعــة الداخليــة والمخاطــر لــم تظهــر عمليــات المراجعــة 
 فــي نظــام الضبــط الداخلــي، باإلضافــة 

ً
 جوهريــا

ً
الداخليــة ضعفــا

إلــى عــدم وجــود أي قصــور فــي نظــام الرقابــة الداخليــة وأن 
اســتمرار  مــع  مالئمــة،  الشــركة  فــي  واإلجــراءات  السياســات 
التوصيــة إلدارة الشــركة بالمتابعــة المســتمرة لتطويــر وتحســين 
كفــاءة وفاعليــة الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا وضــرورة 

وإجراءاتهــا. الشــركة  لسياســات  المســتمر  التحديــث 

علمــا بــأن الشــركة تعتمــد علــى تنفيــذ المراجعــة الداخليــة مــن 
قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة والمخاطــر مــن داخــل الشــركة 
قبــل  مــن  تعيينــه  وتــم  المراجعــة  لجنــة  قبــل  مــن  مرشــح 

اإلدارة. مجلــس 

: المخاطر وسياسة اإلدارة للتعامل معها:
ً
ثالثا

تعمــل الشــركة فــي بيئــة متعــددة المخاطــر وســريعة التغيــر 
شــأنها فــي ذلــك شــأن معظــم الشــركات، وفــي ظــل هــذه 
ــا  ــعة أعماله ــر وتوس ــدة لتطوي ــركة جاه ــعي الش ــات تس التحدي
المتاحــة،  االســتثمارية  الفــرص  جميــع  اســتغالل  خــالل  مــن 
 مــن الوعــي التــام بالمخاطــر المرتبطــة برؤيــة الشــركة 

ً
وانطالقــا

قامــت الشــركة بتحليــل وإدارة المخاطــر بهــدف حمايــة أعمالهــا 
وتفاعليــة  وقائيــة  تدابيــر  وتوفيــر  والمســتقبلية  الحاليــة 
للمخاطــر المحتملــة. تعمــل الشــركة علــى توحيــد االســتراتيجيات 
والعمليــات وكذلــك توجيــه وتدريــب الموظفيــن إلتبــاع طريقــة 
الشــركة مســتقبال  التــي قــد تواجــه  المخاطــر  موحــدة إلدارة 
للوصــول لهــذا الهــدف ومســاعداتها علــى تحقيــق أهدافهــا 
االســتراتيجية، تقــوم عمليــة إدارة المخاطــر علــى تحديــد وتحليــل 

األخطــار التــي تواجههــا الشــركة بطريقتيــن:

معالجتهــا  - علــى  والعمــل  المخاطــر  تحليــل  المخاطــر:  تقييــم 

تأثيرهــا فــي حالــة حدوثهــا. التقليــل مــن  أو  لتفــادي حدوثهــا 

االســتعداد  - مســتوي  رفــع  خــالل  مــن  األعمــال:  اســتمرارية 

حدوثهــا. حــال  المخاطــر  مــع  للتعامــل  والجاهزيــة 

قامــت  االســتراتيجية  الشــركة  أهــداف  تحقيــق  أجــل  ومــن 
ــة  ــر المتعلق ــم المخاط ــبة لتقوي ــراءات مناس ــع اج ــركة بوض الش
ــم  ــم لتقوي ــم الدع ــي تقدي ــة ال ــتراتيجية، باإلضاف ــرارات االس بالق

االســتراتيجية: األعمــال  ببعــض  المتعلقــة  المخاطــر 

: مفهوم إدارة المخاطر في الشركة:
ً

أوال

إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر المحتملــة 
وتطويــر اســتراتيجيات إدارتهــا لتضمــن التعامــل الوقائــي مــن 
تلــك المخاطــر وتيســير العمل علــى االكتشــاف المبكر للمشــاكل 
الفعليــة بهــدف تقليــل آثارهــا الســلبية علــى الشــركة، والتعامــل 
األمثــل لعمليــة إدارة المخاطــر هــو ترتيبهــا حســب األولويــة 
بحيــث يتــم معالجــة المخاطــر التــي قــد تنتــج عنهــا خســائر كبيــرة 

.
ً
أو آثــار جوهريــة بينمــا المخاطــر ذات التأثيــر االقــل تعالــج الحقــا

: لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر:
ً
ثانيا

إحــكام الرقابــة والســيطرة علــى المخاطــر المحيطة بأنشــطة الشــركة 	 

وأعمالها.

تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.	 

العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن.	 

 	 
ً
توفيــر الثقــة المناســبة لكافــة أصحــاب المصالــح بالشــركة، وخصوصــا

لحمايــة  وذلــك  والعمــالء  والمورديــن  والدائنيــن  المســاهمين 

القــدرة علــى توليــد األربــاح رغــم أي خســائر عارضــة التــي قــد تــؤدي إلــى 

ــا. ــدم تحقيقه ــاح أو ع ــض األرب تخفي

: فلسفة الشركة في التعامل مع المخاطر:
ً
ثالثا

تعتمــد فلســفة الشــركة علــي أن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي 
نشــاط هــادف للربــح وال ســيما فــي القطــاع الصناعــي، لــذا فــإن 
الشــركة تتعامــل مــع المخاطــر مــن خــالل تصنيفهــا إلــى أربعــة 

مجموعــات رئيســية وتشــمل مــا يلــي:

تجنــب المخاطــر: حيــث تعنــي محاولــة تجنــب األنشــطة التــي قــد . 1

تــؤدي إلــى حــدوث خطــر مــا.

ــذي . 2 ــتثمار ال ــم االس ــض حج ــك بتخفي ــم ذل ــث يت ــر: حي ــل المخاط  تقلي

ــر. ــل الخط ــي تحم ــن ف ــرا	 آخري ــر أو إش ــك الخط ــه ذل ــج عن ينت

 نقــل المخاطــر: ويتــم ذلــك عــن طريــق تأميــن الوســائل التــي تســاعد . 3

علــى قبــول الخطــر وتتــم عــادة مــن خــالل العقــود أو الوقايــة الماليــة 

مثــل عقــود التأميــن.

عنــد . 	 للخســائر  اإلدارة  قبــول  وتعنــي  المخاطــرة:  بتحمــل  القبــول 

الصغيــرة. المخاطــر  فــي   
ً

مقبــوال يكــون  قــد  وهــذا  وقوعهــا، 

: أهم المخاطر التي تواجه الشركة:
ً
رابعا

المخاطــر الموضحــة أدنــاه )ســواء اكانــت مخاطــر تشــغيلية أم 
مخاطــر تمويليــة ام مخاطــر الســوق( ال تشــمل جميــع المخاطــر 
الممكــن وجــود  بــل مــن  الشــركة،  أن تواجههــا  التــي يمكــن 
مخاطــر إضافيــة ولكنهــا إمــا غيــر معلومــة للشــركة خــالل الفتــرة 
الحاليــه، أو قــد تعتبرهــا الشــركة غيــر جوهريــة وال تعيــق عملهــا، 
وقــد قامــت الشــركة فــي ســبيل ذلــك بإعــداد ســجل للمخاطــر 
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ــض  ــوف تخف ــي س ــة الت ــاط الرقاب ــركة ونق ــه الش ــد تواج ــي ق الت
مــن أثــار تلــك المخاطــر إن حدثــت أو تعــوق حدوثهــا، ويمكــن 

إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:

تأثيــرات أ	مــة وبــاء »كوفيــد 19- كورونــا« علــي أنشــطة أ. 
الشــركة

ــن  ــة م ــام 2021 م حال ــن ع ــام م ــذه األي ــع ه ــم أجم ــش العال يعي
حــاالت الطــوارئ كمــا أعلنتهــا عــدة دول نتيجــة انتشــار وبــاء 
»كوفيــد 19- كورونــا«، بينمــا بــادرت المملكــة العربيــة الســعودية 
لمحاربــة  الوقائيــة  الصحيــة  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  بأخــذ 
ــن  ــان أوال م ــالمة اإلنس ــار س ــي االعتب ــذ ف ــي واألخ ــاء العالم الوب
ــادة  ــل اش ــه ومح ــذى ب ــاال تحت ــت مث ــن فكان ــون ومقيمي مواطن
وتقديــر لمجموعــة مــن قيــادات دول العالــم، وممــا ال شــك 
فيــه ان الكســاد االقتصــادي بتأثيــره علــي انخفــاض المبيعــات 

والصــادرات بــدول العالــم أجمــع.

التقلبات االقتصادية العالمية واأل	مات الماليةب. 

ال تتأثــر الشــركة باالقتصــاد المحلــي فحســب، بــل يمتــد التأثيــر 
علــى عملياتهــا وتوســعاتها إلــى الظــروف االقتصاديــة العالمية، 
 باألزمــات الماليــة العالميــة التــي تظهــر مــن حيــن 

ً
وتتأثــر قطعــا

آلخــر، ممــا قــد يضطــر عمــالء الشــركة الحالييــن والمحتمليــن 
إلــى خفــض اإلنفــاق علــى منتجــات الشــركة وبالتالــي التأثيــر علــى 
ربحيتهــا، ال ســيما وأن الشــركة لديهــا نســبة ليســت بالقليلة من 
العمــالء الخارجييــن خــارج المملكــة، كمــا قــد تتأثــر المؤسســات 
الماليــة التــي تتعامــل معهــا الشــركة، وال يمكــن التنبــؤ بوقــت أو 

قــوة أو مــدة أي تباطــؤ أو انتعــاش اقتصــادي الحــق.

األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليميةج. 

ــى  ــد إل ــي تمت ــية الت ــات السياس ــض التقلب ــة بع ــهد المنطق تش
ــر  ــد تؤث ــي ق ــركة والت ــا الش ــل معه ــي تتعام ــدول الت ــن ال ــر م كثي
 علــى الوصــول إلــى بعــض العمــالء فــي تلــك المناطــق، 

ً
ســلبا

وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى أحــد أهم أهــداف الشــركة االســتراتيجية 
ــل. ــادر الدخ ــع مص ــدة وتنوي ــواق جدي ــتهداف أس باس

البيئة التنافسيةد. 

 
ً
ــا  وثيق

ً
ــا ــا ارتباط ــتوى أرباحه ــم مس ــركة وتعظي ــو الش ــط نم يرتب

ــن  ــادي بي ــا الري ــى موقفه ــاظ عل ــس والحف ــى التناف ــا عل بقدرته
ــى  ــاظ عل ــالل الحف ــن خ ــة م ــة والدولي ــرى المحلي ــركات األخ الش
ــع  ــد تدف ــية ق ــة التنافس ــن البيئ ــا، ولك ــع منتجاته ــودة وتنوي ج
الشــركة إلــى خفــض بعــض أســعارها للحفــاظ علــى كبــار عمالئهــا 

ــوقية. ــا الس وحصته

الموردين الرئيسيينه. 

يعتبــر االعتمــاد علــى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام التــي 
تســتخدمها الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا مــن أعظــم المخاطــر 
المــورد  وأن  ســيما  ال   

ً
خاصــا  

ً
اهتمامــا الشــركة  توليهــا  التــي 

ــية  ــركة الرئيس ــطة الش ــى أنش ــر عل ــكل مباش ــر بش ــي يؤث الرئيس
إذا مــا توقــف التوريــد ألي ســبب أو امتنــع المــورد ألي اعتبــار 
 عــن أحقيتــه الحصريــة فــي تحديــد المســتويات الســعرية 

ً
فضــال

ــدرة  ــركة الق ــدى الش ــس ل ــرى لي ــة أخ ــن جه ــام، وم ــواد الخ للم
الكافيــة علــى اســتيراد تلــك المــواد مــن الســوق العالمــي بأســعار 
أعلــى العتبــارات الرســوم الجمركيــة والنقــل والتخزيــن والرســوم 

 عــن صعوبــة الحصــول علــى موافقــة الجهــات 
ً
األخــرى فضــال

.
ً
ــا ــر محلي ــج متوف ــتيراد منت ــة باس المعني

أسعار منتجات الطاقة والمواد الخامو. 

تعتمــد مبيعــات وربحيــة الشــركة بشــكل مباشــر علــى عنصريــن 
المــواد  وأســعار  الطاقــة  منتجــات  أســعار  وهمــا  رئيســيين 
ــة  ــا خاص ــؤ به ــركة التنب ــن الش ــي ال يمك ــعار الت ــك االس ــام، تل الخ
فــي  ارتفــاع  تضمنــت  التــي  األخيــرة  الحكوميــة  القــرارات  مــع 
بإمكانيــة  الرؤيــة  وضــوح  عــدم  مــع  الطاقــة  منتجــات  أســعار 
 باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار المــواد الخــام 

ً
زيادتهــا مســتقبال

، ومــن المتوقــع تكــرار ذلــك 
ً
حســب تقلــب أســعار النفــط عالميــا

 علــى قدرتهــا علــى إدراج 
ً
، ويعتمــد أداء الشــركة جزئيــا

ً
مســتقبال

هــذه التغيــرات فــي التكاليــف ضمــن أســعار بيــع المنتجــات.

توقف التشغيل والتعطل المفاجئ	. 

يتــم العمــل فــي الشــركة بنظــام تقســيم العمــل علــى األيــدي 
توقــف  بــدون  المصنــع  عمــل  اســتمرار  يضمــن  بمــا  العاملــة 
ــض  ــا	 بع ــبوع، وهن ــام األس ــة أي ــي كاف ــاعة ف ــدار الس ــى م وعل
المخاطــر التــي قــد تؤثــر ســلبا علــى الكفــاءة التشــغيلية للشــركة 
الحاســبات  أو  اآلالت  فــي  األعطــال  الطبيعيــة،  الكــوارث  مثــل 
اآلليــة، والحــوادث المتعلقــة بالموظفيــن المهميــن، وانقطــاع 
الكهربــاء أو المــاء، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف وانخفاض 
العائــدات واألربــاح، وال تســتطيع الشــركة تقديــم أي ضمانــات 
ــر  ــة معايي ــق كاف ــا بتحقي ــم قيامه ــا، رغ ــل عملياته ــدم تعط بع

ــتمرة. ــة المس ــة والوقائي ــة الدوري الصيان

نظام إدارة موارد الشركةح. 

أنظمــة  علــى  أساســي  بشــكل  الشــركة  إدارات  كافــة  تعتمــد 
أنشــطتها  علــى  والرقابــة  أصولهــا  إدارة  فــي  اآللــي  الحاســب 
وســجالتها الماليــة، باإلضافــة إلــى اســتخدام نظــام إدارة المــوارد  
ــي  ــغيلية، وبالتال ــة والتش ــة واإلداري ــا المالي ــع عملياته ــي جمي ف
فــإن أي خلــل ينشــأ بهــذا النظــام أو نــزاع علــى حقــوق ملكيتــه أو 
 علــى عمليــات الشــركة وسالســة العمــل 

ً
غيــره ســوف يؤثــر ســلبا

لديهــا، ولتفــادي ذلــك فــإن الشــركة تحرص علــى إجــراء التحديثات 
ــاريين  ــد االستش ــالل أح ــن خ ــة وم ــة دوري ــام بصف ــة للنظ الالزم
ــة  ــركات المختص ــد الش ــع أح ــد م ــري التعاق ــا يج ــن، كم المختصي

ــة. ــخة احتياطي ــا كنس ــات لديه ــة المعلوم ــن كاف لتخزي

أسعار تبادل العمالت ونسب الفائدة	. 

ــع  ــة م ــا الدولي ــا وصادراته ــع واردته ــي جمي ــركة ف ــل الش تتعام
 بالريــال الســعودي مثــل الــدوالر 

ً
 وثيقــا

ً
عمــالت ترتبــط ارتباطــا

األمريكــي واليــورو، وأي تذبــذب بيــن قيمــة الريــال الســعودي 
وأي مــن تلــك العمــالت قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات 
الشــركة وأرباحهــا، وأي تحــول ســلبي فــي أســعار الصــرف فــي 
األســواق التــي ال يهيمــن عليهــا الــدوالر يمكــن أن يكــون لهــا 
تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركة بســبب ارتبــاط الريــال الســعودي 
الــدوالر األمريكــي. فضــال عــن ذلــك، فــإن التقلبــات فــي  مــع 
أســعار الفوائــد بيــن البنــو	 الســعودية باإلضافــة إلــى تقلــب 
 وتأثيرهــا علــى المؤسســات الماليــة التــي 

ً
أســعار الفائــدة عالميــا

ــد   يمكــن أن يزي
ً
 أو مســتقبليا

ً
ــا قــد تتعامــل معهــا الشــركة حالي

مــن تكاليــف االقتــراض ويكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى نتائــج 
العمليــات.
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التغطية التأمينيةي. 

علــى الرغــم مــن أن الشــركة لديهــا عــدد مــن التغطيــات التأمينية 
ــك  ــة إال أن تل ــات التحويلي ــال الصناع ــي مج ــا ف ــة بعمله المرتبط
المخاطــر  الكامــل ضــد جميــع  التأميــن  البوالــص قــد ال توفــر 
الســوق  لظــروف  نتيجــة  بأعمالهــا  والمتعلقــة  المحتملــة 
المتغيــرة فــإن أقســاط التأميــن ونســب التحمــل فــي بعــض 
بوالــص التأميــن يمكــن أن تزيــد بصــورة كبيــرة فــي بعــض الحاالت. 
فقــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة كبيــرة فــي التكاليــف التشــغيلية 
وهــو مــا يــؤدي إلــى خفــض ربحيتهــا، وفــي ســبيل ذلــك عمــدت 
علــى  للحصــول  تأمينــي  مستشــار  مــع  التعاقــد  إلــى  الشــركة 
أفضــل الشــروط والتغطيــات التأمينيــة التــي تغطــي معظــم 

المخاطــر المحيطــة بأنشــطتها التشــغيلية.

البيئة التشريعية والتنظيمية	. 

تعمــل الشــركة فــي بيئة تشــريعية ديناميكيــة إذ تخضع الشــركة 
العربيــة  المملكــة  فــي  بهــا  المعمــول  والقوانيــن  لألنظمــة 
الســعودية، وقــد تخضــع هــذه القوانيــن واألنظمــة للتغيــر ممــا 
، كمــا قــد تقــوم 

ً
 أو إيجابــا

ً
قــد ينعكــس علــى أعمــال الشــركة ســلبا

الشــركة بتعديــل منتجاتهــا أو عملياتهــا لكــي يتماشــى نشــاطها 
مــع أيــة تغييــرات مســتقبلية فــي تلــك التشــريعات والقوانيــن، 
ولتقليــل األثــار الســلبية الناشــئة عــن أي مــن هــذه التغيــرات 
حــال وجودهــا، فــإن الشــركة تقــوم باالطــالع الدائــم علــى أي 
 أو فــي أي مــن 

ً
تعديــات تتــم علــى األنظمــة المعمــول بهــا محليــا

الــدول التــي يمتــد إليهــا نشــاطها، ثــم تقــوم بدراســة أثــر هــذه 
ــر  ــة التدابي ــاذ كاف ــم اتخ ــن ث ــا وم ــاق أعماله ــى نط ــات عل التعدي
الالزمــة لتقليــل آثارهــا أو محاولــة توظيفهــا بمــا يخــدم أعمالهــا.

قوانين وأنظمة العملل. 

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  التشــريعات  تتطلــب 
ــن  ــركات م ــي الش ــف ف ــعودة للوظائ ــبة س ــق نس ــد بتحقي التقي
خــالل برنامــج نطاقــات الــذي يتطلــب نســبة مــن الموظفيــن 
الشــركة  حققــت  وقــد  العامليــن،  إجمالــي  مــن  الســعوديين 
ــعودة  ــتمر لس ــعيها المس ــل س ــا تواص ــة، كم ــبة المطلوب النس
 مــع خطتهــا التوســعية التــي 

ً
عــدد مــن الوظائــف اإلداريــة تزامنــا

تتطلــب العديــد مــن العمالــة فــي أقســامها المختلفــة. وبالرغــم 
تنمــوي  كمتطلــب  الســعودة  بأهميــة  الشــركة  إيمــان  مــن 
طبيعــة  بســبب  وتحديــات  مصاعــب  تواجــه  أنهــا  إال  وطنــي، 
نشــاطها الصناعــي وعــدم مناســبة أعمالهــا للمواطنيــن طالبــي 
العمــل واعتمادهــا بشــكل رئيســي علــى العمالــة الوافــدة ممــا 
يصعــب معــه تحقيــق نســب الســعودة والتوطيــن، وتســتمر 
المخاطــر المرتبطــة بذلــك ال ســيما مــع ارتفــاع تكاليــف العمالــة 

والتوظيــف.

البيئة والسالمة والصحة المهنيةم. 

 مــن ســعي الشــركة إلــى تطبيــق أعلــى معــدالت األمــن 
ً
انطالقــا

ــي  ــا تبن ــى عاتقه ــذت عل ــد أخ ــة فق ــة المهني ــالمة والصح والس
ــر أكثــر صرامــة لتوفيــر متطلبــات وقائيــة للســالمة، ذلــك  معايي
الشــئ الــذي يرفــع مــن تكاليفهــا ممــا قــد ينعكــس بشــكل 
ســلبي علــى نتائــج أعمالهــا ومركزهــا المالــي، كمــا قــد تتأثــر 
حــال  فــي  ســلبي  بشــكل  المالــي  ومركزهــا  الشــركة  أعمــال 
مــع  التعامــل  عــن  تنتــج  قــد  ماديــة  أضــرار  أو  خســائر  حــدوث 
المــواد الخطــرة والســالمة أو فــي حــال وقــوع حــوادث أثنــاء 
عمليــات اإلنتــاج ال تكــون مغطــاة بوثائــق التأميــن أو نتجــت عــن 
حــوادث لــم يتــم تغطيتهــا بوثائــق تأميــن. لــذا تعتبــر الشــركة أن 
المحافظــة علــى صحــة وســالمة موظفيهــا ومواردهــا البشــرية 
أحــد أهــم األولويــات االســتراتيجية لهــا، كمــا أن كافــة مرافقهــا 

تخضــع إلــى معاييــر الســالمة المحليــة والدوليــة.
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لجنة الترشيحات والمكافآتب. 

رئيس اللجنة

عبدالمحسن سالم ناصر الغريميلمحمود محمد ذكي الغمرىطه محمد عبد الواحد ازهري تركي ناصر أحمد الشاهر

مدير إدارة الموارد البشريةعضو اللجنة
أمين سر اللجنة

المدير المالي التنفيذي
عضو اللجنة

تتمثل األهداف الرئيسية للجنة المكافآت والترشيحات في مساعدة مجلس إدارة الشركة للقيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

الشــركة 	  لموظفــي  والحوافــز  المكافــآت  خطــة  علــى  االشــراف 

تنفيذهــا. ومتابعــة 

علــى 	  العليــا  للقيــادات  اإلداري  التعاقــب  خطــط  علــى  اإلشــراف 

الشــركة. مســتوى 

اإلشــراف علــى عمليــة الترشــح لعضويــة المجلــس واللجــان المنبثقــه 	 

عنــه واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة والتأكــد مــن ربطهــا بــاألداء.

اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين. 	 

إدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان.	 

: تشكيل اللجنة
ً
اوال

ــة 	  ــكل لجن ش
ُ
ــركة، ت ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــتون م ــادة الس  للم

ً
ــا وفق

بقــرار مــن مجلــس اإلدارة، علــى أن تصــدر  الترشــيحات والمكافــآت 

اللجنــة  أعضــاء  اختيــار  قواعــد  للشــركة  العاديــة  العامــة  الجمعيــة 

عملهــا  وضوابــط  اللجنــة  مهــام  وتحديــد  عضويتهــم  ومــدة 

اإلدارة. مجلــس  مــن  اقتــراح  علــى  بنــاًء  وذلــك  أعضائهــا،  ومكافــآت 

وقــد تــم تعيــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الحاليــة والمكونــة مــن 	 

ثالثــة أعضــاء بقــرار مــن مجلــس االدارة فــى اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 

ــالث  ــدة ث ــى 1443 هـــ لم ــادى األول ــق 22 جم ــمبر 2021م المواف 26 ديس

ســنوات تبــدء مــن 26 ديســمبر 2021م وتنتهــى فــى 25 ديســمبر 2024م.

يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة أن ُيشــعر هيئــة الســوق الماليــة 	 

بأســماء أعضــاء اللجنــة وصفــات عضويتهــم خــالل خمســة أيــام عمــل 

مــن تاريــخ تعيينهــم وأي تغييــرات تطــرأ علــى ذلــك خــالل خمســة أيــام 

عمــل مــن تاريــخ حــدوث التغييــرات.

شــكل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر 	 
ُ
ت

التنفيذييــن ســواء مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم وينبغــي أال يقــل 

ــم  ــن بينه ــون م ــة يك ــى خمس ــد عل ــة وال يزي ــن ثالث ــا ع ــدد أعضائه ع

اختيــار  إدارة مســتقل علــي األقــل، وتكــون قواعــد  عضــو مجلــس 

أعضائهــا كمــا يلــي:

 مــن الخبــرات ذات العالقــة بمهام  	
ً
أن يكــون لــدى المرشــح ســجال

لجنــة الترشــيحات والمكافآت.

أن يكــون لــدى المرشــح إلمــام جيــد بأنشــطة الشــركة وأعمالهــا  	

والمهــارات والخبــرات المطلوبــة إلدارتهــا.

أن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي. 	

أال يكــون قــد صــدر بحــق المرشــح حكــم بارتــكاب عمــل ُمخــل  	

بالشــرف أو األمانــة أو مخالــف لألنظمــة واللوائــح فــي المملكــة 

ــر. ــد آخ ــي أي بل ــعودية أو ف ــة الس العربي

 لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات  	
ً
أال يكــون اختيــار المرشــح مخالفــا

العالقة. ذات 

ــى 	  ــة عل ــة اللجن ــدة عضوي  لم
ً
ــا ــم رئيس ــن بينه ــة م ــاء اللجن ــار أعض يخت

ــاب  ــال غي ــي ح ــتقلين، وف ــس اإلدارة المس ــاء مجل ــن أعض ــون م أن يك

رئيــس اللجنــة أو تعســره عــن االجتمــاع عــن بعــد يقــوم أعضــاء اللجنــة 

 لالجتمــاع.
ً
الحاضــرون بتعييــن رئيســا

يقــوم عضــو اللجنــة بتأديــة مهامــه مــن تاريــخ تعيينــه مــن مجلــس 	 

ــة: ــاالت اآلتي ــد الح ــي بأح ــه تنته ــا أن عضويت اإلدارة كم

انتهاء دورة مجلس اإلدارة. 	

إذا  	 بالتعويــض  الشــركة  بحــق  االخــالل  دون  وذلــك  اســتقالته 

وقعــت االســتقالة فــي وقــت غيــر مناســب.

ــه  	 ــام مهام ــى إتم ــة عل ــة الصحي ــن الناحي ــو م ــدرة العض ــدم ق ع

ــة. ــي اللجن ف

صــدور حكــم قضائــي بإشــهار إفالســه أو إعســاره أو طلبــه اجــراء  	

تســوية مــع دائنيــه.

اإلدانــة بارتــكاب عمــل ُمخــل بالشــرف واألمانــة أو بالتزويــر أو  	

بمخالفــة األنظمــة واللوائــح فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــر. ــد آخ ــي أي بل أو ف
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صــدور قــرار مــن مجلــس اإلدارة بإعفائــه مــن عضويــة اللجنــة ألي  	

مــن األســباب اآلتيــة:

إخاللــه بمســؤولياته ومهامــه وواجباتــه ممــا يترتــب عليــه  	

ضــرر بمصلحــة الشــركة.

تغيبــه عــن ثــالث اجتماعــات متتاليــة خــالل ســنة واحــدة  	

عــذر مشــروع. دون 

غيــر مــا ذكــر أعــاله مــن األســباب التــي يراهــا المجلــس وذلــك  	

دون اإلخــالل بحــق العضــو المعــزول تجــاه الشــركة بالمطالبة 

بالتعويــض إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت 

غيــر مناســب.

فقدانــه فــي أي وقــت ألي مــن قواعــد االختيــار لعضويــة لجنــة  	

ــة. ــذه الالئح ــب ه ــررة بموج ــآت المق ــيحات والمكاف الترش

ــا 	  ــابقة أو غيره ــاالت الس ــد الح ــة بأح ــاء اللجن ــد أعض ــز أح ــغر مرك إذا ش

 فــي المركــز 
ً
أثنــاء مــدة العضويــة، كان للمجلــس أن يعيــن عضــو ا

الشــاغر، علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم قواعــد االختيــار لعضويــة 

ــد  ــو الجدي ــل العض ــة، ويكم ــذه الالئح ــي ه ــا ف ــار إليه ــة والمش اللجن

ــلفه. ــدة س م

يكون للجنة أمين سر يعين من قبل مجلس اإلدارة.	 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارةم

متقاعدطه محمد عبد الواحد أزهري1
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مدير عام الموارد البشرية تركي ناصر أحمد الشاهر2
بشركة عبر للمقاوالت

المدير اإلداري شركة ارابتك جاردان وشركاه- 
المدير اإلداري شركة هنا للصناعات الغذائية- 
المدير اإلداري ومدير الموارد البشرية شركة - 

الحربي للتجارة والمقاوالت
المدير العام شركة مشاعل الرواد- 
المدير اإلداري ومدير الموارد البشرية شركة - 

استثمار الخليج
المدير اإلداري مجموعة السيف- 

عضو لجنة الترشيحات والمكافات شركة زهرة الواحة دبلومة في الحساب األلى
للتجارة

المدير التنفيذي المالي بشركة محمود محمد ذكي الغمرى3
زهرة الواحة للتجارة

مدير حسابات شركة زهرة الواحة للتجارة- 
مدير حسابات والتكاليف بشركة يونيون - 

تكنولوجي - مجموعة يونيون اير - مصر
مدير حسابات بشركة يونيون تكنولوجي - - 
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المملكة العربية السعودية

- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة
- دبلوم في إدارة االعمال

- دبلوم برنامج أخصائي إدارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد والتموين 
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عضو لجنة الترشيحات والمكافات شركة زهرة الواحة 
للتجارة

أمین سر مجلس اإلدارة

 مؤهالت وخبرات لجنة الترشيحات والمكافأتد 23	دول رقم ل

: اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت
ً
ثانيا

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة . 1

التنفيذيــة. واإلدارة 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم . 2

 للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي 
ً
وفقــا

شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.

إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس . 3

التنفيذيــة. اإلدارة  وظائــف  وشــغل  اإلدارة 

تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال مجلــس . 	

اإلدارة.

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات . 	

لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة.

وتقديــم . 	 التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  هيــكل  مراجعــة 

إجراؤهــا. يمكــن  التــي  التغييــرات  شــأن  فــي  التوصيــات 

التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم . 	

وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

ــرى. ــركة أخ إدارة ش

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذيين واألعضــاء غيــر التنفيذيين . 	

واألعضــاء المســتقلين وكبــار التنفيذيين.

وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس . 	

ــن. ــار التنفيذيي اإلدارة أو كب

تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح الحلــول . 10

لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.

ــدم . 11 ــتقلين، وع ــاء المس ــتقالل األعض ــن اس ــنوي م ــكل س ــد بش التأك

وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

ــرى. ــركة أخ إدارة ش
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إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان . 12

المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى مجلــس 

 العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى 
ً
اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدا

أن يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح 

ــا. ــن تنفيذه ــق م ــا، والتحق عنه

توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت . 13

المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة.

المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا . 	1

فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا.

ــان . 	1 ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــآت أعض ــس اإلدارة بمكاف ــة لمجل التوصي

للسياســة   
ً
وفقــا بالشــركة  التنفيذييــن  وكبــار  عنــه  المنبثقــة 

المعتمــدة.

: مهام ومسؤوليات اللجنة
ً
ثالثا

فــي ضــوء مــا نصــت عليــه القواعــد المنظمــة للجنــة الترشــيحات 
ــة  ــن هيئ ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــي الئح ــآت ف والمكاف

الســوق الماليــة، تكــون مهــام ومســؤوليات اللجنــة كمــا يلــي:

: المكافآت
ً
أوال

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 	 

اإلدارة  مجلــس  إلــى  ورفعهــا  التنفيذيــة،  واإلدارة  عنــه  المنبثقــة 

 العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن 
ً
للنظــر فيهــا تمهيــدا

ــاح  ــاألداء، واإلفص ــط ب ــر ترتب ــاع معايي ــة اتب ــك السياس ــي تل ــى ف يراع

عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا.

مراجعــة سياســة المكافــآت بشــكل دوري للتأكــد مــن مالءمتهــا 	 

ذات  والتنظيمــات  التشــريعات  علــى  تطــرأ  قــد  التــي  للتغيــرات 

العالقــة، وأهــداف الشــركة اإلســتراتيجية والمهــارات والمؤهــالت 

ــرات  ــوص التغيي ــس اإلدارة بخص ــة لمجل ــا، والتوصي ــة لتحقيقه الالزم

المقترحــة علــى هــذه السياســة.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه 	 

للسياســة   
ً
وفقــا بالشــركة  التنفيذييــن  وكبــار  منــه  المنبثقــة 

للشــركة. العاديــة  العامــة  الجمعيــة  مــن  المعتمــدة 

الشــركة، 	  فــي  للموظفيــن  تمنــح  التــي  المكافــآت  أنــواع  تحديــد 

بشــأنها. والتوصيــة 

المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس 	  إعــداد تقريــر ســنوي عــن 

اإلدارة ولجانــه المنبثقــة منــه وكبــار التنفيذييــن علــى أن يتضمــن 

 للعالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة 
ً
هــذا التقريــر توضيحــا

المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحرافــات جوهريــة عــن هــذه 

السياســة.

: الترشيحات
ً
ثانيا

مجلس اإلدارة. 	

والتوصيــة 	  اإلدارة،  مجلــس  لعضويــة  ومعاييــر  سياســة  إعــداد 

للمجلــس بشــأنها، وذلــك العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة 

للشــركة.

 	 
ً
وفقــا المجلــس  لعضويــة  بالترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

المعتمــدة. العضويــة  لسياســة 

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة 	 

والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  وإعــداد  اإلدارة،  مجلــس  لعضويــة 

المطلوبــة.

ــن 	  ــد م ــكل دوري للتأك ــس اإلدارة بش ــة مجل ــة عضوي ــة سياس مراجع

ــات  ــريعات والتنظيم ــى التش ــرأ عل ــد تط ــي ق ــرات الت ــا للتغي مالءمته

والمهــارات  اإلســتراتيجية  الشــركة  وأهــداف  العالقــة،  ذات 

اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  لتحقيقهــا،  الالزمــة  والمؤهــالت 

السياســة. هــذه  علــى  المقترحــة  التغييــرات  بخصــوص 

الترشــح لعضويــة 	  للراغبيــن فــي  المصالــح  دراســة حــاالت تعــارض 

بشــأنها. والتوصيــة  اإلدارة،  مجلــس 

دراســة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي شــأن التغييــرات 	 

التــي يمكــن إجراؤهــا.

واقتــراح 	  اإلدارة،  مجلــس  فــي  والقــوة  الضعــف  جوانــب  تحديــد 

الشــركة. مصلحــة  مــع  يتفــق  بمــا  معالجتهــا 

وضــع اإلجــراءات فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 	 

أعضــاء لجانــه المنبثقــة منــه، والتوصيــة فــي شــأنها.

مجلــس 	  أعمــال  لتقييــم  األداء  بمعاييــر  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

منــه. المنبثقــة  ولجانــه  وأعضائــه  اإلدارة 

أعضاء مجلس اإلدارة. 	

ــس 	  ــال مجل ــه ألعم ــو تخصيص ــى العض ــب عل ــذي يج ــت ال ــد الوق تحدي

اإلدارة.

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، وعــدم 	 

وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

ــرى. ــركة أخ إدارة ش

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذيين واألعضــاء غيــر التنفيذيين 	 

واألعضاء المســتقلين.

ــس أو 	  ــو المجل ــزل عض ــيح أو ع ــادة ترش ــس اإلدارة بإع ــة لمجل التوصي

ــه. ــة من ــان المنبثق ــاء اللج أعض

ــج أو 	  ــن نتائ ــه م ــل إلي ــا تتوص ــس اإلدارة بم ــغ مجل ــة أن تبل ــى اللجن عل

ــفافية. ــرارات بش ــن ق ــذه م تتخ

كبار التنفيذيين. 	

المناســبة 	  والمعاييــر  بالسياســات  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

لتعييــن كبــار التنفيذييــن وتحديــد القــدرات والمهــارات المطلوبــة، 

ومراجعتهــا بشــكل دوري للتأكيــد مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد 

تطــرأ علــى أهــداف الشــركة اإلســتراتيجية والمهــارات والمؤهــالت 

لتحقيقهــا. الالزمــة 

الهيــكل 	  ومراجعــة  التنفيذييــن  لكبــار  الوظيفــي  الوصــف  وضــع 

التنظيمــي فــي الشــركة ورفــع التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي 

إجراؤهــا. يمكــن 

إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي واحاطته بها.	 

مراجعــة واعتمــاد أهــداف الشــركة المرتبطــة بتعويضــات الرئيــس 	 

التنفيــذي.

بقيــادة 	  قيامــه  لضمــان   
ً
ســنويا التنفيــذي  الرئيــس  أداء  مراجعــة 

للشــركة. فعالــة 

التطويــر اإلداري وخطــط اإلحــالل الوظيفــي لكبــار 	  برامــج  مراجعــة 

التنفيــذي. الرئيــس  مــع  بالتنســيق  التنفيذييــن 

الواجــب 	  األداء(  مؤشــرات  فيهــا  )بمــا  التقويــم  أهــداف  مراجعــة 

التحفيــز. وبرامــج  المكافــآت  ضمــن  تحقيقهــا 
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إعــداد تقريــر ســنوي عــن المكافــآت المدفوعــة لــإلدارة التنفيذيــة 	 

إلدراجــه فــي تقريــر الشــركة الســنوي بمــا يتوافــق مــع الضوابــط 

المطبقــة. واألنظمــة 

أحــد 	  مركــز  شــغور  حــال  فــي  الوظيفــي  التعاقــب  إجــراءات  وضــع 

ــيحات  ــة الترش ــن لجن ــأنها. لتتمك ــي ش ــة ف ــن والتوصي ــار التنفيذيي كب

تأديــة مهامهــا، ويكــون للجنــة الصالحيــات اآلتيــة: والمكافــآت مــن 

طلــب المعلومــات والبيانــات التــي مــن شــأنها مســاعدة اللجنــة  	

فــي دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا، أو التــي تحــال إليهــا 

مــن مجلــس اإلدارة.

مــن  	 أو  المختصيــن  أو  الخبــراء  مــن  تــراه  بمــن  االســتعانة 

ــا  ــن مهامه ــدرج ضم ــي تن ــات الت ــة الموضوع ــي دراس ــم ف غيره

اإلدارة. مجلــس  موافقــة  بعــد  وذلــك  ومســؤولياتها، 

: البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدين
ً
ثالثا

ألعضــاء  تعريفــي  برنامــج  بوضــع  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
ــركة  ــاط الش ــج نش ــي البرنام ــث يغط ــتجدين بحي ــس المس المجل

والقانونيــة. الماليــة  وجوانبهــا  أعمالهــا  وطبيعــة 

: مهام ومسؤوليات أخرى
ً
رابعا

ــي 	  ــكل التنظيم ــة الهي ــع ومراجع ــي وض ــس اإلدارة ف ــاعدة مجل مس

ــركة  ــن الش ــة بي ــم العالق ــذي ينظ ــغيلي ال ــوذج التش ــركة والنم للش

واألطــراف ذات العالقــة.

مــن 	  والتأكــد  الموظفيــن  تظلمــات  سياســة  تطبيــق  مراقبــة 

. ليتهــا فعا

: صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت
ً
رابعا

تأديــة مهامهــا،  الترشــيحات والمكافــآت مــن  لتتمكــن لجنــة 
 لألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، يكــون لهــا الصالحيــات 

ً
ووفقــا
ــة: اآلتي

حــق التحــري عــن أي أمــر يدخــل ضمــن اختصاصاتهــا ومهامهــا، أو أي 	 

موضــوع يطلبــه المجلــس علــى وجــه التحديــد.

حــق االســتعانة بالمشــورة القانونيــة والفنيــة مــن أيــة جهــة خارجيــة 	 

 
ً
ضروريــا ذلــك  كان  متــى  أخــرى  مســتقلة  استشــارية  جهــة  أيــة  أو 

لمســاعدة اللجنــة فــي أداء مهامهــا. 

ــجالت 	  ــات والس ــات والمعلوم ــة البيان ــى كاف ــالع عل ــة االط ــق للجن يح

المتعلقــة بالمكافــآت والتعويضــات بالشــركة واالطــالع علــى تقاريــر 

ــن. ــة بالتنفيذيي ــب اإلداري الخاص التعاق

تتحمل الشركة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها.	 

: اجتماعات اللجنة
ً
خامسا

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر على األقل

 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور ا	تماعات اللجنة والبالغ مجموعها عدد )2( ا	تماعد 24	دول رقم ل

الصفةاالسم م
عدد االجتماعات )2(

نسبة الحضور
2022/02/272022/12/25

100%رئيس اللجنةطه محمد عبد الواحد أزهري1

٥0%عضو اللجنةتركي ناصر أحمد الشاهر2

100%عضو اللجنةمحمود محمد ذكي الغمرى3

استقالةلم يحضر حضر 
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لجنة إدارة المخاطرت. 

المراجعــــة  إدارة  الــــى  المخاطــــر  إدارة  مهــــام  اســــتناد  تــــم 
الداخليــــة وكذلــك مهــام لجنــة المخاطــر إلــى لجنــة المراجعــة 
بقــــرار مجلــــس اإلدارة فــــي اجتماعــــه رقم 4 لعام 2019 بتاريخ 17-

 علــى توصيــة مــن لجنــة المراجعــة.
ً
07-2019م بنــاءا

: تشكيل لجنة إدارة المخاطر
ً
اوال

ل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة تســمى )لجنــة 
َّ
تشــك

إدارة المخاطــر( يكــون رئيســها وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن. وُيشــترط أن يتوافــر فــي أعضائها 
والشــؤون  المخاطــر  بــإدارة  المعرفــة  مــن  مالئــم  مســتوى 

الماليــة.

: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
ً
ثانيا

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

ــب . 1 ــا يتناس ــر بم ــاملة إلدارة المخاط ــات ش ــتراتيجية وسياس ــع إس وض

تنفيذهــا  مــن  والتحقــق  الشــركة،  أنشــطة  وحجــم  طبيعــة  مــع 

ومراجعتهــا وتحديثهــا بنــاًء علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة 

للشــركة

ــركة . 2 ــا الش ــرض له ــد تتع ــي ق ــر الت ــول للمخاط ــتوى مقب ــد مس تحدي

ــه. ــركة ل ــاوز الش ــدم تج ــن ع ــق م ــه والتحق ــاظ علي والحف

التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها بنجــاح، . 3

 
ً
مــع تحديــد المخاطــر التــي تهــدد اســتمرارها خــالل االثنــي عشــر شــهرا

القادمــة.

اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم . 	

وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 

ــا. ــور به ــه القص ــد أوج ــك لتحدي ــركة؛ وذل الش

إعــادة تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر وتعّرضهــا لهــا . 	

ســبيل  علــى  التحمــل  اختبــارات  إجــراء(  خــالل  )مــن  دوري  بشــكل 

المثــال.

إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة . 	

إلدارة هــذه المخاطــر، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة.

بــإدارة . 	 المتعلقــة  المســائل  حــول  للمجلــس  التوصيــات  تقديــم 

المخاطــر.

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.. 	

مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع توصيــات بشــأنه . 	

قبــل اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

ــي . 10 ــطة الت ــن األنش ــر ع ــي إدارة المخاط ــتقالل موظف ــن اس ــق م التحق

ــر. ــركة للمخاط ــرض الش ــا تع ــأ عنه ــد ينش ق

ــة . 11 ــر المحيط ــر للمخاط ــي إدارة المخاط ــتيعاب موظف ــن اس ــق م التحق

ــادة الوعــي بثقافــة المخاطــر. بالشــركة، والعمــل علــى زي

ــي إدارة . 12 ــر ف ــد تؤث ــائل ق ــن مس ــة م ــة المراجع ــره لجن ــا تثي ــة م مراجع

ــركة. ــي الش ــر ف المخاط

مكافآت وبدالت لجان المجلس
 مكافآت وبدالت حضور الجلسات المدفوعة ألعضاء اللجان خالل عام 2022مد 25	دول رقم ل

مكافات و بدالت أعضاء لجان مجلس اإلدارة المنتهى في 2021/12/26

المكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور الجلسات(

المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المراجعة

 ٥4,000  24,000  30,000 طارق عبد الرحمن السدحان1

 ٥1,000  21,000  30,000 طه محمد عبد الواحد أزهرى2

 ٥4,000  24,000  30,000 أحمد خضر محمد حرارة3

 1٥٩,000  ٦٩,000  ٩0,000 المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

 2٦,000  ٦,000  20,000 طارق عبد الرحمن السدحان1

 24,000  4,000  20,000 تركى ناصر أحمد الشاهر2

 ٦,000  ٦,000 -محمود محمد ذكى الغمرى3

 ٥٦,000  1٦,000  40,000 المجموع

13,0000٨٥,00021٥.000المجموع الكلي
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اإلدارة التنفيذية 	. 

بموجــب  اإلدارة  لمجلــس  المقــررة  االختصاصــات  مراعــاة  مــع 
اإلدارة  تختــص  التنفيذيــة،  ولوائحــه  الشــركات  نظــام  أحــكام 
واإلســتراتيجيات  والسياســات  الخطــط  بتنفيــذ  التنفيذيــة 
ويدخــل  أغراضهــا.  يحقــق  بمــا  للشــركة  الرئيســية  واألهــداف 

يلــي: مــا  ومهامهــا  التنفيذيــة  اإلدارة  اختصاصــات  ضمــن 

المعتمــدة مــن . 1 للشــركة  الداخليــة  السياســات واألنظمــة  تنفيــذ 

اإلدارة. مجلــس 

اقتــراح اإلســتراتيجية الشــاملة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســية . 2

والمرحليــة وسياســات وآليــات االســتثمار، والتمويــل، وإدارة المخاطر، 

وخطــط إدارة الظــروف اإلداريــة الطارئــة وتنفيذهــا.

وإســتراتيجياتها . 3 للشــركة  األمثــل  الرأســمالي  الهيــكل  اقتــراح 

الماليــة. وأهدافهــا 

الرئيســية للشــركة وتملــك األصــول . 	 الرأســمالية  النفقــات  اقتــراح 

فيهــا. والتصــرف 

إلــى . 	 ورفعهــا  للشــركة  والوظيفيــة  التنظيميــة  الهيــاكل  اقتــراح 

اعتمادهــا. فــي  للنظــر  اإلدارة  مجلــس 

ــا، . 	 ــام عليه ــراف الع ــة واإلش ــة الداخلي ــط الرقاب ــة وضواب ــذ أنظم تنفي

ــمل: وتش

تنفيذ سياسة تعارض المصالح .أ. 

تطبيــق األنظمــة الماليــة والمحاســبية بشــكل ســليم، بمــا فــي ب. 

ذلــك األنظمــة ذات الصلــة بإعــداد  التقاريــر الماليــة.

تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة لقيــاس وإدارة المخاطــر؛ وذلــك ت. 

بوضــع تصــور عــام عــن المخاطــر  التــي قــد تواجه الشــركة وإنشــاء 

بيئــة ملمــة بثقافــة الحــد مــن المخاطــر علــى مســتوى الشــركة 

ــاب  ــن أصح ــم م ــس اإلدارة وغيره ــع مجل ــفافية م ــا بش وطرحه

المصالــح.

تنفيــذ قواعــد الحوكمــة الخاصــة بالشــركة بفعاليــة – بمــا ال يتعــارض . 	

مــع أحــكام هــذه الالئحــة واقتــراح تعديلهــا عنــد الحاجــة.

الشــركة . 	 تقيــد  تضمــن  التــي  واإلجــراءات  السياســات  تنفيــذ 

باألنظمــة واللوائــح والتزامهــا باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة 

المصالــح. وأصحــاب  للمســاهمين 

تزويــد مجلــس اإلدارة بالمعلومــات الالزمــة لممارســة اختصاصاتــه . 	

ــي: ــا يل ــال م ــه حي ــم توصيات وتقدي

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .أ. 

حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األساســي أو ب. 

تقريــر اســتمرارها .

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة .ت. 

تكوين احتياطيات إضافية للشركة .ث. 

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية .ج. 

مثــل . 10 للعامليــن،  منــح 
ُ
ت التــي  المكافــآت  وأنــواع  سياســة  اقتــراح 

ــي  ــآت ف ــاألداء، والمكاف ــة ب ــآت المرتبط ــة، والمكاف ــآت الثابت المكاف

شــكل أســهم.

ــرز . 11 ــدم المح ــأن التق ــة بش ــر المالي ــة وغي ــة المالي ــر الدوري ــداد التقاري إع

فــي نشــاط الشــركة في ضــوء خطط وأهــداف الشــركة اإلســتراتيجية، 

وعــرض تلــك التقاريــر علــى مجلــس اإلدارة.

عــن . 12  
ً
فضــال أنشــطتها،  وتســيير  للشــركة  اليومــي  العمــل  إدارة 

مكافات و بدالت أعضاء لجان مجلس اإلدارة الحالى

المكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور الجلسات(

المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المراجعة

 3,000  3,000 -طه محمد عبد الواحد أزهري1

 3,000  3,000 -مشعل محمد صالح المقرن2

 3,000  3,000 -أحمد خضر محمد حرارة3

 ٩,000  ٩,000 -المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

 2,000  2,000 -طه محمد عبد الواحد أزهري1

 2,000  2,000 -تركي ناصر أحمد الشاهر2

 2,000  2,000 -محمود محمد ذكي الغمرى3

٦,000 ٦,000 -المجموع

1٥,0001٥,000-المجموع الكلي
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: وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين 
ً
اوال

 وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذييند 26	دول رقم ل

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذيجورج عبد الكريم جورج موسى1

- مدير عام المبيعات بشركة زهرة الواحة للتجارة
- مدير عام المبيعات بشركة زهرة الواحة للتجارة

- مدير عام المبيعات بشركة العثمان 
للبالستيك - تكوين

- عضو مجلس ادارة شركة زهرة الواحة بكالوريوس في التسويق والمبيعات
للتجارة

المدير التنفيذي الماليمحمود محمد ذكي الغمرى2

مدير حسابات بشركة زهرة الواحة للتجارة- 
مدير حسابات والتكاليف ب شركة يونيون - 

تكنولوجي - مجموعة يونيون اير - مصر
مدير حسابات ب شركة يونيون تكنولوجي - - 

مجموعة يونيون اير - مصر
مدير حسابات ب شركة خالد الموسى لألثاث - - 

المملكة العربية السعودية
محاسب مالي ومحاسب تكاليف بالشركة - 

الهندسية للصناعات - مجموعة يونيون 
اير - مصر

مراجع حسابات خارجي بمكتب مراجع حسابات - 
مصر

- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة
- دبلوم في إدارة االعمال

- دبلوم برنامج أخصائي إدارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد والتموين 
APICS CPIM

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة 
زهرة الواحة للتجارة

-دورات تدريبية في االمداد والتموين-مدير إدارة االمداد والتموينراكان احمد حمود ابراهيم الذياب3

مدير االنتاج والصيانةعبد المجيد فهد البازعي4
مدير االنتاج والصيانة شركة العبيكان للصناعات - 

-بكالوريوس الهندسة التقنيةالبالستيكية

مدير مراقبة الجودة بشركة تكوين المتطورة مدير إدارة الجودةاحمد حسن احمد على٥
للصناعات

بكالوريوس في الكيمياء
دبلوم في الكيمياء التحليلية

- عضو مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

مدير إدارة المبيعاتياسر غنام عرفات الخطيب٦

- مشرف مبيعات ببرنامج تقسيط
- منسق مبيعات بشركة كوبترا جرافيك

- منسق مبيعات بشركة النورس للمياه الصحية
بكالوريوس تقنية المعلومات تخصص 

-انظمة المعلومات الحاسوبية

- مدير ادارى بشركة هنا للصناعات الغذائيةمدير إدارة الموارد البشريةعبد المحسن ناصر سالم الغريميل٧
-دورات تدريبية في الموارد البشرية- سكرتير تنفيذي بشركة هنا للصناعات الغذائية

بكالوريوس علوم الحاسب - تخصص مهندس نظم بشركة زهرة الواحة للتجارةمدير إدارة تقنية المعلومات المكلففيصل محمد قطيم العرجانى٨
-نظم المعلومات

إدارة مواردهــا بالشــكل األمثــل وبمــا يتفــق مــع أهــداف الشــركة 

. تيجيتها وإســترا

المشــاركة الفعالــة فــي بنــاء ثقافــة القيــم األخالقيــة وتنميتهــا . 13

داخــل الشــركة.

تنفيــذ نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر، والتحقــق مــن فعاليــة . 	1

تلــك النظــم وكفايتهــا والحــرص علــى االلتــزام بمســتوى المخاطــر 

المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة.

ــا، . 	1 ــركة وتطويره ــل الش ــة بعم ــة المتعلق ــات الداخلي ــراح السياس اقت

والمســؤوليات  واالختصاصــات  المهــام  تحديــد  ذلــك  فــي  بمــا 

المختلفــة. التنظيميــة  المســتويات  إلــى  الموكلــة 

اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.. 	1

اقتــراح الصالحيــات التــي تفــوض إليهــا، وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة . 	1

عــن  دوريــة  تقاريــر  اإلدارة  مجلــس  إلــى  ترفــع  أن  علــى  التفويــض، 

الصالحيــات. لتلــك  ممارســاتها 
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: المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين
ً
ثانيا

ــة  ــأة دوري ــدالت ومكاف ــب وب ــن روات ــا م ــا فيه ــام 2022م بم ــعودي لع ــال س ــن 2,413,478 ري ــار التنفيذيي ــه لكب ــم صرف ــا ت ــي م ــغ إجمال بل
ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــمبر 2022م وذل ــخ 31 ديس ــى تاري ــك حت ــة وذل ــفر وإقام ــدالت س ــنوية وب وس

: ملكية كبار التنفيذيين
ً
ثالثا

ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي األسهم في الشركة في نهاية 2022م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام 2022م:

إفصــاح: حســب االقــرارات المقدمــة مــن كبــار التنفيذييــن ليــس هنــا	 أي أســهم مملوكــة ألٍي مــن زوجــات أو أوالد أٍي مــن كبــار 
التنفيذييــن خــالل عــام 2022 م.

 مكافآت كبار التنفيذيين أكبر خمسة ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير الماليد 27	دول رقم ل

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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 ملكية كبار التنفيذييند 28	دول رقم ل

أسماء كبار التنفيذيينم

األسهم المملوكة

عدد األسهم في 
بداية عام 2022

النسبة إلى إجمالي 
األسهم

عدد األسهم في 
نهاية عام 2022

النسبة إلى إجمالي 
األسهم

0%00%0جورج عبد الكريم جورج موسى1

0%00%0محمود محمد ذكي الغمري2

0%00%0راكان احمد حمود ابراهيم الذياب3

0%00%0عبد المجيد فهد البازعي4

0.0000٧%0.0000٧1٥%10احمد حسن احمد على٥

0%00%0ياسر غنام عرفات الخطيب٦

0%00%0عبد المحسن ناصر سالم الغريميل٧

0%00%0فيصل محمد قطيم العرجانى٨
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3. التزامات الشركة بالئحة حوكمة الشركات

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالحالةرقم المادة/ الفقرةم

1

المادة السابعة والستون

المادة الثامنة والستون

المادة التاسعة والستون

استرشادية

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تطبق الشركة حاليا المهام واالختصاصات المتعلقة بهذه 

اللجنة عن طريق اسنادها لجنة المراجعة 

تشكيل لجنة حوكمة الشركاتاسترشاديةالمادة الخامسة والتسعون2

تطبق الشركة حاليا المهام واالختصاصات المتعلقة بهذه 

اللجنة عن طريق مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وذلك عبر 

تنفيذها للمهام المنوطة بها وتحقيقها ألهدافها

 التزامات الشركة بالئحة حوكمة الشركاتد 29	دول رقم ل

وتجدر اإلشارة إلي التالي:

أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــا للمتطلبــات ذات العالقــة مــن نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة فيمــا يتعلــق بإعــداد ونشــر البيانــات  	

المالية.

أنه لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية. 	

أنه لم يوص مجلس اإلدارة بتغيير لمراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. 	

ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلــس اإلدارة بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه  	

أو تعييــن مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة والمخاطــر وتحديــد مكافآتــه وتقييــم أدائــه.

أنه توجد لدى الشركة إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية والمخاطر. 	

 باستخدام بعض وسائل التقييم. 	
ً
أنه ال توجد جهة خارجية قامت بتقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء لجانه؛ ويتم التقييم داخليا

أنــه ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر إحتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو أي جهــة إشــرافية أو تنظيمية  	

قضائية. أو 

أنه لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفي الشركة. 	

أنه ال توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة. 	

أنه لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد. 	

أنه ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. 	

أنه ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. 	
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حقوق المساهمين والجمعية العامة

حقوق المساهمين

: المعاملة العادلة للمساهمين
ً
اوال

يلتــزم مجلــس اإلدارة بالعمــل علــى حمايــة حقوق المســاهمين أ. 

بمــا يضمــن العدالــة والمســاواة بينهم .

يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة بعــدم التمييــز ب. 

بيــن المســاهمين المالكيــن لــذات  فئــة األســهم، وبعــدم حجــب 

أي حــق عنهــم.

الالزمــة ت.  اإلجــراءات  الداخليــة  سياســاتها  فــي  الشــركة  تبيــن 

لحقوقهــم. المســاهمين   جميــع  ممارســة  لضمــان 

: الحقوق المرتبطة باألسهم
ً
ثانيا

تثبــت للمســاهم جميــع الحقــوق المرتبطــة بالســهم، وبخاصــة 
مــا يلــي:

 أو . 1
ً
الحصــول علــى نصيبــه مــن صافــي األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا نقــدا

بإصــدار أســهم.

عنــد . 2 الشــركة  موجــودات  مــن  نصيبــه  علــى  الحصــول  فــي  الحــق 

. لتصفيــة ا

حضــور جمعيــات المســاهمين العامــة أو الخاصــة، واالشــترا	 فــي . 3

 لمــا هــو منصــوص عليــه 
ً
مداوالتهــا، والتصويــت علــى قراراتهــا وفقــا

فــي النظــام األساســي للشــركة.

التصــرف فــي أســهمه وفــق أحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق . 	

الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

االستفســار وطلــب االطــالع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا، ويشــمل . 	

ذلــك البيانــات والمعلومــات الخاصــة بنشــاط الشــركة وإســتراتيجيتها 

التشــغيلية واالســتثمارية بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال يتعــارض 

مــع نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.. 	

فــي . 	 المســؤولية  دعــوى  ورفــع  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مســاءلة 

المســاهمين  جمعيــات  قــرارات  ببطــالن  والطعــن  مواجهتهــم، 

نظــام  فــي  الــواردة  والقيــود  الشــروط  وفــق  والخاصــة  العامــة 

األساســي. الشــركة  ونظــام  الشــركات 

التــي تصــدر مقابــل حصــص . 	 الجديــدة  أولويــة االكتتــاب باألســهم 

ــق  ــل بح ــة العم ــر العادي ــة غي ــة العام ــف الجمعي ــم توق ــا ل ــة، م نقدي

 
ً
األولويــة – إذا نــص علــى ذلــك فــي نظــام الشــركة األساســي – وفقــا

ــركات. ــام الش ــن نظ ــة م ــد المائ ــن بع ــادة األربعي للم

تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.. 	

ــا . 10 ــركة ونظامه ــيس الش ــد تأس ــن عق ــخة م ــى نس ــالع عل ــب االط طل

ــي. ــا اإللكترون ــي موقعه ــركة ف ــرهما الش ــم تنش ــا ل ــي م األساس

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.. 11

: حصول المساهم على المعلومات
ً
ثالثا

ــة أ.  ــة والواضح ــات الكامل ــر المعلوم ــس اإلدارة بتوفي ــزم مجل يلت

ــة  ــن ممارس ــاهم م ــن  المس ــة لتمكي ــر المضلل ــة وغي والصحيح

فــي  المعلومــات  هــذه  م  وتقــدَّ وجــه،  أكمــل  علــى  حقوقــه 

الوقــت المناســب ويجــري تحديثهــا بانتظــام.

توفيــر الشــركة وســيلة توفيــر المعلومــات للمســاهم بالوضوح ب. 

التــي  الشــركة  بمعلومــات  بيانــا   تتضمــن  والتــي  والتفصيــل، 

الحصــول عليهــا، ويتــم توفيرهــا لعمــوم  يمكــن للمســاهم 

المســاهمين مــن ذات الفئــة.

مــع ت.  التواصــل  فــي  فعاليــة  الوســائل  أكثــر  الشــركة  تتبــع 

المعلومــات. توفيــر   فــي  بينهــم  التمييــز  وعــدم  المســاهمين 

: التواصل مع المساهمين
ً
رابعا

الشــركة أ.  بيــن  تواصــل  تحقيــق  اإلدارة  مجلــس  يضمــن 

ــداف  ــتر	 لأله ــم  المش ــى الفه  عل
ً
ــا ــون مبني ــاهمين يك والمس

ومصالحهــا. للشــركة  اإلســتراتيجية 

ــالع ب.  ــى إط ــذي عل ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي ــس مجل ــل رئي يعم

بقيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة على آراء  المســاهمين ومناقشــتها 

معهــم.

مجلــس ت.  أعمــال  فــي  التدخــل  المســاهمين  مــن  ألي  يجــوز  ال 

 
ً
ــوا ــن عض ــم يك ــا ل ــركة م ــة  للش ــال اإلدارة التنفيذي اإلدارة أو أعم

فــي مجلــس إدارتهــا أو مــن إدارتهــا التنفيذيــة أو كان تدخلــه عــن 

ــي  ــا أو ف  الختصاصاته
ً
ــا ــة ووفق ــة العادي ــة العام ــق الجمعي طري

الحــدود واألوضــاع التــي يجيزهــا مجلــس اإلدارة وفقــا لألنظمــة 

ــة. ذات الصل

: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
ً
خامسا

تعلــن الشــركة فــي الموقــع اإللكترونــي للســوق معلومــات عــن أ. 

المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة  عنــد نشــر أو توجيــه الدعــوة 

ــات  ــك المعلوم ــن تل ــى أن تتضم ــة، عل ــة العام ــاد الجمعي النعق

ومهاراتهــم  ومؤهالتهــم  المرشــحين  لخبــرات  وصفــا 

ــركة  ــى الش ــة، وعل ــابقة والحالي ــم الس ــم وعضوياته ووظائفه

توفيــر نســخة مــن هــذه المعلومــات فــي مركزهــا الرئيســي 

اإللكترونــي. وموقعهــا 

يجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة، ب. 

بحيــث ال يجــوز اســتخدام حــق  التصويــت للســهم أكثــر مــن مــرة 

واحــدة.

المرشــحين ت.  علــى  العامــة  الجمعيــة  فــي  التصويــت  يقتصــر 

عــن  الشــركة  أعلنــت   الذيــن  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 

المــادة. هــذه  مــن  )أ(  الفقــرة  وفــق  معلوماتهــم 

: الحصول على أرباح
ً
سادسا

علــى أ.  ع 
َّ
تــوز التــي  النســبة  األساســي  الشــركة  نظــام  يبيــن 

االحتياطــي  تجنيــب   بعــد  الصافيــة  األربــاح  مــن  المســاهمين 

األخــرى. واالحتياطيــات  النظامــي 

يجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع سياســة واضحــة بشــأن توزيــع ب. 

 
ً
أربــاح األســهم بمــا يحقــق مصالــح  المســاهمين والشــركة وفقــا

لنظــام الشــركة األساســي.
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 لقــرار الجمعيــة ت. 
ً
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــا

ــاح علــى  المســاهمين، أو قــرار  العامــة الصــادر بشــأن توزيــع األرب

مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ 

ــب  ــوزع ونصي ــغ الم ــي المبل ــع وإجمال ــخ التوزي ــتحقاق وتاري االس

 
ً
ــذ القــرار وفقــا

َّ
كل ســهم مــن القيمــة األســمية، علــى أن ينف

لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 

 لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة 
ً
الصــادرة تنفيــذا

ــة. المدرج

تكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت ث. 

المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

سياسة تو	يع األرباح

علــى أ.  ع 
َّ
تــوز التــي  النســبة  األساســي  الشــركة  نظــام  يبيــن 

االحتياطــي  تجنيــب   بعــد  الصافيــة  األربــاح  مــن  المســاهمين 

األخــرى. واالحتياطيــات  النظامــي 

يجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع سياســة واضحــة بشــأن توزيــع ب. 

 
ً
أربــاح األســهم بمــا يحقــق مصالــح  المســاهمين والشــركة وفقــا

لنظــام الشــركة األساســي.

 لقــرار الجمعيــة ت. 
ً
يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــا

ــاح علــى  المســاهمين، أو قــرار  العامــة الصــادر بشــأن توزيــع األرب

مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ 

ــب  ــوزع ونصي ــغ الم ــي المبل ــع وإجمال ــخ التوزي ــتحقاق وتاري االس

 
ً
ــذ القــرار وفقــا

َّ
كل ســهم مــن القيمــة األســمية، علــى أن ينف

لمــا هــو منصــوص عليــه فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 

 لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة 
ً
الصــادرة تنفيــذا

ــة. المدرج

تكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت ث. 

المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

: تو	ع األرباح
ً
اوال

يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي . 1

ــذا  ــف ه ــة وق ــة العادي ــة العام ــرر الجمعي ــوز أن تق ــركة، ويج للش

ــال  ــن رأس الم ــور )30%( م ــي المذك ــغ االحتياط ــى بل ــب مت التجني

المدفــوع.

اقتــراح مجلــس اإلدارة . 2 بنــاء علــى  العاديــة  العامــة  للجمعيــة 

أن تجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي 

يخصــص لغــرض او اغــراض معينــة.

أخــرى، . 3 احتياطــات  أن تقــرر تكويــن  العاديــة  العامــة  للجمعيــة 

وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع 

وللجمعيــة  المســاهمين،  علــى  اإلمــكان  قــدر  ثابتــة  أربــاح 

المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء 

ــون  ــا يك ــة م ــركة أو لمعاون ــي الش ــة لعامل ــات اجتماعي مؤسس

 مــن هــذه المؤسســات.
ً
قائمــا

ــل . 	 ــبة تمث ــاهمين نس ــى المس ــك عل ــد ذل ــي بع ــن الباق ــوزع م ي

)1%( علــى األقــل مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.

مســاهميها . 	 علــى  مرحليــة  أربــاح  توزيــع  للشــركة  يجــوز  كمــا 

بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي، وذلــك بنــاء علــى تفويــض 

اإلدارة  لمجلــس  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  قبــل  مــن  صــادر 

.
ً
بتوزيــع أربــاح مرحليــة يجــدد ســنويا

: أستحقاق األرباح
ً
ثانيا

 لقــرار الجمعيــة 
ً
يســتحق المســاهم حصتــه فــي االربــاح وفقــا

العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق 
االســهم  لمالكــي  االربــاح  أحقيــة  وتكــون  التوزيــع  وتاريــخ 
اليــوم  نهايــة  فــي  المســاهمين  ســجالت  فــي  المســجلين 

لالســتحقاق. المحــدد 

االرباح المو	عة خالل عام 2022م

ــة فــى إجتماعهــا رقــم 1 لعــام  وافقــت الجمعيــة العامــة العادي
 علــى توصيــة مجلــس االدارة 

ً
2022 م بتاريــخ 9 مايــو 2022 م بنــاءا

فــى قــراره بالتمريــر بتاريــخ 15 نوفمبــر 2021 م علــى توزيــع اربــاح 
22,500,000 ريــال بواقــع واحــد  2021 م بمبلــغ  ســنوية عــن عــام 
ــال وخمســون هللــة لــكل ســهم مــا يمثــل 15 % مــن القيمــة  ري
االســمية للســهم، وقــد اعلنــت الشــركة علــى موقــع »تــداول« 
لتوزيــع  االدارة  2021 م عــن توصيــة مجلــس  15 نوفمبــر  بتاريــخ 
اربــاح ســنوية عــن عــام 2021 م، وتــم االعــالن مــن قبــل الشــركة 
م   2022 مايــو   26 تاريــخ  فــى  االربــاح  توزيــع  ابتــداء  موعــد  عــن 
االســتثمارية  بالمحافــظ  المرتبطــة  البنكيــة  الحســابات  فــى 
للمســاهمين المســتحقين، وتــم اســناد التوزيــع الــى مركــز ايــداع 

وتــم توزيــع كامــل مبلــغ االربــاح بمبلــغ 22,500,000  ريــال.

ــة فــى إجتماعهــا رقــم 1 لعــام  وافقــت الجمعيــة العامــة العادي
 علــى توصيــة مجلــس االدارة 

ً
2022 م بتاريــخ 9 مايــو 2022 م بنــاءا

 
ً
ــاءا ــر 2022 م وبن ــخ 27 فبراي فــى اجتماعــه رقــم 2 لعــام 2022م بتاري

علــى قــرار مجلــس االدارة بالتمريــر بتاريــخ 15 نوفمبــر 2021 م علــى 
زيــادة رأس مــال الشــركة وذلــك عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة 
لمســاهمي الشــركة عــن طريــق رســملة األربــاح المبقــاة، وذلــك 
بمنــح ســهم واحــد لــكل ســهمين، حيــث ســوف يســتخدم زيــادة 
 150,000,000 ريــال لزيــادة رأس المــال مــن   75,000,000 رأس المــال 
ريــال الــى 225,000,000 ريــال، وذلــك بهــدف الزيــادة فــي رأس المــال 
ــركة  ــال الش ــم رأس م ــة وتدعي ــركة المالي ــالءة الش ــز م ــى تعزي إل
ليتناســب مــع حجــم أعمالهــا وتطلعاتهــا المســتقبلية، وقــد 
2022 م  19 مايــو  اعلنــت الشــركة علــى موقــع »تــداول« بتاريــخ 
عــن االنتهــاء مــن عمليــة بيــع كســور األســهم الناتجــة عــن 
ــادة رأس مــال الشــركة وإيــداع المبالــغ العائــدة فــي حســابات  زي
ــن  ــعودى ع ــال س ــغ 50,076.80 ري ــتحقين بمبل ــاهمين المس المس
طريــق البنــك العربــى الوطنــى وذلــك عــن طريــق ايــداع مبالــغ 
كســور األســهم مباشــرة فــي الحســابات االســتثمارية لألشــخاص 
حســاباتهم  إلــى  المباشــر  التحويــل  طريــق  عــن  المســتحقين 

الشــخصية والمربوطــة بمحافظهــم األســتثمارية.
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طلبات الشركة لسجل المساهمين

 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
ً
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علما

ــع  ــن ان جمي ــي حي ــام 2022، ف ــالل ع ــر خ ــكل مباش ــركة بش ــى إدارة الش ــاهمين ال ــن المس ــات م ــات او مالحظ ــى أي مقترح ــم تلق ــم يت ل
ــالل  ــس اإلدارة خ ــاء مجل ــاهمين واعض ــل المس ــن قب ــة م ــة العام ــات الجمعي ــي اجتماع ــتها ف ــم مناقش ــات ت ــات واالقتراح المالحظ

ــات. ــاد االجتماع ــاء انعق ــك اثن ــاهمين لذل ــوة المس دع

 طلبات الشركة لسجل المساهميند 30	دول رقم ل

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

اجراءات الشركات12022-01-1٥

الجمعية العامة0٥-22022-0٥

الجمعية العمومية

األمــور  بجميــع  للمســاهمين  العامــة  الجمعيــات  تختــص 
المنعقــدة  العامــة،  الجمعيــة  وتمثــل  بالشــركة،  المتعلقــة 
 لإلجــراءات النظاميــة جميــع المســاهمين فــي ممارســة 

ً
وفقــا

 ألحــكام 
ً
اختصاصاتهــم المتعلقــة بالشــركة وتــؤدي دورهــا وفقــا

نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة ونظــام الشــركة األساســي.

السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح

وااللتزامــات  الماليــة  األوراق  طــرح  بقواعــد  إخــالل  دون 
سياســات  اإلدارة  مجلــس  يضــع  اإلدراج،  وقواعــد  المســتمرة 
مكتوبــة لإلفصــاح وإجراءاتــه وأنظمتــه اإلشــرافية بمــا يتفــق 
ــام  ــركات ونظ ــام الش ــي نظ ــواردة ف ــاح ال ــات اإلفص ــع متطلب م
الســوق الماليــة – بحســب األحــوال – ولوائحهمــا التنفيذيــة، مــع 

ــي: ــا يل ــاة م مراع

ــن . 1
ّ
تمك مالئمــة  إفصــاح  أســاليب  السياســات  تلــك  تتضمــن  أن 

المعلومــات  علــى  االطــالع  مــن  المصالــح  وأصحــاب  المســاهمين 

الماليــة وغيــر الماليــة المتعلقــة بالشــركة وأدائهــا وملكيــة األســهم 

والوقــوف علــى وضــع الشــركة بشــكل متكامــل.

أن يكــون اإلفصــاح للمســاهمين والمســتثمرين مــن دون تمييــز، . 2

المناســب  الوقــت  وفــي  مضلــل،  وغيــر  وصحيــح  واضــح  وبشــكل 

وعلــى نحــو منتظــم ودقيــق؛ وذلــك لتمكيــن المســاهمين وأصحــاب 

المصالــح مــن ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه.

المعلومــات . 3 جميــع  للشــركة  اإللكترونــي  الموقــع  يتضمــن  أن 

 سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية العموميةد 31	دول رقم ل

االسم م
سجل حضور الجمعية المنعقدة في

 09 /05/ 2022م

احمد حمود ابراهيم الذياب1

طه محمد عبد الواحد أزهري2

جورج عبد الكريم جورج موسى3

مشعل محمد صالح مقرن4

سهل يوسف عبد الله 	مل الليل5

احمد حسن احمد علي٦

استقالةلم يحضر حضر 

نشــر مــن 
ُ
المطلــوب اإلفصــاح عنهــا، وأي بيانــات أو معلومــات أخــرى ت

خــالل وســائل اإلفصــاح األخــرى.

إعــداد نظــم للتقاريــر تتضمــن تحديــد المعلومــات التــي يجــب اإلفصــاح . 	

ــاح  ــة اإلفص ــا أو دوري ــث طبيعته ــن حي ــا م ــلوب تصنيفه ــا، وأس عنه

عنهــا.

ــا . 	 ــن توافقه ــق م ــكل دوري، والتحق ــاح بش ــات اإلفص ــة سياس مراجع

الماليــة  الســوق  نظــام  أحــكام  ومــع  الممارســات،  أفضــل  مــع 

التنفيذيــة. ولوائحــه 

تعارض المصالح في مجلس اإلدارة

أو 	  مباشــرة  مصلحــة  أي  اإلدارة  مجلــس  لعضــو  يكــون  أن  يجــوز  ال 

ــركة إال  ــاب الش ــم لحس ــي تت ــود الت ــال والعق ــي األعم ــرة ف ــر مباش غي

بترخيــص مســبق مــن الجمعيــة العامــة العاديــة يجــدد كل ســنة. 

ــة  ــة العام ــق المنافس ــم بطري ــي تت ــال الت ــك األعم ــن ذل ــتثنى م ويس

إذا كان عضــو المجلــس صاحــب العــرض األفضــل وعلــى عضــو مجلــس 

اإلدارة أن يبلــغ المجلــس بمــا لــه مــن مصلحــة مباشــرة أو غير مباشــرة 

التــي تتــم لحســاب الشــركة، ويثبــت هــذا  فــي األعمــال والعقــود 

التبليــغ فــي محضــر االجتمــاع. وال يجــوز لهــذا العضــو االشــترا	 فــي 

المــداوالت المتعلقــة بهــذا الموضــوع أو التصويــت علــى القــرار الــذي 

ــاهمين. ــات المس ــس اإلدارة وجمعي ــي مجل ــأن ف ــذا الش ــي ه ــدر ف يص

ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يشــتر	 فــي أي عمــل مــن شــأنه 	 

منافســة الشــركة أو أن ينافــس الشــركة فــي أحــد فــروع النشــاط 

الــذي تزاولــه، مــا لــم يكــن حاصــال علــى ترخيــص ســابق مــن الجمعيــة 

ــك. ــام بذل ــه القي ــمح ل ــنة يس ــدد كل س ــة يج ــة العادي العام

عــن 	  توكيــالت  أيــة  قبــول  اإلدارة  مجلــس  عضــو  علــى  ُيحظــر 

للمســاهمين. العامــة  الجمعيــات  اجتماعــات  لحضــور  المســاهمين 

وحــاالت 	  االســتقاللية  متطلبــات  مراعــاة  المجلــس  علــى  ينبغــي 

هيئــة  مــن  الصــادرة  باللوائــح  وردت  لمــا   
ً
وفقــا المصالــح  تعــارض 

المالييــن  المستشــارين  تعييــن  عنــد  وذلــك  الماليــة،  الســوق 

الحســابات. ومراجعــي  والقانونييــن 

 مــن أي نــوع إلــى أي مــن أعضــاء 	 
ً
ال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــا

مجلــس اإلدارة أو المســاهمين، أو أن تضمــن أي قــرض يعقــده أي 

ــر. ــع الغي ــم م منه

التنفيذييــن قبــول 	  اإلدارة وكبــار  أعضــاء مجلــس  يجــوز ألي مــن  ال 

الهدايــا مــن أي شــخص لــه تعامــالت تجاريــة مــع الشــركة إذا كان مــن 

ــح. ــي المصال ــارض ف ــى تع ــؤدي إل ــا أن ت ــك الهداي ــأن تل ش
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تعارض المصالح المرتبط باإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة

يجــب أن يتــم إبــالغ مجلــس اإلدارة عــن أي أنشــطة عمــل خارجيــة يقــوم بهــا أي مســئول تنفيــذي بــاإلدارة، ويجــب أخــذ موافقــة مــن قبــل المجلــس 	 

عليهــا، وأن يتــم اإلفصــاح عنهــا حســب األنظمــة والقوانيــن فــي هــذا الخصــوص.

وفــي حــال أراد المســؤول التنفيــذي أو الموظــف القيــام بهــذا األمــر، عليــه عــرض األمــر علــى الرئيــس التنفيــذي للشــركة لدراســة األمــر وتقييمــه 	 

ــأنه. ــب بش ــرار المناس ــدار الق  إلص
ً
ــدا ــركة تمهي ــس إدارة الش ــه لمجل ــة بخصوص والتوصي

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة

 قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس اإلدارة في الشركةد 32	دول رقم ل

مدة العقدشروط العقدقيمة العقدطبيعة العقدطبيعة العالقةالبيانم

1

األعمال والعقود التي ستتم بين 

الشركة وشركة هنا للصناعات 

الغذائية

يشغل منصب عضو مجلس إدارة والعضو 

المنتدب بشركة هنا للصناعات الغذائية وأحد 

مساهمى شركة هنا للصناعات الغذائية

بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع 

تتمثل فى مصغرات القوارير 

البالستيكية )البريفورم( واالغطية 

البالستيكية للقوارير بمقاسات 

واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير 

)الليبل( وبيع وشراء مواد خام 

وتعبئة وتغليف

 )٩٨,000,000( ريال 

سعودى

ثمانية وتسعون 

مليون ريال سعودى

وبدون التمييز او 

شروط تفضيلية
سنة

أهم قرارات مجلس اإلدارة اإلستراتيجية خالل العام 2022م
فــى اجتمــاع مجلــس االدارة رقــم 2022/2 بتاريــخ 27-02-2022م الموافــق  	

26-07-1443هـــ  علــى مــا يلي:

الجمعيــة  	 ودعــوة  الشــركة   لمســاهمى  مجانيــة  اســهم  توزيــع   -

الرســمية الجهــات  موافقــة  اخــذ  بعــد  للموافقــة  العــام 

إقرارات مجلس اإلدارة 	

يؤكد المجلس ويقر أنه: 	

يقر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة بما يلي: - 	

أن سجالت الحسابات أعدت بشكل صحيح. 	

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. 	

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 	

ــرة  	 ــة الموق ــة العام ــام 2022م الجمعي ــالل ع ــس اإلدارة خ ــي مجل أوص

بمــا يلــي: -

الموافقــة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة  	

فــي 31 ديســمبر 2021م.

الماليــة  	 للســنة  الشــركة  حســابات  مراجــع  تقريــر  علــى  الموافقــة 

2021م. ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 

الموافقــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة  	

فــي 31 ديســمبر 2021م. 

مراجــع  	 اختيــار  بشــأن  المراجعــة  لجنــة  توصيــة  علــى  الموافقــة 

ــة  ــم المالي ــة القوائ ــحين لمراجع ــن المرش ــن بي ــي م ــابات الخارج الحس

الســنوية للعــام المالــي 2022م والربــع ســنوية لألربــاع المنتهيــة فــي:

30 يونيو 2022م 	

30 سبتمبر 2022م 	

31 مارس 2023م  	

وتحديد أتعابه للعام المالي 2022م واالرباع المشار اليها.

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة  	

اإلدارة األســتاذ/  الغذائيــة، والتــي لعضــو مجلــس  هنــا للصناعــات 

أحمــد حمــود إبراهيــم الذيــاب مصلحــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فيهــا، 

وهــى عبــارة عــن عقــد بيــع بضائــع ومنتجــات تامــة الصنــع تتمثــل 

ــر  ــة القواري ــورم( وأغطي ــتيكية )البريف ــر البالس ــرات القواري ــي مصغ ف

وشــراء  وبيــع  مختلفــة  وأوزان  بمقاســات  للقواريــر  البالســتيكية 

ــروط  ــز أو ش ــدون التميي ــام وب ــدة ع ــف لم ــة وتغلي ــام وتعبئ ــواد خ م

مبلــغ  2021م  عــام  خــالل  التعامــل  قيمــة  بلغــت  وقــد  تفضيليــة، 

مبيعــات النشــاط بمبلــغ 73,176,295 ريــال ومبلــغ 126,218 ريال ســعودي 

للمشــتريات وبلــغ الرصيــد فــي 31 ديســمبر 2021م 50,199,434 ريــال.

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة  	

2022، والتــي لعضــو مجلــس  الغذائيــة خــالل عــام  هنــا للصناعــات 

الذيــاب مصلحــة مباشــرة  إبراهيــم  أحمــد حمــود  األســتاذ/  اإلدارة 

 بــأن طبيعــة التعامــل ســوف تكــون عبــارة 
ً
وغيــر مباشــرة فيهــا، علمــا

عــن عقــد بيــع بضائــع ومنتجــات تامــة الصنــع تتمثــل فــي مصغــرات 

البالســتيكية  القواريــر  )البريفــورم( وأغطيــة  البالســتيكية  القواريــر 

للقواريــر بمقاســات وأوزان مختلفــة ومطبوعــات القواريــر )الليبــل( 

وبيــع وشــراء مــواد خــام وتعبئــة وتغليــف ولمــدة عــام وبــدون 

التمييــز أو شــروط تفضيليــة، بمبلــغ 98,000,000 ريــال.

الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة  	

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م.

الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحلية بشــكل  	

نصــف أو ربــع ســنوي عــن العــام المالــي 2022م.

التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصالحيــة الجمعيــة العامــة  	

العاديــة بالترخيــص الــوارد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 71 مــن نظــام 

ــة  ــة العام ــة الجمعي ــخ موافق ــن تاري ــام م ــدة ع ــك لم ــركات، وذل الش

 
ً
ــا ــبق، وفق ــا أس ــوض أيهم ــس اإلدارة المف ــة دورة مجل ــى نهاي أو حت

الصــادرة  التنظيميــة  واإلجــراءات  الضوابــط  فــي  الــواردة  للشــروط 

ــة. ــاهمة المدرج ــركات المس ــة بش ــركات الخاص ــام الش  لنظ
ً
ــذا تنفي
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قضايا الشركة

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2022م

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2021م

يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة 2022م مــن أو ضــد الشــركة تتجــاوز قيمتهــا 5% مــن صافــي 
أصــول الشــركة.

يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة 2022م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي 
 مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة.

ً
الشــركات التابعــة أو ضــد أيــا

شروط العقدسبل عالجها وتفادي الجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالعقوبةم

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد1

 بيان العقوبات المفروضة على الشركة خالل عام 2022مد 33	دول رقم ل

 معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2022مد 34	دول رقم ل

الطرف ذو العالقةم
نوع عالقته 

بالشركة
طبيعة التعامل

قيمة التعامالت/ العقد
مدة العقد

مدفوعاتتحصيالتمشترياتمبيعات
تكاليف اخرى/ 

)ايرادات(

1
شركة هنا للصناعات 

الغذائية

األعمال والعقود 

التي ستتم بين 

الشركة وشركة 

هنا للصناعات 

الغذائية

يشغل رئيس مجلس 

اإلدارة األستاذ-أحمد 

حمود إبراهيم الذياب 

منصب عضو مجلس 

إدارة والعضو المنتدب 

وأحد مساهمي شركة 

هنا للصناعات الغذائية

اجمالى مبيعات النشاط 

قبل ضريبة القيمة 

المضافة 4٧,٥2٧,٥41 ريال 

اجمالى المبيعات شاملة 

ضريبة القيمة المضافة 

٥4,٦٥٦,٦٧2 ريال اجمالى 

مبيعات غير النشاط 

٦,٦٩1,0٥0 ريال

سنة--4٧,٦1٨,000 ريال٧4,٧21 ريال

الطرف ذو العالقةم
نوع عالقته 

بالشركة
طبيعة التعامل

قيمة التعامالت/ العقد
مدة العقد

مدفوعاتتحصيالتمشترياتمبيعات
تكاليف اخرى/ 

)ايرادات(

1
شركة هنا للصناعات 

الغذائية

األعمال والعقود 

التي ستتم بين 

الشركة وشركة 

هنا للصناعات 

الغذائية

يشغل رئيس مجلس 

اإلدارة األستاذ-أحمد 

حمود إبراهيم الذياب 

منصب عضو مجلس 

إدارة والعضو المنتدب 

وأحد مساهمي شركة 

هنا للصناعات الغذائية

اجمالى مبيعات النشاط 

قبل ضريبة القيمة 

المضافة ٦1,٥3٧,2٩٥ ريال 

اجمالى المبيعات شاملة 

ضريبة القيمة المضافة 

٧0,٧٦٧,٨٨٩ ريال اجمالى 

مبيعات غير النشاط 

2,40٨,40٧ ريال

سنة--٦٥,٥٥٥,٨٩0 ريال12٦,21٨ ريال

 معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2021مد 35	دول رقم ل
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اإلستدامة والمسؤولية 
االجتماعية
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اإلستدامة والمسؤولية االجتماعية

ــه  ــزأ مــن اســتراتيجيتنا، ومــن خالل ــزٌء ال يتج ــق االســتدامة 	 ــا بتحقي التزاُمن
نواصــل أداء أعمالنــا بمســؤولية ســعيًا نحــو تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 

.2030

ــزام شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة الراســخ تجــاه المجتمعــات  لطالمــا كان الت
واألفــراد الذيــن نعمــل علــى خدمتهــم فــي صميــم اســتراتيجيتنا وأعمالنــا 
وثقافتنــا، حيــث يؤثــر علــى تفكيرنــا ويو	ــه أعمالنــا، ويدعــم ســعينا لتحقيــق 

ــٍر أكبــر وخلــق قيمــٍة مســتدامٍة لجميــع أصحــاب المصلحــة. أث

مجــال االســتدامة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تظــل شــركة زهــرة 
للمملكــة ومجتمعاتهــا،  إيجابــي  تقــدم  بتحقيــق  للتجــارة ملتزمــًة  الواحــة 
تبــدء  وكذلــك لموظفيهــا، ولمختلــف قطاعــات األعمــال والبيئــة. حيــث 
ــن المختلفــة خاصــة  ــة للشــركة مــن التزامهــا بالقواني المســؤولية اال	تماعي

مــا يتعلــق بحقــوق العامليــن والحفــاظ علــى البيئــة وتنميــة المجتمــع.

ُتعــد االســتدامة 	ــزءًا ال يتجــزأ مــن ثقافتنــا المؤسســية، وركنــًا أصيــل فــي 
ــا تقدمــًا كبيــرًا خــالل  ــا االســتراتيجي وســلوكنا التنظيمــي، وقــد أحرزن تركيزن
الســنوات فــي إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى نهجنــا فــي مجــال االســتدامة 
ــه بمــا يتماشــى  ــذي نحدث ــر ال ــة بهــدف تحســين األث والمســؤولية اال	تماعي
مــع اســتراتيجيتنا، وتحقيــق أهــداف شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة ، وتحقيــق 
الطموحــات الشــاملة لرؤيــة المملكــة 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة 

لألمــم المتحــدة.

ــس اإلدارة –  ــراح مــن مجل ــى اقت ــاًء عل ــة – بن ــة العادي ــة العام تضــع الجمعي
سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بيــن أهدافهــا واألهــداف التــي يصبــو المجتمع 
إلــى تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع اال	تماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع.

تلتــزم شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة بخلــق قيمــة مضافــة ومســتدامة لجميــع 
أصحــاب المصلحــة، وفــي أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، ولتحويــل هــذا 
الطمــوح إلــى واقــع، توفــر اســتراتيجيتنا فــي االســتدامة خارطــَة طريــق 
واضحــًة للنجــاح فــي مجموعــة واســعة مــن المجــاالت المختلفــة، والتــي 
ســيتم تنفيذهــا إلــى حــد كبيــر مــن خــالل شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة، ومــن 

هــذه المجــاالت:

التعليم في مجال العلوم والتقنية.	 

تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم.	 

المياه والزراعة المستدامة.	 

حماية البيئة.	 

صحة وسالمة الموظفين.	 

الجودة الشاملة.	 
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الزكاة والمدفوعات 
النظامية
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2022م

المسددالبيان
المستحق حتى نهاية 

2022 ولم يسدد
بيان األسبابمدة العقد

4,3٨٥,4٦0٦,٨٩٦,03٥هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الزكاة الشرعية المقدرة عن عام 2022م 

والمخصصات عن فروق الربط الزكوى 

لالعوام 2012 حتى 201٥ و 201٩و 2020

الزكاة المقدرة عن عام 2022 يتم سدادها بعد 

تقديم االقرار الزكوى فى العام التالي

المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
٦٦٦,٩1٧٥4,2٧٩

التأمينات االجتماعية عن عام 2022 عن 

موظفي الشركة

المستحق ولم يسدد هو تأمينات شهر ديسمبر 

وتسدد في الشهر التالي لالستحقاق

-رسوم تجديد االقامات و نقل كفاالت-11٧,000تكاليف مكتب العمل

اقرارات ضريبية مستردة٨,٧33,٩0٧1,240,٨٧4ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر وتسدد 

فى يناير 2023م

 الزكاة والمدفوعات النظاميةد 36	دول رقم ل

الزكاة والمدفوعات النظامية

فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	 
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زيادة قاعدة العمالء
المحلية والدولية

تتمثل محاور عملياتنا التشغيلية فى عام ٢٠٢٣م في المحاور التالية:

محاور تركيز عملياتنا التشغيلية فى ٢٠٢٣م

ضم منتجات جديدة الى منتجاتنا سواء في مصغرات
القوارير او أغطية القوارير البالستيكية

زيادة الحصة السوقية وزيادة
المبيعات وتنوع انشطة الدخل

٤ اضافة قطاع جديد الى قطاعتنا التشغيلية وهو قطاع
الطباعة والتغليف والمتوقع تشغيله
خالل النصف الثانى من عام ٢٠٢٣
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القوائم 

المالية
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 شركة زهرة الواحة للتجارة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 م2022ديسمبر  31للسنة املنتهية في  القوائم املالية

 
 املستقل مراجع الحسابات تقرير و 

�  
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 زهرة الواحة للتجارة   شركة
 ( سعودية مساهمة)شركة 

 م 2022ديسمبر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية
 الفهرس 

 
 

 صفحـة 
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 9  امللكيةقائمة التغيرات في حقوق ��

 10  قائمة التدفقات النقدية��
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 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31للسنة املنتهية في  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كاملبالغ بالريال السعواي مالم يدكر خًف ذلك 

�

��

  وأنشطتها  معلومات حول الشركة�-1
  شركة رةرة الواحة للترارة كةالشركةة  شركة مساةمة يعواية تأيسب بموج   ظام الشررات في اململكة العربية السعواية

تم ت ويل الشركة مف م يسة فراية إلى شركة ذات مسئولية م دواة    م 2003أكتوبر    6ةر كاملوافق    1424شعباا    10بتاريخ  
م . إضافة لدلكت فقد تم ت ويلها  2015ايسم ر    9ةر كاملوافق  1437صسر    27مليوا لایر يعواي بتاريخ    50برأ  مال قدر.  

  م2017يناير    1ملوافق  ةر كا1438ربيع اآلخر    3مقسلة بتاريخ  يعواية  مف شركة ذات مسئولية م دواة الى شركة مساةمة  
  ة مليوا ريال يعواي. وتم ت ويلها مف شركة مساةمة يعواية مقسلة إلى شركة مساةمة يعواية  ام  80برأ  مال قدر.  

ةر 1443شوال    8بتاريخ  مليوا ريال يعواي.    150برأ  مال قدر.     م2017يبتم ر    17املوافق  كةر  1438ذو الح ة    26بتاريخ  
مليوا ريال يعواي    225م  وافقب ال معية العامة غير العااية للشركة  لى ريااة رأ  مال الشركة إلى  2022مايو    9كاملوافق  

إلى   ايمية قدرةا    22.5مقسم  بقيمة  منح    10مليوا يهم  ااي  الواحد  ف طريق  للسهم  مرا ي أريانت يعواية    ة يهم 
ًم   .   رباح املبقاة مف األ  ملساةما الشركة ت وي

رقم   التراري  الس ل  بموج   الشركة  بتاريخ    1010190390معمل  الرياا  في  كاملوافق1424شعباا    10الؤاار   ةر 
  م  في اململكة العربية السعواية.2003أكتوبر  6
املوافق  كةر  1438ذو الح ة    26إاراج الشركة بالسوق املالية السعواية كتداول  بتاريخ    السعواية  ةيئة السوق املالية   تمدت ا

مساةمة   م2017يبتم ر    17 مف شركة  لت ويلها  للشركة  األيال ا  النظام  لتعديل  النظامية  اإلجراءات  مف  ان تهاء  وتم   .
 . م2017 وفم ر   30املوافق كةر 1439ربيع األول  12يعواية مقسلة الى شركة مساةمة يعواية  امة بتاريخ 

 
رقم   التراري  الس ل  بموج   الخرج  في  أنشطتها مف خًل فر ها  الشركة  بتاريخ   1011014061تزاول  الرياا  في   الؤاار 

 م .2010يو يو  4ةر كاملوافق 1431جمااى اآلخرة  22
 

يتمثل نشاط الشركة في صنا ة منترات  ؤف مؤنعة مف اللدائفت صنا ة العل  والؤناايق مف اللدائفت صنا ة القوارير  
  421102107495بمختلف أشكالها مف اللدائفت صنا ة منترات مف اللدائف بطريقة الرتومولد بموج  الترخيص الؤناعي  

  م2020أكتوبر  15ةر كاملوافق   1442صسر  28بتاريخ 
 

 يقع املكت  الرئيس ا املس ل للشركة في العنواا التالي: 
 شركة رةرة الواحة للترارة 

 شارع األحساءت الربوة  7449
 12814ت الرياا 2980ص. ة 

 اململكة العربية السعواية
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 األساس املحاسبي �-2
 

   بيان االلتزام 2-1
 

واملعايير   السعواية  العربية  اململكة  في  املعتمدة  املالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقام  املرفقة  املالية  القوائم  إ داا  تم 
 .  للمراجعيا و املحايبياواإلصدارات األخرى الؤاارة بوايطة الهيئة السعواية  

 
 القياس  أسس 2-2
 ما يلي:  داا القوائم املالية  لى أيا  مبدأ التكلسة التاريخية ما  دا  إتم 

   .مست قات مخؤص مكافأة نهاية الخدمة للمو سيا حيث يتم احتسابه بالقیمة الحالیة لًلتزامات املستقبلیة�-
 تقييم انيتثمارات بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو الخسارة. �-

 
 والنشاط  العرض عملة 2-3

 . للشركة  والنشاط يتم إ داا ةد. القوائم املالية بالريال السعواي الدي يمثل  ملة العرا
 

 املالية السنة�-3
 ايسم ر مف رل ينة.  31يناير وتنتها في   1تبدأ السنة املالية للشركة في 

 
 فتراضات الهامة ال حاسبية واملالتقديرات ا�-4

 
مف   للشركة  املالية  القوائم  إ داا  املس لة  يتطل   املبالغ  ت ثر  لى  القا  وانفتراضات  والتقديرات  باألحكام  القيام  اإلاارة 

لإليرااات والتكاليف واملوجواات واملطلوبات واإلفؤاحات  ف املطلوبات املحتملة في تاريخ السترة املالية. إن أا  دم التأكد  
تتطل  إجرا إلى  تائج قد  ي اي  والتقديرات قد  للموجواات  حول ةد. انفتراضات  الدفترية  القيم  معديًت جوةرية  لى  ء 

 واملطلوبات القا تتأثر في املستقبل. 
 

إا التقديرات وانفتراضات مبنية  لى خ رة يابقة و وامل تتضمف توقعات باألحداث املستقبلية والقا معت ر منايبة للظروف  
غير   واملطلوبات  للموجواات  الدفترية  القيمة  لت ديد  التقديرات  ومستخدم  تقييم  يتم  األخرىت  املؤاار  املستقلة  ف 

وإثبات أثر التغير في السترة  يتم مراجعة التقديرات املحايبية املثبتة في السترة والسترات املستقبلية    وانفتراضات بشكل مستمر.
 . بأثر مستقبلي  الحالية

 
حايبية للشركة تتسق مع تلك القا تم اإلفؤاح  نها بالقوائم  إا األحكام الهامة القا قامب بها اإلاارة  ند تطبيق السيايات امل

  املحايبية   السيايات  تطبيق    ند  املستخدمة  واألحكام  وانفتراضات  التقديرات  حول   املعلومات  إا   املالية للسنة السابقة.
 : أا ا. إاراجها يتم  املالية القوائم في املس لة املبالغ   لى   األك ر التأثير  ذات
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 )تتمة(     الهامةفتراضات ال واحاسبية مللتقديرات اا�-4
 

 مبدأ اإلستمرارية  4-1
  لى انيتمرارت و ليه فقد تم إ داا القوائم املالية  لى أيا  مبدأ انيتمرارية. تهاليس لدى الشركة شك حول قدر 

 
  الذمم املدينة التجاريةاالنخفاض في قيمة   4-2
افتراضات حول مخاطر التعثر في السداا ومعدنت   ب يتخدام الدمم املدينة التراريةاإل خساا في قيمة ا تم اراية وتقييمي 

ًرمةالخسارة املتكبدة. مستخدم الشركة األحكام  ند وضع ةد. اإلفتراضات وتقوم باختيار املدخًت   حتساة اإل خساا  ن   ال
وفقام ملتطلبات    وذلك   في نهاية رل فترة تقرير  واملستقبلية  في القيمة بناءم  لى خ رة الشركة السابقة وأوضاع السوق الحالية

  . 12كإيضاح  9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
 

 األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية للممتلكات واآلالت واملعدات   4-3
التقدير  تقوم إاارة الشركة بت ديد األ مار اإل تاجية ملمتلكاتها وتنتها ومعداتها بغرا احتساة انيتهًا. يتم ت ديد ةدا  

اوريام   اإلاارة  تقوم  املوجواات.  ةد.  له  تتعرا  الدي  املااي  والضرر  للموجواات  املتوقع  انيتخدام  بان تبار  األخد  بعد 
املتبقية والقيم  املقدرة  اإل تاجية  األ مار  وجدت   بمراجعة  انيتهًا    كإا  وفترة  طريقة  أا  مف  للتأكد  انيتهًا  وطريقة 

سنة كإيضاح  قتؤااية للموجواات. ةدا ولم يتم إجراء أي معديل  لى األ مار اإل تاجية خًل ال تتماش ا مع  مط املنافع ان 
7 .  

 
 قياس التزامات املنافع املحددة   4-4

يم انكتواري إجراء العديد مف  ياكتوارية. يتضمف التق  ييمت دا تكلسة التزامات املنافع املحداة للمو سيا وفق  مليات تق
الخؤمت   معدل  ت ديد  انفتراضات  لى  ةد.  ومشتمل  املستقبل.  في  السعلية  التطورات  تختلف  ف  قد  والقا  انفتراضات 

يم وانفتراضات األيايية وطبيعتها طويلة  يوالزيااات املستقبلية في الروات ت ومعدنت الوفيات. و ظرا للطبيعة املعقدة للتق
ثر بؤورة كبيرة بالتغيرات في ةد. انفتراضات. تتم مراجعة رافة انفتراضات بتاريخ إ داا  األجلت ف ا التزام املنافع املحداة يتأ

  . 19الية كإيضاح امل قوائم ال 
 

 االنخفاض في قيمة املخزون  4-5
. ير  إثبات مبلغ شط  وأي تخسيض في املخزوا  ت ايهما اقل صافي القيمة القابلة للت قق   بسعر التكلسة او يتم قيا  املخزوا 

كمؤروفات في  سس السترة القا حدث فاها الشط  أو تكبد  الراكد  إلى صافي القيمة القابلة للت قق وجميع خسائر املخزوا  
  .10املؤروفات كإيضاح 
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 السياسات املحاسبية الهامة�-5
 

ئم املالية مع ما ةو وارا في اإليضاحات حول القوائم املالية  تتماش ا السيايات املحايبية املستخدمة  ند إ داا ةد. القوا
 . م2021ايسم ر  31للشركة للسنة املنتهية في 

 
 املعروضة في ةد. القوائم املالية. السنواتتم تطبيق السيايات املحايبية أا ا. بشكل ثابب  لى جميع 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات    5-1

 
 والقياس  اإلثبات 5-1-1

املعدات بالتكلسة والقا تتضمف تكاليف انقتراا املريملة بعد خؤم انيتهًا املتراكم  اآلنت و يتم قيا  بنوا املمتلكات و 
ً خساا في القيمة  .   إا وجدت والخسارة املتراكمة ل

واملعدات أ مار إ تاجية مختلسةت يتم احتسابه كبند منسؤل ك ناصر رئيسية     واآلنت   ندما تكوا ألجزاء أحد بنوا املمتلكات
الربح  قائمة  مف املمتلكات واآلنت واملعدات. يتم إثبات أي أرباح أو خسائر مف ايتبعاا أي بنوا للممتلكات واآلنت واملعدات في  

 أو الخسارة.  
 

 النفقات الالحقة   5-1-2
ًحقة فقط  ندما    هد. النسقات. تيرة ل منافع اقتؤااية مستقبلية يترت   لاها يتم ريملة النسقات ال

 
 االستهالك   5-1-3

يتخدام طريقة   ب   ت إا وجدت  يتم احتساة انيتهًا لتكلسة بنوا املمتلكات واآلنت واملعدات  اقؤام قيمها املتبقية املقدرة
ستهلك.  درج اإليتهًا أ مارةا اإل تاجية املقدرة وي القسط الثابب  لى مدى   في الربح أو الخسارة. األراض ا ن مل

 املقار ة:  وينة الحالية  سنةوفيما يلي األ مار اإل تاجية املقدرة لبنوا املمتلكات واآلنت واملعدات لل 
 ينة 33 مبان، 

 ينة 13.3إلى  10 ت و معداتن ت
 ينة  5إلى  4 ييارات
 ينوات 10 ومعدات أاوات
 ينوات 10 أثاث

 ينوات 5 أجهزة حاي  تلي  
 

 في حال راا ةناا حاجة لدلك. يتم مراجعة طرق انيتهًا واأل مار اإل تاجية والقيم املتبقية في فترة رل تقرير ويتم معديلها
ا خسارة ان خساا في القيمة ت إا وجدت.    أ مال ت ب التنسيد . يتم إثبات  أ مال ت ب التنسيدن يتم ايتهًا      بالتكلسة  اقؤم
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 )تتمة(    السياسات املحاسبية الهامة�-5
 

   املوجودات غير امللموسة     5-2
 
 اإلثبات والقياس  5-2-1

يتم قيا  املوجواات غير امللموية بما فاها برامج الحاي  اآللي القا ت ؤل  لاها الشركة وذات  مر م دا بالتكلسة  اقؤام  
ً خساا في القيمةاإلطساء املتراكم وأي خسائر   . إا وجدت متراكمة ل

 
 اإلطفاء    5-2-2
ل ي  اإلطساء  املقدرة  تخسيضتم حساة  املتبقية  قيمها  امللموية  اقؤام  املوجواات غير  يتخدام طريقة   ب   ت إا وجدت  تكلسة 

  10  هي األ مار اإل تاجية املقدرةفي الربح أو الخسارة. إا  يدرج اإلطساء  القسط الثابب  لى مدى أ مارةا اإل تاجية املقدرةت و 
 ينوات.

 يتم مراجعة طرق اإلطساء واأل مار اإل تاجية والقيمة املتبقية في رل تاريخ تقرير ويتم معديلها  ند اللزوم. 
 

 تكاليف االقتراض   5-3
لت مل تكلسة اإلقتراا  تقوم الشركة بريملة تكاليف انقتراا املتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إ تاج موجواات م ةلة 

 .  اتكرزء مف تكلسة ذلك األصل. يتم قيد جميع تكاليف انقتراا األخرى في السترة القا تم تكبدةا فاها كمؤروف
 

 املالية   املوجودات  5-4
 
 والقياس  األولي اإلثبات 5-4-1
ة باإل تراف األولي للدمم املدينة الؤاارة في تاريخ نشأتها. وجميع املوجواات املالية األخرى واملطلوبات املالية  ندما  شركقوم ال ت 

 . ة طرفام في انحكام التعاقدية املتعلقة باألااةشركتؤبح ال 
يتم القيا  املبدئ، لألصل املالي كما لم يكف ذمة مدينة ترارية اوا  نؤر تمويل جوةري مقا  مبدئيام بسعر املعاملة  بالقيمة  
العاالة رائدام تكاليف املعاملة القا تنس  مباشرة إلى اقتناء.ت بالنسبة للبند غير املؤنف بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو  

 الخسارة. 
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 والقياس الالحق التصنيف 5-4-2
 

 التؤنيف  – املالية املوجواات
 

 ند اإلثبات األوليت يتم تؤنيف املوجواات املالية  لى   و القيا  بالتكلسة املطسأة ت أاوات الديف بالقيمة العاالة مف خًل  
املالية بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو  الدخل الشامل اآلخرت أاوات حقوق امللكية في الدخل الشامل اآلخر أو املوجواات  

 الخسارة.
يعتمد بؤورة  امة  لى  موذج األ مال الدي مف خًله يتم    9إا تؤنيف املوجواات املالية وفقام للمعيار الدولي للتقرير املالي  

 إاارة األصل املالي وخؤائص تدفقاته النقدية التعاقدية.  
لسة املطسأة إذا ايتوفب كً الشرطيا أا ا. ون يتم تخؤيؤها بالقيمة العاالة مف خًل  يتم قيا  املوجواات املالية بالتك 

 الربح أو الخسارة:  
 
 إذا راا م تسظ به ضمف  موذج أ مال يهدف إلى انحتساظ باملوجواات مف أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية. و   -
إذا را ب بنوا. التعاقدية ينشأ  نهات بتواريخ م داةت تدفقات  قدية تقتؤر  لى افعات للمبلغ األيال ا والسائدة  لى   -

 املبلغ األيال ا القائم. 
يتم قيا  انيتثمار في يندات الديف بالقيمة العاالة مف خًل الدخل الشامل اآلخر إذا ايتوفب كً الشرطيا أا ا. ون يتم  

 تؤنيسها بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو الخسارة:  
ية معاقدية وبيع  يتم انحتساظ باملوجواات ضمف  موذج األ مال الدي يت قق الهدف منه  ف طريق ت ؤيل تدفقات  قد -

 موجواات مالية؛ و  
إذا را ب بنوا. التعاقدية ينشأ  نهات بتواريخ م داةت تدفقات  قدية تقتؤر  لى افعات للمبلغ األيال ا والسائدة  لى   -

 املبلغ األيال ا القائم. 
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 (تتمةاملوجودات املالية ) 5-4
 (تتمة) الالحق والقياس لتصنيفا 2 -5-4

  تتمةك التؤنيف  – املالية املوجواات
 ند اإلثبات األولي لًيتثمارات في األيهم القا ن يتم انحتساظ بها بغرا املتاجرةت ي ق للشركة أا تختار بشكل نهائ،  را  

ًحقة في القيمة العاالة لًيتثمار ضمف الدخل الشامل اآلخر. يتم ةدا الخيار  لى أيا  رل ايتثمار    لى حدة.التغيرات ال
إا جميع املوجواات املالية غير املؤنسة  لى أنها مقاية بالتكلسة املطسأة أو بالقيمة العاالة مف خًل الدخل الشامل اآلخر  
املالية   املوجواات  يتضمف جميع  الخسارة. وةدا  أو  الربح  العاالة مف خًل  بالقيمة  قيايها  يتم  ً.ت  أ  ما ةو موضح  حس  

وليت ي ق للشركة بشكل نهائ، تخؤيص األصل املالي بطريقة أخرى يستوفي متطلبات القيا  بالتكلسة املشتقة.  ند اإلثبات األ 
املطسأة أو بالقيمة العاالة مف خًل الدخل الشامل اآلخرت رأصل مالي بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو الخسارةت وإذا قامب  

 بطريقة أخرى أو تخسيضه بشكل كبير.   بدلكت تقوم ب دف  دم التطابق املحايبا الدي قد ينشأ
ًحق للموجواات املالية  لى تؤنيسها كما يلي:    يعتمد القيا  ال

املوجودات املالية 
بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة  

يتم نحقام قيا  ةد. املوجواات بالقيمة العاالة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائرت القا مشمل  
 أي إيرااات فوائد أو توريعات أرباحت في قائمة الربح أو الخسارة.  

التكلفة  بموجودات مالية 
 املطفأة  

السائدة   طريقة  بايتخدام  املطسأة  بالتكلسة  املوجواات  ةد.  قيا   نحقام  يتم  يتم  السعلية. 
وأرباح   السوائد  إيرااات  إثبات  يتم  القيمة.  في  ان خساا  بخسائر  املطسأة  التكلسة  تخسيض 
وخسائر صرف العمًت األجنبية وان خساا في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إثبات  

 أي ربح أو خسارة  ند التوقف  ف اإلثبات في قائمة الربح أو الخسارة.  
املالية  املوجودات

بالقيمة العادلة من خالل  
  -الدخل الشامل اآلخر 

 االستثمار في أدوات الدين  

املحتسبة   السوائد  إيرااات  إثبات  يتم  العاالة.  بالقيمة  املوجواات  ةد.  قيا   نحقام  يتم 
بايتخدام طريقة معدل السائدة السعلي وأرباح وخسائر صرف العمًت األجنبية وان خساا في  

في ق في قائمة الدخل  القيمة  إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى  ائمة الربح أو الخسارة. يتم 
الشامل اآلخر. و ند اإليتبعاات يتم إ ااة تؤنيف األرباح والخسائر املتراكمة في قائمة الدخل  

 الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة. 
املوجودات املالية 

بالقيمة العادلة من خالل  
  -الدخل الشامل اآلخر 
 أدوات حقوق امللكية  

يتم نحقام قيا  ةد. املوجواات بالقيمة العاالة. يتم إثبات توريعات األرباح ر يرااات في قائمة  
ار.  الربح أو الخسارة ما لم تكف توريعات األرباح تمثل بوضوح ايترااا جزء مف تكلسة انيتثم

إ ااة   أبدام  يتم  ون  اآلخر  الشامل  الدخل  قائمة  في  األخرى  والخسائر  األرباح  صافي  إثبات  يتم 
 تؤنيسها إلى قائمة الربح أو الخسارة.

 
�  
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الخسائر انئتما ية املتوقعة  لى أاوات الديف القا يتم قيايها بالتكلسة املطسأة أو بالقيمة العاالة مف  تقوم الشركة بت ديد  
  الخسائر انئتما ية املتوقعةخًل الدخل الشامل اآلخرت وكدلك الدمم املدينة الترارية و قوا الضما ات املالية. ن يتم اثبات 

اوات حقوق ملكية. ومعكس قيمة الخسائر انئتما ية املتوقعة التغيرات في مخاطر انئتماا مند اإلثبات األولي  لًيتثمارات في أ
 لألااة املالية املعنية. 

املبسط لحساة   النهج  الشركة  املتوقعةتطبق  الخسائر    الخسائر انئتما ية  ب ثبات  يقوم اائمام  املدينةت وةدا  الدمم  في قيمة 
املالية  انئتم املوجواات  ةد.  املتوقعة  لى  انئتما ية  الخسائر  تقدير  يتم  التعرضات.  لهد.  العمر  مدى  املتوقعة  لى  ا ية 

للمدينيات   املحداة  للعوامل  معديلها  مع  للشركةت  السابقة  انئتما ية  الخسائر  ترربة  يعتمد  لى  تدفق  معدل  بايتخدام 
لحالي واملتوقع للظروف في تاريخ التقريرت بما في ذلك القيمة الزمنية للنقوا حيثما  والظروف انقتؤااية العامة وتقييم انترا. ا

ا.    راا ذلك منايبم
الخسائر   ايتخدام  يتم  القيمة.  في  ان خساا  لحساة  العام  النهج  الشركة  تطبق  األخرىت  املالية  األاوات  ل ميع  بالنسبة 

ريااة كبيرة في مخاطر انئتماا مف ان تراف األولي والخسائر انئتما ية  انئتما ية املتوقعة  لى مدى العمر  ندما تكوا ةناا  
 شهرام  ندما ن تزيد مخاطر انئتماا  لى األااة املالية بشكل كبير مند ان تراف األولي.   12املتوقعة ملدة 

إثباتها األولي يتم مف خًل األخد بان تبار  إا تقييم ما إذا را ب املخاطر انئتما ية لألااة املالية قد راات بشكل جوةري مند  
 التغير في مخاطر التعثر في السداا الدي ي دث  لى مدى العمر املتبق، لألااة املالية.

ند تقييم ما إذا را ب مخاطر انئتماا لألااة املالية قد راات بشكل جوةري مند إثباتها األوليت تقوم الشركة بمقار ة مخاطر   
داا األااة املالية كما في نهاية فترة التقرير مع مخاطر حدوث معثر في يداا األااة املالية كما في تاريخ اإلثبات  حدوث معثر في ي

األولي. و ند إجراء ةدا التقييمت تأخد الشركة با تبارةا املعلومات الكمية والنو ية القا تكوا معقولة وقابلة للد مت بما في  
 القا تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل القا تكوا متاحة.   ذلك الترربة السابقة واملعلومات

تأخد الشركة بان تبار التعثر في السداا في حالة الدمم املدينة الترارية  ندما ينتقل رصيد العميل إلى السئة ةغير النشطةة بناءم  
  لى ت ليلها لعمر الديف.  

في السداا حيث أا   التعثر  القا مشكل حدث  التالية  بان تبار األمور  بالنسبة ل ميع املوجواات املالية األخرىت تأخد الشركة 
 الترربة السابقة مشير إلى أا الدمم املدينة القا مستوفي أحد الضوابط التالية  ااةم ما تكوا غير قابلة لًيترااا.  

 عهدات املالية مف قبل الطرف اآلخر؛ أو   ندما يكوا ةناا  دم إلتزام بالت 
ا أو يتم الحؤول  لاها مف مؤاار خارجية إلى أ ه مف غير املحتمل أا يقوم املديف بسداا    ندما مشير املعلومات املطورة ااخليم

 مديو ياته. 
 
 
 
 
 
 



٩2

 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31للسنة املنتهية في  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كاملبالغ بالريال السعواي مالم يدكر خًف ذلك 

�

��

 )تتمة(   السياسات املحاسبية الهامة      -5
 
 (تتمةاملوجودات املالية ) 5-4
 
 )تتمة( املالية املوجودات  قيمة في الخسائر االئتمانية املتوقعة 5-4-3

 
ي إذا تقرر أا األااة املالية ذات   ندما تسترا الشركة أا مخاطر انئتماا لألااة املالية لم تزااا بشكل جوةري مند إثباتها األول 

 مخاطر ائتما ية منخسضة في تاريخ التقرير. يتم ت ديد أااة مالية ذات مخاطر ائتما ية منخسضة إذا:
 
   أا األااة املالية لديها مخاطر منخسضة للتعثر في السداات1 
 ة في األجل القري ت    أا يكوا لدى املقترا قدرة قوية  لى الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدي 2 

  حدوث مغيرات يلبية في الظروف انقتؤااية والترارية  لى املدى الطويلت مف املمكف ولكف ليس بالضرورةت تقليل قدرة  3
 املقترا  لى الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.  

 
الخسا مف  تتكوا  معاالة  إيتخدام  طريق  املتوقعة  ف  انئتما ية  الخسائر  نسبة  تقا   كأي  السداا  في  التعثر  بافتراا  رة 

الخسارة في حالة وجوا ع ز  و التعرضات  ند التعثر في السداا. يعتمد تقييم احتمالية الع ز  لى البيا ات التاريخية املعدلة  
 بوايطة معلومات مستقبلية.

الخسارة والدخل الشامل اآلخر ل ميع األاوات  تقوم الشركة ب ثبات خسائر أو  كويات ان خساا في القيمة في قائمة الربح أو  
املالية مع إجراء معديل مقابل قيمتها الدفترية مف خًل حساة مخؤص الخسارةت بايتثناء انيتثمارات في يندات الديف القا  

أو الخسارة  يتم قيايها بالقيمة العاالة مف خًل الدخل الشامل اآلخرت والقا يتم إثبات مخؤص خسارة لها في قائمة الربح  
والدخل الشامل اآلخر ويتم ترميعها في احتياط، إ ااة تقييم انيتثمارت ون يتم تخسيض القيمة الدفترية لألصل املالي في قائمة  

 املركز املالي. 
 
 املالية املطلوبات 5-5

 
 والقيا    اإلثبات

أو   األرباح  العاالة مف خًل  بالقيمة  أو  املطسأة  بالتكلسة  مالية  األولي كمطلوبات  اإلثبات  املالية  ند  املطلوبات  تؤنيف  يتم 
الخسائر. يتم قيد رافة املطلوبات املالية ما  دا املطلوبات بالقيمة العاالة مف خًل الربح أو الخسارة الخسائر مبدئيام بالقيمة  

ت  خؤم  بعد  الخسارة  العاالة  أو  الربح  خًل  مف  املالية  للمطلوبات  ًحق  وال املبدئ،  القيا   يتم  املباشرة.  املعامًت  كاليف 
 بالقيمة العاالةت ويتم ان تراف بأي تكاليف معاملة ذات صلة في قائمة الربح أو الخسارة  ند تكبدةا.  

 
�  
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 في قيمة املوجودات غير املالية  االنخفاض 5-6

رل ينة مالية بمراجعة القيم الدفترية ملوجوااتها غير املاليةت للت قق مما إذا راا ةناا أي م شر ألي    نهايةتقوم الشركة في  
 ا خساا في القيمة. في حالة وجوا مثل ذلك امل شرت يتم تقدير قيمة األصل القابلة لًيترااا.  

رير مراجعة القيم الدفترية للموجواات غير املالية للشركةت بخًف املخزوا لت ديد ما إذا راا ةناا أي  يتم في تاريخ رل تق
ً خساا في القيمة. في حالة وجوا مثل ذلك امل شرت يتم تقدير قيمة األصل القابلة لًيترااا.   م شر  لى معرضها ل

ا تكاليف   في القيمة قيد انيتخدام أو القيمة العاالة  اقؤم للنقد  القابلة لًيترااا لألصل أو الوحدة املنترة  تتمثل القيمة 
الحالية   لقيمتها  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  خؤم  يتم  انيتخدامت  قيد  القيمة  تقييم  و ند  أك ر.  أيهما  البيعت 

تقيي  يعكس  خؤم  معدل  ف ص  بايتخدام  ولغرا  لألصل.  املحداة  واملخاطر  للمال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  مات 
  تنتج ان خساا في القيمةت ف ا املوجواات القا ن يمكف ف ؤها بؤورة فراية يتم ترميعها معام في أصغر مرمو ة موجواات  

ا الحدوا  ف  أبعد  إلى  املستمر وتكوا مستقلة  للموجواات  تدفقات  قدية ااخلة مف انيتخدام  الداخلة  النقدية  لتدفقات 
الشررات   موجواات  معرا  احتمالية  م شر  لى  ةناا  راا  وإذا  للنقد .  املنترة  كالوحدة  املوجواات  مرمو ة  أو  األخرى 
ً خساا في قيمتهات  ندئِد يتم ت ديد القيمة القابلة لًيترااا للوحدة املنترة للنقد القا تنتما لها موجواات الشررات. يتم    ل
إثبات خسارة ان خساا في القيمة إذا را ب القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املنترة للنقد التابعة له تتراور قيمتها املقدرة  
القابلة لًيترااا. يتم ان تراف بخسائر ان خساا ضمف الربح أو الخسارة. يتم  كس خسائر ان خساا في القيمة إذا راا  

ملستخدمة لت ديد املبلغ القابل لًيترااا. يتم  كس خسارة ان خساا في القيمة فقط إلى الحد  ةناا مغيير في التقديرات ا
صل القيمة الدفترية القا يمكف ت ديدةا بعد خؤم انيتهًا أو اإلطساءت إذا لم يتم  

م
الدي ن تتراور فيه القيمة الدفترية لأل

   إثبات أي ا خساا في القيمة.
 

 املخزون     5-7
يتم قيا  املخزوا بسعر التكلسة أو صافي القيمة القابلة للت ققت أيهما أقل. يتم ت ديد التكلسة  لى أيا  طريقة املتويط  
املرجحت وتتضمف النسقات القا يتم تكبدةا مف أجل إحضار املخزوا إلى املوقع ب الته الراةنة. وفي حالة املخزوا املؤنع وت ب  

 ؤة منايبة مف النسقات العامة لإل تاج وفقام للطاقة التشغيلية العااية. التؤنيعت ف ا التكلسة مشمل ح
لإلكمال   املقدرة  التكاليف  ا  لأل مال  اقؤم ان تيااي  السياق  خًل  ر  املقدَّ البيع  يعر  للت قق  القابلة  القيمة  صافي  يمثل 

لت قق وجميع خسائر املخزوا كمؤروف  ومؤروفات البيع. ير  إثبات مبلغ أي تخسيض للمخزوا إلى صافي القيمة القابلة ل 
 في السترة القا حدث فاها التخسيض أو الخسارة.  

. يتم إثبات ةد. الخؤومات    12يتم شراء البضائع بخؤومات تمنح مف املورايف  لى أيا  املشتريات اإلجمالية  لى مدى   شهرام
 وفق أيا  اإليت قاق إيتنااام العقوا امل رمة مع املورايف . 

 

 املخصصات    5-8
يتم ان تراف باملخؤص إذا  هر  تيرة ألحداث يابقة أا لدى الشركة التزام حالي قا ون، أو معاقدي يمكف تقدير مبلغه بشكل  
موثوق ومف املحتمل أا يتطل  تدفقات خارجة ملنافع اقتؤااية لتسوية ةدا انلتزام ويكوا باإلمكاا تقدير مبلغ انلتزام بؤورة  

 ان تراف باملخؤص للخسائر التشغيلية املستقبلية. موثوقة. ن يتم
رمنية طويلة ندما   بسترات  اإللتزام  املتوقعة    يتعلق  املستقبلية  النقدية  التدفقات  مف خًل خؤم  املخؤؤات  ت ديد  يتم 

ًئمام وا ملخاطر القا  بمعدل خؤم قبل الضريبة الدي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموالت و ندما يكوا م
 ينطوي  لاها انلتزام. ويتم ان تراف بالخؤم املتنارل  نه كتكاليف تمويل.  
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 منافع املوظفين   5-9
 
 األجل   قصيرةاملنافع  التزامات 5-9-1

املتوق املبالغ  تلك  هي  األجل  قؤيرة  خًل    ع املنافع  رامل  بشكل  املو سوا    12مسويتها  فاها  يقدم  القا  السنة  نهاية  في  شهرام 
 الخدمات القا تنشأ  نها املنافع. 

املزايا العينية القا يتوقع مسويتها  و   ت إا املطلوبات املتعلقة باألجور والروات ت بما في ذلك املنافع غير النقدية واإلجارات املتراكمة 
شهرام بعد نهاية السنة القا يقوم فاها املو سوا بالخدمة ذات الؤلة فيتم اإل تراف بها حقا نهاية فترة  بالكامل خًل اثنا  شر 

 التقارير ويتم قيايها باملبالغ املتوقع افعها  ند مسوية املطلوبات. 
 
  الخدمةمنافع  التزامات 5-9-2

 ظام العمل في اململكة العربية السعواية. ويستند ايت قاق     ملتطلبات الشركة بمنح مكافآت نهاية الخدمة ملو ساها وفقام    تقوم
الحد    بشرط ايتكمال  للمو ف وطول مدة خدمته  والبدنت  إلى الرات  األيال ا    -بايتخدام األيالي  اإلكتوارية- ةد. املنافع

 األانى مف فترة الخدمة. يتم مس يل التكاليف املتوقعة لهد. املكافآت  لى مدى فترة الخدمة.
ذلكت يقوم خ راء اكتواريوا مستقلوا بتقييم انلتزامات بموج     ناء  لى خطط التزامات ايت قاقات املو سيا غير ممولة. وب 

 ويتم مس يل انلتزام  لى أيا  تقييم اكتواري.املخططة  وحدة اإلئتماا    ةد. الخطط ايتنااام إلى طريقة 
الخدمة   ملنافع  الحالية  القيمة  للمو سيا ةو  الخدمة  نهاية  بمنافع  يتعلق  فيما  املالي  املركز  قائمة  في  به  املعترف  انلتزام  إا 

 للمو سيا في نهاية فترة التقرير.  
التدفقات النقدية الخارجة املقدرة في املستقبل ب يتخدام    وت دا القيمة الحالية نلتزام منافع نهاية الخدمة للمو سيا بخؤم

 أيعار السائدة لسندات  الية ال واة ت والقا لها شروط ايت قاق تقارة شروط التزام منافع نهاية الخدمة. 
 يتم إثبات تكاليف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة الدخل. 

صيد التزام املنافع املحداة. يتم إاراج ةد. التكلسة في قائمة الدخل.  يتم احتساة تكلسة السائدة بتطبيق معدل الخؤم  لى ر 
تم ت ميل أو إاراج األرباح أو الخسائر اإلكتوارية الناترة  ف مسويات الخ رة والتغيرات في اإلفتراضات اإلكتوارية في حقوق  ي 

   امللكية في قائمة الدخل الشامل اآلخر في السنة القا تنشأ فاها.
 
 وما في حكمه نقد 5-10

يتكوا النقد وما في حكمه مف النقد بالؤندوق ولدى البنوا وانيتثمارات ذات انيت قاق األصلي ثًثة أشهر أو أقل واملتاحة  
 للشركة اوا أي قيوا. 

 
 الزكاة 5-11

أيا  انيت قاق. يتم    وفقفي اململكة العربية السعواية     ةيئة الزراة والضريبة وال مارايتم احتساة الزراة وفقام أل ظمة  
ت ميل مؤروف الزراة  لى قائمة الربح أو الخسارة. يتم مسوية السروقاتت إا وجدتت الناترة  ف الربوط النهائية في السنة  

 القا تم فاها ان تهاء مف الربط. 
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 بالعمالت األجنبية املعامالت 5-12
 لى أيا  أيعار الت ويل السائدة بتاريخ تلك    العملة الو يسية للشركةيتم ترجمة املعامًت القا تتم بالعمًت األجنبية إلى  

 املعامًت.
يتم ترجمة املوجواات واملطلوبات النقدية املدرجة بالعمًت األجنبية إلى العملة الو يسية  لى أيا  أيعار الت ويل في تاريخ  
التقرير. إا البنوا غير النقدية القا يتم قيايها بناءم  لى التكلسة التاريخية بعملة أجنبية يتم ت ويلها  لى أيا  أيعار الؤرف  

 يتم ان تراف بسروقات ترجمة العمًت األجنبية بشكل  ام في الربح أو الخسارة.    في تاريخ املعاملة.
 

 النظامي  االحتياطي 5-13
٪ مف أرباحها الؤافية لتكويف احتياط،  ظام، حقا  10وفقام للنظام األيال ا للشركةت ير   لى الشركة أا ترن  في رل ينة  

 ٪ مف رأ  املال. إا ةدا انحتياط، غير متاح للتوريع. يتم حساة انحتياط، بؤورة ينوية.  30يبلغ ةدا انحتياط، 
 

 األرباح توزيعات 5-14
في الشركة تقيد   القا يتم املوافقة  لاها مف قبل املساةميا  السترة  في  في القوائم املالية  في القوائم  حيث    توريعات األرباح  تقيد 

أو مف قبل مرلس اناارة اذا راا مسوا بالتوريع مف قبل   املالية في السترة القا يتم املوافقة  لاها مف قبل املساةميا في الشركة
 .املساةميا فى الشركة

 يتم قيد توريعات األرباح املرحلية في السترة القا يتم ا تمااةا مف قبل مرلس اإلاارة . 
 

 ربحية السهم 5-15
تقوم الشركة بعرا رب ية السهم األيايية واملخسضة. يتم احتساة رب ية السهم األيايية بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة  

ومعديلها باأليهم اململوكة املحتسظ    عاماملتويط املرجح لعدا األيهم العااية القائمة خًل ال للمساةميا العااييا بالشركة  لى  
 بهات إا وجدت.  

يتم ت ديد رب ية السهم املخسضةت إا وجدت بتعديل الربح أو الخسارة العائدة للمساةميا العااييا واملتويط املرجح لعدا  
 األيهم العااية القائمة ومعديلها باأليهم اململوكة املحتسظ بها ألثر رافة األيهم املخسضة املحتملة. 

 
 اإلستثمارات العقارية   5-16

كالقا ت تس  بالسرق بيا    العقارى   اإليتثماربالتكلسة وإثبات أي ربح أو خسارة  ند ايتبعاا    اإليتثمارات العقاريةيتم قيا   
ستهلك.   صافي املت ؤًت مف انيتبعاا والقيمة الدفترية للبند  في الربح أو الخسارة. األراض ا ن مل

 
 
 
 

�  
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 إثبات اإليرادات  5-17
 

 طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء بما في ذلك شروط السداد الهامة نوع املنتج

القوارير   مؤغرات 
البًيتيكية  

القوارير   وأغطية 
   البًيتيكية

قبول   يتم  ذلك  ندما  ويتم  البضا ة  السيطرة  لى  العميل  لى  حؤول  اإليرااات  ند  إثبات  يتم 
 ومسليم البضا ة إلى العميل. ويتم في ذلك الوقب إصدار السواتير وإثبات اإليرااات. 

السماح   ويتم  جديدةت  أخرى  ببضا ة  وايتبدالها  البضا ة  ب رجاع  للعمًء  العقوا  بعض  مسمح 
 ب يترجاع  قدي. 

مدى   انجمالية  لى  املبيعات  ايا   بخؤومات  لى  املنترات  بيع  ةد.    12يتم  اثبات  يتم  ا.  شهرم
 املبيعات ايتنااا الى السعر فى العقد  اقص ح م الخؤومات . 

 
 خطوات التالية:  ب يتخدام  موذج الخمس 15معترف الشركة باإليرااات بموج  املعيار الدولي للتقرير املالي رقم ك

 : ت ديد العقد مع العميل.1الخطوة 
 دا  ت يعرف العقد بأ ه اتساق بيا طرفيا أو أكثر ينش ئ حقوقام والتزامات قابلة للتنسيد و 

 الوفاء بها.القا ير  و املعايير لكل  قد 

 العميل. التزام األااء ةو  قد مع  ميل لنقل يلعة أو خدمة إلى  : ت ديد التزامات األااء.2الخطوة 

 : ت ديد يعر املعاملة.3الخطوة 
أو   بلغ املقابل الدي تتوقع الشركة الحؤول  ليه في  ظير  قل السلعامليعر املعاملة ةو 

 الخدمات القا و د بها العميلت بايتثناء املبالغ املحؤلة  يابة  ف أطراف ثالثة.  

 : تخؤيص يعر املعاملة.4الخطوة 
 بالنسبة للعقد الدي ي توي  لى أكثر مف التزام أااءت تقوم الشركة بتوريع يعر 

  ا لاه لحؤول املعاملة  لى رل التزام أااء بمبلغ ي دا مبلغ املقابل الدي تتوقع الشركة ا 
 مقابل الوفاء بكل التزام مف التزامات األااء. 

 : اإل تراف باإليرااات.5الخطوة 
 ت قق الشركة اإليرااات  ندما كأو رلما  أوفب بالتزام األااء  ف طريق  قل

 السلع أو الخدمات القا و د بها العميل بموج  العقد.   
 

 

 
 املصروفات  5-18 

ؤنف جميع  توريعال  البيع و  هي تلك املؤروفات الناجمة  ف جهوا الشركة القا تقوم بها إاارات  و التوريعمؤروفات البيع   . تل
مؤروفات با تبارةا  األخرى  و   املؤروفات  املبيعات     مومية  تكلسة  بيا  املشتركة  للمؤروفات  توريع  إجراء  ويتم  إاارية. 
اإلااريةت  ند اللزومت  لى أيا  معقول مع األخد في ان تبار طبيعة    العمومية و  ومؤروفات البيع والتوريع واملؤروفات

 و روف املؤروفات املشتركة.
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 لتقارير القطاعية ا 5-19

املوجواات والعمليات املرتبطة بتقديم منترات أو خدمات تتعرا ملخاطر و وائد تختلف  قطاع األ مال ةو مرمو ة مف  
  ف تلك املتعلقة بقطا ات أ مال أخرى والقا تقا  وفقام للتقارير القا مستخدمها اإلاارة التنسيدية.

م داة تتعرا ملخاطر و وائد تختلف  القطاع ال غرافي ةو القطاع املرتبط بتقديم منترات أو خدمات ضمف بيئة اقتؤااية  
 ف تلك املتعلقة بقطا ات معمل في بيئات اقتؤااية أخرى. تتوافق اإلفؤاحات  ف التقارير القطا ية مع املعلومات القا تم  
مراجعتها مف قبل املس ول  ف اتخاذ القرارات التشغيلية. تقوم الشركة باإلفؤاح  ف معلومات  ف أيس القيا  املطبقةت  

طبيعة وتأثير أي فروقات بيا القيايات املستخدمة في املعلومات  ف القطا ات القا يؤدر  نها تقارير وتلك القيايات  مثل  
 املستخدمة.

 
 التفسيرات  و  املعايير   على والتعديالت الجديدة  املعايير  �-6

 :م 2022يناير  1مره اعتبارا من  ألول ت التالية ال املعايير الجديدة والتعدي الشركةاعتمدت 

 : 37ك و   16كمعايير املحايبة الدولية رقم  لى  معديًت 6-1
اآلنت  واملعداتة  لى الشركة أا تخؤم مف تكلسة املمتلكات و اآلنت  و املمتلكات  ة   16ك   ي ظر معيار املحايبة الدولي رقم�-

ً ستلمة مف بيع العناصر املنترة أثناء ت ضير الشركة ألصل امل �واملعدات املبالغ يوف معترف   وبدنم  ف ذلك ت يتخدامل
 .ةد. والتكاليف ذات الؤلة في قائمة الربح أو الخسارةالشركة بعائدات املبيعات 

التكاليف القا تتضمنها الشركة  املخؤؤات واملطلوبات واملوجواات املحتملةة    ة37ك  ي دا املعيار املحايبا الدولي رقم�-
  ًلت ليس له أي تأثير  لى القوائم املالية خً إا تطبيق ةد. التعدي  .العقد ييتسب  في خسارة   ند تقييم ما إذا راا 

 السنة.

 : املعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد

م مع 2023ينا ير  1املطبقة للسنوات القا تبدأ في أو بعد يير ت  لى املعاً فيما يلي بياا باملعايير ال ديدة والتعدي 6-2
 .بتطبيقها  ند إ داا ةد. القوائم املالية الشركةتقم   السماح بالتطبيق املبكر ولكف لم

ت  لى  ً توضح ةد. التعدي   . را القوائم املاليةةت  لى تؤنيف املطلوبات  ة1ك  ت  لى معيار املحايبة الدولي رقمً معدي�-
يتأثر    تون  لى الحقوق املوجواة في نهاية فترة التقرير   ام أو غير متداولةت ا تماا  املطلوبات يتم تؤنيسها  لى أنها متداولةأا  

 . حداث بعد تاريخ التقريراأل التؤنيف بتوقعات املنشأة أو ب 
ت  ً تهدف التعدي  .  8كومعيار املحايبة الدولي رقم     2كوبياا املمارية رقم   1ك  ت  لى معيار املحايبة الدولي رقم ً معدي�-

إلى ت سيا إفؤاحات السياية املحايبية ومسا دة مستخدم، القوائم املالية  لى التمييز بيا التغييرات في التقديرات  
 .والتغيرات في السيايات املحايبية املحايبية

املتعلقة باملوجواات واملطلوبات الناشئة مف معاملة    ةالضريبة امل جلة  ة12ك  ت  لى معيار املحايبة الدولي رقمً معدي�-
ثبات املبدئ،  اإلت القا ت اي  ند  ً ت مف الشررات أا تثبب الضريبة امل جلة  لى املعام ً تتطل  ةد. التعديت حيث  واحدة

 امل قتة القابلة للخؤم والخاضعة للضريبة. إلى مبالغ متساوية مف السروقات 
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6,196,559 
 

187,714,828
 

2,140,127
 

214,884 
 

399,384
 

1,605,472
 

  -
 

198,271,254
 

صافي
 

القيمة
 

الدفترية
 : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 في

31 
ديسمبر 

 
2022

 م
34,767,131

 
29,688,924

 
110,906,597

 
926,987

 
110,419

 
307,552

 
521,120

 
41,912,281

 
219,141,011

 
التكلسة
: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الرصيد
في 

 1 
يناير
 

2021
 م 

30,452,860
 

35,448,867
 

284,908,151
 

3,180,750
 

290,603
 

676,515
 

2,029,626
 

21,626,064
 

378,613,436
 

ضافات
إ

  
4,314,271

 
- 

256,106
 

613,322
 

26,000
 

9,299
 

56,253
 

5,251,928
 

10,527,179
 

ايتبعااات 
 

- 
- 

ك
52,500

   
ك

186,000
   

- 
ك

4,800
  

ك
4,500
  

- 
ك

247,800
   

ت ويًت
 

خًل السنة 
 

- 
- 

3,919,677
 

- 
- 

- 
- 

ك
3,919,677
  

- 
الرصيد

في 
 

31 
ديسمبر 

 
2021

 م
34,767,131

 
35,448,867

 
289,031,434

 
3,608,072

 
316,603

 
681,014

 
2,081,379

 
22,958,315

 
388,892,815

 
ك

االستهال
 

املتراكم
 : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
الرصيد
في 

 1 
يناير
 

2021
 م 

- 
4,065,216

 
130,362,039

 
2,412,015

 
155,515

 
269,809

 
1,002,719

 
- 

138,267,313
 

اةًا
 

السنة 
 

- 
1,063,503

 
28,778,752

 
345,220

 
29,839

 
68,815

 
349,667

 
- 

30,635,796
 

ايتبعااات 
 

- 
- 

ك
52,500

   
ك

186,000
   

- 
ك

4,800
  

ك
4,500
  

- 
ك

247,800
   

الرصيد
في 

 
31 

ديسمبر 
 

2021
 م

- 
5,128,719

 
159,088,291

 
2,571,235

 
185,354

 
333,824

 
1,347,886

 
- 

168,655,309
 

صافي
 

القيمة
 

الدفترية
 : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 في

31 
ديسمبر 

 
2021

 م
34,767,131

 
30,320,148

 
129,943,143

 
1,036,837

 
131,249

 
347,190

 
733,493

 
22,958,315

 
220,237,506

 
1ك

   
يتمثل
  

ب التنسيد في املبلغ املدفوع مقابل  
رصيد ان مال ت 

شراء
  

 ظام
  

تخزيف تلي  
و 

خطوط
  

ا تاج
  

ؤغرات
م

  
رير القوا
  

البًيتيكية
  

واغطية
  

رير القوا
  

البًيتيكية
و   

 
قوال

  
حقف
  

ومبانى
  

ؤنع الطبا ة  
وانشاءات م

ف
والتغلي

  
وخطوط
  

ا تاج
  

ؤنع
م

  
الطبا ة
  

ف
والتغلي

و .  
ت

بلغ
  

إجمالي
  

التكلسة
  

املت
وقعة
  

لهد
. 

املشرو 
ات
 

مبلغ 
74,46
 

ريال يعوايت ويتوقع  مليوا 
بدء
 

مشغيل 
ةد

. 
املشرو 

ات
 

خًل
 

الربع
 

الثانى
 

مف 
 ام
 

2023
م

رةف  . تم 
راض ا أ
 و 

مبانى
 و 

تنت
 

ؤنع
بم

 
الشركة

ب  
ؤافي
 

قيمة افترية 
بمبلغ
 

99,535,331
 

ريال يعواي كما في 
31 

ايسم ر 
2022

م ك
31 

ايسم ر 
2021

م: 
113,643,858
 

ريال يعواي  
ضاح 

كإي
18
- 

  ة
مقابل 

ا 
قر

 
صندوق 
 

التنمية
 

ؤنا ية
ال

 
السعواي

. 
2ك

ت  
ت

مثل
 

الت ويًت
 

مف
 

مشرو ات
 

ب
ت 

 
التنسيد
 

خًل
 

السنة
في 

 
قيمة
 

املا
كينات
 

ط إ تاجي جديد
صة بتشغيل خ

الخا
.  

3ك
  

يوجد
 

صول غير ملموية بقيمة  ك
ضاح انصول الثابتة ت ويًت الى ا

باي
210,098
  

ريال يعواي
. 
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 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كريال يعواي  

��

 إستثمار عقاري �-8
 

م 2022ايسم ر    31كما فى    اض اأر   قطعمف    اإليتثمار العقارى يتكوا  و   بالتكلسة.انيتثمارات العقارية  تقوم الشركة بقيد جميع  
مبلغ  م  2022ايسم ر   31كما في    قيمتهبلغب  و   ت  متر مربع   12,113م :    2021ك  متر مربع  12,113باملزاحمية بمساحة اجمالية  

 ريال يعواي .مليوا 1,7: م2021ايسم ر  31مليوا ريال يعواي ك1,7
 

  مليوا   4.21:  م2021ك  مليوا ريال يرررررررررررعواي  4.65  مبلغم  2022ايسرررررررررررم ر    31في    كماالعقارى    لإليرررررررررررتثمارالقيمة العاالة    بلغب
 شررركةالعقاري بوايررطة مقيم  قاري خارجي مسررتقل  ف الشررركة كاملقيم:   يررتثمارلإل   العاالة  القيمة  ت ديد تم    . يررعواي  ريال
للقيمة العاالة    2تم تؤرررررررنيسها كمسرررررررتوى    العقارى   لإليرررررررتثمارالقيمة العاالة    إا . (804/18/323 رقم  ترخيص   ت  العقارية  قيم

 .املدخًت الخاصة بطريقة التقييم املستخدمة    ىبناء  ل
 

 موجودات غير ملموسة  �-9
 

 خًل السنة املنتهية  املوجواات غير امللمويةفيما يلي الحركة  لى و  تتمثل املوجواات غير امللموية فى برامج حاي  تلي
   ايسم ر: 31في 

 
 ايسم ر   31  ديسمبر   31 
 م 2021  م 2022 

    التكلفة:
 1,962,222  1,962,222 يناير   1الرصيد في 

 -  210,098   7 إيضاحك  التنسيد ت ب أ مال  مف املحول 
 1,962,222  2,172,320 ديسمبر   31في  الرصيد

  
    : املتراكم اإلطفاء
  283,589   494,247 يناير   1 في الرصيد 
  210,657   219,062 العام  خًل اإلطساء

 494,246  713,309 ديسمبر   31في  الرصيد
 1,467,976  1,459,011 الدفترية القيمة  صافي
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 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كريال يعواي  

��

 مخزون �-10

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
  40,045,027   37,884,113 مواا خام ومواا معبئة ومغليف 

  38,408,399  52,732,452 بضا ة تامة الؤنع 
 -  8,732,385 بضا ة بالطريق 

  2,567,898   2,742,235 مستلزمات وريوت  و قطع غيار 
 102,091,185  81,021,324  

* ان خساا فى قيمة املخزوا   )4,503,328)  - 
 97,587,857� 81,021,324  
 
فى قيمة املخزوا   * بمبلغ  بنوا  يمثل    ان خساا  مغليف  معبئة و  بنوا  و    ريال يعواى  1,588,583مخزوا مواا خام و مواا 

 ريال يعواى. 2,914,745بضا ة تامة الؤنع بمبلغ 
 

 رباح أو الخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ �-11

 
ديسمبر   31 

  م 2022

ايسم ر   31
 م 2021

 -  11,060,478  ايتثمارات فى ايهم شررات مدرجه
 -  7,102,968  ايتثمارات فى صندوق ايتثمار

 -   18,163,446  االستثمارات  إجمالي

 
  في السوق املالية السعواية كتداول     لاهال  و ام سظة أيهم ايتثمارية يتم التدانيتثمار في  بم     2022خًل  ام  قامب الشركة  

يتم إاارة املحسظة مف خًل شركة انيتثمار لألوراق املالية    .تنو ة مو ة شررات م مل  حقوق امللكية  متمثلة في اإليتثمار في
   .امل رماناارة وذلك وفقام لعقد  انيتثمار رابيتال –والوياطة 

 
ت وذلك  لى أيا  األيعار املتداولة لأليهم  مف خًل الربح او الخسارة   في حقوق امللكية بالقيمة العاالة   ات انيتثمار   تقييمتم  

كما بلغب الخسائر الغير    ريال يعواي  184,522  م ققة بمبلغ    خسائر  تج  ف ذلك  و في السوق املالية السعواية كتداول .  
والقا تم   ريال يعواي   316,516وقد بلغب توريعات انرباح املستلمة خًل العام مبلغ    ريال يعواى   2,767,894م ققة مبلغ  

 : ايسم ر 31. فيما يلي حركة انيتثمارات للسنة املنتهية في لربح أو الخسارة رضها ضمف قائمة ا

  

 ديسمبر  31
 م 2022

 ايسم ر  31 
 م 2021

 22,336,709  -  يناير   1تكلسة انيتثمار كما في 
 21,705,707   23,905,034  شراء وحدات ايتثمارية  
  50,210,248ك  (2,789,172(  بيع وحدات مستثمر فاها  

 6,167,832  ( 184,522)  أرباح م ققة مف بيع ايتثمارات    /  خسائر ك
 -  ( 2,767,894)  القيمة العاالة للوحداتفروقات تقييم 
 -  18,163,446  ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كريال يعواي  

��

 ذمم مدينة تجارية �-12

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
  160,067,358  159,363,044 ذمم مدينة ترارية 

  50,199,434   63,854,435   28مست ق مف أطراف ذات  ًقة كإيضاح 
 223,217,479  210,266,792  

 ك25,064,817   ( 27,497,338) قيمة ذمم مدينة ترارية  الخسائر انئتما ية املتوقعة فى يخؤم: 
 195,720,141  185,201,975  

 
 :  اريةقيمة ذمم مدينة ترفي الخسائر انئتما ية املتوقعة فيما يلي بياا ب ركة 

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

    م2021
 23,325,147  25,064,817 الرصيد في بداية السنة 

  1,739,670  2,432,521 خًل السنة  التد يم صافى 
  25,064,817  27,497,338 السنة  نهاية في الرصيد

 
رقم   اإليضاح  ذلك    2-27يعرا  في  بما  والسوق  انئتماا  ملخاطر  الشركة  معرا  مدى  حول  املدينة  معلومات  الدمم  أ مار 

 الترارية. 
 

 ذمم مدينة أخرى مدفوعات مقدمة و �-13

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
  22,074,146  21,032,226 ك*   أرصدة مدينة - مورايف

 4,830,906  - ضريبة قيمة مضافة بالؤافي 
 1,750,181  2,278,280 مؤروفات مدفو ة مقدمام 
مة للمورايف    227,572  25,044,261 افعات مقدَّ

  37,800  413,159 موجواات أخرى 
 48,767,926  28,920,605  

 .مف املورا الرئيس ا للشركة ف السنة ومات املست قة ؤفي قيمة الخ  رصيديتمثل ةدا ال * 
�  
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 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كريال يعواي  

��

 نقد و ما فى حكمه�-14

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 2,815  1  قد في الؤندوق 
 48,737,804  1,792,721 ك*   قد لدى البنوا 

 1,792,722  48,740,619 
 
 يعت ر ايتخدامه مقيدام حقا تاريخ إصدار القوائم املالية. تيعواى ريال 150,000  مبلغ البنوا لدى   النقد يتضمف* 
 

 وألغراا إ داا قائمة التدفقات النقدية تم إيتبعاا األرصدة مقيدة اإليتخدام املدرورة  اليهت كما يلي:

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 48,740,619  1,792,722 و ما فى حكمه  قد 

 -  ( 150,000) كمخؤومام منه :  قد مقيد انيتخدام
 1,642,722  48,740,619 

 
 رأس املال �-15

مليوا    150:  م2021مليوا ريال يعواي ك  225ت بلغ رأ  مال الشركة املؤرح به واملدفوع بالكامل  م2022ايسم ر    31كما في  
إلى   ك  22.5ريال يعواي  مقسم  بقيمة  مليوا    15:  م2021مليوا يهم  ااي  الواحد    10يهم  ااي   للسهم  ريال يعواي 

 ريال يعواي للسهم الواحد . 10: م 2021ك
ةرر   وافقب ال معية العامة غير العااية للشركة  ت  لى توصية  مرلس إاارة     1443شوال    8م كاملوافق    2022مايو    9بتاريخ  

بتاريخ  املنعقد  كاملوافق  2021 وفم ر  15 الشركة  مف    1443الثانى  ربيع    10م  الشركة  مال  رأ   بزيااة  ريال    150ةرر    مليوا 
ًم مف األرباح املبقاة وذلك بمنح    225يعواى ليؤبح   مليوا  ريال يعواي  ف طريق منح أيهم مرا ية ملساةما الشركة ت وي

العااية للشركة واملقيديف  يهم واحد لكل يهميا مست ق  للمساةميا املالكيا لأليهم بنهاية تداول يوم ال معية العامة غير  
 في س ل مساةما الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثان، يوم تداول يلي تاريخ انعقاا ال معية.

م ت أنهب الشركة انجراءات املتعلقة بزيااة  2022مار     28وافقب ةيئة السوق املالية  لى طل  الشركة فى ريااة رأ  املال فى  
 بعد ت قيق املتطلبات النظامية.م 2022 يو يو 1رأ  املال فى 

 
 احتياطيات أخرى �-16

  مبلغ   م2022ايسم ر    31وبلغ رصيد البند كما في    الناتج  ف التقرير انكتوارى    إ ااة قيا  منافع املو سيا   فى   الرصيديتمثل  
 .  ريال يعواي  140,344ك :م 2021ايسم ر  31ريال يعواي ك 476,919

�  
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 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كريال يعواي  

��

 دائنة أخرى مصروفات مستحقة وذمم �-17

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 1,246,610  885,643 كهرباء  –مؤروفات مست قة 

 -  1,240,874 ضريبة القيمة املضافة مست قة
 765,724  885,743 حوافز مست قة  

 638,000  730,000  28مكافآت وبدنت مرلس اإلاارة والل اا بالشركة كإيضاح 
 498,412  216,500 إيتشارات –مؤروفات مست قة 

 484,103  555,960  مست قات تداكر يسر  
 399,955  451,304 مست قات إجارات  

 54,489  447,071 افعات مقدمة مف العمًء  
 10,350  - بضا ة غير مسوترة   -مؤروفات مست قة 

 2,091,065  1,337,469 أخرى 
 6,750,564  6,188,708 

 
 قروض�-18

 قروض قصيرة األجل  أ( 

 

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 166,313,802   230,968,712 قروا قؤيرة األجل ك*  

 230,968,712   166,313,802 

 

  ةت ولم مستخدم الشركبشكل رئيس ا لتمويل متطلبات رأ  املال العامل للشركة  قؤيرة األجل  القرواك*  يتم إيتخدام ةد.  
 . في تمويل التويعات الرأيمالية قؤيرة األجل ةد. القروا 

�  
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 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كريال يعواي  

��

 )تتمة(   قروض   -18

 

 قروض طويلة األجل  ب(

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
  12,929,257  838,939   1ك بنوا م لية

  48,280,000  23,280,000   2ك التنمية الؤنا ية السعوايصندوق 
 24,118,939  61,209,257  

 ك1,332,038   (965,659( فوائد م جلة    ناقصًا: 
 23,153,280   59,877,219  

    تم عرضها في قائمة املركز املالي كما يلي: 
  23,153,280  10,530,000 ال زء غير املتداول ضمف املطلوبات غير املتداولة 

  36,723,939  12,623,280 ال زء املتداول ضمف املطلوبات املتداولة 
 23,153,280  59,877,219  

 226,191,021  254,121,992 إجمالي القروا 

 ريال يعواي.  838,939بمبلغ  ل رصيد البنوا املحلية في رصيد لدى البنك السعواي لإليتثماريتمث  1ك

 لى التوالي.    2021يناير    13ت و2016 وفم ر    2في    يصندوق التنمية الؤنا ية السعواحؤلب الشركة  لى قرضيا مف     2ك
 لى أقساط  ؤف    القرضيايداا  يتم  ريال يعواي.    12,650,000ريال يعوايت    10,630,000بلغ رصيدةم في نهاية السنة  

مؤنع الشركة  نت ب ت و مقابل أراض ا ومبان،  ةمضمو  ومعت ر قروا الؤندوق  .ينوات 5ومست ق السداا خًل فترة  ينوية
ريال    113,643,858:  م2021ايسم ر    31ك  م2022ايسم ر    31  ريال يعواي كما في   99,535,331تبلغ  قيمة افترية  بؤافى  

 .  7كإيضاح يعواي  

 
 القروض  في الحركة إجمالي     ج(

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
  249,964,932   226,191,021 يناير  1الرصيد كما في 

  589,841,900   718,353,730 مت ؤًت مف قروا 
 ك619,035,956   ( 701,706,987) يدااات قروا 
  7,615,435   12,575,607 تكاليف تمويل

 ك2,195,290   (1,291,379( تكاليف تمويل كمدفو ة 
  226,191,021   254,121,992 ايسم ر  31الرصيد كما في 

�  
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 )تتمة(   قروض   -18

 

 األجل القروض قصيرة وطويلة اتفاقيات  د(
الشركة  لى    - األجل    قرواحؤلب  تمويلي قدر.    وا تماااتبنوا م لية    مفقؤيرة وطويلة  بسقف   314.12مستندية 

  العامل  املال  رأ   لتمويل   وذلك  وتورق  مراب ة  اتساقيات  بموج   التسهيًتمليوا ريال يعواي. وقد تم الحؤول  لى ةد.  
 في  كما   املستخدمة  غير و  املستوحة ستنديةامل   تماااتإل وا التسهيًت  تبلغ. الرأيمالية النسقات ومتطلبات التويعات  وبعض

  مضمو ة   التسهيًت. إا اتساقيات مليوا ريال يعواي   23.39  م2021ك  يعواي   ريال  مليوا   57.7مبلغ    م2022ايسم ر    31
معهدات  شركةال   قبل  مف   صاارة   ألمر  بسندات   وأمور   األرباح   توريعات لى    قيوا ب   تتعلق . مشتمل اتساقيات التسهيًت  لى 

  في   الشركة  حؤلب  قد و   .لدلك  وفقام   بها  انحتساظ   ير   القا   املالية   النس    وبعض  الؤافية  القيمة   مف  أانى  حد   تتطل    أخرى 
 .التعهدات أحد لتراور  السعواى  الؤنا ية التنمية صندوق  مف  موافقة  لىبداية العام 

  324.29بعض البنوا املحلية بقيم تؤل إلى    عترديد اتساقيات التمويل م  م2022ايسم ر    31تم خًل السنة املنتهية في  
. تم ترديد  يماليةأوتمويل التويعات الر مليوا ريال يعواي وذلك بهدف شراء وايتيراا مواا خام وتمويل رأ  املال العامل  

 ةد. انتساقيات بضماا يندات ألمر صاارة مف قبل الشركة. 
تساوا. إ ااة  الى  ي اي  قد  املستقبل  في  التعهدات  بهد.  اإلخًل  إا  معينة.  معهدات  القروا  لى  اإلاارة    مشتمل  وتقوم 

ًرمة    اوريةبمراقبة التعهدات بؤورة   وفي حال وجوا إخًل متوقع حدوثه في املستقبلت ف ا اإلاارة تقوم باتخاذ انجراءات ال
 لضماا انلتزام.

ًمية. ً. هي قروا متوافقة مع أحكام الشريعة اإلي  رافة القروا املشار إلاها أ 
 

 منافع املوظفين �-19
 

 لخطط املنافع املحددة للموظفين: التوصيف العام 
املحداة    املنافع  الخدمة كخطط  نهاية  مكافأة  الشركة يداا  نهاية    وفقا  يتعيا  لى  مكافأة  تتمثل  السعواي.  العمل  لنظام 

الخدمة في  ؤف رات  تخر شهر في أول خمس ينوات مف الخدمة بما في ذلك أجزاء السنةت باإلضافة إلى رات  تخر شهر  
 .  في حال إنهاء خدمة املو ف أو التقا د بل رل ينة متبقية/ نحقة في الخدمة بما في ذلك أجزاء السنةبالكامل مقا

 منهجية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة اإلكتوارية: 
الدولي   لت ديد    19تماشيام مع متطلبات معيار املحايبة  تم ايتخدام طريقة وحدة انئتماا املخططة  املو سياةت  ةمنافع 

التزامات الخطة. وبموج  ةد. الطريقةت ت س  التكلسة املتوقعة للمنسعة لكل ايت قاق يست قه أ ضاء الخطة الديف ةم  
وطول مدة الخدمة في تاريخ التقييمت ويتم احتساة املكافأة  لى أيا  تخر رات   في الخدمة. معتمد التكلسة املتوقعة للمنسعة  
ا إلتزامات الخطة هي القيمة اإلكتوارية الحالية للمزايا املست قة املتوقعة ل ميع  إيتوقع أا يستلمه املو ف في يف التقا د.  

 املو سيا الديف ةم  لى رأ   ملهم في تاريخ التقييم. 

 سيةاإلفتراضات الرئي
الدولي   املحايبة  ملعيار  إا  19وفقام  البعض.  بعضها  مع  ومتوافقة  مت يزة  غير  اإلكتوارية  انفتراضات  تكوا  أا  ير   ت 

انفتراضات تمثل أفضل تقدير للشركة للمتغيرات القا يت دا التكلسة النهائية لتقديم التكلسة النهائية ملكافأة نهاية الخدمة.  
 خدمة هي كما يلي: إا انفتراضات األيايية املست 

خطط   تمويل  يتم  ون  السعواية.  العربية  اململكة  في  العمل  لنظام  وفقام  الخدمة  نهاية  منافع  خطط  ب اارة  الشركة  تقوم 
 ايت قاقات ما بعد ا تهاء الخدمة. 
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 (تتمة) منافع املوظفين  -19
 

 املوظفين  منافع إلتزام في  الحركة 19-1
 األرصدة انفتتاحية مع األرصدة الختامية نلتزام املنافع املحداة: يعرا ال دول التالي مسوية 

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 1,920,943  2,416,207 الرصيد في بداية السنة 

    املدرج في قائمة الربح أو الخسارة 
 468,146  430,207 تكلسة الخدمة الحالية 

 67,429  96,434 تكلسة السائدة  
   42,541ك  ( 81,959) كاملسدا  خًل السنة

 444,682  493,034 
    املدرج في الدخل الشامل اآلخر 

 2,230  ( 617,263)  التقييم انكتواري   خسائر  /   ارباح ك
 2,416,207  2,243,626 الرصيد في نهاية السنة 

 
 اإلكتوارية  االفتراضات 19-2

 اإلكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير كمع ر  نها كمتويط مرجح : فيما يلي اإلفتراضات 

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 ٪3.25  %5.00 معدل الخؤم

 ٪5.00  %5.00 النمو املستقبلي في الروات  
 الوفيات.ايتندت انفتراضات املتعلقة بمعدل الوفيات املستقبلية إلى انحؤاءات املنشورة وجداول 

 
 تحليل الحساسية    19-3

إا التغيرات املحتملة بؤورة معقولة في تاريخ التقرير إلحدى اإلفتراضات اإلكتوارية ذات العًقة مع افتراا بقاء اإلفتراضات  
 األخرى ثابتة قد ت ثر  لى إلتزامات املنافع املحداة باملبالغ التالية املبينة أا ا.: 

 م 2021 ايسم ر  31  م 2022 ديسمبر 31 
 نقص زيادة   نقص زيادة  

 2,745,991 (2,142,792(  2,503,656 (2,028,377( ٪ 1معدل الخؤم كمغير بنسبة 
 (2,144,590( 2,736,608  (2,026,454( 2,501,010 ٪  1معدل النمو املستقبلي في الروات  كمغير بنسبة 

أا   الرغم مف  يوفر   لى  أ ه  إن  الخطةت  بموج   املتوقعة  النقدية  للتدفقات  الكامل  التوريع  الحسباا  في  يأخد  الت ليل ن 
 تقديرام تقريبيام لحسايية اإلفتراضات املبينة. 
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 مخصص الزكاة �-20
 

بالربط  لى ةد.  كالهيئة     وال ماراوالضريبة  زراة  ال ةيئة  مت وقامب  2015م الى  2012 وام مف  تم تقديم انقرارات الزروية لأل �20-1
و قد ا ترضب الشركة لدى انما ة العامة لل اا الزروية و الضريبية و ال مركية و  ت  يعواي  ريال  1,026,375 وام بمبلغ  األ 

ً تراا لعام    2012تم قبول ا تراا  ام   و قد ايتئنسب    2015, و  2014و رفض ان تراا  ف ا وام    2013و قبول جزئى ل
كما اا الشركة رو ب مخؤص ب جمالي مبلغ ةد. الربوط الزرويةت ومعتقد  خًل السترة النظامية  لى ةدا الرفض.    الشركة

 يتكوا لؤالحها.   انيتئناف ا الشركة بأا  تائج ةد
 

األ وام  م وقامب ةيئة الزراة والضريبة وال مارا بالربط  لى ةد.  2018م الى  2016تم تقديم انقرارات الزروية لأل وام مف  �20-2
ريال يعوايت وقامب الشركة بان تراا  لى الربوط الزروية لهد. األ وام خًل السترة النظاميةت وقامب    11,083,063بمبلغ  

ريال يعوايت وافقب الشركة    3,586,926الهيئة بقبول ان تراا جزئيام وبالتالي إصدار ربط معدل بعد اراية ان تراا بمبلغ  
 بسداا املست ق بموج  الربط املعدل. لى الربط املعدل وقامب 

 
بتاريخ    استلمت�20-3 في 2021اكتوبر    13الشركة  املنتهية  املالية  السنوات  رروي  ف  ربط  وال مارا  والضريبة  الزراة  ةيئة  مف   م 

مليوا ريال يعوايت  ترب    3.5مطالبة الشركة بدفع مبالغ رروية إضافية بقيمة     م والدي تضمف2020م و2019ايسم ر    31 
السروق الزروية بؤورة جوةرية مف افتراا الهيئة بأا القروا قؤيرة األجل هي  بارة  ف قروا اوارة وبالتالي هي بمثابة  ةد.  

لديها املتاحة  الثبوتية  للمستندات  وفقام  اإلفتراا  ةدا  مع  الشركة  إاارة  تتسق  األجل ون  لوجة  ظرةا   قروا طويلة  وامل يدة 
تأييد وجهة  ظر املكلسيا امام الل اا الضريبيةت    وخاصة أا ةناا حانت مماثلة لحالة وبناءام  لى ما يبق   الشركة حيث تم 

املتاحة النظامية.   والحقائق  السترة  األ وام خًل  لهد.  الزروية  الربوط  بان تراا  لى  الشركة  قامب  الشركةت   وبتاريخ  لدى 
والخاص  2022ف راير    14 معديل  اشعارات  الهيئة  مف  الشركة  ايتلمب  السنواتم  الزروي  ف   في املنتهية املالية بالربط 

  وقامب ت   يعواي ريال مليوا  3.48 بقيمة إضافية رروية مبالغ  بدفع الشركة مطالبة  واملتضمف م2020م و2019  ايسم ر   31 
الى انما ه العامة لل اا   الهيئة املعدل وتؤعيد املوضوع  خًل    الزروية و الضريبية و ال مركيةالشركة بان تراا  لى ربط 

لديها كما تم   املتاحة الثبوتية والوثائق للمستندات وفقام  املعدل  الهيئة ربط  مع تتسق  ن الشركة إاارة السترة النظامية حيث اا 
 بانضافه الربط ةدا مقابل  يعواي  ريال مليوا  1,8  بمبلغ   اضافي رراة  مخؤص بتكويف الشركة قامب  يابقام وقد انشارة اليه 

 .الهيئة لدى ان تراا تقديم  ند مقدمة   كللهيئة  كدفعة يعواي ريال  الف 883 مبلغ بسداا قامب   الشركة اا الى
 

ت وقد تم يداا الزراة املست قة بناءم  لى ةدا انقرارت وقد صدرت شهااة الزراة  م2021لعام    ي الشركة انقرار الزرو   قدمت�20-4
 م.2023ابريل  30وهى صالحة حقا  م2021لهدا العام 

 
 ساة مخؤص الزراة للسنة الحالية كما يلي:ت حإتم �20-5

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 322,721,608  332,273,875 األخرى حقوق امللكية واملخؤؤات انفتتاحية والتسويات 

 ك223,379,482   ( 222,274,022) القيمة الدفترية للموجواات طويلة األجل 
 99,342,126  109,999,853 اإلجمالي 

 72,944,205  27,272,307 الربح الزروي للسنة

 172,286,331  137,272,160 و اء الزراة 
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 (تتمة) مخصص الزكاة    -20
 

 بياا بالحركة في مخؤص الزراة خًل السنة: يلي  فيما�20-6

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 4,271,600  7,292,764 الرصيد في بداية السنة 

 4,307,158  3,431,804 املكوا خًل السنة
 77,487  556,927 مخؤؤات

 1,800,000  -  ف ينوات يابقة  فروق ربط رروية
 6,184,645  3,988,731 املحمل  لى قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

   3,163,481ك  ( 4,385,460) مبالغ مدفو ة خًل السنة
 7,292,764  6,896,035 الرصيد في نهاية السنة 

    
 

 تكلفة املبيعات �-21
 ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 م 2021  م 2022 

 403,054,691   507,340,647 تكلسة مواا خام
 28,204,313   27,879,421 إيتهًا  

 13,998,103   13,974,363 كهرباء  
 8,863,304   10,606,814 روات  وتكاليف مرتبطة بها 

 7,064,870   7,242,542 أخرى 
 567,043,787   461,185,281 

 
 مصروفات بيع وتوزيع �-22

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 
 م 2021  م 2022 

 7,328,888  8,499,707 مؤروفات  قل
 771,291  786,324 روات  وأجور 

 112,000  137,182  مونت بيعية  
 18,235   23,960 إيتهًا  

 939,958   612,664 مؤروفات أخرى 
 10,059,837   9,170,372 

 
 

�  
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 مصروفات عمومية وإدارية �-23

 ديسمبر 31للسنة املنتهية في 
 م 2021  م 2022 

 3,656,829  3,583,602 روات  وأجور 
 1,041,057  862,544 ايتشارات وأمعاة مهنية 

 638,000  730,000 كافآت وبدنت مرلس اإلاارة والل اا بالشركة م
 370,895  395,746  وإطساءإيتهًا 

 316,104  850,791 بضا ة تالسة 
 1,303,280  1,394,497 مؤروفات أخرى 

 7,817,180  7,326,165 
 

   رباحاأل توزيعات �-24

بناءم  لى توصية مرلس  1443شوال    8م كاملوافق    2022مايو    9وافقب ال معية العامة الغير العااية املنعقدة بتاريخ   ةررر   
مليوا ريال    22,5أرباح  قدية تبلغ  ةرر   لي توريع    1443ربيع الثانى    10م كاملوافق  2021 وفم ر  15إاارة الشركة املنعقد بتاريخ  

املالى   العام  بواقع    2021يعواى  ف  انعقاا    1.5م  يوم  تداول  بنهاية  لأليهم  املالكيا  للمساةميا  مست ق  لكل يهم  ريال 
و قد تم    ال معية واملقيديف في س ل مساةما الشركة لدى شركة مركز اإليداع في نهاية ثان، يوم تداول يلي تاريخ انيت قاق

  مست قوةا لت ؤيلها قدم  لم يت   ةيابق  أ وامةناا رصيد متبقى مف توريعات     لمام بأا  م.2022مايو    19فى  ااةا بالكامل  يد
 ريال يعواي.  162,654حقا اآلا بمبلغ 

 
 والتزامات أخرى   املحتملة لتزاماتواال الرأسماليةاإلرتباطات �-25

أو  ندما ن يمكف قيا   يتم اإلفؤاح  ف انلتزامات املحتملة  ند وجوا   إلتزام ييتأكد فقط مف خًل أحداث مستقبلية 
انلتزامات بؤورة موثوقة فاها. ن يتم إثبات املوجواات املحتملة ولكف يتم اإلفؤاح  نها  ندما يكوا مف املحتمل ت قيق منافع  

 اقتؤااية.

 م 2022ايسم ر    31يعواي كما في    ريال  57,700,988اة  انلتزامات املحتملة املتعلقة بان تمااات املستندية غير املغط  بلغب 
  . يعواي ريال 48,735,371: م2021ايسم ر  31ك

واملتمثلة    م2022ايسم ر    31ريال يعواي كما في    32,945,961ت الرأيمالية املتعلقة بمشرو ات ت ب التنسيد  رتباطابلغب اإل 
 يعواي . ريال  1,302,750: م2021ايسم ر  31ت كإ تاج جديد وطفي التعاقد  لى خط ابشكل رئيس 

 . املمنوحة للشركةلقروا مر بكامل قيمة األ توجد لدى الشركة إلتزامات بكامل قيمة يندات 
 

�  
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 ربحية السهم �-26

 

 ربحية السهم األساسية واملخفضة
 

للشركة  لى املتويط املرجح    سنةل لالرب ية    بتقسيمتم احتساة رب ية السهم األيايية   إلى حاملي األيهم العااية  العائدة 
 لعدا األيهم العااية القائمة خًل السنة.

 
ديسمبر   31 

 م 2022
ايسم ر   31 

 م 2021
 معدلة

 
 64,571,683  15,739,163 ربح السنة 

 
    سهم عدد األ 

 22,500,000  22,500,000  15كايضاح  األيهم لعدا   املرجح املتويط 
 2.87  0.70 *ربحية السهم االساسية واملخفضة )ريال سعودي(

 

يهمت بعد ريااة رأ  املال  ف طريق منح   22,500,000م  دا 2022ايسم ر  31تويط املرجح لعدا األيهم كما فى بلغ امل�
أيهم مرا ية للمساةميات تم تطبيق املتويط املرجح لعدا األيهم  لى فترات املقار ة بأثر رجعى ألغراا احتساة رب ية  

 السهم. 

 

 املخسضة هي  سس رب ية السهم األيايية حيث ن يوجد لدى الشركة أي أاوات مخسضة.رب ية السهم �

 
�  



111

 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022ايسم ر  31املنتهية في للسنة  إيضاحات حول القوائم املالية 
 كريال يعواي  

��

 املحاسبي والقيم العادلةالتصنيف  -األدوات املالية �-27

بيا   ًمها مقابل بيع أصل ما أو افعها مقابل ت ويل التزام ما ضمف معاملة منتظمة  القيمة العاالة هي القيمة القا ييتم ايت
املشاركيا في السوق بتاريخ القيا . يستند قيا  القيمة العاالة إلى افتراا حدوث معاملة بيع األصل أو  قل انلتزام في إحدى  

 لحانت التالية: ا

  في السوق الرئيس ا للموجواات أو املطلوباتت أو  •
ًم للموجواات أو املطلوبات  ند غياة السوق الرئيس ا.  •  في السوق األكثر تسضي

 
ًم متاحام للشركة.    ير  أا يكوا السوق الرئيس ا أو السوق األكثر تسضي

 
التزام بايتخدام افتراضا التزام وذلك  لى فرضية أا  تقا  القيمة العاالة ألصل أو  ت يستعملها املتعاملوا لتسعير أصل أو 

 املتعامليا يسعوا ألفضل منسعة اقتؤااية. 
 

إ تاج منافع اقتؤااية مف خًل ايتخدام األصل   في السوق  لى  املالي قدرة املشارا  يراعي قيا  القيمة العاالة لألصل غير 
شارا تخر في السوق مف املحتمل أا يستخدم األصل بأ لى وأفضل مستوى  بأ لى وأفضل مستوى لهت أو مف خًل بيعه إلى م

 له.
 

لها لقيا  القيمة العاالة ومعظيم ايتخدام   ًئمة للظروف والقا تم توفير معطيات رافية  امل التقييم  مستخدم الشركة طرق 
ًحظة ذات العًقة وتقليل ايتخدام املدخًت غير  ًحظة. املدخًت القابلة للم  القابلة للم

 
تؤنف جميع املوجواات واملطلوبات القا يتم قيايها أو اإلفؤاح  نها بالقيمة العاالة في القوائم املالية ضمف التسلسل الهرم،  

ا إلى أقل مستوى مف املدخًت والدي يمثل أةمية لقيا  القيمة العاالة ككل:   للقيمة العاالة. واملبيا كما يليت ايتناام
 : أيعار السوق املتداولة كبدوا معديل  في أيواق نشطة للموجواات واملطلوبات املماثلة. 1املستوى 
ًحظته  2املستوى   : قيا  القيمة العاالة بايتخدام مدخًت بخًف األيعار املتداولة املدرجة في املستوى األول الدي يمكف م

 إما بؤورة مباشرة أو بؤورة غير مباشرة. 
ب يتخدام  قي :  3املستوى   العاالة  القيمة  ًرما   ال املدخًت  مف  األانى  قابلة    ةالحد  غير  كمدخًت  العاالة  القيمة  لقيا  

ًحظة .  للم

ملعترف بها في القوائم املالية بالقيمة العاالة  لى أيا  متكررت بايتخدام امل شرات الخاصة ابالنسبة للموجواات واملطلوبات  
الشركة بت ديد إذا ما راا قد حدث ت ويل بيا املستويات في التسلسل الهرم، مف خًل إ ااة تقدير  ت تقوم  2و  1باملستوييا  

 التؤنيف كبناءم  لى أانى مستوى معطيات جوةري لقيا  القيمة العاالة بشكل  ام  في تاريخ نهاية رل فترة تقرير.
ا إلى طبيعة ويمات ومخاطر األصل أو  لغرا إفؤاحات القيمة العاالةت حدات الشركة فئات املوجواات واملطل  وبات ايتناام

 انلتزام ومستوى التسلسل الهرم، للقيمة العاالة كما ةو موضح أ ً..
 

النظام   في  مستوياتهم  ذلك  في  بما  املالية  واملطلوبات  املالية  للموجواات  العاالة  والقيم  الدفترية  القيم  أا ا.  ال دول  يعرا 
تتضمف معلومات القيمة العاالة للموجواات املالية واملطلوبات املالية القا ن يتم قيايها بالقيمة  املتدرج للقيمة العاالة. ون  

 العاالة إذا را ب القيمة الدفترية تقارة القيمة العاالة بؤورة معقولة.
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ضاحات حول القوائم املالية 
إي

 
للسنة 

املنتهية في 
31 

ايسم ر 
2022
 م 

ريال يعواي   ك
 

��

27
-�

األدوات املالية 
- 

ف 
صني

الت
املحاسبي 
 

والقيم العادلة )
تتمة

) 
 

 
 

 
31 

ديسمبر 
2022

  م
 

 
 

 
القيمة الدفترية 

 
 

 
 

القيمة العادلة 
 

 
 

القيمة العادلة 
 

 
التكلفة املطفأة 

 
اإلجمالي

 
 

املستوى 
 1

 
 

املستوى 
2 

 
املستوى 

3 
 

اإلجمالي
 

املوجودات املالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
رية ذمم مدينة ترا

 
- 

 
195,720,141

 
 

195,720,141
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
195,720,141

 
النقد وما في حكمه 

 
- 

 
1,792,722

 
 

1,792,722
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,792,722

 
رباح أو الخسائر رات بالقيمة العاالة مف خًل األ ايتثما

 
18,163,446 

 
- 

 
18,163,446 

 
18,163,446 

 
- 

 
- 

 
18,163,446

 
ايف  مور

– 
رصدة  أ

مدينة
 

ضاح
كإي

 
13
    

 
- 

 
21,032,226

 
 

21,032,226
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,032,226

 
اإلجمالي  

 
18,163,446

 
 

218,545,089
 

 
236,708,535

 
 

18,163,446
 

 
- 

 
- 

 
236,708,535

 

املطلوبات املالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ا

قرو
 

ؤيرة األجل  
ق

 
- 

 
230,968,712

 
 

230,968,712
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
230,968,712

 
ا 

قرو
 

طويلة األجل 
 

- 
 

23,153,280
 

 
23,153,280

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23,153,280
 

رية  ذمم اائنة ترا
 

- 
 

18,366,466
 

 
18,366,466

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

18,366,466
 

اإلجمالي  
 

- 
 

272,488,458
 

 
272,488,458

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

272,488,458
 

 

 
 

 
 

31 
ديسمبر 

2021
 م 

 
 

 
 

القيمة الدفترية 
 

 
 

 
القيمة العادلة 

 
 

 
القيمة العادلة 

 
 

التكلفة املطفأة 
 

اإلجمالي
 

 
املستوى 

1 
 

املستوى 
2 

 
املستوى 

3 
 

اإلجمالي
 

املوجودات املالية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
رية ذمم مدينة ترا

 
- 

 
185,201,975

 
 

185,201,975
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
185,201,975

 
النقد وما في حكمه 

 
- 

 
48,740,619

 
 

48,740,619
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
48,740,619

 
رباح أو الخسائر رات بالقيمة العاالة مف خًل األ ايتثما

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ايف  مور
– 

ضاح
رصدة مدينة كإي أ

 
13

   
- 

 
22,074,146

 
 

22,074,146
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
22,074,146

 
اإلجمالي  

 
- 

 
256,016,740

 
 

256,016,740
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
256,016,740

 
املطلوبات املالية

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ا
قرو

 
ؤيرة األجل  

ق
 

- 
 

166,313,802
 

 
166,313,802

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

166,313,802
 

ا 
قرو

 
طويلة األجل 

 
- 

 
59,877,219

 
 

59,877,219
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
59,877,219

 
رية  ذمم اائنة ترا

 
- 

 
23,104,300

 
 

23,104,300
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
23,104,300

 
اإلجمالي  

 
- 

 
249,295,321

 
 

249,295,321
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
249,295,321

 

ا
تتعر

 
الشركة
 

للمخاطر
 

التالية
 

الناترة
 

 ف
 

األاوات
 

املالية 
 : 

�
�

مخاطر
 

انئتماا؛
 

�
�

مخاطر
 

السيولة 
 

�
�

مخاطر
 

السوق 
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 شركة زهرة الواحة للتجارة  
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 كريال يعواي  
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 (تتمةالتصنيف املحاسبي والقيم العادلة ) -األدوات املالية �-27
 

 املخاطر  إلدارة  العام اإلطار  27-1
 

 اإلدارة مجلس  

يكوا مرلس إاارة الشركة مسئونم بؤورة  امة  ف وضع ومتابعة اإلطار العام إلاارة املخاطر لدى الشركة. يكوا مرلس  
 اإلاارة مس ونم  ف تطوير ومراقبة ييايات إاارة املخاطر في الشركة. 

الشركة ووضع الحدوا والضوابط املًئمة  يتم وضع ييايات الشركة إلاارة املخاطر لت ديد وت ليل املخاطر القا تواجهها  
بؤورة   املخاطر  إاارة  وأ ظمة  مراجعة ييايات  تتم  املوضو ة.  بالحدوا  وانلتزام  املخاطر  مراقبة  إلى  باإلضافة  للمخاطر 
منتظمة لتعكس التغيرات في  روف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة مف خًل معايير وإجراءات التدري  واإلاارة  

 ة بها إلى الحساظ  لى بيئة رقابية منضبطة وبناءة والقا مف خًلها يدرا جميع املو سيا أاوارةم والتزاماتهم. الخاص
 
 املراجعة  لجنة 

إلاارة  الشركة  وإجراءات  بسيايات  انلتزام  مدى  بمتابعة  اإلاارة  قيام  كيسية  اإلشراف  لى  بالشركة  املراجعة  ل نة  تتولى 
 ة مدى فا لية اإلطار العام إلاارة املخاطر فيما يتعلق باملخاطر القا تواجهها الشركة.املخاطر باإلضافة إلى مراجع

 فيما يلي ملخؤام باملخاطر القا تتعرا لها الشركة وطرق التقليل منها بوايطة اإلاارة:

 االئتمان  مخاطر  27-2

العميل أو الطرف املقابل  ف الوفاء بالتزاماته  تتمثل مخاطر انئتماا في مخاطر معرا الشركة لخسارة مالية في حال ع ز  
التعاقديةت وتنشأ بؤورة أيايية مف مست قات الشركة مف العمًء. القيمة العاالة للموجواات املالية تمثل الحد األقص ا  

 مف التعرا ملخاطر انئتماا.

لكل  ميل. السراية  بالخؤائص  انئتماا بؤورة رئيسية  الشركة ملخاطر  ا    يتأثر معرا  أيضم با تبارةا  أا اإلاارة تضع  إن 
العوامل القا قد يكوا لها تأثير  لى مخاطر انئتماا لقا دة العمًءت بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل والدول القا  

 يزاول فاها العمًء أنشطتهم.

ت  بموجبها  يتم  ائتماا  ب نشاء يياية  انئتما ية قبل  رل  ميل جديد  لى حد قييم  قام مرلس اإلاارة  للت قق مف قدرته  ة 
حانت  لخارجية في حال توفرةا وفي بعض  . مشتمل مراجعة الشركة  لى التؤنيسات االتعاقد معه وقبوله كعميل لدى الشركة

 املرجعيات البنكية. 

لسترة السداا تكوا  مسعى الشركة إلى الحد مف معرضها ملخاطر انئتماا مف الدمم املدينة الترارية  ف طريق وضع حد أقص ا  
 يومام للعمًء. 120

للخسائر املتكبدة فيما يتعلق بالدمم املدينة الترارية كإيضاح    أفضل تقديرمخؤص لً خساا في القيمة يمثل    لدى الشركة
12 .  

مليوا ريال    256,01:  م2021ايسرررررررم ر   31كم  2022ايسرررررررم ر   31كما في مليوا ريال يرررررررعواي    222,6ةناا موجواات بمبلغ  
مليوا ريال يررررعواي     567.26:  م2021ايسررررم ر   31مليوا ريال يررررعواي ك  584.31يررررعواي  مف إجمالي املوجواات البالغة  

خاضررعة ملخاطر انئتماا. إا التركيزات الهامة ملخاطر الشررركة حسرر  القطاع واملنطقة ال غرافية تم تقييمها في اإليضرراحات 
 .2-29و  27-2-1

�  
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 كريال يعواي  

��

 (تتمةالتصنيف املحاسبي والقيم العادلة ) -األدوات املالية  -27
 

 مخاطر االئتمان   )تتمة(   27-2
 

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 185,201,975  195,720,141 ذمم مدينة ترارية 
 48,740,619  1,792,722  قد وما في حكمه 

 -  18,163,446 ايتثمارات بالقيمة العاالة مف خًل األرباح أو الخسائر 
 22,074,146  21,032,226  13أرصدة مدينة كإيضاح  – مورايف 

 236,708,535  256,016,740 
 

 املالية  للموجودات االئتمانية الجودة 1- 27-2
 كما فى   ريال يعوايمليوا  44,18 رصيد بمبلغ ت م2022ايسم ر  31كما في تتضمف أرصدة الدمم املدينة الترارية 

 . ميليا مف  مًء الشركةاك ر  يخص ريال يعواي   مليوا  43,9: م2021ايسم ر  31كم 2022ايسم ر  31
 

 ت راا ت ليل أ مار الدمم املدينة الترارية كما يلي: م2022ايسم ر  31في 
 

 
 ديسمبر 31

 م 2022
 ايسم ر  31 

 م 2021
 125,582,857  101,778,824 متداولة كليسب متأخرة  

 43,965,238  48,668,730 يوم  1-90
 15,148,780  33,572,997 يوم    91-180
 6,778,880  16,850,838 يوم  270-181مف 
 1,830,884  5,571,248 يوم  360-271مف 

 16,960,153   16,774,842 يوم   360أكثر مف مف 
 210,266,792  223,217,479 الرصيد 

 

ا    90ترى اإلاارة أا املبالغ القا لم تتعرا ن خساا في قيمتها واملتأخرة ألكثر مف   يومام ما تزال قابلة للت ؤيل بالكامل ايتناام
إلى يلوا السداا السابق والت ليل الشامل للمخاطر انئتما ية للعميل بما في ذلك التؤنيسات انئتما ية األيايية للعميلت  

:  م 2021ك يوم  360  ألكثر مف   املتأخرة  دلك تقوم الشركة بتكويف مخؤص بالكامل ل ميع األرصدةوك  في حال را ب متاحة
كايضاح    م2022ايسم ر    31ريال يعواي كما في    27,497,338رصيد مخؤص ايوا مشكوا في ت ؤيلها  بلغ  .  يوم   360
 ريال يعواي   25,064,817 م2021ك . 12

 48.7:  م2021ايسم ر    31ك  م2022ايسم ر    31في    كما  مليوا ريال يعواي  1.79ت تسظ الشركة بنقد وما في حكمه قدر.  
 .مليوا ريال يعواي  لدى بنوا ذات تؤنيف ائتمان، جيد



11٥

رة   زهرة الواحة للتجا شركة 
)شركة مساهمة سعودية(  
 

ضاحات حول القوائم املالية 
إي

 
للسنة 

املنتهية في 
31 

ايسم ر 
2022

 م 
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- 

األدوات املالية 
- 

ف املحاسبي والقيم العادلة )
صني

الت
تتمة

) 
27

-3
 

مخاطر 
 

السيولة 
 

ؤعوبة  ند الوفاء  
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة ل

. تتمثل طريقة الشر  بالتزاماتها املرتبطة بمطلوباتها املالية القا تتم مسويتها  ف طريق السداا  قدام أو مف خًل موجواات مالية أخرى
رة   كة في إاا

مخاطر السيولةت وذلك بالتأكد
 . 

ف العااية وغير العاايةت اوا تكبد خسائر غير مقب 
قدر املستطاعت بأا لديها ييولة رافية للوفاء بالتزاماتها حال ايت قاقها خًل الظرو

ضر بسمعة الشركة.
ا ملخاطر ت

ولة أو التعر
 

ف الدم 
رجة املتوقعة املرتبطة باملطلوبات املالية كبخً ت النقدية الخا

ف الشركة أا يكوا مستوى النقد وما في حكمه أك ر مف التدفقا
تهد

رية   لى مدى   م الدائنة الترا
90  

يومام قاامة. كما تقوم الشركة بمراقبة مستوى  
التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة  لى الدمم املدينة الترا

 . رية واألخرى رجة املتوقعة  لى الدمم الدائنة الترا رية واألخرى مع التدفقات النقدية الخا
 

لدى 
  

الشركة مسهيًت بنكية  
وإ تمااات
  

مستندية  
مستوحة
  

وغير
  

مستخدمة  
تبلغ
  

57.7
  

مليوا 
  

ريال يعواي  
كما 
  

فى  
31  

ايسم ر  
2022

كم  
31  

ايسم ر  
2021

:  م
23.39
  

ريخ قائمة املركز املالي   ريال يعواي  كما في تا مليوا 
للوفاء بمتطلبات السيولة
  

ضاح  
كإي

18
ا -

 . 

ؤومة للمطلوبات املالية للشركة كما في 
فيما يلي ت ليًم لًيت قاقات التعاقدية غير املخ

31 
ايسم ر 

2022
 . م

31 
ديسمبر 
 

2022
 م

أقل من سنة
 

واحدة 
 

 
من سنة إلى 

 
3 

سنوات 
 

 
أكثر من
 3  

 
ت 

سنوا
 

 
فوائد مستحقة  
لفترات مستقبلية 

 
 

إجمالي االتفاقيات  
التعاقدية

 
 

القيمة 
الدفترية 

 
مطلوبات مالية غير مشتقة 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

ا 
قرو

 
243,591,992

 
 

4,680,000
 

 
5,850,000

 
 

3,486,122
 

 
257,608,114

 
 

254,121,992
 

رية   ذمم اائنة ترا
 

18,366,466
 

 
- 

 -
 

 
- 

 
18,366,466

 
 

18,366,466
 

فات مست قة وذمم اائنة أخرى  ؤرو
م

 
6,750,564

 
 

- 
 -

 
 

- 
 

6,750,564
 

 
6,750,564

 
 

268,709,022
 

 
4,680,000

 
 

5,850,000
 

 
3,486,122

 
 

282,725,144
 

 
279,239,022

 
 

31 
ديسمبر 
 

2021
 م

أقل من سنة
 

واحدة 
 

 
من سنة إلى 

 
3 

سنوات 
 

 
أكثر من
 3  

 
ت 

سنوا
  

فوائد مستحقة  
لفترات مستقبلية 

 
 

إجمالي االتفاقيات  
التعاقدية

 
 

القيمة الدفترية 
 

مطلوبات مالية غير 
مشتقة 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

ا 
قرو

 
203,037,741

 
 

14,963,280
 

 
8,190,000

 
 

2,397,215
 

 
228,588,236

 
 

226,191,021
 

رية   ذمم اائنة ترا
 

23,104,300
 

 
- 

 -
 

 
- 

 
23,104,300

 
 

23,104,300
 

فات مست قة وذمم اائنة أخرى  ؤرو
م

 
6,188,708

 
 

- 
 -

 
 

- 
 

6,188,708
 

 
6,188,708

 
 

232,330,749
 

 
14,963,280

 
 

8,190,000
 

 
2,397,215

 
 

257,881,244
 

 
255,484,029

 
ن توجد لدى الشركة مخاطر ييولة ةامة. 
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 (تتمةالتصنيف املحاسبي والقيم العادلة ) -األدوات املالية  -27
 

 السوق  مخاطر  27-4
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير املحتمل للتغيرات في أيعار السوق مثل أيعار صرف العمًت األجنبية وأيعار السائدة  
وأيعار األيهم  لى إيرااات الشركة أو قيمة أاواتها املالية. تهدف إاارة مخاطر السوق إلى إاارة وضبط التعرا للمخاطر ضمف  

 ائد األمثل.  الحدوا املقبولة مع ت قيق الع
  األيعار  ومخاطر   السائدة   أيعار  مخاطر   تانجنبية  العمًت  مخاطر:  هي  املخاطر  مف  أ واع  ثًثة  مف   السوق   مخاطر   تتكوا 

 . األخرى 
 

 األجنبية  العمالت  مخاطر  1- 27-4
مخاطر العمًت األجنبية هي مخاطر معرا قيمة أااة مالية ما للتقل  بسب  التقلبات في أيعار صرف العمًت األجنبية. إا  
الشركة غير معرضة للتقلبات في أيعار صرف العمًت األجنبية خًل السياق ان تيااي لأل مالت  ظرام ألا معامًت الشركة  

الدونر األمريك،ت ف  ه  مقابل    ثببونر األمريك،. وحيث أا يعر صرف الريال السعواي م بالريال السعواي والد  تتم ال وةرية  
 ليس ةناا أي مخاطر ةامة مرتبطة باملعامًت واألرصدة املدرجة بالدونر األمريك،. 

 
 الفائدة  أسعار   مخاطر  2- 27-4

النقدية املستقبلية لألاوات املالية بسب  التغيرات في أيعار  مخاطر أيعار السائدة هي التدبدة في القيمة العاالة للتدفقات  
 السائدة السوقية.

السائدة للشركة مف القروا طويلة األجل. إا القروا املعتمدة بمعدنت فائدة متغيرة معرا الشركة    تنشأ مخاطر أيعار
 ملخاطر أيعار السائدة  لى التدفقات النقدية.

 

  

الزيااة/ النقص في  قاط   
األيا  املتعلقة بأيعار  

 األثر  لى ربح السنة   العمونت
 ( 2,619,585)  100+  ريال سعودي   م2022ايسم ر  31

 2,619,585  100-  ريال سعودي  
 ك2,261,910   100+  ريال يعواي   م2021ايسم ر  31

 2,261,910  100-  ريال يعواي  
 

�  
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 املال  رأس إدارة 27-4-3
 

تتمثل يياية مرلس اإلاارة في الحساظ  لى قا دة رأ  مال رافية مف أجل الحساظ  لى ثقة املستثمريف والدائنيا والسوق  
 لى أيا  نسبة املديو ية. يتم احتساة ةد.  بمراقبة رأ  املال وايتدامة التطورات املستقبلية أل مالها. يقوم مرلس اإلاارة  

. يتم احتساة صافي الديف   قوق امللكية املعدلة وصافي الديف املعدلحك  مقسوما  لى   دلصافي الديف املعكالنسبة  لى أيا   
بنكية قؤيرة األجلة وةطويلة األجلة كما ةو موضح في قائمة املركز املالي   الكبما في ذلك ةالقروا    القروا  لى أ ه إجمالي  

صافي    ام ةحقوق ملكيةة كما ةو مبيا في قائمة املركز املالي رائد  ر اقؤا النقدية وما في حكمها. يتم احتساة حقوق امللكية املعدلة ك
 الديف املعدل. 

 
  ديو ية. ورا ب نس  امل تدلةمع  حدوا   في   نسبة الديف املعدل إلى حقوق امللكية املعدلة ة هي املحافظة  لى  شركرا ب ايتراتيرية ال 

 ايسم ر  لى الن و التالي:  31في 
 

  ديسمبر  31في   
 م 2022

  ايسم ر 31في  
 م 2021

 226,191,021   254,121,992  إجمالي القروا 
  48,740,619ك  ك1,792,722   خؤم: النقد وما في حكمه 

 177,450,402   252,329,270  صافي الديف املعدل كأ  
 301,908,351   295,764,777  إجمالي حقوق امللكية 

 479,358,753  548,094,047  املعدليا كة   حقوق امللكية وصافي الديف
 ٪ 37  ٪46  كة   /نسبة الديف املعدل مف حقوق امللكية املعدلة كأ  

 

إلى  املال  رأ   إاارة  الشركة  ند  انيتمرار   وتهدف  الشركة  لى  قدرة  العوائد    يةحماية  توفير  في  انيتمرار  يمكنها  ب يث 
 ألصحاة املؤالح اآلخريف. و للمساةميا 

تقوم الشركة ب اارة ةيكل رأ  املال في يياق  روف اقتؤااية وخؤائص مخاطر املوجواات األيايية. ومف أجل الحساظ  
 اةميا وإصدار أيهم جديدة.  لى ةيكل رأ  املال أو معديلهت يمكف للشركة معديل األرباح املور ة املدفو ة للمس
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 معامالت األطراف ذات العالقة�-28
شررات مملوكة لبعض مساةما الشركة  تقوم الشركة خًل السياق ان تيااي ألنشطتها بالتعامل مع أطراف ذات  ًقة مشمل   

ومو س، اإلاارة العليا. تتمثل املعامًت القا تمب مع األطراف ذات العًقة خًل السنة واألرصدة املتعلقة  وأ ضاء مرلس إاارتها  
 بها واملدرجة في قائمة املركز املالي فيما يلي:  

 

  31للسنة املنتهية في 
 ديسمبر

 م 2022

 للسنة املنتهية في   
 ايسم ر  31

 م 2021
    املعامالت: 

 73,176,295  61,349,770 بضا ة لشركة ميا. ةنا   مبيعات
 126,218  74,721 مشتريات بضا ة مف شركة ميا. ةنا 

 3,100,900  2,763,180 مرتبات وبدنت ومكافآت ينوية ملو س، اإلاارة العليا 
 144,000  207,000 بدل حضور جلسات مرلس اإلاارة والل اا بالشركة  

اإلاارة مكافآت أ ضاء مرلس   430,000  130,000 
    األرصدة

مست ق مف أطراف ذات  ًقة مدرج ضمف ذمم مدينة ترارية    كشركة  
   12ميا. ةنا  كايضاح 

63,854,435  50,199,434 

 15,000,000  - أوراق قبض مسحوبة  لى طرف ذو  ًقة كشركة ميا. ةنا  
 89,130  67,340 مو س، اإلاارة العليا مدرج ضمف ذمم مدينة أخرى  

 845,288  981,070  مكافأة نهاية الخدمةمو س، اإلاارة العليا 
بدل حضور جلسات مرلس اإلاارة والل اا بالشركة مدرج ضمف  

  17املؤروفات املست قة كإيضاح 
200,000  208,000 

مدرج ضمف املؤروفات املست قة كإيضاح  مكافآت أ ضاء مرلس اإلاارة 
17  

530,000  430,000 

 
 املعلومات القطاعية �-29

 
 أساس التقسيم     29-1

أا ا. والقا معت ر قطا اتها التشغيلية. تقدم ةد. القطا ات منترات وخدمات مختلسة    ةانيتراتيري   اتدى الشركة القطا ل 
 وتدار بؤورة منسؤلة ألنها تتطل  ايتراتيريات تقنية ومسويقية مختلسة.

 وفيما يلي ملخؤام يوضح  مليات رل تقرير قطاعي:
 

 طبيعة أنشطة القطاع  القطاع
 النشاط الرئيس ا تؤنيع وبيع مؤغرات القوارير البًيتيكية يتضمف  مؤغرات القوارير البًيتيكية  

 يتضمف النشاط الرئيس ا تؤنيع وبيع األغطية البًيتيكية  أغطية بًيتيكية 

 يقوم الرئيس التنسيدي للشركة بمراجعة تقارير اإلاارة الداخلية لكل قسم بؤورة شهرية.

�  
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 )تتمة(     املعلومات القطاعية       -29

 معلومات حول التقارير القطاعية   29-2

مات املتعلقة بكل تقرير قطاعي. يستخدم ربح/كخسارة  القطاع قبل الزراة لقيا  األااء  ظرام ألا اإلاارة ترى بأا  فيما يلي املعلو 
 : األ مالةد. املعلومات هي األنس   ند تقييم  تائج القطا ات املعنية القا تتعلق باملنشآت األخرى القا معمل في  سس قطاع 

  التقارير القطاعية 
 

 سعوديريال 
  مصغرات قطاع

 القوارير البالستيكية 
قطاع األغطية  

 البالستيكية
 

 اإلجمالي 
      م2022ديسمبر  31عن السنة املنتهية في 

  624,740,216   91,139,454   533,600,762 املبيعات  
 ك567,043,787   ك74,073,528   ك492,970,259  تكلسة املبيعات

  57,696,429   17,065,926   40,630,503 مجمل الربح 
 

     

 2,055,838  329,391  1,726,447 إيرااات أخرى 
 ك10,059,837   ك2,675,787   ك7,384,050  مؤروفات بيع وتوريع 

   7,817,180ك    1,665,811ك  ك6,151,369  مؤروفات  مومية وإاارية 
   2,432,521ك    334,405ك    2,098,116ك التراريةان خساا فى قيمة الدمم املدينة 

 ك4,503,328   ك1,067   ك4,502,261  ان خساا فى قيمة املخزوا
 34,939,401  12,718,247  22,221,154 ربح التشغيل

 

     

   12,575,607ك    1,696,059ك    10,879,548ك تكاليف تمويل 
 22,363,794  11,022,188  11,341,606 الربح قبل الزكاة  

      م  2202ديسمبر  31كما في 
 110,906,572  30,817,813  80,088,759 صافي موجواات القطا ات

      

      م2021ديسمبر  31عن السنة املنتهية في 
 549,011,303   74,315,013  474,696,290 املبيعات  

 (461,185,281(  (55,476,559(  (405,708,722( تكلسة املبيعات
 87,826,022   18,838,454  68,987,568 مجمل الربح 

      
  2,297,210   307,919   1,989,291 إيرااات أخرى 

 (9,170,372(  (1,950,275(  (7,220,097( مؤروفات بيع وتوريع 
 (7,326,165(  (881,274(  (6,444,891( وإاارية مؤروفات  مومية 

 (1,739,670(  (209,266(  (1,530,404( ان خساا فى قيمة الدمم املدينة الترارية
 71,887,025  16,105,558  55,781,467 ربح التشغيل

 
     

 (7,615,435(  (916,070(  (6,699,365( تكاليف تمويل 
 64,271,590  15,189,488  49,082,102 الربح قبل الزكاة  

      م  2021ديسمبر  31كما في 
  129,943,139   34,384,727   95,558,412 صافي موجواات القطا ات
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 )تتمة(     املعلومات القطاعية       -29
 

 )تتمة(   معلومات حول التقارير القطاعية   29-2
 

 يتم توريع مبيعات الشركة في السوق املحلي ومبيعات التؤدير كما يلي:  
 

 إجمالي املبيعات    مبيعات تصدير    مبيعات محلية    اإليرادات للسنة املنتهية في 
 624,740,216  148,503,558  476,236,658  م 2022ايسم ر  31
  549,011,303  143,671,923   405,339,380  م 2021ايسم ر  31

 
 وتتمثل مبيعات التؤدير في اآلم،: 

 
  ديسمبر  31في  للسنة املنتهية  
  م 2021    م2022  

  122,156,799  132,066,604  اليمف 
  8,595,661  5,266,397   ماا 

  6,814,570  4,927,745  الب ريف 
  2,735,528  1,902,038  السوااا 
  2,726,697  1,531,383  الكويب 
  299,131  2,543,981  األراا
  343,537  265,410  لبناا 

   143,671,923  148,503,558  إجمالي مبيعات التصدير 
 

 الشركة في السوق املحلي والتؤدير كما يلي:  أرصدة  مًءيتم توريع 
 

 اإلجمالي    عمالء تصدير    عمالء محليين    أرصدة العمالء كما في 
       

 223,217,479  31,717,978  191,499,500   م2022ديسمبر  31
 210,266,792  20,528,655  189,738,137   م2021ايسم ر  31

       
 

�  
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 )تتمة(     املعلومات القطاعية       -29
 

 العميل واملورد الرئيس ي   29-3
 

مليوا ريال    224  بمبلغ  الشركة  مبيعات مف إجمالي    ٪36  نسبة  أك ر  ميليا للشركة  إلى تمثل املبيعات  م  2022ايسم ر    31كما في  
 ليوا ريال يعواي  .م 237 بمبلغ  ٪43  م2021ايسم ر  31يعواي ك

 
مليوا ريال   189,7 :م2021ايسم ر  31ك مليوا ريال يعواي 191,5 بلغب أرصدة العمًء املحلييا م2022ايسم ر  31كما في 
في       يعواي ريال يعواي  31.7  بلغب  م2022ايسم ر    31وأرصدة  مًء التؤدير كما    20.5  :م2021ايسم ر    31ك  مليوا 

 . مليوا ريال يعواي
 

في   بمبلغ   ٪85.4  نسبةتمثل املشتريات مف أك ر مورا للشركة    م2022ايسم ر    31كما    مف إجمالي املشتريات مف املواا الخام 
 مليوا ريال يعواي  مف إجمالي مشتريات الشركة. 378.4 بمبلغ ٪87.8 م2021ايسم ر  31يوا ريال يعواي كمل  467.5

 
 اعتماد القوائم املالية �-30

 م . 2023 مار   2ةر كاملوافق 1444 شعباا  10املالية لإلصدار مف قبل مرلس اإلاارة في  القوائم تم ا تماا ةد. 
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