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حققنا عائدات مميزة
للمساهمين خالل عام
٢٠١٩م

احمد حمود ابراهيم الذياب
رئيس مجلس اإلدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
يطيــب لــي أن أتقــدم لفريــق إدارة شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة متمثلــة فــى مجلــس
االدارة ولجانــه التابعــة وادارتهــا التنفيذيــة وموظفيهــا بأســمى عبــارات الشــكر والتقديــر
علــى مــا قدمــوه مــن أداء قــوي خــال عــام 2019م ،العــام الــذي كان مربحــا للمســاهمين
رغــم كثــرة التحديــات وصعوبتهــا فــي بيئــة العمــل العالميــة واالقليميــة .فــا شــك أن
مثــل هــذا األداء المميــز لــم يكــن ليتحقــق إال عــن طريــق باقــة أعمــال تتســم بالتركيــز
والتنافســية والنمــو ،وتســعى دومــا لتوفيــر المنتجــات والتطبيقــات والخدمــات المبتكرة
والمســتدامة الضافــة القيمــة لعمالئنــا حــول العالــم.
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لقــد شــهدت الســنوات الماضيــة ،مواصلــة الشــركة تغييــر طريقــة
عملهــا فــي خضــم التغييــرات الهيلكيــة فــي بيئــات العمــل الخارجيــة
والداخليــة .وانتهجــت الشــركة فــي ســبيل ذلــك برنامــج التحــول بنــاءا علــي
تفكيــر ودراســة ،وشــرعت فــي تنفيــذه مــن أجــل تحقيــق عائــدات متميــزة
للمســاهمين.
إن بيئــة العمــل تــزداد تقلبــا وتحديــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي
ظــل قضايــا متراكمــة نذكــر مــن بينهــا التوتــرات التجاريــة وتباطــؤ النمــو
العالمــي وزيــادة مســتويات الديــن .وتلتــزم الشــركة بمواجهــة هــذه
التحديــات مســتفيدة مــن خبرتهــا المثبتــة فــي االبتــكار فيمــا يتعلــق
بالعمليــات والمنتجــات فــي مجــال صناعــة مصغــرات القواريــر البالســتيكية
(البريفــورم) واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر .وفــي الوقــت ذاتــه ،تواصــل
الشــركة تنفيــذ جميــع أهــداف برنامــج التحــول القــوي لتســهيل نمــوذج
التشــغيل ،وزيــادة التنافســية ،وتســريع النمــو ،مــع المحافظــة علــى
أعلــى معاييــر الحوكمــة والشــفافية وإدارة المخاطــر واالخالقيــات والقيــم
األساســية للشــركة.
إن نتائــج االعمــال فــي الشــركة ال تقتصــر علــى تأميــن مســتقبل مشــرق
لشــركتنا فحســب ،بــل تتعــدى ذلــك إلــى اإلســهام الفاعــل فــي تحقيــق
(رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م) ،وأهدافهــا الطموحــة ،وأؤكــد
لكــم اصالــة عــن نفســى وعــن اعضــاء مجلــس االدارة بجعــل هــذا األمــر
حقيقــة واقعــة.
وستشــهد األعــوام المقبلــة تعاوننــا فــي تطويــر اعمالنــا وتحقيــق
االســتفادة والربحيــة بتجســيده فــي أعمالنــا كافــة ،وإنجــاز محــاور
اســتراتيجية الشــركة وتحقيــق رؤيتنــا بــأن نصبــح الشــركة الرائــدة المفضلــة
فــي مجــال صناعــة مصغــرات القواريــر البالســتيكية (البريفــورم) واألغطيــة
البالســتيكية للقواريــر.
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حققنا هدف عام ٢٠١٩م بزيادة
مبيعاتنا وقاعدة عمالئنا
المحلية والدولية

جورج عبدالكريم جورج موسى
الرئيس التنفيذي

رسالة الرئيس التنفيذي
أتوجــه بخالــص شــكري لجميــع أصحــاب المصالــح ،بمــن فيهــم

التخزينــة ،وقــد بلغــت تكلفــة االنشــاءات والمبانــى  13.73مليــون ريــال،

المســاهمين والعمــاء واالدارة التنفيذيــة وجميــع منســوبى الشــركة

كمــا اننــا حققنــا نمــو فــى المبيعــات بنســبة  ،%6,40وقــد صاحــب هــذا

والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا ومعهــا ،لدعمهــم وجهودهــم التــي

النمــو زيــادة فــى ربحيــة الشــركة بنســبة  %63,11عــن العــام المماثــل .2018

مكنتنــا مــن تحقيــق أداء قــوي هــذا العــام.

كمــا اننــا قــد اســتثمرنا مــا لدينــا مــن نقديــة بربــط ودائــع نقديــة بمرابحــة

لقــد حققنــا خــال عــام  2019العديــد مــن النتائــج والتحديــات حيــث تــم
اضافــة خــط جديــد النتــاج مصغــرات القواريــر البالســتيكية (البريفــورم)
والــذى بــدء تشــغيله فــى  ،8ســبتمبر  2019والــذى يســاهم فــى زيــادة
القــدرة االنتاجيــة بنســبة  ،%11.58كمــا اننــا حققنــا زيــادة فــى القــدرة

اســامية ممــا يعــود علــى ربحيــة الشــركة ،وفــى المقابــل تمــت ادارة
القــروض التــى حصلــت عليهــا الشــركة خــال العــام بالشــكل االمثــل ممــا
ادى الــى انخفــاض القــروض بنســبة  %6,٣٧عــن رصيــد القــروض فــى ،31
ديســمبر 2018م.

التخزينيــة بتشــغيل المســتودى المركــزى علــى مســاحة  37الــف متــر

علــى مــدى الســنوات الماضيــة ،أســفرت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا

مربــع بمســاحة تخزينيــة  22الــف متــر مربــع والــذى ســوف يســاهم فــى

إدارة الشــركة مــن أعمــال عــن نتائــج إيجابيــة تمثلــت فــي جعــل أنشــطتنا

زيــادة القــدرة التخزينيــة واســتغالل الطاقــة االنتاجيــة بشــكل امثــل علــى

التجاريــة أكثــر مرونــة وتركيــزا و قــادرة علــى تحقيــق نمــو مربــح ،وإضافــة

مــدار العــام وخاصــة الفتــرات الغيــر موســمية لمقابلــة زيــادة الطلــب،

قيمــة كبيــرة علــى مــدار الســنوات القادمــة ،لقــد أسســنا أعمــال صناعــة

كمــا انــه ســوف يســاهم فــى العمليــات اللوجســتية ،وقــد ســاهم ذلــك

مصغــرات القواريــر البالســتيكية (البريفــورم) واألغطيــة البالســتيكية

فــى بنــاء مخــزون قــوى فــى  ،31ديســمبر  2019مســتغلين هــذه القــدرة

للقواريــر بصــورة أكثــر تركيــزا ،وأكثــر قــدرة علــى اإلســتفادة مــن قدراتنــا

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

6

نسبة الربحية

%١٠,٩٠

اإلنتاجيــة الكبيــرة ،والتكامــل الفاعــل ،مــن أجــل تحقيــق النمــو المربــح
عالميــا.
فــي الوقــت الحالــي ،هنــاك تحديــات اقتصاديــة عالميــة متعــددة
تشــكل تهديــدات لإلقتصــاد العالمــي واالقيليمــى ممــا قــد يؤثــر
علــى التوقعــات المســتقبلية القريبــة .ومــع ذلــك ،ســتواصل الشــركة
مواجهــة التحديــات الخارجيــة والداخليــة وتحقــق قيمــة متزايــدة أكبــر
للمســاهمين مــن خــال جهــود التحــول المســتمرة .ولتحقيــق هــذه
الغايــة ،فإننــا نطلــق ثالثــة برامــج أساســية ذات أولويــة قصــوى ســتزيد
مــن قدرتنــا التنافســية وتمكــن مــن تحقيــق نمــو مربــح:
أوال :سنســتفيد مــن التقــدم فــي تقنيــات التحــول الرقمــي العالميــة
لمســاعدتنا علــى أن نصبــح أكثــر مرونــة وتنافســية ،مــع التأكــد فــي
الوقــت ذاتــه مــن جعــل فريــق العمــل أكثــر فاعليــة وإنتاجيــة ،ســتهدف
هــذه البرامــج إلــى تحســين قــدرات الشــركة التجاريــة علــى نطــاق واســع
فيمــا يتعلــق بالتســعير ،والتصنيــع ،وسلســلة االمــدادات ،واالبتــكار.
ثانيــا :ســنضاعف التركيــز علــى أصــول الشــركة فــي التصديــر ،مــا
يعــزز قدرتنــا التنافســية الهيكليــة مــن خــال الســعى الــى زيــادة حصتنــا
التصديريــة مــن خــال فتــح اســواق جديــدة ،الــذي يهــدف إلــى تحســين
أدائنــا المالــي والتشــغيلي ليصــل إلــى أعلــى المســتويات.

ثالثــا :سنحســن مــن أداء التكلفــة ورأس المــال الخــاص بنــا ،باعتبارنــا
إحــدى أكبــر الشــركات الرائــدة فــي الصناعــة ،فإننــا نشــهد تحســنا ملحوظــا
فــي العائــد المحقــق ،وعــاوة علــى ذلــك ،ســيؤدي تعزيــز مســتوى
التكلفــة واالنفــاق الرأســمالي مــن تحســين العائــدات االجماليــة عندمــا
نبنــي مســتودعات جديــدة بمســاحات تخزينيــة كبيــرة وباحــدث نظــم
التخزيــن فائقــة التكامــل بتكلفــة تنافســية .بمــوازاة ذلــك ،أكدنــا التزامنــا
بنجــاح رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030م مــن خــال جهــود
مركــزة وذات قيمــة ،مســتفيدين مــن خبرتنــا فــي مجــال إدارة االعمــال
واالبتــكار .لــم يكــن هــذا االداء القــوي لعــام 2019م ليتحقــق لــوال الجهــود ّ
المتفانيــة لفريــق عملنــا القــوي متعــدد الثقافــات ،وأنــا أشــكرهم جميعــا
علــى إســهامهم الفاعــل ،وإننــي علــى يقيــن بأننــا ســنواصل تحقيــق
قيمــة أكثــر ممــا هــو متوقــع للمســاهمين.

ً
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نبذة عن الشركة
وأنشطتها
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أعضاء مجلس اإلدارة

احمد حمود ابراهيم الذياب

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

جورج عبدالكريم جورج موسى

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي للشركة

طه محمد عبد الواحد ازهري

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن

عضو مجلس اإلدارة

الزويدي
عضو مجلس اإلدارة

احمد حسن احمد علي
عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

جورج عبدالكريم جورج موسى

محمود محمد ذكي الغمري

راكان احمد حمود الذياب

الرئيس التنفيذي للشركة

المدير التنفيذي المالي

مدير إدارة اإلمداد والتموين

عضو مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس اإلدارة

شريف رمضان يوسف زقزوق

أحمد حسن أحمد علي

عبدالمحسن ناصر سالم الغريميل

مدير اإلنتاج والصيانة

مدير إدارة الجودة

مدير إدارة الموارد البشرية

عضو مجلس اإلدارة

ياسر غنام عرفات الخطيب

محمد عبدالعزيز معجب الحقباني

مدير إدارة المبيعات

مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف
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نبذة عن الشركة وأنشطتها

مقر الفرع ( مصنع زهرة الواحة للبالستيك ) :

مقر االدارة العامة :
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

الرياض  ,حى الربوة  ,شارع االحساء

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

وحدة رقم  – 1مبنى 7449

وحدة رقم  – 3مبنى 4070

الرقم االضافى 2980 :

الرقم االضافى 8362 :

الرمز البريدى 12814 :

الرمز البريدى 16352 :

هاتـف +966 )11( 2111705 :

هاتـف +966 )11( 5458689 :

فاكس +966 )11( 2111703 :

فاكس +966 )11( 5459009 :

الموقع االلكترونى www.zaoasis.com :
البريـــد االلكترونى info@zaoasis.com :

ممثلى الشركة:
أحمد حمود ابراهيم الذياب

جورج عبدالكريم جورج موسى

رئيس مجلس االدارة

الرئيس التنفيذى

ahmed@zaoasis.com

sm@zaoasis.com

مراقب حسابات الشركة:
كى بى ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

ً
تأسســت الشــركة ابتــداء كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا أحمــد حمــود

بتاريــخ 2016-12-08م صــدر قــرار الشــركاء بتحويــل الشــركة مــن شــركة

إابراهيــم الذيــاب تحــت أســم مؤسســة زهــرة الواحــة للتجــارة بموجــب

ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأس

الســجل التجــاري رقــم  1010190390بتاريــخ 2003/10/06م فــي مدينــة الريــاض .

مــال الشــركة مــن  50,000,000ريــال ســعودي إلــى  80,000,000ريــال ســعودي

بتاريــخ 2012-11-27م تمــت زيــادة رأس مــال مؤسســة زهــرة الواحــة
للتجــارة إلــى  11,750,000ريــال ســعودي.
بتاريــخ 2015-02-18م تمــت زيــادة رأس مــال مؤسســة زهــرة الواحــة
للتجــارة إلــى  33,375,000ريــال ســعودي.
بتاريــخ 2015-11-19م تــم تحويــل مؤسســة زهــرة الواحــة للتجــارة
وفروعهــا إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب قــرار الشــركاء
المثبــت لــدى كاتــب العــدل بالرقــم  372029بتاريــخ 2015-11-19م مــع
األحتفــاظ بأســم ورقــم الســجل التجــاري للمؤسســة حيــث صــدر

مقســم إلــى  8,000,000ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا  10ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد وقــد صــدر القــرار الــوزاري رقــم ق 86/بتاريــخ
2016-12-27م بإعــان تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة.
بتاريــخ 2017-05-15م وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة
علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى  150,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى
 15,000,000ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا  10ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد.
بتاريخ 2017-09-17م تمت عملية اإلدراج بسوق األسهم السعودي.

الســجل التجــاري للشــركة بتاريــخ  2015-12-09بــرأس مــال قــدره  50,000,000ريــال

بتاريــخ 2017-11-30م تــم تحويــل شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة مــن

ســعودي مقســم إلــى  5,000,000ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا 10

شــركة مســاهمة مقفلــة الــى شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بــراس

ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

مــال  150,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى  15,000,000ســهم عــادي بقيمــة
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أســمية قدرهــا  10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

كفاءة التشغيل

تمــارس الشــركة أعمالهــا مــن خــال مصنعهــا والــذى يشــكل
النشــاط التجــاري والصناعــي الرئيســي والوحيــد لهــا ،بموجــب الســجل

تعتمــد الشــركة فــى العمليــات التشــغيلية علــى اســتخدام احــدث

التجــاري الفرعــي رقــم  1011014061بتاريــخ  2010-06-05م  ،بأســم «مصنــع زهــرة

خطــوط االنتــاج والتــى تتميــز باحــدث انــواع التكنولوجيــا فــى مجــال

الواحــة للبالســتيك» والمقــام فــي محافظــة الخــرج  ,طريــق الريــاض الخرج

صناعــة المصغــرات البالســتيكية (البريفــورم) واالغطيــة البالســتيكية

 ,مخــرج  , 7منطقــة الرفايــع الصناعيــة والــذي يتــم مــن خاللــه تصنيــع

للقواريــر والتــى يتــم شــرائها مــن افضــل الشــركات علــى مســتوى العالــم

مصغــرات القواريــر البالســتيكية (البريفــورم) واألغطيــة البالســتيكية

فــى هــذا المجــال ،كمــا ان الشــركة لديهــا فريــق عمــل ذو خبــرة عاليــة

للقواريــر.

وكفــاءات مميــزة فــى ادارة العمليــة التشــغيلية ،وهــذا يســاعد علــى
تشــغيل الخطــوط باعلــى كفــاءة تشــغيلية وباقــل نســب الهــدر ممــا
يســاهم فــى االنتــاج باقــل مصاريــف تشــغيلية وباعلــى مســتويات

رسالة الشركة
بنــاء مفهــوم جديــد فــي قطــاع مصغــرات القواريــر البالســتيكية (
البريفــورم ) واألغطيــة البالســتيكية مــن خــال توفيــر منتجــات متنوعــة
بأحجــام وأوزان مختلفــة بأعلــى مســتويات الجــودة وبأســعار تنافســية،
ً
فضــا عــن تلبيــة جميــع احتياجــات شــركائها وعمالئهــا ،وتســعى
الشــركة إلــى األســتفادة مــن مكانتهــا الرائــدة ألكتســاب حصــة ســوقية
إضافيــة مــن خــال التوســع فــي المملكــة وخارجهــا (دول مجلــس
التعــاون الخليجــى ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال ووســط أفريقيــا)
مــن خــال تعزيــز مكانتهــا كشــريك مفضــل لــدى منتجــي قطــاع الميــاه
والعصائــر ولتحقيــق رؤيــة الشــركة.
كمــا ان الشــركة تكــرس كافــة مواردهــا لتنويــع منتجاتهــا،
ســواء لدفــع نمــو المبيعــات وتخفيــف تأثيــر أي تقلــب فــي الطلــب فــي

الجــودة والتــى هــى احــد اهــداف الشــركة الرئيســية.

الحوكمة
تهــدف هــذه الالئحــة إلــى إبــراز السياســات والقواعــد والمعاييــر
التــي يتبناهــا مجلــس اإلدارة فــي ممارســته للمســؤوليات المناطــة
بــه مــن أجــل ضمــان االلتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة التــي تكفــل
حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح ،وال يجــوز تعديــل هــذه
الضوابــط أو بعضهــا أو االســتغناء عــن بعضهــا إال بقــرار مــن مجلــس
ً
اإلدارة وحســـب مــا يقــدره ويــراه مناســـبا مــا لــم ينــص نظــام أو الئحــة
أخــرى أو قــرار مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة أو جهــة حكوميــة علــى
إلزاميــة بعــض مــا ورد فيهــا مــن أحــكام أو إضافــة أحــكام لهــا.
ً
تم إعداد هذه الالئحة بناء على األنظمة والوثائق التالية:

المســتقبل محليــا ودوليــا ،تمتــد إمكانيــات النمــو إلــى مــا وراء عمالئنــا
األساســيين فــي تعبئــة الميــاه ،حيــث نهــدف الــى فــرص جديــدة فــي
قطــاع صناعــة المشــروبات ،بمــا فــي ذلــك المشــروبات الغازيــة والعصيــر
ومنتجــات األلبــان.
كل هــذا يشــكل خلفيــة لتخصيــص رأس المــال علــى الوجــه األمثــل
وخلــق قيمــة مضافــة طويلةاألجــل للمســاهمين.

1.النظام األساسي للشركة.
2.نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م)30/
بتاريــخ 1424/6/2هـــ واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة
بموجبــه ،وعلــى وجــه الخصوص الئحة حوكـــمة الشـــركات الصـــادرة
عــن مجلــس هيئــة الســـوق المـــالية بموجــب القــرار رقــم 2017-16-8
وتاريــخ 1438/5/16هـــ )الموافــق 2017/2/13م( بنــاء علــى نظــام

رؤية الشركة
رؤيتنــا هــى أن نصبــح الشــركة االفضــل فــي قطــاع صناعــة مصغــرات
القواريــر البالســتيكية (البريفــورم) واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر فــي
جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط
وشــمال ووســط إفريقيــا  ،مــن خــال توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن
المنتجــات بأســعار تنافســية  ،مــع الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الجــودة
وخدمــة العمــاء.

الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ
1437/1/28هـــ (الموافــق 2015/11/10م) والمعدلــة بقــرار مجلــس
هيئــة الســوق الماليــة رقــم  ٢٠١٩-٢٧-٣بتاريــخ ١٤٤٠-٩-١٥هـــ الموافــق
٢٠١٩-٥-٢٠م.
3.نظام الشركات السعودي.
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الجودة رسالتنا
وخدمة العمالء شعارنا
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التشغيل األمثل هدفنا

ملخص العمليات
التشغيلية
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ملخص العمليات التشغيلية
كمــا قامــت الشــركة بضــم العديــد مــن العمــاء الجــدد الــى قاعــدة
خــال عــام  2019تمــت ادارة مصــادر الشــركة المختلفــة باعلــى

عمالئهــا ممــا ســاهم بزيــادة قيمــة المبيعــات خــال عــام  2019عــن

اســتغالل للوصــول الــى اعلــى مســتويات العمليــات التشــغيلية وتمثــل

العــام المماثــل بقيمــة  31.25مليــون ريــال بنســبة زيــادة  ,%6.40فــى حيــن

ذلــك فــى العديــد مــن المحــاور المختلفــة ،حيــث تــم تشــغيل جميــع

تمــت ادارة تكلفــة المبيعــات خــال عــام  2019مقابــل العــام المماثــل

خطــوط االنتــاج باعلــى مســتويات الكفــاءة بــادارة مــن فريــق تشــغيل

 2018لتصــل بهــا الشــركة الــى افضــل مســتوى حيــث ارتفعــت تكلفــة

متميــز ممــا ســاهم فــى زيــادة حجــم انتــاج مصغــرات القواريــر خــال عــام

المبيعــات بقيمــة  7.82مليــون ريــال بنســبة زيــادة  %1.85وكانــت نســبة

 2019عــن العــام المماثــل  2018بكميــة  13.7الــف طــن بنســبة زيــادة %20.91

زيــادة المبيعــات أعلــى مــن زيــادة تكلفــة المبيعــات والــذى كان لــه االثــر

فــى حيــن كانــت حجــم الزيــادة فــى انتــاج االغطيــة البالســتيكية خــال

الواضــح علــى ارتفــاع ملحــوظ فــى مجمــل الربــح لعــام  2019مقارنــة بالعــام

عــام  2019عــن العــام المماثــل  2018بكميــة  1.43الــف طــن بنســبة زيــادة

المماثــل  2018وبلغــت قيمــة زيــادة مجمــل الربــح  23.42مليــون ريــال

.%19.98

بنســبة زيــادة .%36.02

المزايا التنافسية للشركة
لــدى شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة العديــد مــن المزايــا التنافســية
ً
أمــام منافســيها القائميــن والمحتمليــن ،فضــا عــن قدرتهــا لتحقيــق

البالســتيكية (البريفــورم) ذات العنــق القصيــر والطويــل بــأوزان وأحجــام

قيمــة مضافــة للمســاهمين .ومــن هــذه العوامــل :

مختلفــة وانتاجهــا األغطيــة البالســتيكية للقواريــر ذات األوزان واأللــوان

تلبية احتياجات العمالء بمرونة وسرعة
لــدى شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة القــدرة التنافســية فــى تلبيــة
االحتياجــات المختلفــة للعمــاء بمرونــة فــي تلبيــة المتطلبــات

المختلفــة للعمــاء ويتبلــور ذلــك فــي إنتاجهــا مصغــرات القواريــر

المختلفةوذلــك بفضــل اســتخدامها أحــدث اآلليــات مــن الناحيــة التقنيــة،
وارتفــاع قدرتهــا اإلنتاجيــة ،وانخفــاض التكاليــف العامــة.
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تقنية تصنيع متطورة
يتيــح المصنــع الــذى تمتلكــه شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة حيــث
اســتخدام اآلالت والتقنيــات المتطــورة إمكانيــة تصميــم وإنتــاج
مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات بكفــاءة عاليــة لتلبيــة الطلــب المتغيــر

نسبة زيادة رصيد المخزون

%٣٢,٤٥

للعمــاء باعلــى درجــات الجــودة
تمتلــك شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة خمســة عشــر ( )15خــط النتــاج
مصغــرات القواريــر البالســتيكية وثمانيــة ( )8خــط النتــاج االغطيــة
البالســتيكية باحــدث التقنيــة والتــى تــم شــرائها مــن شــركة هيســكى
وهــى شــركة رائــدة عالميــا فــى قطــاع صناعــة خطــوط انتــاج مصغــرات

معدل دوران المخزون

١ : ١١,٣٣

القواريــر البالســتيكية و االغطيــة البالســتيكية

الخدمات اللوجستية والكفاءة التشغيلية
يقــع مصنــع زهــرة الواحــة للبالســتك فــي منطقــة الخــرج فــي المنطقــة الوســطى بالمملكــة العربيــة الســعودية .وتســتفيد شــركة زهــرة الواحــة
للتجــارة مــن إمكانيــات اتصــال ممتــازة وســريعة بكافــة العمــاء فــى جميــع انحــاء المملكــة ،كمــا ان الشــركة تمتلــك مســتودع مركــزى بمســاحة  37الــف
متــر مربــع والــذى ســوف يتــم تشــغيله باحــدث انظــم التخزيــن االوتوماتيكــى والمتعاقــد عليــه مــع شــركة اليكتريــك  80االيطاليــة المتخصصــة فــى أنظمــة
التخزيــن وتــداول المنتجــات آليــا ممــا يســاهم فــى االســتغالل األمثــل لمســاحة المســتودع وممــا ينعكــس علــى زيــادة القــدرة التخزينيــة واســتغالل الطاقــة
االنتاجيــة بشــكل امثــل علــى مــدار العــام وخاصــة الفتــرات الغيــر موســمية لمقابلــة زيــادة الطلــب ،كمــا انــه ســوف يســاهم فــى العمليــات اللوجســتية ،ممــا
ســوف يكــون لــه االثــر فــى تقليــل التوالــف وســرعة ودقــة تــداول المخــزون وتقليــل عــدد العمالــة اليدويــة بالمســتودعات للحفــاظ علــى جــودة المنتــج فــي
فتــرات التخزيــن.
كمــا ان الشــركة متعاقــدة مــع العديــد مــن شــركات النقــل والتــى تمكنهــا مــن تلبيــة طلبــات العمــاء فــى جميــع انحــاء المملكــة وباســرع وقــت
وبالكميــات المطلوبــة فــى المواعيــد المحــددة وفقــا لجــدول احتيــاج العمــاء.
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فريق عمل متمرس
يعمــل معظــم أفــراد فريــق إدارة شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة لــدى الشــركة منــذ إنشــائها كمــا ان جميــع فريــق العمــل لديــه خبــرة واســعة كال فــى
مجالــه ،حيــث يتــم تســويق المنتجــات وبيعهــا والترويــج لهــا مــن خــال فريــق عمــل يحظــى بخبــرة واســعة وعلــى درايــة جيــدة بالســوق وديناميكيــات االعمال
التجاريــة ولديــه ســجل حافــل بالنجاحــات فــي هــذا المجــال كمــا انهــا تمتلــك فريــق عمــل لديــه الخبــرة الواســعة فــى ادارة المخــزون واالعمــال اللوجيســتية،
كمــا ان فريــق القطــاع التشــغيلى لديــه خبــرة التشــغيل وخبــرة التعامــل مــع مكائــن هيســكى والتــي تحتــاج فــى تشــغيلها لخبــرات وكفــاءات مميــزة ،وعــن
الفريــق المالــى الــذى يمتلــك خبــرة ادارة المــوراد الماليــة والتدفقــات الماليــة للشــركة بكفــاءاة عاليــة ومتمــرس ،كمــا ان االدارة العليــا لديهــا خبــرة ادارة
الخطــط التوســعية قصيــرة وطويلــة االجــل وخبــرة قطــاع انتــاج المصغــرات البالســتيكية للقوارير(البريفــورم) واالغطيــة البالســتيكية للقواريــر.

فريق العمل اإلداري

فريق العمل اإلنتاجي
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النمو التاريخي ألهم
المؤشرات المالية

19

النمو التاريخي ألهم المؤشرات المالية لفترة
خمسة أعوام

معدل الرافعة المالية

1 : 1,١٩

اإليرادات

الموجودات

(ماليين الرياالت)

(ماليين الرياالت)

الربح التشغيلي

المطلوبات

(ماليين الرياالت)

(ماليين الرياالت)

صافي الخسائر /األرباح

حقوق المساهمين

(ماليين الرياالت)

(ماليين الرياالت)

قاعدة العمالء

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالمالك
واالستهالك

103,88

مليون ريال

بمعدل نمو سنوي مركب

%19,٧
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نسبة تغيير الدين الحالي

مؤشرات األداء خالل عام 2019م

1 : 0,44

 .1التدفقات النقدية
حققــت الشــركة صافــى تغيــر فــى أرصــدة النقديــة ومــا فــى حكمهــا بقيمــة  9مليــون ريــال ســعودي ناتجــة مــن التغيــرات فــى بنــود قائمــة التدفقــات
النقديــة وذلــك علــى النحــو التإلــى:
الجدول ( :)1التغييرات في التدفقات النقدية
البيان

2019م

2018م

التدفقات النقدية الناتجة /المستخدمة من األنشطة التشغيلية

79,451,914

4,781,745

التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة االستثمارية

()21,624,859

()42,999,354

التدفقات النقدية المستخدمة /الناتجة من األنشطة التمويلية

()49,070,923

35,710,330

صافى التغير فى أرصدة النقد وما فى حكمها

8,756,132

()2,507,279

تاثــرت التدفقــات النقديــة للشــركة خــال عــام  2019عــن عــام  2018بشــكل ملحــوظ فــى التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن االنشــطة التشــغيلية متاثــرة
بصافــى الربــح والتغيــر فــى الذمــم المدينــة التجاريــة حيــث بلغــت التدفــات النقديــة مــن االنشــطة التشــغيلية خــال عــام  2019مبلــغ  77.96مليــون ريــال مقابــل
 4.78مليــون ريــال خــال عــام 2018

 .2الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل
خــال عــام  2019كان لــدى الشــركة العديــد مــن الفروقــات االيجابيــة فــى النتائــج التشــغيلية بســبب ادارة مصــادر الشــركة بشــكل جيــد واســتغالل كافــة
مصــادر الشــركة بكفــاءة وفاعليــة وتمثــل ذلــك فــى

أ .الفروقات الجوهرية في صافي اإليرادات ومجمل الربح
الجدول ( :)2التغييرات في صافي اإليرادات ومجمل الربح:
الفرق

البيان

2019م

2018م

اإليرادات

519,757,535

488,512,214

31,245,321

تكلفة اإليرادات

431,297,189

423,476,321

7,820,868

%1.85

مجمل الربح

88,460,346

65,035,893

23,424,453

%36,02

قيمة

النسبة
%6.40

التشــغيلية وزيــادة الطاقــة االنتاجيــة علــى مــدار العــام ممــا ســاهم الــى

بلــغ مجمــل الربــح لعــام  2019مبلــغ 88.46مليــون ريــال بزيــادة
ً
قدرهــا  23.42مليــون ريــال عــن العــام المماثــل  2018متاثــرا بارتفــاع

الحــد مــن زيــادة تكلفــة المبيعــات لتكــون الزيــادة بنســبة اقــل مــن زيــادة

مبيعــات الشــركة بنســبة  %6.40عــن العــام المماثــل  2018فــى حيــن

قيمــة المبيعــات.

انخفضــت تكلفــة المبيعــات بنســبة  ,%1.85ويعــود ســبب ذلــك لزيــادة
كميــة المبيعــات والتــى بلغــت  87.07الــف طــن مــن مصغــرات القواريــر

معدل النمو السنوي المركب

البالســتيكية (البريفــورم) واالغطيــة البالســتيكية للقواريــر فــى حيــن

لمجمل األرباح

كانــت  73.61الــف طــن خــال العــام المماثــل  2018ومــع ادارة المصروفــات

%١٤,٨
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ب .الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل
الجدول ( :)3الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل:
الفرق

البيان

2019م

2018م

مجمل الربح

88,460,346

65,035,893

23,424,453

مصروفات بيع وتسويق

()8,774,604

()7,306,355

1,468,249

%20.1

مصروفات عمومية وإدارية

()٧,١٣٩,٩٦٢

()6,042,390

١,٠٩٧,٢٤٩

%١٨.١٦

مصروفات /إيرادات تشغيلية أخرى (صافي)

852,507

1,292,723

()440,216

()%34.05

الربح التشغيلي

٧٣,٣٩٨,٢٨٧

52,979,871

٢٠,٤١٨,٤١٦

%٣٨,٥٤

تاثــر الربــح التشــغيلى لعــام  2019مقابــل الربــح التشــغيلى للعــام

قيمة

النسبة
%36,02

معدل النمو السنوي المركب
للربح التشغيلي

المماثــل  2018حيــث ارتفــع الربــح التشــغيلى بنســبة  %٣٨,٥٤بســبب زيــادة
مجمــل الربــح الــذى ارتفــع بنســبة  %36.02فــى حيــن كانــت نســبة زيــادة

%٨,٧

مصروفــات البيــع والتســويق .%9.68

ج .الفروقات الجوهرية في صافي ربح العام
الجدول ( :)4صافي ربح العام:
الفرق

البيان

2019م

2018م

الربح التشغيلي

٧٣,٣٩٨,٢٨٧

52,979,871

٢٠,٤١٨,٤١٦

إيرادات التمويل

-

-

-

-

تكاليف التمويل

()13,274,151

()13,864,802

()590.651

()%4.26

مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

()3,488,308

()4,452,324

()964,016

()%21.65

صافي ربح العام

٥٦,٦٣٥,٨٢٨

34,662,745

٢١,٩٧٣,٠٨٣

%٦٣,٣٩

قيمة

النسبة
%٣٨,٥٤

معدل النمو السنوي المركب
لصافي الخسائر واألرباح

ارتفــع صافــى الربــح لعــام  2019بنســبة  %٦٣,٣٩عــن صافــى ربــح العــام
المماثــل  2018متاثــر بارتفــاع الربــح التشــغيلى مــع انخافــض تكاليــف

%٢,٦

التمويــل وزكاة عــام  2019عــن العــام المماثــل . 2018

 .3ربحية السهم خالل العام
الجدول ( :)5ربحية السهم خالل العام:

البيان

2019م

2018م

ربحية السهم

٣,٧٨

2.31

الفرق
قيمة

النسبة

1.46

%٦٣,٣٩

ارتفعت ربحية السهم بنسبة  %٦٣,٣٩عن الربحية السهم لعام  2018بسبب ارتفاع صافى الربح الذى ارتفع بنسبة  %٦٣,٣٩عن عام . 2018
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 .4المرابحات والتسهيالت اإلسالمية األخرى
أ مرابحات قصيرة األجل
الجدول ( :)6مرابحات قصيرة األجل-:

م

مصدر المرابحة

فئة المرابحة

أصل المرابحه

مدة المرابحة

المدفوع خالل
العام

رصيد المرابحة
في نهاية العام

الضمانات المقدمة
للحصول على المرابحة

1

البنك االول

قصير االجل

21,089,877

 4شهور

21,089,877

0

سند المر من قبل الشركة

2

البنك االول

قصير االجل

1,065,055

 3شهور

1,065,055

0

سند المر من قبل الشركة

3

البنك االول

قصير االجل

2,547,735

 3شهور

2,547,735

0

سند المر من قبل الشركة

4

البنك االول

قصير االجل

12,728,763

 3شهور

12,728,763

٠

سند المر من قبل الشركة

5

البنك االول

قصير االجل

18,324,073

 3شهور

0

18,324,073

سند المر من قبل الشركة

6

البنك االول

قصير االجل

17,956,064

 3شهور

0

17,956,064

سند المر من قبل الشركة

7

البنك السعودى البريطانى

قصير االجل

24,565,717

 4شهور

24,565,717

0

سند المر من قبل الشركة

8

البنك السعودى البريطانى

قصير االجل

12,527,433

 4شهور

12,527,433

0

سند المر من قبل الشركة

9

البنك السعودى البريطانى

قصير االجل

17,616,775

 4شهور

0

17,616,775

سند المر من قبل الشركة

10

البنك السعودى لالستثمار

قصير االجل

18,733,588

 3شهور

18,733,588

0

سند المر من قبل الشركة

11

البنك السعودى لالستثمار

قصير االجل

5,669,194

 3شهور

5,669,194

0

سند المر من قبل الشركة

12

البنك السعودى لالستثمار

قصير االجل

9,018,819

 9شهور

9,018,819

0

سند المر من قبل الشركة

13

البنك السعودى لالستثمار

قصير االجل

25,812,534

 3شهور

25,812,534

0

سند المر من قبل الشركة

14

البنك السعودى لالستثمار

قصير االجل

20,976,091

 3شهور

20,976,091

0

سند المر من قبل الشركة

15

البنك السعودى لالستثمار

قصير االجل

6,806,087

 3شهور

6,806,087

0

سند المر من قبل الشركة

16

البنك السعودى لالستثمار

قصير االجل

10,621,531

 3شهور

10,621,531

0

سند المر من قبل الشركة

17

البنك السعودى لالستثمار

قصير االجل

14,261,121

 3شهور

8,656,027

5,605,094

سند المر من قبل الشركة

18

البنك العربى الوطنى

قصير االجل

31,437,614

 3شهور

31,437,614

0

سند المر من قبل الشركة

19

البنك العربى الوطنى

قصير االجل

28,208,482

 3شهور

28,208,482

0

سند المر من قبل الشركة

20

البنك العربى الوطنى

قصير االجل

16,190,297

 3شهور

16,190,297

0

سند المر من قبل الشركة

21

البنك العربى الوطنى

قصير االجل

5,485,251

 3شهور

5,485,251

0

سند المر من قبل الشركة

22

البنك العربى الوطنى

قصير االجل

1,182,786

 3شهور

1,182,786

0

سند المر من قبل الشركة

23

البنك العربى الوطنى

قصير االجل

8,521,904

 3شهور

8,521,904

0

سند المر من قبل الشركة

24

البنك العربى الوطنى

قصير االجل

35,664,676

 3شهور

35,664,676

0

سند المر من قبل الشركة

25

مصرف االنماء

قصير االجل

28,403,080

 2شهر

28,403,080

0

سند المر من قبل الشركة

26

مصرف االنماء

قصير االجل

9,379,201

 2شهر

9,379,201

0

سند المر من قبل الشركة

27

مصرف االنماء

قصير االجل

2,324,941

 3شهور

2,324,941

0

سند المر من قبل الشركة

28

مصرف االنماء

قصير االجل

19,016,845

 6شهور

15,200,838

3,816,007

سند المر من قبل الشركة

29

مصرف االنماء

قصير االجل

3,440,031

 2شهر

1,710,593

1,729,439

سند المر من قبل الشركة

30

مصرف االنماء

قصير االجل

14,167,897

 2شهر

0

14,167,897

سند المر من قبل الشركة

31

مصرف االنماء

قصير االجل

22,778,965

110يوم

22,778,965

0

سند المر من قبل الشركة

32

مصرف االنماء

قصير االجل

12,455,836

 3شهور

0

12,455,836

سند المر من قبل الشركة

33

مصرف االنماء

قصير االجل

22,024,962

 3شهور

0

22,024,962

سند المر من قبل الشركة
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ارتفــع رصيــد القــروض قصيــرة االجــل والتــى تســتخدم فــى تمويــل راس المــال العامــل فــى  31ديســمبر  2019عــن رصيــد القــروض فــى  31ديســمبر 2018
بمبلــغ  2,52مليــون ريــال بنســبة  %2.28وذلــك بســبب ارتفــاع مشــتريات المــواد الخــام التــى تمــول بقــروض قصيــرة االجــل حيــث بلغــت مشــتريات عــام 2019
مبلــغ  382.3مليــون ريــال فــى حيــن كانــت مشــتريات المــواد الخــام خــال عــام  2018مبلــغ  358.3مليــون ريــال بارتفــاع  24.0مليــون ريــال بنســبة ارتفــاع .%6.7

ب مرابحات طويلة األجل
الجدول ( :)7مرابحات طويلة األجل-:
م

مصدر المرابحة

فئة المرابحة

أصل المرابحه

مدة المرابحة

المدفوع خالل
العام

رصيد المرابحة
في نهاية العام

الضمانات المقدمة
للحصول على المرابحة

1

البنك السعودى
لالستثمار

طويل االجل

1,694,534.33

 36شهور

0

1,694,534.33

سند المر من قبل الشركة

2

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

3,910,849

 12شهر

2,005,925

1,904,924

سند المر من قبل الشركة

3

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

6,639,038

 12شهر

3,400,755

3,238,283

سند المر من قبل الشركة

4

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

2,107,613

 12شهر

1,079,612

1,028,001

سند المر من قبل الشركة

5

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

527,708

 12شهر

270,483

257,225

سند المر من قبل الشركة

6

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

1,421,593

 12شهر

728,166

693,427

سند المر من قبل الشركة

7

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

1,387,189

 12شهر

710,592

676,597

سند المر من قبل الشركة

8

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

726,637

 12شهر

372,268

354,369

سند المر من قبل الشركة

9

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

3,508,095

 35شهر

1,503,767

2,004,328

سند المر من قبل الشركة

10

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

816,761

 12شهر

418,460

398,302

سند المر من قبل الشركة

11

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

697,917

 12شهر

357,604

340,313

سند المر من قبل الشركة

12

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

1,384,599

 12شهر

709,236

675,363

سند المر من قبل الشركة

13

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

1,006,683

 12شهر

518,593

488,089

سند المر من قبل الشركة

14

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

3,496,391

 35شهر

960,711

2,535,680

سند المر من قبل الشركة

15

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

2,996,157

 35شهر

818,845

2,177,312

سند المر من قبل الشركة

16

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

2,308,873

 35شهر

636,755

1,672,119

سند المر من قبل الشركة

17

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

2,231,976

 35شهر

617,868

1,614,107

سند المر من قبل الشركة

18

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

9,830,973

 35شهر

2,687,393

7,143,581

سند المر من قبل الشركة

19

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

582,132

 12شهر

299,119

283,013

سند المر من قبل الشركة

20

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

6,565,413

 35شهر

1,937,101

4,628,311

سند المر من قبل الشركة

21

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

626,588

 12شهر

321,446

305,142

سند المر من قبل الشركة

22

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

1,306,226

 35شهر

357,589

948,637

سند المر من قبل الشركة

23

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

2,387,588

 35شهر

698,841

1,688,747

سند المر من قبل الشركة

24

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

3,046,423

 35شهر

1,007,650

2,038,774

سند المر من قبل الشركة

25

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

840,263

 24شهر

294,264

545,999

سند المر من قبل الشركة

26

البنك العربى الوطنى

طويل االجل

2,603,519

 24شهر

911,110

1,692,410

سند المر من قبل الشركة

27

صندوق التنمية
الصناعى

طويل االجل

88,402,000

 39شهر

12,386,000

76,016,000

سند المر من قبل الشركة

28

مصرف االنماء

طويل االجل

9,522,713

 20شهر

3,802,450

5,720,262

سند المر من قبل الشركة

29

مصرف الراجحى

طويل االجل

153,197

 3شهور

153,197

0

سند المر من قبل الشركة

30

مصرف الراجحى

طويل االجل

307,933

 6شهور

307,933

0

سند المر من قبل الشركة

3
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بلــغ رصيــد القــروض طويلــة االجــل فــى  31ديمســبر  2019مبلــغ  128.79مليــون ريــال فــى حيــن كان رصيــد القــروض طويلــة االجــل فــى  31ديســمبر  2018مبلــغ
 147.76مليــون ريــال بانخفــاض قــدره  ١٨,٩٧مليــون ريــال بنســبة  %12.84وذلــك بســبب اعتمــاد الشــركة فــى تمويــل معظــم التوســعات الراســمالية خــال عــام
 2019علــى التمويــل الذاتــى مــن قبــل الشــركة.

 .5القطاعات التشغيلية
تتمثل القطاعات التشغيلية لشركة زهرة الواحة للتجارة فى قطاعى مصغرات القوارير البالستيكية (البريفورم) واالغطية البالستيكية للقوارير.

 5.1قطاع مصغرات القوارير البالستيكية (البريفورم)
إيرادات قطاع مصغرات القوارير (البريفورم)

الجدول ( :)٨إيرادات قطاع مصغرات القوارير (البريفورم):

(ماليين الرياالت)

البيان

2019م

2018م

%

إيرادات قطاع مصغرات القوارير
(البريفورم)

442,757,824

419,257,351

%5.61

المبيعات بالحبة

6,147,324,024

5,330,162,160

%15.33

المبيعات بالطن

78,642

66,628

%18.03

تاثــر نمــو مبيعــات قطــاع مصغــرات القواريــر البالســتيكية (البريفــورم) بزيــادة حجــم
المبيعــات فــى هــذا القطــاع والتــى ارتفعــت بنســبة  %18.03لالطنــان المباعــة خــال عــام 2019
عــن المباعــة خــال العــام المماثــل .2018

قطاع اغطية القوارير البالستيكية

 5.2قطاع اغطية القوارير البالستيكية

(ماليين الرياالت)

الجدول ( :) ٩إيرادات قطاع اغطية القوارير البالستيكية
البيان

2019م

2018م

%

إيرادات قطاع اغطية القوارير
البالستيكية

76,999,711

69,254,863

%11.18

المبيعات بالحبة

5,427,428,500

4,505,396,656

%20.47

المبيعات بالطن

8,426

6,983

%20.67

تاثــر نمــو مبيعــات قطــاع اغطيــة القواريــر البالســتيكية بزيــادة حجــم المبيعــات فــى هــذا
القطــاع والتــى ارتفعــت بنســبة  %20.67لالطنــان المباعــة خــال عــام  2019عــن المباعــة خــال
العــام المماثــل . 2018
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 5.2التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية
الجدول ( : )10التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية:

2019

المنطقة الجغرافية

2018

المبيعات بالوحدة

المبيعات بالطن

المبيعات قيمة

المبيعات بالوحدة

المبيعات بالطن

المبيعات قيمة

دول الخليج

380,991,952

2,440.58

15,380,312.31

319,246,528

2,011.74

13,639,842.13

اسيا

1,821,759,216

19,653.81

106,501,658.01

1,077,904,848

12,470.90

74,716,667.26

افريقيا

21,768,112

295.56

1,819,267.03

22,147,840

193.63

1,454,951.96

أوروبا

-

-

-

140,000

0.18

2,100.00

المملكة العربية السعودية -
المنطقة الوسطى

6,004,778,544

46,155.63

278,331,938.21

6,153,931,536

47,333.95

316,430,260.64

المملكة العربية السعودية -
المنطقة الشمالية

1,579,385,852

10,686.71

65,794,583.92

1,080,511,232

5,692.77

40,505,261.04

المملكة العربية السعودية -
المنطقة الجنوبية

590,038,256

3,098.15

19,734,392.74

589,119,416

3,640.66

24,809,551.84

المملكة العربية السعودية -
المنطقة الشرقية

42,276,064

296.23

1,847,667.12

39,065,784

175.58

1,301,196.05

المملكة العربية السعودية -
المنطقة الغربية

1,133,754,528

4,441.09

30,347,716.07

553,491,632

2,091.66

15,652,383.21

اإلجمالي

11,574,752,524

87,067.76

519,757,535.41

9,835,558,816

73,611.06

488,512,214.13

التحليل الجغرافي ألنشطة

مساهمة القطاعات في

مساهمة القطاعات في

الشركة الرئيسية

إجمالي اإليرادات عام ٢٠١٩

إجمالي اإليرادات عام 2018
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مجلس اإلدارة
والحوكمة
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 .1مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية
أ .مجلس اإلدارة
وفقــا للنظــام االساســى للشــركة البــاب الثالــث ( مجلــس اإلدارة )
المــادة الســابعة عشــر ( )١٧إدارة الشــركة
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن ســتة ( )6أعضــاء (
عضــو غيــر تنفيــذى – ثالثــة اعضــاء مســتقلين – عضويــن تنفيذييــن)
تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة التزيــد عــن ثالثــة ســنوات،
وتبــدأ مــدة أول مجلــس إدارة مــن تاريــخ صــدور القــرار الــوزارى القاضــى
بتحــول الشــركة ولمــدة خمــس ( )5ســنوات .
وقــد تــم تعيــن أول مجلــس إدارة وفقــا للقــرار الــوزارى رقــم  86بتاريــخ
 27ديســمبر 2016م وبقــرار الجمعيــة التحوليــة بتاريــخ  26ديســمبر  2016م.
ومجلــس اإلدارة هــو الكيــان اإلداري األعلــى فــي شــركة زهــرة الواحــة
للتجــارة ،والــذي يمثلهــا ويحمــي مصالحهــا ومصالــح مســاهمى الشــركة،
والمجلــس بذلــك هــو المســؤول عــن قيــادة وضبــط أعمــال وأنشــطة
الشــركة والمتابعــة المســتمرة ألدائهــا ومــا تحقــق مــن أهــداف،
ويمــارس هــذه المســؤولية باعتمــاد وتطبيــق سياســاتها وأهدافهــا
ومســاندة إداراتهــا فــي أداء مهامهــا وفــق معاييــر محــددة.

التجاريــة داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية .وأمــام الهيئات
الخاصــة والشــركات والمؤسســات علــى اختــاف أنواعهــا واألفــراد
ولمجلــس اإلدارة حــق الشــراء والبيــع واإلفــراغ وقبولــه واالســتالم
والتســليم والتوقيــع علــى ذلــك لــدى كاتــب العــدل ودفــع الثمــن
وقبــض الثمــن وتســليم الثمــن ولــه حــق الرهــن وفكــه ولــه طلــب
تعديــل الصكــوك بحدودهــا ومســاحتها والحــذف واإلضافــة ودمــج
الصكــوك والقســمة والفــرز ولــه حــق ضــم األمــاك والصكــوك
وطلــب تعديــل اســتخدام المخططــات ولــه حـــق التأجيــر واالســتئجار
والقبــض والدفــع وتوقـــيع العقــود وفســخها وللمجـــلس حــق
الموافقــة علــى إقامــة شــركات تابعــة وفــروع وتوكيــات للشــركة
واالشــتراك والمســاهمة فــي أي مــن الشــركات وحــق التوقـــيع علــى
عقــود تأســيس الشــركات التــي تشــترك فيهــا الشــركة مــع كافــة
تعديالتهــا ســواء برفــع أو خفــض رأس المــال أو دخــول شــركاء جــدد
أو خــروج شــركاء أو أي تعديــات أخــرى أي كان نوعهــا والتوقيــع
علــى قــرارات االندمــاج واالســتحواذ والشــراء ولــه حــق التوقيــع
علــى كافــة أنــواع العقــود واالتفاقيــات والــوكاالت واالمتيــازات
ً
والصفقــات نيابــة عــن الشــركة والدخــول فــي المناقصــات نيابــة
عنهــا والتوقيــع علــى الوثائــق والمســتندات والصكــوك واإلفراغــات

وتقــع علــى مجلــس اإلدارة مســؤولية توجيــه اإلدارة التنفيذيــة،

أمــام كتــاب العــدل وكافــة الجهــات الرســمية ولمجلــس اإلدارة

ووضــع الضوابــط المناســبة لعملهــا ،ويشــمل ذلــك تحديــد رؤيــة

حــق المرافعــة والمدافعــة والمخاصمــة والمداعــاة والمطالبــة

واســتراتيجية واضحــة للشــركة وتحديــد أســس تفويــض الصالحيــات

والمخالصــة والصلــح والتنــازل واإلقــرار واإلنــكار والشــفعة وســماع

لــإدارة والسياســات والمحــددات المســموح بهــا .

الدعــاوي والــرد عليهــا وإقامــة البينــة والدفــع وإنــكار الخطــوط

وإضافــة إلــى االختصاصــات والصالحيــات الــواردة بالنظــام األساســي
للشــركة ووفقــا لالئحــة حوكمــة الشــركة البــاب الرابــع ( )4مجلــس اإلدارة.

ب .صالحيات المجلس
1.مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة ،يكــون لمجلــس
اإلدارة أوســع الســلطات والصالحيــات فــي إدارة الشــركة واإلشــراف
علــى أعمالهــا وأموالهــا وتصريــف أمورهــا داخـــل المملكــة وخارجها.
لمجلــس اإلدارة ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ـ تمثيــل الشــركة فــي
عالقاتهــا مــع الغيــر وأمــام كافــة الجهــات الحكوميــة والخاصــة
وأمــام المحاكــم الشــرعية واألمانــات والبلديــات والمجمعــات
القرويــة والهيئــات القضائيــة وديــوان المظالــم ومكاتــب العمــل

واألختــام والطعــن فيهــا والتزويــر وطلــب تعيــن الخبــراء والمحكميــن
وردهــم ومتابعــة القضايــا التــي تقــام مــن قبــل الشــركة أو ضدهــا
وذلــك أمــام جميــع المحاكــم الشــرعية وديــوان المظالــم وجميــع
الهيئــات القضائيــة ولجــان المنازعــات التجاريــة والماليــة ومكاتــب
العمــل وإدارات القضايــا العماليــة واللجــان االبتدائيــة والعليــا
ً
العماليــة ولجــان التحكيــم وأي لجــان أخــرى أيــا كان نوعهـــا وقبــض
مــا يحصــل مــن التنفيــذ وأي جهــة حكوميــة كانــت ولــه حــق إنهــاء
كافــة القضايــا المقامــة مــن قبــل الشــركة أو ضدهــا لديهــم  .ولــه
حــق قبــول األحــكام وطلــب تنفيذهــا أو نفيهــا أو االعتــراض عليهــا
وطلــب اســتئنافها أو تميزهــا وحــق التوقيــع علــى كافــة مــا يلــزم
بخصــوص ذلــك.

وإدارات القضايــا العماليــة واللجــان االبتدائيــة والعليــا العماليــة

2.ولمجلــس اإلدارة حــق فتــح وإدارة وتشــغيل الحســابات باســم

ولجــان األوراق التجاريــة وكافــة اللجــان القضائيــة ولجــان التحكيــم

الشــركة لــدى كافــة البنــوك أو إقفالهــا أو تصفيتهــا والســحب

وأي لجــان أخــرى أي كان نوعهــا .والحقوق المدنية وأقســام الشــرطة

واإليــداع وفتــح اإلعتمــادات وإجــراء التحويــات وإصــدار الضمانــات

وكافــة الجهــات التنفيذيــة والغــرف التجاريــة ومجالــس الغــرف

البنكيــة فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة والتوقيــع علــى كافــة
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األوراق والمســتندات الماليــة والشــيكات وكافــة أنــواع المعامــات

بكافــة األعمــال والتصرفــات التــي مــن شــأنها تحقيــق أغــراض

المصرفيــة وتحريــر ســندات ألمــر وإنشــاء األوراق التجاريــة وتوقيعهــا

الشــركة.

وتظهيرهــا وقبضهــا وإجــراء كافــة المعامــات التمويليــة
الالزمــة لنشــاط الشــركة بمــا فــي ذلــك طلــب التمويــل بأنواعــه
مــن شــركات التمويــل والتوقيــع عليــه وتوقيــع عقــود وأوراق
التســهيالت وتوقيــع اتفاقيــات المرابحــة واإلجــارة واالســتصناع
وعقــود االســتثمار وغيــر ذلــك مــن األوراق التجاريــة والقيــام بكافــة
المعامــات وإبــرام كافــة االتفاقيــات والصفقــات دون حصــر.
وللمجلــس حــق إصــدار الــوكاالت الشــرعية والتفاويــض نيابــة عــن
ً
ً
الشــركة وإلغائهــا كليــا او جزئيــا.
3.ولــه حــق طلــب التأشــيرات مــن مكاتــب العمــل واالســتقدام وســداد
رســومها ولــه حــق منــح تأشــيرات الخــروج والعــودة والخــروج النهائي
ونقــل الكفــاالت والتنــازل عنهــا وطلــب تأشــيرات الزيــارة واســتخراج
االقامــات ورخــص العمــل وتجديدهــا .وتقريــر افتتــاح الفــروع داخــل
وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية واســتخراج الســجالت التجاريــة

9.ويكــون لمجلــس إدارة الشــركة وفــي الحــاالت التــي يقدرهــا حــق إبــراء
ذمــة مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم طبقــا لمــا يحقــق مصلحتهــا،
علــى أن يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة وحيثيــات قــراره مراعــاة
الشــروط التاليــة:

•

أن يكــون اإلبــراء بعــد مضــي ســنة كاملــة علــى نشــوء الديــن

كحــد أدنــى.

•

أن يكــون اإلبــراء لمبلــغ محــدد كحــد أقصــى لــكل عــام للمديــن

•

الواحــد.

اإلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه.

ج .يمارس مجلس اإلدارة المهام االتية -:
1.اعتمــاد التوجيهــات االســتراتيجية واألهــداف الرئيســية
للشــركة واإلشــراف علــي تنفيذهــا ومــن ذلــك:

•

وضــع االســتراتيجية العامــة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســية

وتجديدهــا وإجــراء التعديــات عليهــا مــن حــذف أو إضافــة أو تغييــر

وسياســة إدارة المخاطــر ومراجعتهــا وتوجيههــا.

أو شــطب وطلــب اســتخراج التراخيــص أي كان نوعهــا وتجديدهــا

تحديــد الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة واســتراتيجيتها

وإجــراء التعديــات عليهــا مــن حــذف أو إضافــة أو تغييــر أو إلغاءهــا.
وإقــرار خطــة عمــل الشــركة والموافقــة علــى خططهــا التشــغيلية

•
•

وميزانيتهــا الرأســمالية الســنوية والموافقــة علــى اللوائــح الداخليــة

•

بالعامليــن فيهــا وتفويــض المســئولين عــن إدارة الشــركة بصالحيــة

•

والماليــة واإلداريــة والفنيــة للشــركة والسياســات واللوائــح الخاصــة

وأهدافهــا الماليــة وإقــرار الميزانيــات الســنوية.
اإلشــراف علــي النفقــات الرأســمالية للشــركة ،وتملــك األصــول
والتصــرف بهــا.
وضــع أهــداف األداء ومراقبــة التنفيــذ واألداء الشــامل فــي
الشــركة.

المراجعــة الدوريــة للهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة فــي

التوقيــع باســم الشــركة فــي حــدود القواعــد التــي يضعهــا مجلــس

الشــركة واعتمادهــا.

اإلدارة.

التحقــق مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتحقيــق

4.وتعييــن الموظفيــن وتحديــد مرتباتهــم وميزاتهــم وفصلهــم
وعزلهــم .والتوقيــع علــى الرهــون لصالــح البنــوك الحكوميــة
واألهليــة وصناديــق التنميــة الصناعيــة والعقاريــة واالســتثمارية.
5.كمــا يجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض مــع صناديــق ومؤسســات

•

أهــداف الشــركة وخططهــا الرئيســية.
2.وضــع أنظمــة وضوابــط للرقابــة الداخليــة ،واإلشــراف العــام

•

عليهــا ،ومــن ذلــك:ـ
وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح ومعالجــة
حــاالت التعــارض المحتملــة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة

واإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين ،ويشــمل ذلــك إســاءة

التمويــل الحكومــي مهمــا بلغــت مدتهــا ،ولــه عقــد القــروض

اســتخدام أصــول الشــركة ومرافقهــا ،وإســاءة التصــرف الناتــج

التجاريــة مــع مراعــاة الشــروط التاليــة لعقــد القــروض التــي تتجــاوز

عــن التعامــات مــع االشــخاص ذوي العالقــة.

آجالهــا ثــاث ســنوات:
6.أن يحــدد مجلــس اإلدارة فــي قــراره أوجــه اســتخدام القــرض وكيفيــة
ســداده.
7.أن يراعــي فــي شــروط القــرض والضمانــات المقدمــة لــه عــدم اإلضــرار
بالشــركة ومســاهميها والضمانــات العامــة للدائنيــن.
8.كمــا يكــون لمجلــس اإلدارة حــق الصلــح والتنــازل والتعاقــد وااللتــزام
واالرتبــاط باســم الشــركة ونيابــة عنهــا ولمجلــس اإلدارة القيــام

•

التأكــد مــن ســامة االنظمــة الماليــة والمحاســبية ،بمــا فــي

ذلــك االنظمــة ذات الصلــة بإعــداد التقاريــر الماليــة.

•

التأكــد مــن تطبيــق انظمــة رقابيــة مناســبة إلدارة المخاطــر،
وذلــك مــن خــال تحديــد التصــور العــام عــن المخاطــر التــي قــد

تواجــه الشــركة وطرحهــا بشــفافية.

•

المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي
الشــركة.

3.وضــع الئحــة حوكمــة خاصــة بالشــركة واإلشــراف العــام عليهــا،
ومراقبــة مــدى فاعليتهــا وتعديلهــا عنــد الحاجــة.
4.وضــع سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة
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للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة ووضعهــا موضــع التنفيــذ بعــد
إقرارهــا مــن الجمعيــة العامــة للشــركة.
5.وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح،
مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم.
6.وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام الشــركة
لالنظمــة واللوائــح والتزامهــا باالفصــاح عــن المعلومــات
الجوهريــةللمســاهمينوالدائنيــنواصحــابالمصالــحاألخريــن.
7.العمل علي تحسين الصورة العامة للشركة.
8.اإلشــراف علــي إدارة نقديــة الشــركة ،وتدفقاتهــا النقديــة،
وعالقاتهــا الماليــة واالئتمانيــة مــع الغيــر.
9.االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:ـ

•
•حــل الشــركة قبــل األجــل المعيــن فــي نظــام الشــركة االساســى
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

أو تقريــر اســتمرارها.
10.االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:ـ

•

اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال تكونيــه مــن
قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وعــدم تخصيصــه لغــرض
معيــن.

•
•طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.

11.إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة واعتمادهــا
قبــل نشــرها.
12.إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.
13.ضمــان دقــة وســامة البيانــات والمعلومــات الواجــب
اإلفصــاح عنهــا وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمــل اإلفصــاح
والشــفافية المعمــول بهــا.
14.إرســاء قنــوات اتصــال فعالــة تتيــح للمســاهمين االطــاع
بشــكل مســتمر ودوري علــي أوجــه األنشــطة المختلفــة
للشــركة وأي تطــورات جوهريــة.
15.تشــكيل لجــان متخصصــة منبثقــة عنــه بقــرارات يحــدد فيهــا
مــدة اللجنــة وصالحياتهــا ومســؤولياتها ،وكيفيــة رقابــة
المجلــس عليهــا ،علــى أن يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية
األعضــاء وتحديــد مهامهــم وحقوقهــم وواجباتهــم ،مــع
تقييــم أداء أعمــال هــذه اللجــان وأعضائهــا.
16.تحديــد أنــواع المكافــآت التــي تمنــح للعامليــن فــي الشــركة،
مثــل المكافــآت الثابتــة ،والمكافــآت المرتبطــة بــاألداء،
والمكافــآت فــي شــكل أســهم ،بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط
ً
واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات
الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.
17.وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

د .مســؤوليات مجلــس اإلدارة تتمثــل فــى
اآلتــي:
1.مــع مراعــاة اختصاصــات الجمعيــة العامــة ،يتولــي مجلــس
إدارة الشــركة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارتهــا،
وتظــل المســؤولية النهائيــة عــن الشــركة علــى المجلــس،
ً
حتــي وإن شــكل لجانــا أو فــوض جهــات أو أفــراد أخريــن للقيــام
ببعــض أعمالــه ،وعلــى المجلــس تجنــب إصــدار تفويضــات عامــة
أو غيــر محــددة المــدة.
2.يجــب تحديــد مســؤوليات مجلــس اإلدارة بوضــوح فــي نظــام

الشــركة األساســي.
3.يجــب أن يــؤدي مجلــس اإلدارة مهماتــه بمســؤولية وحســن
نيــة وجديــة واهتمــام ،وأن تكــون قراراتــه مبنيــة علــى
معلومــات وافيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة ،أو أي مصــدر موثــوق
أخر.
4.يمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين ،وعليــه أن
ً
يلتــزم بالقيــام بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة عمومــا ،وليــس مــا
يحقــق مصالــح المجموعــة التــي يمثلهــا ،أو التــي صوتــت علــى
تعيينــه فــي مجلــس اإلدارة.
5.يحــدد مجلــس اإلدارة الصالحيــات التــي يفوضهــا لــإدارة
التنفيذيــة وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض ،كمــا يحــدد
الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا ،وترفــع
اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــة عــن ممارســتها للصالحيــات
المفوضــة.
6.يجــب علــى مجلــس اإلدارة التأكــد مــن وضــع إجــراءات لتعريــف
أعضــاء المجلــس الجــدد بعمــل الشــركة ،وبخاصــة الجوانــب
ً
الماليــة والقانونيــة فضــا عــن تدريبهــم إن لــزم األمــر.
7.يجــب علــي مجلــس اإلدارة التأكــد مــن توفيــر الشــركة معلومات
وافيــة عــن شــؤونها لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بوجــه عام،
وألعضــاء مجلــس اإلدارة غيرالتنفيذييــن بوجــه خــاص ،وذلــك
مــن أجــل تمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم ومهماتهــم
بكفايــة وفاعليــة.
8.ال يجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض التــي تجــاوز أجالهــا ثــاث
ســنوات ،أو بيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا ،أو إبــراء مدينــي
ً
الشــركة مــن التزاماتهــم ،إال إذا كان مصرحــا لــه بذلــك فــي نظام
الشــركة األساســي وبالشــروط الــواردة فيــه .وإذا لــم يتضمــن
ً
نظــام الشــركة االساســي أحكامــا فــي هــذا الشــأن ،فــا يجــوز
للمجلــس القيــام بالتصرفــات المذكــورة إال بــإذن مــن الجمعيــة
العامــة ،مــا لــم تكــن تلــك التصرفــات داخلــة بطبيعتهــا فــي
أغــراض الشــركة.
9.علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
وموظفــي الشــركة بــذل واجبــي العنايــة والــوالء تجــاه الشــركة،
وكل مــا مــن شــأنه صــون مصالــح الشــركة وتنميتهــا وتعظيــم
قيمتهــا ،وتقديــم مصالحهــا علــى مصلحتهــم الشــخصية فــي
جميــع األحــوال.
10.يمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين فــي الشــركة،
ويلتــزم بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ومصلحــة المســاهمين
ويراعــي حقــوق أصحــاب المصالــح األخريــن ،وليــس مصلحــة
المجموعــة التــي انتخبتــه فحســب.
11.يلتــزم أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن فيهــا بجميــع
األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات الصلــة.
12.يمنــع اســتغالل عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو اإلدارة
التنفيذيــة لمنصبــه الوظيفــي بهــدف تحقيــق مصلحــة خاصــة
بــه أو بغيــره.
13.يجــب قصــر أســتعمال أصــول الشــركة ومواردهــا علــى تحقيــق
أغــراض الشــركة وأهدافهــا ،وعــدم اســتغالل تلــك األصــول أو
المــوارد لتحقيــق مصالــح خاصــة.
14.يضــع مجلــس اإلدارة قواعــد دقيقــة ومحكمــة وواضحــة
تنظــم صالحيــة وتوقيــت االطــاع علــى المعلومــات الداخليــة
الخاصــة بالشــركة بمــا يحــول دون اســتفادة أعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وغيرهــم منهــا أو اإلفصــاح عنهــا
ً
ألي شــخص ،إال فــي الحــدود المقــررة أو الجائــزة نظامــا.
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هـ .مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم
يلتــزم كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبــادئ الصــدق واألمانة
والــوالء والعنايــة واالهتمــام بمصالــح الشــركة والمســاهمين
وتقديمهــا علــى مصلحتــه الشــخصية ،ويدخــل فــي ذلــك علــي وجــه
الخصــوص مــا يلــي:ـ
1.الصــدق :وذلــك بــأن يكــون عالقــة عضــو مجلــس اإلدارة
بالشــركة عالقــة مهنيــة صادقــة ،وأن يفصــح لهــا عــن أي
معلومــات مؤثــرة قبــل تنفيــذ أي صفقــة أو عقــد مــع الشــركة
أو إحــدى شــركاتها التابعــة.
2.الــوالء :وذلــك بــأن يتجنــب عضــو مجلــس اإلدارة التعامــات
التــي تنطــوي علــي تعــارض فــي المصالــح ،مــع التحقــق مــن
عدالــة التعامــل ،ومراعــاة األحــكام الخاصــة بتعــارض المصالــح
فــي هــذه الالئحــة.
3.العنايــة واالهتمــام :وذلــك بــأداء الواجبــات والمســؤوليات
الــواردة فــي نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة
ولوائحهمــا التنفيذيــة ونظــام الشــركة األساســى واألنظمــة
األخــري ذات العالقــة.

13.تمكيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة األخريــن مــن إبــداء آرائهــم
بحريــة ،وحــث المجلــس علــى مداولــة الموضوعــات واســتقصاء
آراء المختصيــن مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ومــن
غيرهــم إذا ظهــرت حاجــة إلــى ذلــك.
14.إبــاغ مجلــس اإلدارة بشــكل كامــل وفــوري بــأى مصلحــة
لــه  -مباشــرة كانــت أم غيــر مباشــرة  -فــي األعمــال والعقــود
التــي تتــم لحســاب الشــركة ،وأن يتضمــن ذلــك اإلبــاغ طبيعــة
تلــك المصلحــة وحدودهــا وأســماء أي أشــخاص معنييــن بهــا،
والفائــدة المتوقــع الحصــول عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر مــن تلــك المصلحــة ســواء أكانــت تلــك الفائــدة مالية أم
غيــر ماليــة ،وعلــي ذلــك العضــو عــدم المشــاركة فــي التصويــت
ً
علــى أي قــرار يصــدر بشــأن ذلــك ،وذلــك وفقــا ألحــكام نظــام
الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
15.إبــاغ مجلــس اإلدارة بشــكل كامــل وفــوري بمشــاركته -
المباشــرة أو غيــر المباشــرة  -فــي أى أعمــال مــن شــأنها
منافســة الشــركة ،أو بمنافســته الشــركة  -بشــكل مباشــر أو
غيــر مباشــر  -فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه ،وذلــك وفقــا
ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا
التنفيذيــة.
16.عــدم إذاعــة أو إفشــاء أي أســرار وقــف عليهــا عــن طريــق

و .يــؤدي كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
 مــن خــال عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة -المهــام والواجبــات اآلتيــة:ـ

 -أو إلــى الغيــر ،وذلــك بحســب مــا تقتضيــه أحــكام نظــام

2.مراقبــة أداء اإلدارة التنفيذيــة ومــدي تحقيقهــا ألهــداف

الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
ً
17.العمــل بنــاءا علــي معلومــات كاملــة ،وبحســن نيــة ،مــع بــذل

1.تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
الشــركة وأغراضهــا.
3.مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.

4.التحقــق مــن ســامة ونزاهــة القوائــم والمعلومــات الماليــة
للشــركة.
5.التحقــق مــن أن الرقابــة الماليــة ونظــم إدارة المخاطــر فــي
الشــركة قويــة.
6.تحديــد المســؤوليات المالئمــة لمكافــأت أعضــاء اإلدارة
ا لتنفيذ يــة .
7.إبداء الرأى في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.
8.المشــاركة فــي وضــع خطــة التعاقــب واإلحــال فــي وظائــف
الشــركة التنفيذيــة.
9.االلتــزام التــام بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة
ولوائحهمــا التنفيذيــة واألنظمــة ذات الصلــة والنظــام
األساســى عنــد ممارســته لمهــام عضويتــه فــي المجلــس،
واالمتنــاع مــن القيــام أو المشــاركة فــي أى عمــل يشــكل
إســاءة لتدبيــر شــؤون الشــركة.
10.حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة وعــدم
التغيــب عنهــا إال لعــذر مشــروع يخطــر بــه رئيــس المجلــس
ً
مســبقا ،أو ألســباب طارئــة.
11.تخصيــص وقــت كاف لالضطــاع بمســؤولياته ،والتحضيــر
الجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجانــه والمشــاركة فيهــا بفعاليــة،
بمــا فــي ذلــك توجيــه األســئلة ذات العالقــة ومناقشــة كبــار
التنفيذييــن بالشــركة.
12.دراســة وتحليــل المعلومــات ذات الصلــة بالموضوعــات التــي
ينظــر فيهــا مجلــس اإلدارة قبــل إبــداء الــرأي بشــأنها.

عضويتــه فــي المجلــس إلــى أى مــن مســاهمي الشــركة  -مــا
لــم يكــن ذلــك فــي أثنــاء انعقــاد اجتماعــات الجمعيــة العامــة

العنايــة واألهتمــام الالزميــن ،لمصلحة الشــركة والمســاهمين
كافة.
18.إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
19.تنميــة معارفــه فــى مجــال أنشــطة الشــركة وأعمالهــا وفــي
المجــاالت الماليــة والتجاريــة والصناعيــة ذات الصلــة.
20.االســتقالة مــن عضويــة مجلــس اإلدارة فــي حــال عــدم تمكنــه
مــن الوفــاء بمهامــه فــى المجلــس علــى الوجــه األكمــل.

ً
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الجدول ( : )١١أسماء أعضاء مجلس اإلدارة (الوظائف الحالية ،الوظائف السابقة ،المؤهالت والخبرات) :
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

احمد حمود ابراهيم الذياب

الرئيس التنفيذى
العضو المنتدب
بشركة هنا
للصناعات الغذائية

العضو المنتدب
بشركة هنا
للصناعات الغذائية

 دورات تدريبية في مهارات البيعوالتسويق الجامعة االمريكية
بالقاهرة
 دورات تدريبية لتطوير المدراءوصناع القرار االبداع الخليجي تركيا

 عضو مجلس ادارة بشركة هناللصناعات الغذائية
 مدير عام بشركة هنا للصناعاتالغذائية
 نائب رئيس الغرفة التجاريةلمحافظة البكرية
 -مدير عام شركة زهرة الواحة للتجارة

2

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

الرئيس التنفيذي
ببنك الرياض

مستشار رئيس
مجلس ادارة
الصندوق
السعودى للتنمية

 بكالوريوس محاسبة دبلوم في التجارة الدولية جامعةادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة
 ENPCباريس فرنسا
 عضو المعهد األمريكيللمحاسبين المرخصين AICPA
 عضو معهد التدقيق الداخلي IIA عضو الهيئة السعوديةللمحاسبين العامين المرخصين
SOCPA

 المدير العام المكلف الهيئة العامةللزكاة والدخل
 وكيل محافظ مؤسسة النقد العربىللرقابة
 الرئيس التنفيذى بشركة كى بى امجى مراجعون ومحاسبون قانونيون

3

جورج عبدالكريم جورج موسى

الرئيس التنفيذى
بشركة زهرة
الواحة للتجارة

مدير عام المبيعات
بشركة زهرة الواحة
للتجارة

بكالوريوس في التسويق
والمبيعات

مدير عام المبيعات بشركة العثمان
للبالستيك  -تكوين

4

طه محمد عبدالواحد ازهرى

رئيس المراجعة
الداخلية بشركة
الطيران المدنى
السعودى القابضة

كبير المدراء
الماليين بشركة
الطيران المدنى
السعودى القابضة

بكالوريوس في المحاسبة

 رئيس لجنة المراجعة بشركة هناللصناعات الغذائية
 رئيس لجنة المراجعة شركة باتكلإلستثمار واألعمال اللوجستية
 عضو مجلس ادارة بشركة باتكلإلستثمار واألعمال اللوجستية
 عضو لجنة المراجعة بشركة زهرةالواحة للتجارة
 عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة المستشار االقتصادى بشركة المياهالوطنية
 المدير التنفيذى لتميز االعمالبشركة المياه الوطنية
 الرئيس التنفيذى المالى بشركةالمياه الوطنية

5

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى

عضو لجنة
الترشيحات
والمكافات
بالشركة
السعودية لتبادل
المعلومات
االلكترونية

الرئيس التنفيذى
بشركة ميد جلف
للتأمين وإعادة
التأمين

بكالوريوس فى العلوم المالية
والمصرفية

6

احمد حسن احمد على

مدير ادارة الجودة
بشركة زهرة
الواحة للتجارة

مدير مراقبة الجودة
برشكة تكوين
المتطورة للصناعات

 بكالوريوس في الكيمياء -دبلوم في الكيمياء التحليلية

 مدير عام الحوكمة بالبنك السعودىلالستثمار
 مستشار بالبنك السعودىلالستثمار
 مدير عام المجموعة المصرفيةللشركات بمصرف الراجحى
 مدير المجموعة المصرفية للشركاتبالبنك االهلى التجارى
--

3
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ز .تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على
النحو التالي:
الجدول ( :)١٢تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:
م

االسم

الصفة

التصنيف

1

احمد حمود ابراهيم الذياب

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

3

جورج عبدالكريم جورج موسى

عضو مجلس إدارة
الرئيس التنفيذي للشركة

تنفيذي

4

طه محمد عبدالواحد ازهرى

عضو مجلس إدارة

مستقل

5

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى

عضو مجلس إدارة

مستقل

6

احمد حسن احمد على

عضو مجلس إدارة

تنفيذي

ح .تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى
النحــو التالــي:
اجتماعــات المجلــس طبقــا للظوابــط اآلتيــة:

يجتمــع مجلــس االدارة اربعــة مــرات علــى االقــل فــي الســنة ،بمــا
اليقــل عــن أجتمــاع واحــد كل ثالثــة أشــهر بدعــوة مــن رئيســه  ،وتكــون

.أال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينــوب عــن أكثــر مــن عضــو
واحــد فــي حضــور ذلــك االجتمــاع.

الدعــوة خطيــة او بخطــاب مســجل او بالبريــد االلكترونــي ،ويجــب علــى

.بأن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد.

رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك

.جال يجــوز للنائــب التصويــت علــى القــرارات التــي يحظــر النظــام

اثنــان مــن األعضــاء.

علــى المنيــب التصويــت بشــأنها.

ً
ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيحــا إال إذا حضــره نصــف األعضــاء

وتصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة آراء االعضــاء الحاضريــن أو الممثلين
فيــه وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيس الجلســه.

علــى األقــل  ،بشــرط أال يقــل عــدد الحاضريــن عــن  3أعضــاء باألصالــة  ،و
يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه غيــره مــن األعضــاء فــي حضــور

الجدول ( :)١٣سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2019م والبالغ مجموعها ( )٥اجتماعات:
عدد االجتماعات ()5
م

االسم

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

2019/01/22

2019/03/18

2019/04/28

2019/07/17

2019/10/23

اإلجمالي

نسبة
الحضور

1

احمد حمود ابراهيم الذياب

5

%100

2

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

5

%100

3

جورج عبدالكريم جورج موسى

5

%100

4

طه محمد عبدالواحد ازهرى

4

%80

5

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى

5

%100

6

احمد حسن احمد على

5

%100

حضر

لم يحضر
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•

أهم قرارات مجلس اإلدارة االستراتيجية خالل العام 2019م

التوصيــة ودعــوة الجمعيــة العامــة للموافقــة علــى توزيــع
اربــاح عــن العــام المالــى  2018بواقــع  1ريــال لــكل ســهم باجمالــى

•

 15مليــون ريــال

التوصية ودعوة الجمعية العامة لتعديل النظام االساسى

•

•

التوصية ودعوة الجمعية العامة لتعديل الئحة الحوكمة

•

التوصيــة ودعــوة الجمعيــة العامــة لزيــادة المكافــأت الســنوية
العضــاء مجلــس االدارة المســتقلين

•

التوصيــة ودعــوة الجمعيــة العامــة للموافقــة علــى القوائــم

الماليــة للعــام المالــى المنتهــى فــى 2018-12-31

التوصيــة ودعــوة الجمعيــة العامــة لتعيــن مراجــع الحســابات

عــن العــام المالــى المنتهــى فــى  2019-12-31والربــع االول
المنتهــى فــى 2020-03-31

•

التوصيــة ودعــوة الجمعيــة العامــة لتوزيــع اربــاح مرحليــة عــن
النصــف االول مــن العــام المالــى المنتهــى فــى 2019-12-31

بواقــع  75هللــة لــكل ســهم باجمالــى  11.25مليــون ريــال

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
الجدول ( :)١٤األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام 2019م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية المجلس:
األسهم المملوكة
م

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم عند
بداية العام 2019

النسبة إىل إجمايل األسهم

عدد األسهم في
نهاية العام 2019

النسبة إىل إجمايل األسهم

1

احمد حمود ابراهيم الذياب

10,350,000

%69

10,500,000

%70

2

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

0

%0

0

%0

3

جورج عبدالكريم جورج موسى

0

%0

0

%0

4

طه محمد عبدالواحد ازهرى

0

%0

0

%0

5

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى

0

%0

0

%0

6

احمد حسن احمد على

0

%0

0

%0

الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أداءه

مجلــس اإلدارة ولجانــه لتقديــم مشــاركات وقــرارات هادفــة.
ً
5.مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبــة مقدمــا ،وإشــعار

اتبــع مجلــس اإلدارة وســائل متنوعــة تمكنــه مــن تقييــم أدائــه

مختصــر عــن مواضيــع االجتمــاع وتوقيتــه قبــل االجتمــاع بفتــرة

وأداء لجانــه وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة

وأداء أعضائــه ولجانــه وذلــك بنــاء علــى مؤشــرات قيــاس األداء
المعتمــدة ،حيــث راعــى المجلــس عنــد تحديدهــا عدالتهــا ومــدى
تناســبها وانســجامها مــع نشــاط الشــركة واســتراتيجيتها وأهدافهــا
ومــدى تفاعــل عضــو مجلــس اإلدارة وقدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة
ومبتكــرة ،وقــد تضمنــت الوســائل عــدة عناصــر مــن أهمهــا األتــي:
أ .معايير قياس األداء لمجلس اإلدارة ولجانه

كافيــه.
ب .معايير قياس األداء ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
1.تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات الشــركة للتمكــن مــن اتخــاذ
القــرارات بصــورة ســليمة .ومــدى فهــم عضــو مجلــس اإلدارة
واللجــان لألمــور الفنيــة.
2.قضــاء وقــت كافــي مــع الرئيــس التنفيــذي لفهــم الخطــط طويلــة
المــدى .وإمكانيــة تواصــل عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان مــع رئيــس

1.مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجانــه لتحقيــق أهــداف
الشــركة وخطتهــا االســتراتيجية وانعكاســها علــى المواضيــع
المطروحــة خــال العــام.
2.مــدى التــزام أعضــاء المجلــس ولجانــه باإلجــراءات المطلــوب
تطبيقهــا فــي االجتماعــات.
ُ
3.مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام المســندة إليهــا مــن قبــل
مجلــس اإلدارة.
4.مــدى وجــود قنــوات اتصــال واضحــة ومفتوحــة أثنــاء اجتماعــات

مجلــس اإلدارة إذا تطلــب األمــر ذلــك ومــدى فهمــه واســتيعابه
لقطــاع الشــركة والمجــال الــذي تعمــل فيــه.
3.مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس بإبــداء الــرآي بشــأن اســتراتيجية
ً
وتوجــه الشــركة متــى أصبــح ذلــك ضروريــا.
4.مــدى موضوعيــة عضــو مجلــس اإلدارة فــي مواجهــة القــرارت
الصعبــة .ومــدى قدرتــه علــى التعبيــر عــن رأيــه أثنــاء االجتمــاع حتــى
إذا كانــت وجهــة النظــر مختلفــة عــن أعضــاء المجلــس اآلخريــن.

3
36

ج .معاييــر قيــاس األداء لــإدارة التنفيذيــة (الرئيــس التنفيذي/كبــار
التنفيذييــن)
يتــم تقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذييــن بغــرض مراجعة
األهــداف االســتراتيجية للشــركة واألهــداف التشــغيلية ومواءمتهــا مــع
األهــداف الوظيفيــة المطلــوب إنجازهــا ،وتحديــد األهــداف التــي يجــب
ً
تطويرهــا ،وذلــك بشــكل دوري وذلــك وفقــا للمعاييــر التاليــة:
1.التخطيــط االســتراتيجي :أنــه يعمــل لضمــان تطويــر اســتراتيجية
طويلــة المــدى ،ويؤســس األهــداف والخطــط التــي توفــي
احتياجــات أصحــاب األســهم والعمــاء والموظفيــن وكل
ً
صاحــب مصلحــة فــي الشــركة ،ويضمــن كذلــك تقدمــا متناغمــا
ً
ومناســبا فــي توقيتــه نحــو تحقيــق األهــداف االســتراتيجية.
كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا بطريقــة تنســجم
مــع األهــداف االســتراتيجية ويقــوم بتقديــم تقاريــر بطريقــة
منتظمــة إلــى الرئيــس التنفيــذي /مجلــس اإلدارة عــن التقــدم
الــذي يتــم تحقيقــه نحــو المراحــل األساســية مــن الخطــة
االســتراتيجية.
2.القيــادة :يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عن
ً
قيــم وأهــداف الشــركة وضمــان أنهــا مفهومــة تمامــا وأنهــا
تجــد الدعــم العريــض والتنفيــذ الفعــال داخــل الشــركة .كمــا
أنــه يقــوم بتعزيــز ثقافــة فــي الشــركة تشــجع وتقــدر وتكافــيء
القيــادة والتميــز واالبتــكار وكذلــك يضمــن المفاهيــم التــي
ترتقــي باألعــراف األخالقيــة واالســتقامة الفرديــة والتعــاون
الــذي يؤســس القيــم.
3.النتائــج الماليــة :يقــوم بتأســيس وتحقيــق أهــداف أداء مالــي
مناســب ســنوي وطويــل المــدى ،كمــا يضمــن تطويــر وصيانــة
أنظمــة مالئمــة لحمايــة أصــول الشــركة وأن يؤكــد علــى
التحكــم الفعــال علــى العمليــات.

ً
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ُ
مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة
واإلدارة التنفيذيــة
وفقــا للمــادة الحاديــة والعشــرون ( )21مــن النظــام األساســى
للشــركة والتــى تحــدد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة
تتكــون مكافــآة عضــو مجلــس اإلدارة إن وجــدت مــن مبلــغ معيــن
كمــا تقدرهــا الجمعيــة العامــة العاديــة علــى اال يتجــاوز مجمــوع مــا
يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت مبلــغ خمســمائة ألــف
ً
ريــال ســنويا فــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه ،ويجــب
أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيان
شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة
مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا ،وأن يشــتمل
التقريــر كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن
أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات وان
ً
يشــمل أيضــا بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرها
كل عضــو مــن تاريــخ آخــر إجتمــاع للجمعيــة العامــة .
وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــى اجتماعهــا رقــم 2
ً
لعــام 2019م بتاريــخ  23يونيــو 2019م بنــاءا علــى توصيــة مجلــس اإلدارة
فــى اجتماعــه رقــم  2لعــام 2019م بتاريــخ  18مــارس 2019م باقــرار الئحــة
المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة
واالدارة التنفيذيــة كمــا هــو موضــح ادنــاه -:

تــم إعــداد “سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة
للمجلــس واإلدارة التنفيذيــة» مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لشــركة
زهــرة الواحــة للتجــارة بغــرض تنظيــم صــرف مكافــآت وبــدالت حضــور
الجلســات ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة للمجلــس ومكافــآت
اإلدارة التنفيذيــة بمــا يتوافــق مــع -:
1.الفقــرة األولــى ( )1مــن المــادة الحاديــة والســتون ()61
«اختصاصــات لجنــة المكافــآت» مــن الئحــة حوكمــة الشــركات
الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.
2.المــادة الثانيــة والســتون (« )62سياســة المكافــآت» مــن الئحــة
حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.
3.المــادة الحاديــة والعشــرون (« )21مكافــأت أعضــاء مجلــس
اإلدارة» مــن النظــام األساســى لشــركة زهــرة الواحــة للتجــارة.
4.المــادة التاســعة والثالثــون (« )39مكافــآت أعضــاء مجلــس
اإلدارة» مــن الئحــة حوكمــة شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة.
5.الفقــرة الحايــة عشــر( )11مــن المــادة السادســة والســتون ()66
«مهــام لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومســؤولياتها» مــن
الئحــة حوكمــة شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة.

الغرض من السياسة
الغــرض مــن هــذه السياســة هــو وضــع معاييــر واضحــة ومحــددة
لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة
ً
واإلدارة التنفيذيــة وفقــا لمتطلبــات نظــام الشــركات وأنظمــة ولوائــح
هيئــة الســوق الماليــة الســعودية ولوائــح شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة،
كمــا تهــدف السياســة إلــى أســتقطاب الكفــاءات والخبــرات المهنيــة
والمحافظــة عليهــا وتحفيزهــا ،كمــا أنهــا تهــدف الــى جــذب مــن
يتمتعــون بصفتــي تحســين أداء الشــركة وتحقيــق مصالــح مســاهميها.

المعايير العامة للمكافآت:
مــن مهــام لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومســئولياتها إعــداد
سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضاء اللجــان التابعة
لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر
ً
فيهــا تمهيــدا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ،علــى أن يراعــى فــي
تلــك السياســة أتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء ،واإلفصــاح عنهــا ،والتحقــق
مــن تنفيذهــا.
دون إخــال بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة
ولوائحهمــا التنفيذيــة ،يجــب أن يراعــى فــي سياســة المكافــآت مــا يلــي:
1.أنسجامها مع أستراتيجية الشركة وأهدافها.
َّ
2.أن تقــدم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجان
التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة
وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل ،كأن تربــط الجــزء المتغيــر مــن
المكافــآت بــاألداء علــى المــدى الطويــل.
َّ
ً
3.أن تحــدد المكافــآت بنــاء علــى مســتوى الوظيفــة ،والمهــام
والمســئوليات المنوطــة بشــاغلها ،والمؤهــات العلميــة،
والخبــرات العمليــة ،والمهــارات ،ومســتوى األداء.
4.أنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
5.األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد
المكافــآت ،مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن أرتفــاع غيــر
مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.
6.أن تســتهدف أســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة
عليهــا وتحفيزهــا ،مــع عــدم المبالغــة فيهــا.
7.حــاالت إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا
ً
تقــررت بنــاء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو مجلــس
اإلدارة أو عضــو مــن اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة أو عضــو
فــى اإلدارة التنفيذيــة وذلــك لمنــع أســتغالل الوضــع الوظيفــي
للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة.
8.تنظيــم منــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة
وأعضــاء اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
ً
ً
ً
ســواء أكانــت إصــدارا جديــدا أم أســهما اشــترتها الشــركة.
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الريــاض أو مــكان أنعقــاد األجتمــاع باإلضافــة إلــى أي تكاليــف
أخــرى مرتبطــة باإلقامــة والمواصــات.

أ .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
1.تتكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة إن وجــدت مــن مبلــغ
معيــن كمــا تقدرهــا الجمعيــة العامــة علــى اال يتجــاوز مجمــوع
مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت مبلــغ
ً
خمســمائة ألــف ريــال ( 500,000ريــال) ســنويا ،وذلــك بمــا يتوافــق
مــع القــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة فــي هــذا الشــأن
وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه أو أيــة
ّ
أنظمــة أخــرى مكملــة لــه ،بمــا فــي ذلــك الضوابــط واإلجــراءات
التنظيميــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية
ً
تنفيــذا لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة
المدرجــة.

4.يحــب أن تفصــح تقاريــر مجلــس اإلدارة المقدمــة إلــى الجمعيــة
العامــة عــن التعويضــات وغيرهــا مــن المبالــغ المدفوعــة إلــى
أعضــاء لجنــة المراجعــة بمــا فــي ذلــك مصاريــف الســفر حــال
أنعقــاد األجتمــاع خــارج مدينــة الريــاض.

•

مكافــأة أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجــان
التابعــة لمجلــس اإلدارة فيمــا عــدا لجنــة المراجعــة :

1.يحــدد مجلــس اإلدارة مكافــآت أعضــاء لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت واللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة.

2.يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة
علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة
خــال الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر
ذلــك مــن المزايــا ،وأن يشــتمل التقريــر كذلــك علــى بيــان مــا
قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا
قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو أستشــارات وأن يشــتمل
ً
أيضــا علــى بيــان بعــدد جلســات مجلــس اإلدارة وعــدد الجلســات
التــي حضرهــا كل عضــو وبــدالت حضــور الجلســات خــال الســنة
الماليــة.

2.يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت
واللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة الحصــول علــى بــدل حضــور
عــن كل جلســة مــن جلســات اللجنــة يحــدده المجلــس.
3.يحــق ألعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجــان التابعــة
لمجلــس اإلدارة المقيميــن خــارج الريــاض الحصــول علــى
تعويــض عــن تكاليــف الســفر مقابــل حضــور األجتمــاع ،تشــمل
ً
ً
هــذه التكاليــف تذكــرة الســفر ذهابــا وإيابــا مــن مــكان اقامتــه
إلــى موقــع الشــركة الرئيســي بمدينــة الريــاض أو مــكان أنعقــاد
األجتمــاع باإلضافــة إلــى أي تكاليــف أخــرى مرتبطــة باإلقامــة
والمواصــات.

3.علــى مجلــس اإلدارة أن يراعــي فــي تحديــد وصــرف المكافــآت
التــي يحصــل عليهــا كل مــن أعضائــه مــا يلــي:

4.يجــب أن تفصــح تقاريــر مجلــس اإلدارة المقدمــة إلــى الجمعيــة
العامــة عــن التعويضــات وغيرهــا مــن المبالــغ المدفوعــة إلــى
أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجــان التابعــة لمجلــس
اإلدارة بمــا فــي ذلــك مصاريــف الســفر حــال أنعقــاد األجتمــاع

•

أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع أختصاصــات العضــو
واألعمــال والمســئوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء

خــارج مدينــة الريــاض.

مجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل

ت .مكافآت اإلدارة التنفيذية

•

مجلــس اإلدارة المــراد تحقيقهــا خــال الســنة الماليــة.

أن تكــون المكافــآت مبنيــة علــى توصيــة لجنــة المكافــآت

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمراجعــة السياســة العامــة

والترشــيحات.

للرواتــب والمزايــا وخطــط الحوافــز والمكافــآت لكافــة موظفــى الشــركة

أن تكــون المكافــآت متناســبة مــع نشــاط الشــركة والمهــام

وكذلــك كبــار التنفيذييــن بشــكل مســتمر ودورى وأعتمادهــا مــن مجلس
ً
اإلدارة وذلــك بنــاء علــى توصيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة.

•

الالزمــة إلدارتهــا.

•

األخــذ بعيــن األعتبــار القطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة

•

وحجمهــا وخبــرة أعضــاء مجلــس اإلدارة.

وتشتمل مكافآت ومزايا وحوافز اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

أن تكــون المكافــأت كافيــة بشــكل معقــول ألســتقطاب أعضاء

1.الراتــب األساســى الــذى يتــم دفعــه شــهريا فــي نهايــة كل شــهر
ميالدي.

والحفــاظ واألبقــاء عليهــم.

2.البــدالت والمزايــا وتشــتمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( بــدل
ســكن ،بــدل مواصــات أو تأميــن ســيارة ،بــدل هاتــف ،وبــدل
تعليــم أبنــاء؛.)..............

مجلــس اإلدارة مــن ذوي الكفــاءات والخبــرات وتحفيزهــم

ب .مكافآت أعضاء اللجان وأمانة المجلس
واللجان:

 3.المزايــا األخــرى تشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر (اإلجــازة
الســنوية ،وتذاكــر ســفر الســنوية ،مكافــأة نهايــة خدمــة
حســب قانــون العمــل الســعودى وسياســة المــوارد البشــرية
المعتمــدة بالشــركة.

•

مكافأة أعضاء لجنة المراجعة:

ً
1.تحــدد الجمعيــة العامــة مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة بنــاء
علــى توصيــة مجلــس اإلدارة.

4.التأمين طبي لكبار التنفيذيين ولعائلتهم.
5.التأمين األجتماعى.

2.يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة الحصــول علــى بــدل
حضــور عــن كل جلســة مــن جلســات اللجنــة تحــدده الجمعيــة
العامــة.

6.المكافــأت والحوافــز الســنوية والمرتبطــة بمؤشــرات األداء
ً
ووفقــا للتقييــم الســنوي الــذي يتــم فــى هــذا الخصــوص.

3.يحــق ألعضــاء لجنــة المراجعــة المقيميــن خــارج مدينــة الريــاض
الحصــول علــى تعويــض عــن تكاليــف الســفر مقابــل حضــور
ً
األجتمــاع ،تشــمل هــذه التكاليــف تذكــرة الســفر ذهابــا وإيابــا
مــن مــكان اقامتــه إلــى موقــع الشــركة الرئيســي بمدينــة
ً

7.الخطط والبرامج التحفيزية قصيرة األجل وطويلة األجل.
8.مراجعــة السياســات والخطــط والبرامــج العامــة لمكافــآت كبــار
التنفيذييــن مــن قبــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ورفعهــا
لمجلــس اإلدارة لتعميدهــا.
9.يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت
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للموظفيــن وكبــار التنفيذييــن فــي ضــوء السياســات والخطــط
والبرامــج العامــة التــي تقرهــا لجنــة الترشــيحات والمكافــآت
والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.
10.مراجعــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت صــرف الحوافــز
والمكافــآت الســنوية للرئيــس التنفيــذى ورفعهــا لمجلــس
اإلدارة ألعتمادهــا.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:
1.مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن تحديــد وأعتمــاد مكافــآت
ً
وبــدالت الحضــور وغيرهــا مــن اإلســتحقاقات بنــاء علــى توصيــة
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ألعضــاء اللجــان التابعــة لــه فيمــا
عــدا لجنــة المراجعــة تعتمــد مــن الجمعيــة العامــة.
2.مكافــآت أعضــاء اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة تتكــون مــن
مكافــأة ســنوية (مبلــغ مقطــوع) وبــدالت حضــور األجتماعــات
وغيرهمــا مــن األســتحقاقات وفقــا للموضــح فــي هــذه
السياســة.
3.مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم أعتمادهــا مــن قبــل
ً
الجمعيــة العامــة وبنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة.
4.يجــب االيتجــاوز إجمالــي مــا يتقاضــاه العضــو مــن مكافــآت عــن
عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة للمجلــس الحــد
األعلــى المنصــوص عليــه فــي النظــام األساســى للشــركة فقــط
خمســمائة الــف ريــال ســنويا ( 500,000ريــال ســنويا).
5.أعضاء مجلس اإلدارة:
ثالثة األف ريال ( 3,000ريال)

بدل حضور الجلسة الواحدة
مكأفاة عضو مجلس اإلدارة المستقل

مائة الف ريال ( 100,000ريال)

(مبلغ مقطوع)

صفر ريال

مكأفاة عضو مجلس اإلدارة الغير مستقل

6.أعضاء لجنة المراجعة:
ثالثة األف ريال ( 3,000ريال)

بدل حضور الجلسة الواحدة
مكأفاة عضو اللجنة المستقل (مبلغ

ثالثون الف ريال ( 30,000ريال)

مقطوع)

7.أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
بدل حضور الجلسة الواحدة
مكأفاة عضو اللجنة المستقل (مبلغ
مقطوع)

ألفا ريال ( ٢,000ريال)
عشرون الف ريال ( ٢٠,000ريال)
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مكافأة أعضاء المجلس

مجموع بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

المزايا العينية

واالستشارية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية

المنتدب أو أمين السر إن كان من األعضاء

مكافأة رئيس المجلس أو العضو

المجمـــــوع

نسبة من ألألرباح

المكافآت الدورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

االسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)

المجمـــــوع

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

0

0

15,000

45,000

32,000

0

15,000

1,5000

0

0

0
0

0

0

77,000
0

15,000

0

300,000
0

100,000

0

0
0

0

0

0

0

15,000

17,000

0

0
0

0

0

30,000
0

3,2000

0

100,000
0

100,000

0

0
0

0

0

0

100,000

300,000
100,000

100,000

0

0

132,000

130,000

115,000

377,000

0

15,000
0

15,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000

0

15,000

0

0

259,200

30,000

0

726,000

669,200

90,000

32,000

726,000

669,200

0

0

0

0

726,000

410,000

0

0

0

274,200

1,425,200

1,502,200

0

1,151,000

0

0

0

32,000

134,500

434,500

0

102,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,000

134,500

528,401

0

102,500

190,231

38,170

228,401

228,401

المجموع

0

344,370

1,788,101

2,165,101

المجموع

0

1,443,731

0

0

0

احمد حسن احمد على

0

المجموع

0

جورج عبد الكريم موسى

0

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
الزويدى

0

المجموع

0

طه محمد عبد الواحد ازهرى

0

احمد حمود ابراهيم الذياب

0

طارق عبد الرحمن صالح السدحان

المكافآت المتغيرة
المكافآت الثابتة

بدل المصروفات

عضو المجلس

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :

الجدول ( :)١٥مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2019م:

ً
أوال :األعضاء المستقلين

ً
ثانيا :األعضاء غير التنفيذيين

ً
ثالثا :األعضاء التنفيذيين
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى:
الجدول ( :)١٦عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى.
أسماء الشركات
التي يكون عضو
مجلس اإلدارة
ً
عضوا
في مجالس
إدارتها الحالية
أو من مديريها

داخل /خارج
المملكة

الكيان القانوني

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

داخل /خارج
المملكة

الكيان القانوني

شركة هنا
للصناعات الغذائية

داخل المملكة

مساهمة مقفلة

--

--

--

--

--

--

--

--

--

بنك الرياض

داخل المملكة

مساهمة عامة

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

مساهمة عامة

--

--

--

--

--

--

داخل المملكة

مساهمة عامة
--

م

اسم العضو

١

احمد حمود ابراهيم
الذياب

٢

طارق عبدالرحمن
صالح السدحان

٣

جورج عبدالكريم
جورج موسى

--

٤

طه محمد عبدالواحد
ازهرى

شركة باتك
لإلستثمار
واألعمال
اللوجستية

داخل المملكة

--

--

--

٥

عبدالرحمن محمد
عبدالرحمن الزويدى

--

--

--

شركة ميد جلف للتأمين
وإعادة التأمين

--

--

--

--

--

٦

احمد حسن احمد
على

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3
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 .2لجان المجلس
 1تكوين اللجان
مجلــس اإلدارة أن يتابــع عمــل اللجــان بشــكل دورى للتحقــق

وفقــا للمــادة السادســة واألربعــون ( )46مــن الئحــة حوكمة الشــركة

مــن قيامهــا باألعمــال الموكلــة إليهــا .

 تشــكيل لجان مجلــس اإلدارةمــع مراعــاة المــادة األولــى بعــد المائــة ( )101مــن نظــام الشــركات

3.تكــون كل لجنــة مســؤولة عــن اعمالهــا أمــام مجلــس اإلدارة،

والمــادة السادســة واألربعــون ( )٤٦مــن الئحــة حوكمــة الشــركة ،يشــكل
ً
ً
مجلــس اإلدارة لجانــا متخصصــة وفقــا لمــا يلــى -:

وال يخــل ذلــك بمســؤولية المجلــس عــن تلــك األعمــال وعــن
الصالحيــات أو الســلطات التــى فوضهــا إليهــا .
4.أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد على خمسة .

1.حاجــة الشــركة وظروفهــا وأوضاعهــا بمــا يمكنهــا مــن تأديــة
مهامهــا بفعاليــة.

أ .لجنة الترشيحات والمكافآت

ً
2.يكــون تشــكيل اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة ،وفقــا إلجــراءات
عامــة ،يضعهــا مجلــس اإلدارة ،تتضمــن تحديــد مهمــة اللجنــة،
ومــدة عملهــا ،والصالحيــات الممنوحــة لهــا خــال هــذه

وفقــا للمــادة السادســة واالربعــون ( )46مــن الئحــة حوكمــة
ً
الشــركة فــان مجلــس اإلدارة هــو مــن يشــكل لجانــا متخصصــة وفقــا
ً
لحاجــة الشــركة وظروفهــا وأوضاعهــا ،ووفقــا للمــادة الحاديــة والســتون

المــدة ،وكيفيــة رقابــة مجلــس اإلدارة عليهــا ،وعلــى اللجنــة
ً
أن تبلــغ مجلــس اإلدراة علمــا بمــا تقــوم بــه ،أو تتوصــل إليــه

( )61مــن الئحــة حوكمــة الشــركة شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة الترشــيحات

مــن نتائــج ،أو تتخــذه مــن قــرارات ،بشــفافية مطلقــة ،وعلــى

والمكافــآت بالشــركة .

الجدول ( )١٧لجنة الترشيحات والمكافآت:
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

الرئيس التنفيذي
ببنك الرياض

 مستشاررئيس مجلس
ادارة الصندوق
السعودى للتنمية

 بكالوريوس محاسبة دبلوم في التجارة الدولية جامعةادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة
 ENPCباريس فرنسا
 عضو المعهد األمريكيللمحاسبين المرخصين AICPA
 عضو معهد التدقيق الداخلي IIA عضو الهيئة السعوديةللمحاسبين العامين المرخصين
SOCPA

 المدير العام المكلف الهيئة العامةللزكاة والدخل
 وكيل محافظ مؤسسة النقد العربىللرقابة
 الرئيس التنفيذى بشركة كى بى امجى مراجعون ومحاسبون قانونيون

2

تركي ناصر أحمد الشاهر

مدير عام الموارد
البشرية بشركة عبر
للمقاوالت

المدير االدارى
شركة ارابتك جاردان
وشركاه

دبلومة فى الحساب االلى

 المدير االدارى شركة هنا للصناعاتالغذائية
 المدير االدارى ومدير الموارد البشريةشركة الحربى للتجارة والمقاوالت
 المدير العام شركة مشاعل الرواد المدير االدارى ومدير الموارد البشريةشركة استثمار الخليج
 -المدير االدارى مجموعة السيف

3

محمود محمد ذكى الغمرى

المدير التنفيذى
المالى بشركة
زهرة الواحة
للتجارة

مدير حسابات رشكة
زهرة الواحة للتجارة

 بكالوريوس تجارة تخصصمحاسبة
 دبلوم فى ادارة االعمال دبلوم mini MBA دبلوم برنامج اخصائى ادارةالمشروعات
 دبلوم اساسيات االمدادوالتموين APICS CPIM

 مدير حسابات والتكاليف ب شركةيونيون تكنولوجى  -مجموعة يونيون
اير  -مصر
 مدير حسابات ب شركة يونيونتكنولوجى  -مجموعة يونيون اير -
مصر
 مدير حسابات ب شركة خالدالموسى لالثاث  -المملكة العربية
السعودية
 محاسب مالى ومحاسب تكاليفبالشركة الهندسية للصناعات -
مجموعة يونيون اير  -مصر
 مراجع حسابات خارجى بمكتبمراجع حسابات  -مصر
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ب .لجنة المراجعة
حســب نــص المــادة الخمســون ( )50مــن الئحــة حوكمــة الشــركة فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتاريــخ  16فبرايــر 2017م بتشــكيل لجنــة المراجعــة ووافقــت
الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة بتاريــخ  11ابريــل 2017م علــى هــذا التشــكيل وعقــدت اللجنــة أول اجتمــاع لهــا بتاريــخ  16إبريــل 2017م.
الجدول( )١٨لجنة المراجعة:
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

الرئيس التنفيذي
ببنك الرياض

 مستشاررئيس مجلس
ادارة الصندوق
السعودى للتنمية

 بكالوريوس محاسبة دبلوم في التجارة الدولية جامعةادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة
 ENPCباريس فرنسا
 عضو المعهد األمريكيللمحاسبين المرخصين AICPA
 عضو معهد التدقيق الداخلي IIA عضو الهيئة السعوديةللمحاسبين العامين المرخصين
SOCPA

 المدير العام المكلف الهيئة العامةللزكاة والدخل
 وكيل محافظ مؤسسة النقد العربىللرقابة
 الرئيس التنفيذى بشركة كى بى امجى مراجعون ومحاسبون قانونيون

2

طه محمد عبدالواحد ازهرى

رئيس المراجعة
الداخلية بشركة
الطيران المدنى
السعودى القابضة

كبير المدراء
الماليين بشركة
الطيران المدنى
السعودى القابضة

بكالوريوس في المحاسبة

 رئيس لجنة المراجعة بشركة هناللصناعات الغذائية
 رئيس لجنة المراجعة شركة باتكلإلستثمار واألعمال اللوجستية
 عضو مجلس ادارة بشركة باتكلإلستثمار واألعمال اللوجستية
 عضو لجنة المراجعة بشركة زهرةالواحة للتجارة
 عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة المستشار االقتصادى بشركة المياهالوطنية
 المدير التنفيذى لتميز االعمالبشركة المياه الوطنية
 الرئيس التنفيذى المالى بشركةالمياه الوطنية

3

احمد خضر محمد حرارة

مدير مالى بشركة
منوة للتجارة
والمقاوالت

مدير تنفيذى
بمكتب إرنست و
يونغ محاسبون
قانونيون

بكالوريوس محاسبة

مشرف مراجعة بمكتب اثر اندرسون

3
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 2مهام اللجان وحضور االجتماعات
أ .لجنة الترشيحات والمكافآت
تشمل مهام اللجنة ومسؤوليتها ما يلى:ـ

12.توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة

1.اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس

المكافــآت المعمــول بهــا ،وبيــان أى انحــراف جوهــرى عــن هــذه

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

السياســة.

2.التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــا
للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أى
شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.
3.إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة
مجلــس اإلدارة وشــغل وظائــف اإلدارة التنفيذيــة.
4.تحديــد الوقــت الــذى يتعيــن علــي العضــو تخصيصــه ألعمــال
مجلــس اإلدارة.
5.المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات

ً

13.المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت  ،وتقييــم مــدى
فعاليتهــا فــى تحقيــق األهــداف المتوخــاه منهــا.
14.التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة
واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــا
للسياســة المعتمــدة.

صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت
1.يحــق

للجنــة

الترشــيحات

والمكافــآت

الحصــول

علــي

المناســبة لعضــو مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات

كافــة المــوارد والمعلومــات الالزمــة لهــا ألداء واجباتهــا

والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك

و مســئو ليتها .

تحديــد الوقــت الــازم تخصيصــه مــن العضــو ألعمــال مجلــس
اإلدارة.
6.مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي شــأن
التغييــرات التــى يمكــن إجراؤهــا.

2.يحــق للجنــة الترشــيحات والمكافــآت تشــكيل لجــان فرعيــة
ً
بموافقــة مجلــس اإلدارة ألى غــرض تــراه مناســبا ،كمــا يحــق
لهــا منــح هــذه اللجــان الفرعيــة بعــض صالحياتهــا وســلطاتها
ً
متــى مــا رأت ذلــك مناســبا ،علــي أن ال يقــل عــدد أعضــاء أى لجنــة
فرعيــة مــن هــذه اللجــان علــى عضويــن.

7.وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر
التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين وكبــار التنفيذييــن.

3.يحــق للجنــة طلــب حضــور أى مديــر أو مســؤول أو موظــف
مــن الشــركة ،أو أى أشــخاص تحتــاج اللجنــة للتشــاور والتــداول

8.وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــى حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء
مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن.
9.تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة ،واقتــراح
معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.
10.التأكــد بشــكل ســنوى مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين،
وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل
عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى .
11.إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس
ً
اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة،
علي أن يراعى فى تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء
واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

معهــم ،وذلــك فــي أى أجتمــاع للجنــة ليقومــوا بتقديــم
المعلومــات الالزمــة التــى تطلبهــا اللجنــة.

ً
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الجدول ( :)١٩أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة والبالغ مجموعها اجتماعان:
عدد االجتماعات ()2
م

االسم

الصفة

1

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

رئيس اللجنة

%100

2

تركي ناصر أحمد الشاهر

عضو اللجنة وأمين السر

%100

3

محمود محمد ذكى الغمرى

عضو اللجنة

%100

األول

الثاني

2019/01/22

2019/10/23

نسبة الحضور

حضر

لم يحضر

ب .لجنة المراجعة
مهام لجنة المراجعة
تعــد الوظيفــة األساســية للجنــة المراجعــة هــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى القيــام
بمهامــه اإلشــرافية بكفــاءة وفعاليــة ،مــع التركيــز علــى النقــاط التاليــة:
1.اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة ،مــن أجــل التحقــق مــن مــدى
فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات التــي حددهــا لهــا مجلــس اإلدارة.
2.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3.دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات
الــواردة فيهــا.

هاني ممدوح علي السيدCIA ,

4.التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونيــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهــم،
ويراعــى عنــد التوصيــة بالتعيــن التأكــد مــن اســتقالليتهم.

مدير إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر

5.دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء المالحظات عليها.

أمين سر لجنة المراجعة

6.دراســة مالحظــات المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا تــم فــي
شــأنها.
7.دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء
الــرأي والتوصيــة فــي شــأنها.
8.التأكد من تحقيق الشركة للخطط واألهداف المحددة.
9.التأكد من مدى االلتزام باللوائح والقوانين.

الجدول ( :)٢٠سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2019م والبالغ مجموعها ( )٦اجتماعات:
عدد االجتماعات ()٦

نسبة

م

االسم

1

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

%100

2

طه محمد عبدالواحد أزهري

%66.66

٣

احمد خضر محمد حرارة

%83.33

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

2019/03/18

2019/04/28

2019/05/13

2019/07/17

2019/08/26

2019/10/23

حضر

الحضور

لم يحضر

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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نتائــج المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة
نظــام الرقابــة الداخليــة
ً
أوال :أســس الرقابــة الداخليــة وتطبيــق الــدورة
الرقابيــة داخــل الشــركة:
فــي ضــوء تقاريــر الرقابــة الداخليــة تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة
الــدورة الرقابيــة لكافــة أنشــطة الشــركة وفــق األســس التاليــة:

المخاطر وسياسة اإلدارة للتعامل معها:
تعمــل الشــركة فــي بيئــة متعــددة المخاطــر وســريعة التغيــر شــأنها
فــي ذلــك شــأن معظــم الشــركات ،وفــي ظــل هــذه التحديــات تســعي
الشــركة جاهــدة لتطويــر وتوســعة أعمالهــا مــن خــال اســتغالل جميــع
ً
الفــرص االســتثمارية المتاحــة ،وانطالقــا مــن الوعــي التــام بالمخاطــر
المرتبطــة برؤيــة الشــركة قامــت الشــركة بتحليــل وإدارة المخاطــر بهــدف
حمايــة أعمالهــا الحاليــة والمســتقبلية وتوفيــر تدابيــر وقائيــة وتفاعليــة

1.التأكــد مــن ســامة تطبيــق األنظمــة واللوائــح لتعزيــز الثقــة
بتقاريــر الشــركات التابعــة.
2.تقييــم السياســات واإلجــراءات اإلداريــة والماليــة والتشــغيلية
والتســويقية لــكل شــركة وفــق طبيعــة أعمالهــا.

للمخاطــر المحتملــة .تعمــل الشــركة علــى توحيــد االســتراتيجيات
والعمليــات وكذلــك توجيــه وتدريــب الموظفيــن إلتبــاع طريقــة موحــدة
إلدارة المخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة مســتقبال للوصــول لهــذا
الهــدف ومســاعداتها علــى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية ،تقــوم
عمليــة إدارة المخاطــر علــى تحديــد وتحليــل األخطــار التــي تواجههــا

3.ضمــان دقــة المعلومــات الــواردة فــي التقاريــر الدوريــة لهــذه
الشــركات والتحقــق منهــا.

الشــركة بطريقتيــن:

•

تقييــم المخاطــر :تحليــل المخاطــر والعمــل علــى معالجتهــا

4.القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة عــن طريــق تحديــد
المشــاكل والمعوقــات والعمــل علــى حلهــا كنــوع مــن أنــواع
الرقابــة المانعــة.

لتفــادي حدوثهــا أو التقليــل مــن تأثيرهــا فــي حالــة حدوثهــا.

•

اســتمرارية األعمــال :مــن خــال رفــع مســتوي االســتعداد
والجاهزيــة للتعامــل مــع المخاطــر حــال حدوثهــا.

5.تتابــع لجنــة المراجعــة مــدى االلتــزام بتطبيــق برنامــج الرقابــة
الماليــة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة للرقابــة علــى اســتثمارات
الشــركة.

ً
ثانيــا :نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة الرقابــة
الداخليــة وفيمــا يلــي أهــم اإلجــراءات والمالحظات
الجوهريــة:
فــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال خــال الســنة المنتهيــة
ً
فــي  31ديســمبر 2019م ،وبنــاء علــى تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة
ً
ً
والمخاطــر لــم تظهــر عمليــات المراجعــة الداخليــة ضعفــا جوهريــا فــي
نظــام الضبــط الداخلــي ،باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أي قصــور فــي نظــام
الرقابــة الداخليــة وأن السياســات واإلجــراءات فــي الشــركة مالئمــة ،مــع

ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية قامــت الشــركة
بوضــع اجــراءات مناســبة لتقويــم المخاطــر المتعلقــة بالقــرارات
االســتراتيجية ،باإلضافــة الــي تقديــم الدعــم لتقويــم المخاطــر المتعلقــة
ببعــض األعمــال االســتراتيجية:

ً
أول :مفهوم إدارة المخاطر في الشركة:
إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر المحتملــة
وتطويــر اســتراتيجيات إدارتهــا لكــي تضمــن التعامــل الوقائــي مــع تلــك
المخاطــر وتيســير العمــل علــى االكتشــاف المبكــر للمشــاكل الفعليــة
بهــدف تقليــل آثارهــا الســلبية علــى الشــركة ،والتعامــل األمثــل لعمليــة
إدارة المخاطــر هــو ترتيبهــا حســب األولويــة بحيــث يتــم معالجــة المخاطــر

اســتمرار التوصيــة إلدارة الشــركة بالمتابعــة المســتمرة لتطويــر وتحســين

التــي قــد تنتــج عنهــا خســائر كبيــرة أو آثــار جوهريــة بينمــا المخاطــر ذات
ً
التأثيــر االقــل تعالــج الحقــا.

المســتمر لسياســات الشــركة وإجراءاتهــا.

ً
ثانيا :لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر:

كفــاءة وفاعليــة الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا وضــرورة التحديــث

علمــا بــأن الشــركة تعتمــد علــى تنفيــذ المراجعــة الداخليــة مــن قبــل

•

إحــكام الرقابــة والســيطرة علــى المخاطــر المحيطــة بأنشــطة
الشــركة وأعمالهــا.

إدارة المراجعــة الداخليــة والمخاطــر مــن داخــل الشــركة و مرشــح مــن قبل
لجنــة المراجعــة وتــم تعيينهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

•

تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.

•

العمل على الحد من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن.

•

توفيــر الثقــة المناســبة لكافــة أصحــاب المصالــح بالشــركة،
ً
وخصوصــا المســاهمين والدائنيــن والمورديــن والعمــاء
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وذلــك لحمايــة القــدرة علــى توليــد األربــاح رغــم أي خســائر

أهــم أهــداف الشــركة االســتراتيجية باســتهداف أســواق جديــدة وتنويــع

عارضــةالتــيقــدتــؤديإلــىتخفيــضاألربــاحأوعــدمتحقيقهــا.

مصــادر الدخــل.

ً
ثالثا :فلسفة الشركة في التعامل مع المخاطر:

ج .البيئة التنافسية

تعتمــد فلســفة الشــركة علــي أن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي

ً
ً
يرتبــط نمــو الشــركة وتعظيــم مســتوى أرباحهــا ارتباطــا وثيقــا بقدرتهــا

نشــاط هــادف للربــح وال ســيما فــي القطــاع الصناعــي ،لــذا فــإن الشــركة

علــى التنافــس والحفــاظ علــى موقفهــا الريــادي بيــن الشــركات األخــرى

تتعامــل مــع المخاطــر مــن خــال تصنيفهــا إلــى أربعــة مجموعــات

المحليــة والدوليــة مــن خــال الحفــاظ علــى جــودة وتنويــع منتجاتهــا،

رئيســية وتشــمل مــا يلــي:

ولكــن البيئــة التنافســية قــد تدفــع الشــركة إلــى خفــض بعــض أســعارها

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

للحفــاظ علــى كبــار عمالئهــا وحصتهــا الســوقية.

تــؤدي إلــى حــدوث خطــر ما.
 2.تقليــل المخاطــر :حيــث يتــم ذلــك بتخفيــض حجــم االســتثمار

د .الموردين الرئيسيين

الــذي ينتــج عنــه ذلــك الخطــر أو إشــراك آخريــن فــي تحمــل الخطــر.

يعتبــر االعتمــاد علــى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام التــي تســتخدمها

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

الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا مــن أعظــم المخاطــر التــي توليهــا الشــركة
ً
ً
اهتمامــا خاصــا ال ســيما وأن المــورد الرئيســي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى

تســاعد علــى قبــول الخطــر وتتــم عــادة مــن خــال العقــود أو

أنشــطة الشــركة الرئيســية إذا مــا توقــف التوريــد ألي ســبب أو امتنــع
ً
المــورد ألي اعتبــار فضــا عــن أحقيتــه الحصريــة فــي تحديــد المســتويات

4.القبــول بتحمــل المخاطــرة :وتعنــي قبــول اإلدارة للخســائر عنــد
ً
وقوعهــا ،وهــذا قــد يكــون مقبــول فــي المخاطــر الصغيــرة.

الســعرية للمــواد الخــام ،ومــن جهــة أخــرى ليــس لــدى الشــركة القــدرة

الوقايــة الماليــة مثــل عقــود التأميــن.

ً
رابعا :أهم المخاطر التي تواجه الشركة:

الكافيــة علــى اســتيراد تلــك المــواد مــن الســوق العالمــي بأســعار أعلــى
ً
العتبــارات الرســوم الجمركيــة والنقــل والتخزيــن والرســوم األخــرى فضــا

المخاطــر الموضحــة أدنــاه (ســواء اكانــت مخاطــر تشــغيلية أم مخاطــر

عــن صعوبــة الحصــول علــى موافقــة الجهــات المعنيــة باســتيراد منتــج
ً
متوفــر محليــا.

تمويليــة ام مخاطــر الســوق) ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن
تواجههــا الشــركة ،بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ولكنهــا إمــا

هـ .أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام

غيــر معلومــة للشــركة خــال الفتــرة الحاليــه ،أو قــد تعتبرهــا الشــركة غيــر

تعتمــد مبيعــات وربحيــة الشــركة بشــكل مباشــر علــى عنصريــن رئيســيين

جوهريــة وال تعيــق عملهــا ،وقــد قامــت الشــركة فــي ســبيل ذلــك بإعــداد

وهمــا أســعار منتجــات الطاقــة وأســعار المــواد الخــام ،تلــك االســعار التــي

ســجل للمخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة ونقــاط الرقابــة التــي ســوف

ال يمكــن الشــركة التنبــؤ بهــا خاصــة مــع القــرارات الحكوميــة األخيــرة

تخفــض مــن أثــار تلــك المخاطــر إن حدثــت أو تعــوق حدوثهــا ،ويمكــن

التــي تضمنــت ارتفــاع فــي أســعار منتجــات الطاقــة مــع عــدم وضــوح
ً
الرؤيــة بإمكانيــة زيادتهــا مســتقبل باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار المــواد
ً
الخــام حســب تقلــب أســعار النفــط عالميــا ،ومــن المتوقــع تكــرار ذلــك
ً
ً
مســتقبل ،ويعتمــد أداء الشــركة جزئيــا علــى قدرتهــا علــى إدراج هــذه

إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:
أ .التقلبات االقتصادية العالمية واألزمات المالية
ال تتأثــر الشــركة باالقتصــاد المحلــي فحســب ،بــل يمتــد التأثيــر علــى
عملياتهــا وتوســعاتها إلــى الظــروف االقتصاديــة العالميــة ،وتتأثــر قطعا

ً

التغيــرات فــي التكاليــف ضمــن أســعار بيــع المنتجــات.

باألزمــات الماليــة العالميــة التــي تظهــر مــن حيــن آلخــر ،ممــا قــد يضطــر

و .توقف التشغيل والتعطل المفاجئ

عمــاء الشــركة الحالييــن والمحتمليــن إلــى خفــض اإلنفــاق علــى منتجــات

يتــم العمــل فــي الشــركة بنظــام تقســيم العمــل علــى األيــدي العاملــة

الشــركة وبالتالــي التأثيــر علــى ربحيتهــا ،ال ســيما وأن الشــركة لديهــا نســبة

بمــا يضمــن اســتمرار عمــل المصنــع بــدون توقــف وعلــى مــدار الســاعة

ليســت بالقليلــة مــن العمــاء الخارجييــن خــارج المملكــة ،كمــا قــد تتأثــر

فــي كافــة أيــام األســبوع ،وهنــاك بعــض المخاطــر التــي قــد تؤثــر ســلبا

المؤسســات الماليــة التــي تتعامــل معهــا الشــركة ،وال يمكــن التنبــؤ

علــى الكفــاءة التشــغيلية للشــركة مثــل الكــوارث الطبيعيــة ،األعطــال

بوقــت أو قــوة أو مــدة أي تباطــؤ أو انتعــاش اقتصــادي الحــق.

فــي اآلالت أو الحاســبات اآلليــة ،والحــوادث المتعلقــة بالموظفيــن

ب .األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليمية
تشــهد المنطقــة بعــض التقلبــات السياســية التــي تمتــد إلــى كثيــر مــن
ً
الــدول التــي تتعامــل معهــا الشــركة والتــي قــد تؤثــر ســلبا علــى الوصــول
إلــى بعــض العمــاء فــي تلــك المناطــق ،وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى أحــد

المهميــن ،وانقطــاع الكهربــاء أو المــاء ،ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة
التكاليــف وانخفــاض العائــدات واألربــاح ،وال تســتطيع الشــركة تقديــم أي
ضمانــات بعــدم تعطــل عملياتهــا ،رغــم قيامهــا بتحقيــق كافــة معاييــر
الصيانــة الدوريــة والوقائيــة المســتمرة.
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ز .نظام إدارة موارد الشركة

تلــك التشــريعات والقوانيــن ،ولتقليــل األثــار الســلبية الناشــئة عــن أي

تعتمــد كافــة إدارات الشــركة بشــكل أساســي علــى أنظمــة الحاســب

مــن هــذه التغيــرات حــال وجودهــا ،فــإن الشــركة تقــوم باالطــاع الدائــم
ً
علــى أي تعديــات تتــم علــى األنظمــة المعمــول بهــا محليــا أو فــي

باإلضافــة إلــى اســتخدام نظــام إدارة المــوارد فــي جميــع عملياتهــا

أي مــن الــدول التــي يمتــد إليهــا نشــاطها ،ثــم تقــوم بدراســة أثــر هــذه

الماليــة واإلداريــة والتشــغيلية ،وبالتالــي فــإن أي خلــل ينشــأ بهــذا
ً
النظــام أو نــزاع علــى حقــوق ملكيتــه أو غيــره ســوف يؤثــر ســلبا علــى

التعديــات علــى نطــاق أعمالهــا ومــن ثــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة

اآللــي فــي إدارة أصولهــا والرقابــة علــى أنشــطتها وســجالتها الماليــة،

عمليــات الشــركة وسالســة العمــل لديهــا ،ولتفــادي ذلــك فــإن الشــركة
تحــرص علــى إجــراء التحديثــات الالزمــة للنظــام بصفــة دوريــة ومــن خــال
أحــد االستشــاريين المختصيــن ،كمــا يجــري التعاقــد مــع أحــد الشــركات
المختصــة لتخزيــن كافــة المعلومــات لديهــا كنســخة احتياطيــة.
ح .أسعار تبادل العمالت ونسب الفائدة

لتقليــل آثارهــا أو محاولــة توظيفهــا بمــا يخــدم أعمالهــا.
ك .قوانين وأنظمة العمل
تتطلــب التشــريعات فــي المملكــة العربيــة الســعودية التقيــد بتحقيــق
نســبة ســعودة للوظائــف فــي الشــركات مــن خــال برنامــج نطاقــات
الــذي يتطلــب نســبة مــن الموظفيــن الســعوديين مــن إجمالــي
العامليــن ،وقــد حققــت الشــركة النســبة المطلوبــة ،كمــا تواصــل
ً
ســعيها المســتمر لســعودة عــدد مــن الوظائــف اإلداريــة تزامنــا مــع

تتعامــل الشــركة فــي جميــع واردتهــا وصادراتهــا الدوليــة مــع عمــات
ً
ً
ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالريــال الســعودي مثــل الــدوالر األمريكــي ،وأي

خطتهــا التوســعية التــي تتطلــب العديــد مــن العمالــة فــي أقســامها

تذبــذب بيــن قيمــة الريــال الســعودي وأي مــن تلــك العمــات قــد يكــون

المختلــف .وبالرغــم مــن إيمــان الشــركة بأهميــة الســعودة كمتطلــب

لــه تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات الشــركة وأرباحهــا ،وأي تحــول ســلبي فــي

تنمــوي وطنــي ،إال أنهــا تواجــه مصاعــب وتحديــات بســبب طبيعــة

أســعار الصــرف فــي األســواق التــي ال يهيمــن عليهــا الــدوالر يمكــن

نشــاطها الصناعــي وعــدم مناســبة أعمالهــا للمواطنيــن طالبــي العمــل

أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركة بســبب ارتبــاط الريــال

واعتمادهــا بشــكل رئيســي علــى العمالــة الوافــدة ممــا يصعــب معــه

الســعودي مــع الــدوالر األمريكــي .فضــا عــن ذلــك ،فــإن التقلبــات فــي

تحقيــق نســب الســعودة والتوطيــن ،وتســتمر المخاطــر المرتبطــة بذلــك

أســعار الفوائــد بيــن البنــوك الســعودية باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار
ً
الفائــدة عالميــا وتأثيرهــا علــى المؤسســات الماليــة التــي قــد تتعامــل
ً
ً
معهــا الشــركة حاليــا أو مســتقبليا يمكــن أن يزيــد مــن تكاليــف االقتــراض

ال ســيما مــع ارتفــاع تكاليــف العمالــة والتوظيــف.

ويكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى نتائــج العمليــات.

ل .البيئة والسالمة والصحة المهنية
ً
انطالقــا مــن ســعي الشــركة إلــى تطبيــق أعلــى معــدالت األمــن
والســامة والصحــة المهنيــة فقــد أخــذت علــى عاتقهــا تبنــي معاييــر

ط .التغطية التأمينية

أكثــر صرامــة لتوفيــر متطلبــات وقائيــة للســامة ،ذلــك الشــئ الــذي يرفــع

علــى الرغــم مــن أن الشــركة لديهــا عــدد مــن التغطيــات التأمينيــة

مــن تكاليفهــا ممــا قــد ينعكــس بشــكل ســلبي علــى نتائــج أعمالهــا

المرتبطــة بعملهــا فــي مجــال الصناعــات التحويليــة إال أن تلــك الوثائــق

ومركزهــا المالــي ،كمــا قــد تتأثــر أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي بشــكل

التأمينيــة قــد ال توفــر التأميــن الكامــل ضــد جميــع المخاطــر المحتملــة

ســلبي فــي حــال حــدوث خســائر أو أضــرار ماديــة قــد تنتــج عــن التعامــل

والمتعلقــة بأعمالهــا نتيجــة لظــروف الســوق المتغيــرة فــإن أقســاط

مــع المــواد الخطــرة أو فــي حــال وقــوع حــوادث أثنــاء عمليــات اإلنتــاج ال

التأميــن ونســب التحمــل فــي بعــض وثائــق التأميــن يمكــن أن تزيــد

تكــون مغطــاة بوثائــق التأميــن أو نتجــت عــن حــوادث لــم يتــم تغطيتهــا

بصــورة كبيــرة فــي بعــض الحــاالت .فقــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة كبيــرة فــي

بوثائــق تأميــن .لــذا تعتبــر الشــركة أن المحافظــة علــى صحــة وســامة

التكاليــف التشــغيلية وهــو مــا يــؤدي إلــى خفــض ربحيتهــا ،وفــي ســبيل

موظفيهــا ومواردهــا البشــرية أحــد أهــم األولويــات االســتراتيجية لهــا،

ذلــك عمــدت الشــركة إلــى التعاقــد مــع مستشــار تأمينــي للحصــول علــى

كمــا أن كافــة مرافقهــا تخضــع إلــى معاييــر الســامة المحليــة والدوليــة.

أفضــل الشــروط والتغطيــات التأمينيــة التــي تغطــي معظــم المخاطــر
المحيطــة بأنشــطتها التشــغيلية.
ي .البيئة التشريعية والتنظيمية
تعمــل الشــركة فــي بيئــة تشــريعية ديناميكيــة إذ تخضــع الشــركة
لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
وقــد تخضــع هــذه القوانيــن واألنظمــة للتغيــر ممــا قــد ينعكــس علــى
ً
ً
أعمــال الشــركة ســلبا أو إيجابــا ،كمــا قــد تقــوم الشــركة بتعديــل منتجاتهــا
أو عملياتهــا لكــي يتماشــى نشــاطها مــع أيــة تغييــرات مســتقبلية فــي
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لجنة المخاطر
تــم اســتناد مهــام ادارة المخاطــر الــى ادارة المراجعــة الداخليــة وكذلــك مهــام لجنــة المخاطــر إلــى لجنــة المراجعــة بقــرار مجلــس االدارة فــي اجتماعــه
ً
رقــم  4لعــام  2019بتاريــخ 2019-07-17م بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة المراجعــة.

 .3مكافآت وبدالت لجان المجلس
ً
وفقــا لسياســة المكافــآت والمعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة رقــم  ٢لعــام ٢٠١٩م بتاريــخ  ٢٣يونيــو ٢٠١٩م والتــي تنظــم مكافــآت اللجــان التابعــة
لمجلــس اإلدارة.
الجدول ( :)٢١مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2019م:
المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء لحنة الترشيحات والمكافآت
١

طارق عبد الرحمن صالح السدحان

20,000

2,000

22,000

٢

محمود محمد ذكى الغمرى

-

2,000

2,000

٣

تركى ناصر أحمد الشاهر

20,000

2,000

22,000

المجموع

40,000

6,000

46,000

أعضاء لجنة المراجعة
١

طارق عبد الرحمن صالح السدحان

30,000

15,000

45,000

٢

طه محمد عبد الواحد أزهرى

30,000

15,000

45,000

٣

أحمد خرض محمد حرارة

30,000

15,000

45,000

المجموع

90,000

45,000

135,000

المجموع الكلي

١٣٠,٠٠٠

٥١,٠٠٠

١٨١,٠٠٠

3
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 .3اإلدارة التنفيذية
 .1وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين
الجدول( )٢٢وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين:
م

االسم

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

جورج عبدالكريم جورج موسى

الرئيس التنفيذى

مدير عام المبيعات
بشركة زهرة الواحة
للتجارة

بكالوريوس في التسويق
والمبيعات

 مدير عام المبيعات بشركة زهرةالواحة للتجارة
 مدير عام المبيعات بشركة العثمانللبالستيك  -تكوين

2

محمود محمد ذكى الغمرى

المدير التنفيذى
المالى

مدير حسابات
بشركة زهرة الواحة
للتجارة

 بكالوريوس تجارة تخصصمحاسبة
 دبلوم فى ادارة االعمال دبلوم mini MBA دبلوم برنامج اخصائى ادارةالمشروعات
 دبلوم اساسيات االمدادوالتموين APICS CPIM

 مدير حسابات والتكاليف ب شركةيونيون تكنولوجى  -مجموعة يونيون
اير  -مصر
 مدير حسابات ب شركة يونيونتكنولوجى  -مجموعة يونيون اير -
مصر
 مدير حسابات ب شركة خالدالموسى لالثاث  -المملكة العربية
السعودية
 محاسب مالى ومحاسب تكاليفبالشركة الهندسية للصناعات -
مجموعة يونيون اير  -مصر
 مراجع حسابات خارجى بمكتبمراجع حسابات  -مصر

3

راكان احمد حمود ابراهيم الذياب

مدير ادارة االمداد
والتموين

-

دورات تدريبية في االمداد
والتموين

-

٤

شريف رمضان يوسف زقزوق

مدير االنتاج
والصيانة

مدير الصيانة
بمصنع البالستيك
بشركة هنا
للصناعات الغذائية

بكالوريوس هندسة

5

احمد حسن احمد على

مدير ادارة الجودة

مدير مراقبة
الجودة بشركة
تكوين المتطورة
للصناعات

٦

ياسر غنام عرفات الخطيب

مدير ادارة
المبيعات

مشرف مبيعات
بمصنع حلول
التعبئة والتغليف

بكالوريوس تقنية المعلومات
تخصص انظمة المعلومات
الحاسوبية

٧

عبدالمحسن ناصر سالم الغريميل

مدير ادارة الموارد
البشرية

مدير ادارى بشركة
هنا للصناعات
الغذائية

دورات تدريبية في الموارد البشرية

سكرتير تنفيذى بشركة هنا للصناعات
الغذائية

٨

محمد عبدالعزيز معجب الحقباني

مدير ادارة تقنية
المعلومات
المكلف

-

بكالوريوس علوم الحاسب -
تخصص نظم المعلومات

-

بكالوريوس في الكيمياء
دبلوم في الكيمياء التحليلية

 مدير الصيانة واالنتاج بشركة مدكوبالست  -مصر
 مدير الصيانة بمصنع اديسونللبالستيك  -السودان
 مدير الصيانة بشركة مدستار  -مصر مهندس صيانة بشركة مدستار -مصر
 مهندس انتاج بمصنع سليمبالست  -مصر

-

 مشرف مبيعات ببرنامج تقسيط منسق مبيعات بشركة كوبتراجرافيك
 منسق مبيعات بشركة النورسللمياه الصحية
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 .2المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار
التنفيذيين
بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن  ٢,٦٤مليــون ريــال ســعودي لعــام 2019م بمــا فيهــا مــن رواتــب وبــدالت ومكافــاة دوريــة وســنوية وبــدالت
ســفر وإقامــة وذلــك حتــى تاريــخ  31ديســمبر 2019م وذلــك علــى النحــو التالــي:
الجدول ( :)٢٣مكافآت كبار التنفيذيين اكبر خمسة ضمنهم الرئيس التنفيذى والمدير المالى:

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجمـــــوع

مكافآت دورية

أرباح

907,٠30

285,208

870,000

2,062,238

207,180

0

0

0

0

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم المميوحة (يتم إدخال القيمة)

المجمـــــوع

207,180

مكافأة نهاية الخدمة

374,660

2,644,078

مجموع مكافأة التيفيذيين عن المجلس
إن وجدت

المجموع الكلي

البيان

0

المكافآت الثابتة

المجموع

المكافآت المتغيرة

 .3ملكية كبار التنفيذيين
ملكيــة كبــار التنفيذيــن والنســبة إىل إجمــايل األســهم فــي الرشكــة فــي
نهايــة 2019م مقارنــة بملكيتهــم عنــد بدايــة عــام 2019م:
الجدول ( :)٢٤ملكية كبار التنفيذيين:
األسهم المملوكة
م

أسماء كبار التنفيذيين

عدد األسهم عند
بداية العام 2019

النسبة إىل إجمايل األسهم

عدد األسهم في
نهاية العام 2019

النسبة إىل إجمايل األسهم

1

جورج عبدالكريم جورج موسى

0

%0

0

%0

2

محمود محمد ذكى الغمرى

0

%0

0

%0

3

راكان احمد حمود ابراهيم الذياب

0

%0

0

%0

4

شريف رمضان يوسف زقزوق

0

%0

0

%0

5

احمد حسن احمد على

0

%0

0

%0

6

يارس غنام عرفات الخطيب

0

%0

0

%0

7

عبدالمحسن نارص سالم الغريميل

0

%0

0

%0

8

محمد عبدالعزيز معجب الحقبانى

0

%0

0

%0

ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي األسهم في الشركة في نهاية 2019م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام 2019م:
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 .2التزامات الشركة بلوائح الحوكمة

م

رقم المادة /الفقرة

1

المادة السبعون المادة الحاديةوالسبعون
-المادة الثانية والسبعون

٢

المادة الخامسة والتسعون

الحالة

استرشادية

استرشادية

نص المادة /الفقرة

تشكيل لجنة إدارة المخاطراختصاصات لجنة إدارة المخاطر-اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

أسباب عدم التطبيق
ً
تطبق الشركة حاليا المهام واإلختصاصات
المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق لجنة
المراجعة

ً
تطبق الشركة حاليا المهام واإلختصاصات
المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس
اإلدارة ولجانه المنبثقة وذلك عبر تنفيذها
للمهام المنوطه بها وتحقيقها ألهدافها
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 .2حقوق المساهمين والجمعية العامة
حقوق المساهمين
تثبــت للمســاهم فــي الشــركة جميــع الحقــوق المرتبطــة بالســهم،
وبخاصــة مــا يلــي:
1.الحصــول علــى نصيبــه مــن صافــي األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا
ً
نقــدا أو بإصــدار أســهم.
2.الحــق فــي الحصــول علــى نصيبــه مــن موجــودات الشــركة عنــد
التصفيــة.

حصول المساهمين على المعلومات
1.يلتــزم مجلــس اإلدارة بالعمــل علــى حماية حقوق المســاهمين
بمــا يضمن العدالــة والمســاواة بينهم.
2.يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة بعــدم التمييز
بيــن المســاهمين المالكيــن لــذات فئــة األســهم ،وعــدم حجــب
أي حــق عنهــم.
3.علــى الشــركة إتبــاع االجــراءات الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع
المســاهمين لحقوقهــم.

3.حضــور جمعيــات المســاهمين العامــة أو الخاصــة واالشــتراك

4.يلتــزم مجلــس اإلدارة بتوفيــر المعلومــات الكاملــة والواضحــة

4.التصــرف فــي أســهمه وفــق أحــكام نظــام الشــركات ونظــام

والصحيحــة وغيــر المضللــة لتمكيــن المســاهم مــن ممارســة
َّ
حقوقــه علــى أكمــل وجــه ،وتقــدم هــذه المعلومــات فــي

فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا.
الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
5.االستفســار وطلــب االطــاع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا،
ويشــمل ذلــك البيانــات والمعلومــات الخاصــة بنشــاط الشــركة
واســتراتيجيتها التشــغيلية واالســتثمارية بمــا ال يضــر بمصالــح
الشــركة وال يتعــارض مــع نظــام الشــركات ونظــام الســوق
الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
6.مراقبــة أداء الشــركة وأعمــال مجلــس اإلدارة ،مــن خــال حضــور
الجمعيــات العامــة وتعييــن مراقبــي الحســابات.
7.مســاءلة أعضــاء مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية فــي
مواجهتهــم ،والطعــن ببطــان قــرارات جمعيــات المســاهمين
العامــة والخاصــة وفــق الشــروط والقيــود الــواردة فــي نظــام
الشــركات ونظــام الشــركة األساســي.

الوقــت المناســب ويجــري تحديثهــا بانتظــام.
5.يجــب أن تتســم وســيلة توفيــر المعلومــات للمســاهم
ً
بالوضــوح والتفصيــل ،وأن تتضمــن بيانــا بمعلومــات الشــركة
التــي يمكــن للمســاهم الحصــول عليهــا ،وأن يتــم توفيرهــا
لعمــوم المســاهمين مــن ذات الفئــة.
6.يجــب اتبــاع أكثــر الوســائل فعاليــة فــي التواصــل مــع
المســاهمين وعــدم التمييــز بينهــم فــي توفيــر المعلومــات.

سياسة توزيع األرباح
تــم إعــداد الئحــة سياســة التوزيعــات لألربــاح للشــركة وفقــا

8.الحــق فــي مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال

لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات والمنصــوص عليهــا فــي المــادة ()٩
ً
منهــا ووفقــا لنظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة ،تحــدد هــذه

مجلــس اإلدارة والمحاســب القانونــي .وعلــى مجلــس اإلدارة أو

الالئحــة سياســة وإجــراءات الشــركة المتعلقــة بتوزيــع األربــاح واإلعــان

الجمعيــة العامــة وتوجيــه األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء
المحاســب القانونــي اإلجابــة علــى أســئلة المســاهمين بالقــدر
ّ
الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر.
9.حــق االحتــكام للجمعيــة العامــة ،إذا لــم يقتنــع المســاهم
بإجابــة مجلــس اإلدارة أو مراقــب الحســابات علــى ســؤاله،
ويكــون قــرار الجمعيــة فــي هــذا الشــأن نافــذا.
10.الحــق فــي رفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة
ً
وفقــا ألحــكام المــواد ( 76إلــى  )78مــن نظــام الشــركات.

عنهــا وتحديــد وقــت ســدادها ،تقــوم الشــركة باإلعــان عــن وســداد
األربــاح علــى أســاس نتائجهــا الماليــة الربــع الســنوية والســنوية حســب
مقتضــى الحــال ،تســعى الشــركة إلــى تحقيــق سياســة لتوزيــع أربــاح ثابتــة
يمكــن االعتمــاد عليهــا مــن ســنة الــى ســنة أخــرى ،وتتعهــد الشــركة
باإلفصــاح عــن أيــة تغيــرات تطــرأ علــى هــذه السياســة ،تســعى الشــركة
ً
إلــى ســداد توزيعــات األربــاح نقــدا.

11.أولويــة االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل
حصــص نقديــة ،مــا لــم توقــف الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة

ووفقــا للمــادة الثامنــة واالربعــون ( )48مــن النظــام االساســى

العمــل حــق األولويــة – إذا نــص علــى ذلــك فــي نظــام الشــركة
ً
األساســي – وفقــا للمــادة األربعيــن بعــد المائــة مــن نظــام

للشــركة ووفقــا للبــاب الحــادى عشــر ( )11مــن الئحــة حوكمــة الشــركة

الشــركات.
12.تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
13.طلــب االطــاع علــى نســخة مــن عقــد تأســيس الشــركة
ونظامهــا األساســي مــا لــم تنشــرهما الشــركة فــي موقعهــا
اإللكترونــي.
14.ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.

والمــواد  87 – 86 – 85 – 84 – 83 – 82 – 81مــن ذات البــاب والتــى
توضــح ضوابــط توزيــع األربــاح واالعــان عنهــا ومصــادر ومقــدار التوزيــع
والمســاهمون المســتحقون لتوزيــع األربــاح وذلــك وفقــا لمــا يلــى -:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي :ـ
1.يجنــب ( )10%مــن صافــى األربــاح لتكويــن االحتياطــى النظامــى
للشــركة ،ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــى المذكــور ( )30%مــن رأس المــال
المدفــوع.
2.للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة

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

المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى والمخصصــات

3.للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى،

بمــا فيهــا الــزكاة الشــرعية والمخصصــات واالحتياطــات األخــرى
ً
وفقــا آلليــة توزيــع األربــاح المنصــوص عليهــا فــي النظــام

يخصــص لغــرض او اغــراض معينــة.
وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع

األساســي للشــركة.

أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين ،وللجمعيــة

4.نصيــب الســهم العــادي مــن توزيــع األربــاح ســوف يســاوي
ً
إجمالــي التوزيعــات مقســوما علــى عــدد أســهم الشــركة

المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء
مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون
ً
قائمــا مــن هــذه المؤسســات.

العاديــة.

4.يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل

سداد توزيع األرباح المعلن عنها

( )1%علــى األقــل مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.
5.كمــا يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها

1.يكــون تاريــخ بــدء صــرف توزيــع األربــاح الســنوية خــال فتــرة ال
ً
تزيــد عــن ثالثــون ( )30يومــا مــن تاريــخ اتخــاذ قــرار التوزيــع.
ُ
2.تســتمر الشــركة فــي ســداد التوزيعــات المعلــن عنهــا لألســهم

بشــكل نصــف ســنوى أو ربــع ســنوى ،وذلــك بنــاء علــى تفويــض
صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لمجلــس اإلدارة
ً
بتوزيــع أربــاح مرحليــة يجــدد ســنويا

التــي لــم يتقــدم مالكهــا فــي اســتالم التوزيعــات المســتحقة
خــال الفتــرة المعلــن عنهــا فــي الفقــرة ( )1أعــاه.

االعالن عن توزيع األرباح

3.ال يتــم احتســاب فوائــد علــى التوزيعــات غيــر المطالــب بهــا أو
التــي ال يتــم اســتالمها مــن قبــل المســاهم المعنــي.

1.تعلــن الشــركة عــن توزيعــات األربــاح علــى الموقــع االلكترونــى

4.تكــون الشــركة مســؤولة عــن ســداد التوزيعــات المعلــن عنهــا،
ً
وعلــى هــذا ،ســوف تكــون الشــركة مســؤولة قانونــا أمــام

الخصــوص مقــدار التوزيــع وطريقــة الســداد بعــد أن يتــم اعتمــاد
ً
التوزيــع مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بنــاء علــى

المســاهمين فــي حالــة قصورهــا عــن ســداد التوزيعــات.
ً
5.يكــون مســئول عالقــات المســتثمرين مســؤوال عــن اإلعــداد

توصيــات مجلــس اإلدارة.

والتنســيق الــازم لســداد التوزيعــات.
ّ
6.تبلــغ الشــركة المســاهمين عــن تاريــخ ومــكان وإجــراءات ســداد

« تــداول – افصــاح « ويتضمــن اإلعــان الصــادر عنهــا فــي هــذا

2.يتضمن اإلعالن عن توزيع األرباح على ما يلي:

•
•
•نصيب الربح لكل سهم.
•نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم.
•أحقية المساهمين المستحقين لالرباح.
•موعد توزيع األرباح.
•طريقة توزيع األرباح.
أجمالى المبلغ الموزع.

نوع األسهم التي سيتم توزيع األرباح عنها.

التوزيعــات عــن طريــق نشــر هــذه المعلومــات بواســطة طــرق
النشــر المتبعــة فــي حالــة نشــر الدعــوة الخاصــة بالجمعيــة
العامــة بمــا فــي ذلــك الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة
(تــداول)  ،أو بإرســال خطابــات مســجلة للمســاهمين وفقــا
لعناوينهــم المســجلة فــي ســجل المســاهمين ،أو علــى موقع
الشــركة اإللكترونــي.

ً
3.يتــم اتخــاذ اإلعــان عــن توزيــع األربــاح لألســهم وفقــا لألنظمــة
ً
ّ
واللوائــح المطبقــة ووفقــا للنظــام األساســي للشــركة.

7.لغــرض تنظيــم وإتمــام عمليــة ســداد التوزيعــات يجــوز للشــركة
االســتعانة بطــرف خارجــي يســمى «وكيــل تســديدات» وهــو

4.لــن تقــوم الشــركة باإلعــان عــن توزيــع األربــاح فــي حــال كانــت
ّ
ً
الشــركة متعثــرة ماليــا أو فــي حالــة إفالســها أو إذا كان ذلــك

عبــارة عــن أحــد البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة ،وعلــى
أي حــال فــإن االســتعانة بطــرف خارجــي ال يعفــي الشــركة

ســيؤدي إلــى تعثــر أو إفــاس الشــركة.

مــن مســؤوليتها القانونيــة أمــام المســاهمين فيمــا يتعلــق
بســداد التوزيعــات.

المســاهمون الذيــن يحــق لهــم اســتالم توزيــع
األربــاح

8.الشــركة ملزمــة بإبــاغ المســاهمين فــي حالــة االســتعانة
«بوكيــل تســديدات» أو بتغيــره ،وذلــك مــن خــال طــرق النشــر

تســتحق األربــاح التــي توزعهــا الشــركة للمســاهمين المســجلين لدى

المتبعــة فــي حالــة نشــر الدعــوة الخاصــة بالجمعيــة العامــة،
ً
أو بإرســال خطابــات مســجلة للمســاهمين وفقــا لعناوينهــم

شــركة الســوق الماليــة الســعودية ( تــداول ) فــي نهايــة ثانــى يــوم تداول
يلــى يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة.

فــي ســجل المســاهمين ،أو عــن طريــق موقعهــا اإللكترونــي أو
الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة (تــداول).

مصادر ومقدار توزيع األرباح

9.يتــم إيــداع األربــاح النقديــة المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين

1.يتــم ســداد توزيــع األربــاح مــن صافــي أربــاح الشــركة ويتــم

فــى حســاباتهم المرتبطــة بمحافظهــم األســتثمارية،

توزيعهــا علــى المســاهمين علــى أســاس عــدد األســهم

األســهم الممنوحــة يتــم إيداعهــا فــى محافــظ المســاهمين

ونوعهــا.
2.يتــم تحديــد مقــدار التوزيعــات الخاصــة باألســهم العاديــة بنــاءا
علــى توصيــات مجلــس اإلدارة ومــا تقــرره الجمعيــة العامــة
بهــذا الخصــوص.
3.تــوزع أربــاح الشــركة الســنوية الصافيــة بعــد خصــم جميــع

ُ

األســتثمارية بعــد اإلعــان عــن ذلــك فــى الموقــع اإللكترونــى
للســوق الماليــة (تــداول).
10.األمــور المتعلقــة بســداد التوزيعــات المعلــن عنهــا والتــي لــم
ينــص عليهــا نظــام الشــركات أو النظــام األساســي للشــركة أو
ً
هــذه الالئحــة ،ســوف تقــوم الشــركة بمعالجتهــا وفقــا لمــا
فيــه مصلحــة المســاهمين فيهــا.

ً
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توزيع أرباح مرحلية خالل السنة المالية
1.أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح متراكمــة كافيــة لتغطيــة األربــاح

ً
وعــدم تقــدم المســاهمين لالســتالم نقــدا.

المقتــرح توزيعهــا خــال العــام بعــد خصــم المخصصــات
واالحتياطــات النظاميــة والضريبيــة.

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فى اجتماعهــا رقم  3لعــام 2019م
ً
بتاريــخ  21نوفمبــر 2019م بنــاءا علــى توصيــة مجلــس االدارة فــى اجتماعــه

2.أن تكــون األربــاح المتحققــة خــال الفتــرات المختلفــة مــن
الســنة الماليــة قــد بنيــت علــى نفــس األســس المحاســبية
المتبعــة مــن قبــل الشــركة وأن إمكانيــة اإلبقــاء علــى هــذه

رقــم ( )٥لعــام 2019م بتاريــخ  23اكتوبــر 2019م علــى توزيــع أربــاح مرحليــة

األربــاح لغايــة انتهــاء الســنة الماليــة للشــركة هــي إمكانيــة

بمبلــغ  11,250,000ريــال عــن النصــف االول مــن الســنة الماليــة المنتهيــة

معقولــة بدرجــة كبيــرة.

فــى  31ديســمبر 2019م وبواقــع خمســة وســبعون هللــة لــكل ســهم

3.أن وضــع الشــركة المالــي والســيولة المتوفــرة لديهــا تســمح
بالقيــام بهــذا التوزيــع.

مــا يمثــل  %7.5مــن القيمــة االســمية للســهم ،وقــد اعلنــت الشــركة

4.علــى مجلــس إدارة الشــركة أن يتضمــن تقريــره الســنوي

علــى موقــع «تــداول» بتاريــخ  24اكتوبــر 2019م عــن توصيــة مجلــس االدارة

المقــدم للجمعيــة العامــة للشــركة نســبة األربــاح التــي تــم

لتوزيــع اربــاح مرحليــة عــن النصــف االول مــن الســنة الماليــة المنتهيــة

توزيعهــا علــى المســاهمين خــال الفتــرات المختلفــة مــن

فــى  31ديســمبر 2019م ،وتــم االعــان مــن قبــل الشــركة عــن موعــد

الســنة إضافــة إلــى نســبة األربــاح المقتــرح توزيعهــا فــي نهايــة

ابتــداء توزيــع االربــاح فــى تاريــخ  28نوفمبــر 2019م فــى الحســابات البنكيــة

الســنة واجمالــي هــذه األربــاح.

المرتبطــة بالمحافــظ االســتثمارية للمســاهمين المســتحقين ،وتــم

5.يتــم قيــد األربــاح علــى حســاب األربــاح المحققــة للفتــرة أو علــى

اســناد التوزيــع الــى البنــك العربــى الوطنــى وتــم توزيــع مبلــغ 11,219,835

وعلــى الشــركة أن تراعــي التسلســل واالنتظــام فــي كيفيــة

ريــال ومتبقــى مبلــغ  30,165ريــال لــم تــوزع لعــدم مطابقــة الحســابات
ً
البنكيــة للمســاهمين وعــدم تقــدم المســاهمين لالســتالم نقــدا.

حســاب األربــاح المتراكمــة مــن الســنوات الســابقة أو كليهمــا،
ونســب توزيــع األربــاح حســب اإلمكانيــات والســيولة المتوفــرة
لــدى الشــركة ،وعلــى مجلــس اإلدارة اإلفصــاح واإلعــان عــن
نســب األربــاح الدوريــة المنتظمــة التــي تقــرر توزيعهــا علــى
المســاهمين فــي مواعيدهــا حتــى يكــون المســاهمون علــى
علــم بهــا وإطــاع عليهــا.
6.

تلتزم الشــركة عند اتخاذ قرار توزيع األرباح من قبل مجلس
اإلدارة باإلفصــاح واإلعــان عنــه بمجــرد اتخــاذ القــرار وتزويــد
اإلدارة العامــة للشــركات بــوزارة التجــارة بنســخة منــه فــور
صــدوره ،علــى أن يتــم اإلعــان عــن قــرار مجلــس اإلدارة فــورا
علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق
الماليــة (تــداول).

االرباح الموزعة خالل عام 2019
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــى اجتماعهــا رقــم( )١لعــام
ً
2019م بتاريــخ  19مايــو 2019م بنــاءا علــى توصية مجلــس االدارة فى اجتماعه
رقــم  2لعــام 2019م بتاريــخ  18مــارس 2019م علــى توزيــع أرباح بمبلــغ 15,000,000
ريــال عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــى  31ديســمبر 2018م وبواقــع واحــد
ريــال لــكل ســهم مــا يمثــل  %10مــن القيمــة االســمية للســهم ،وقــد
اعلنــت الشــركة علــى موقــع «تــداول» بتاريــخ  19مــارس 2019م عــن توصيــة
مجلــس االدارة لتوزيــع اربــاح عــن العــام المالــى المنتهــى فــى  31ديســمبر
2018م ،وتــم االعــان مــن قبــل الشــركة عــن موعــد ابتــداء توزيــع االربــاح
فــى تاريــخ  20مايــو 2019م فــى الحســابات البنكيــة المرتبطــة بالمحافــظ
االســتثمارية للمســاهمين المســتحقين ،وتــم اســناد التوزيــع الــى البنــك
العربــى الوطنــى وتــم توزيــع مبلــغ  14,939,733ريــال ومتبقــى مبلــغ
 60,267ريــال لــم تــوزع لعــدم مطابقــة الحســابات البنكيــة للمســاهمين

ً
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طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجدول( )٢٥طلبات الشركة لسجل المساهمين:
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2019-01-10

اجراءات الشركات  -كمتطلب مراجعة العام المالى 2018

2

2019-04-06

اجراءات الشركات  -كمتطلب مراجعة اقفال الربع االول ( 2019رفض الطلب)

3

2019-04-11

اجراءات الشركات  -كمتطلب مراجعة اقفال الربع االول 2019

4

2019-05-19

ملف ارباح  -لتوزيع ارباح العام المالى 2018

5

2019-06-11

اجراءات الشركات  -الطالع االدارة العليا عن ملف الملكية

6

2019-08-26

اجراءات الشركات  -الطالع االدارة العليا عن ملف الملكية

7

2019-11-11

اجراءات الشركات  -الطالع االدارة العليا عن ملف الملكية

8

2019-11-21

الجمعية العامة  -ملف التصويت بالجمعية

9

2019-11-25

ملف ارباح  -لتوزيع ارباح عن النصف االول من العام المالى 2019

10

2019-12-22

اجراءات الشركات  -الطالع االدارة العليا عن ملف الملكية

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــا
بمقترحــات المســاهمين ومالحظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا
لــم يتــم تلقــى اى مقترحــات او مالحظــات من المســاهمين الــى ادارة
الشــركة بشــكل مباشــر خــال عــام  ،2019فــى حيــن ان جميــع المالحظــات
واالقتراحــات تــم مناقشــتها فــى اجتماعــات الجمعيــة العامــة مــن قبــل
المســاهمين واعضــاء مجلــس االدارة خــال دعــوة المســاهمين لذلــك

ً

« تــداول – افصــاح « او صحيفــة يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــى فيهــا
مركــز الشــركة الرئيســى قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بواحــد وعشــرين
ً
( )21يومــا علــى األقــل .ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي
الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين بخطابــات مســجلة .وترســل
صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى هيئــة الســوق الماليــة وذلــك
خــال المــدة المحــددة للنشــر.

اثنــاء انعقــاد االجتماعــات.
الجمعية العامة
يحــق لــكل مســاهم حضــور الجمعيــة العامــة ،أو أن يــوكل كتابــة أي
مــن المســاهمين أو غيرهــم الذيــن لهــم الحــق فــي حضــور الجمعيــة علــى

يســجل المســاهمون الذيــن يرغبــون فــي حضــور الجمعيــة العامــة
أو الخاصــة أســمائهم فــي مركــز الشــركة الرئيســي قبــل الوقــت المحــدد
النعقــاد الجمعيــة.
لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التحوليــة

أن ال يكــون مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وذلــك بمقتضــى نمــوذج نــص
ً
الوكالــة المعــد لذلــك والــذي يجــب أن يكــون مصدقــا مــن إحــدى الغــرف

ولــكل مســاهم صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــة ويجــب

التجاريــة أو أحــد البنــوك أو جهــة عمــل .

اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس االدارة.
تصــدر القــرارات فــي الجمعيــة التحوليــة باألغلبيــة المطلقة لألســهم

تنعقــد الجمعيــات العامــة أو الخاصــة للمســاهمين بدعــوة مــن
ً
مجلــس اإلدارة ،وفقــا لمــا نــص عليــه نظــام الشــركات .وعلــى مجلــس

الممثلــة فيهــا وتصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة العاديــة باألغلبيــة

اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجع

المطلقــة لالســهم الممثلــة فــي االجتمــاع كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة

الحســابات أو لجنــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمثــل خمســة

العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي االســهم الممثلــة فــي االجتمــاع ،
ً
ً
اال اذا كان قــرارا متعلقــا بزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه أو بإطالــة مــدة

دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــال
ً
ثالثيــن ( )30يومــا مــن تاريــخ طلــب مراجــع الحســابات.

الشــركة أو بحلهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا األساســي
ً
أو باندماجهــا مــع شــركة أخــرى فــا يكــون صحيحــا اال اذا صــدر بأغلبيــة

بالمائــة ( )5%مــن رأس المــال علــى األقــل .ويجــوز لمراجــع الحســابات

وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي الموقــع االلكترونــى

ثالثــة اربــاع االســهم الممثلــة فــي االجتمــاع.
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لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول

ويحــرر باجتمــاع الجمعيــة محضــر يتضمــن عــدد المســاهمين

أعمــال الجمعيــة وتوجيــه األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء مجلــس

الحاضريــن أو الممثليــن وعــدد األســهم التــي فــي حيازتهــم باألصالــة

اإلدارة ومراجــع الحســابات .ويجيــب مجلــس اإلدارة أو مراجــع الحســابات

أو الوكالــة وعــدد األصــوات المقــررة لهــا والقــرارات التــي اتخــذت وعــدد

عــن أســئلة المســاهمين بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر.

األصــوات التــي وافقــت عليهــا أو خالفتهــا وخالصــة وافيــة للمناقشــات

وإذا رأى المســاهم أن الــرد علــى ســؤاله غيــر مقنــع ،احتكــم إلــى الجمعيــة،
ً
وكان قرارهــا فــي هــذا الشــأن نافــذا.

التــي دارت فــي االجتمــاع .وتــدون المحاضــر بصفــة منتظمــة عقــب كل

يــرأس اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين رئيــس مجلــس

اجتمــاع فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعيــة وأميــن ســرها وجامــع
األصــوات.

اإلدارة أو نائبــه عنــد غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه
لذلــك فــي حــال غيــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه.
الجدول( )٢٦سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية العمومية :

م

االسم

1

احمد حمود ابراهيم الذياب

2

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

3

جورج عبدالكريم جورج موسى

4

طه محمد عبدالواحد ازهرى

5

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى

6

احمد حسن احمد على

سجل حضور الجمعية المنعقدة في

سجل حضور الجمعية المنعقدة في

سجل حضور الجمعية المنعقدة في

2019 /05/ 19م

2019 /06/ 23م

2019 /11/ 21م

حضر

لم يحضر

السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح
تلتــزم الشــركة بتبنــي سياســة لإلفصــاح تضمــن إظهــار جميــع

ً
5.التفاعــل مــع اإلشــاعات :يحظــر تمامــا التفاعــل مــع اإلشــاعات

المعلومــات الالزمــة عــن الشــركة ،دون أي تأخيــر ،والتــي تهــم األطــراف

أو التوقعــات ،كمــا يحظــر أي محاولــة للتأثيــر علــى آراء أو

المعنيــة ،والجمهــور ،وتلتــزم بجعلهــا فــي متنــاول تلــك األطــراف فــي

اســتنتاجات المحلليــن.

الوقــت المناســب ،وبعــدل ،بحيــث يتســنى اتخــاذ القــرارات المناســبة،
المبنيــة علــى معلومــات صحيحــة ودقيقــة.

ضوابط اإلفصاح
ُ
1.التوقيــت :يجــب أن تفصــح الشــركة للجمهــور عــن أي معلومــات
ّ
أو تطــور جوهــري منصــوص عليــه فــي المــادة ( )17أدنــاه قبــل
نصــف ســاعة علــى األقــل مــن بدايــة فتــرة التــداول.
2.الدقــة :تلتــزم الشــركة بــأن يكون أي إفصــاح منها للمســاهمين
ً
ً
ُ
مضلل.
والهيئــة واضحــا وصحيحا وغيــر
ٍ
3.طــرق اإلفصــاح :يتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات للمســاهمين
عــن طريــق الموقــع االلكترونــي للســوق الماليــة «تــداول».
4.ســرية المعلومــات المؤثــرة علــى الســهم :يجــب اإلفصــاح
عــن المعلومــات التــي تؤثــر علــى ســعر ســهم الشــركة ،ويجــب
التعامــل بســرية تامــة مــع أي معلومــة ،حتــى يتــم نشــرها
للمســاهمين.

اإلفصاح عن التطورات الجوهرية
1.يجــب عــى الرشكــة أن تبلــغ الهيئــة والجمهــور مــن دون تأخــر بــأي
تطــورات جوهريــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطها وال تكــون معرفتهــا
متاحــة لعامــة النــاس وتؤثــر فــي أصولهــا وخصومهــا أو فــي وضعها
المــايل أو فــي المســار العــام ألعمالهــا أو مجموعتهــا ويمكــن:

•

أن تــؤدي إلــى تغيــر فــي ســعر األوراق الماليــة المدرجــة مــن

قبــل الشــركة؛ أو
ً
ً
أن تؤثــر تأثيــرا ملحوظــا فــي قــدرة الشــركة علــى الوفــاء

•

بالتزاماتهــا المتعلقــة بــأدوات الديــن.
ولتحديــد التطــور الــذي يقــع ضمــن نطــاق هــذه المــادة ( ،)17يجــب
ّ
علــى الشــركة أن تقــدر هــل مــن المحتمــل ألي مســتثمر أن يأخــذ فــي
االعتبــار ذلــك التطــور عنــد اتخــاذ قــراره االســتثماري فــي األوراق الماليــة
التــي تصدرهــا الشــركة.
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2.مــن التطــورات الجوهريــة الــي يجــب عــى الرشكــة اإلفصــاح عنهــا،

اإلفصاح عن المعلومات المالية

عــى ســبيل المثــال ال الحــر ،اآلتــي:

•

1.يجــب أن يعتمــد مجلــس اإلدارة القوائــم الماليــة األوليــة
ّ
والســنوية للشــركة وأن يوقــع عليهــا رئيــس مجلــس اإلدارة

أي صفقــة لشــراء أصــل أو بيعــه بســعر يســاوى أو يزيــد علــى
ً
( )%10مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة
أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا

والرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي ،وذلــك قبــل نشــرها

أحــدث.

وتوزيعهــا علــى المســاهمين وغيرهــم.

•

أي مديونيــة خــارج إطــار النشــاط العــادي للشــركة بمبلــغ
ً
يســاوي أو يزيــد علــى ( )%10مــن صافــي أصولهــا وفقــا آلخــر

2.يجــب أن تقــدم القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية وتقريــر

قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية

مجلــس اإلدارة المشــار إليــه فــي المــادة ( )19إلــى الهيئــة فــور

مراجعــة ،أيهمــا أحــدث.

اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.

•

3.تعلــن الشــركة  -عبــر التطبيقــات اإللكترونيــة التــي تحددهــا

أي خســائر تســاوي أو تزيــد علــى ( )%10مــن صافــي أصــول
ً
الشــركة وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم

الهيئــة  -قوائمهــا الماليــة األوليــة والســنوية فــور اعتمادهــا من

ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث.

مجلــس اإلدارة وال يجــوز نشــر هــذه القوائــم علــى المســاهمين أو

أي تغيــر كبيــر فــي بيئــة إنتــاج الشــركة أو نشــاطها يشــمل،

غيرهــم قبــل إعالنهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة

•

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،وفــرة المــوارد وإمكانيــة الحصــول
عليهــا.

(تــداول).

•

ّ
4.يجــب علــى الشــركة أن تــزود الهيئــة وتعلــن للمســاهمين

تغيــر الرئيــس التنفيــذي للشــركة أو إجــراء أي تعديــل علــى
تشــكيل أعضــاء مجلــس اإلدارة.

قوائمهــا الماليــة األوليــة التــي يجــب إعدادهــا وفحصهــا وفقــا

•

أي نــزاع بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو وســاطة

لمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين

إذا كان مبلــغ النــزاع يســاوي أو يزيــد علــى ( )%5مــن صافــي
ً
أصــول الشــركة وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو

القانونييــن ،وذلــك فــور اعتمادهــا وخــال فتــرة ال تتجــاوز ()30
ً
يومــا مــن نهايــة الفتــرة الماليــة التــي تشــملها تلــك القوائــم.

•

قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث.

5.يجــب علــى الشــركة أن تــزود الهيئــة وتعلــن للمســاهمين عــن

أي حكــم قضائــي صــادر ضــد مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه ،إذا
ً
كان موضــوع الحكــم متعلقــا بأعمــال مجلــس اإلدارة أو أحــد

قوائمهــا الماليــة الســنوية التــي يجــب إعدادهــا ومراجعتهــا
ً
وفقــا لمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية

أعضائــه فــي الشــركة.

•

للمحاســبين القانونييــن وذلــك فــور اعتمادهــا وخــال فتــرة ال

الزيــادة أو النقصــان فــي صافــي أصــول الشــركة بمــا يســاوي أو
ً
يزيــد علــى ( )%10وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو

•

تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية التــي

قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث.

تشــملها تلــك القوائــم .ويجــب علــى الشــركة أن تــزود الهيئــة

الزيــادة أو النقصــان فــي إجمالــي أربــاح الشــركة بمــا يســاوي أو
ً
يزيــد علــى ( )%10وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

•

وتعلــن للمســاهمين هــذه القوائــم الماليــة الســنوية خــال
ً
ً
مــدة ال تقــل عــن  15يومــا تقويميــا قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة

الدخــول فــي عقــد إيراداتــه مســاوية أو تزيــد علــى ( )%5مــن
ً
إجمالــي إيــرادات الشــركة وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية

العامــة الســنوية للشــركة.

مراجعــة ،أو اإلنهــاء غيــر المتوقــع لذلــك العقــد.

•

اإلفصاح عن المعلومات المالية

أي صفقــة بيــن الشــركة وطــرف ذي عالقــة أو أي ترتيب تســتثمر

بموجبــه كل مــن الشــركة وطــرف ذي عالقــة فــي أي مشــروع
ً
أو أصــل أو تقــدم تمويــا لــه إذا كانــت هــذه الصفقــة أو الترتيــب
مســاوية أو تزيــد علــى ( )%1مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة وفقــا

•

آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

ً

ً

يجــب علــى الشــركة أن تــزود الهيئــة وتعلــن للمســاهمين خــال فترة
ً
ً
ال تتجــاوز ( )75يومــا تقويميــا مــن نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية تقريــرا
ً
ً
صــادرا عــن مجلــس اإلدارة يتضمــن عرضــا لعملياتــه خــال الســنة الماليــة

أي انقطــاع فــي أي مــن النشــاطات الرئيســة للشــركة أو

األخيــرة ،وجميــع العوامــل المؤثــرة فــي أعمالهــا ،التــي يحتــاج إليهــا

شــركاتها التابعــة يســاوي أو يزيــد علــى ( )%5مــن إجمالــي
ً
إيراداتهــا وفقــا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

المســتثمر ليتمكــن مــن تقويــم أصــول المصــدر وخصومــه ووضعــه
المالــي .ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة علــى اآلتــي:
1.وصــف ألنــواع األنشــطة الرئيســة للشــركة وشــركاتها التابعــة،
وفــي حالــة وصــف نوعيــن أو أكثــر مــن النشــاط يجــب إرفــاق
بيــان بــكل نشــاط وتأثيــره فــي حجــم أعمــال الشــركة التجاريــة
وإســهامه فــي النتائــج.

ً
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2.وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة (بمــا فــي ذلــك
التغييــرات الهيكليــة للشــركة أو توســع أعمالهــا أو وقــف
عملياتهــا والتوقعــات المســتقبلية ألعمــال الشــركة وأي
مخاطــر تواجههــا).
3.المعلومــات المتعلقــة بــأي مخاطــر تواجههــا الشــركة (ســواء
أكانــت مخاطــر تشــغيلية أم مخاطــر تمويليــة ،أم مخاطــر
الســوق) وسياســة إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا.
4.خالصــة علــى شــكل جــدول أو رســم بيانــي ألصــول الشــركة
وخصومهــا ونتائــج أعمالهــا فــي الســنوات الماليــة الخمــس
األخيــرة أو منــذ التأســيس ،أيهمــا أقصــر.

أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك.
15.وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلة
للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب ،أو
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.
16.وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة
ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد ،وقيمــة األوراق الماليــة
المتبقيــة ،مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي
اشــترتها الشــركة وتلــك التــي اشــترتها المجموعــة.
ُ
17.عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــال الســنة
ً
الماليــة األخيــرة ،وســجل حضــور كل اجتمــاع موضحــا فيــه

5.تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.
6.إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج
الســنة الســابقة أو أي توقعــات أعلنتهــا الشــركة.
7.إيضــاح ألي اختــاف عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة

أســماء الحاضريــن.
18.وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.
19.معلومــات تتعلــق بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا
فيهــا ،أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة

الســعودية للمحاســبين القانونيين.
8.اســم كل شــركة تابعــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة الشــركة
فيهــا ونشــاطها الرئيســي ،وبلــد المركــز الرئيســي لعملياتهــا،
والدولــة محــل تأسيســها.

الشــركة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر المالــي التنفيــذي أو
ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم ،وإذا لــم توجــد أعمــال أو
عقــود مــن هــذا القبيــل فعلــى الشــركة تقديــم إقــرار بذلــك.
20.بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس
إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض.

9.تفاصيــل األســهم وأدوات الديــن الصــادرة لــكل شــركة تابعــة
للشــركة.
10.وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح.
11.وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي
التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
وكبــار التنفيذييــن وأقرباءهــم) أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق،
وأي تغيــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة األخيــرة.

21.بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي
الشــركة عــن أيــة حقــوق فــي األربــاح.
22.بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســتحقة لســداد أي
زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ،مــع وصــف
موجــز لهــا وبيــان أســبابها.
23.بيــان بقيمــة أي اســتثمارات أو احتياطيــات أنشــأت لمصلحــة
موظفــي الشــركة.

12.وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب
تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن
وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن
مجموعتهــا ،وأي تغيــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق
خــال الســنة الماليــة األخيــرة.
13.المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة (ســواء
أكانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب أو خــاف ذلــك) ،وكشــف
بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة ومجموعتهــا وأيــة مبالــغ
ً
دفعتهــا الشــركة ســدادا لقــروض خــال الســنة .وفــي حالــة
عــدم وجــود قــروض علــى الشــركة ،علــى الشــركة تقديــم إقــرار
بذلــك.
14.وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق
ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة
أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة مــع إيضــاح

24.إقرارات بما يلي:
ُ
أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ُ
ُ
أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس ســليمة ونفــذ

•
•

بفاعليــة.

•

أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة

نشــاطها.
وفــي حــال تعــذر إصــدار أي ممــا ســبق ،يجــب أن يحتــوى التقريــر علــى
إقــرار يوضــح ســبب ذلــك.
25.المعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا بموجــب الئحــة حوكمــة
الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة والتــي تشــتمل:

•

بيــان مــا تــم تطبيقــه مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات

واألحــكام التــي لــم تطبــق وأســباب ذلــك.

ً
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•

أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء اللجــان ،واإلدارة

التنفيذيــة ،ووظائفهــم الحاليــة والســابقة ومؤهالتهــم

تقرير لجنة المراجعة

وخبراتهــم.

1.يجــب علــى الشــركة أن ترفــق بقوائمهــا الماليــة الســنوية
ً
ً
تقريــرا صــادرا عــن لجنــة المراجعــة يتضمــن تفاصيــل أدائهــا

•

أســماء الشــركات المســاهمة التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة

الختصاصاتهــا ومهامهــا المنصــوص عليهــا فــي نظــام

الشــركة عضــوا ً فــي مجالــس إدارتهــا أو مــن مديريهــا.

الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة ،علــى أن يتضمــن توصياتهــا

•

تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي:

ورأيهــا فــي مــدى كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة

عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي ،أو عضــو مجلــس إدارة

وإدارة المخاطــر فــي الشــركة.

تنفيــذي أو عضــو مجلــس إدارة مســتقل.

ً

•

2.يجــب أن يــودع مجلــس اإلدارة نســخا كافيــة مــن تقريــر لجنــة

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه –
ً
وبخاصــة غيــر التنفيذييــن – علمــا بمقترحــات المســاهمين

المراجعــة فــي مركــز الشــركة الرئيســي وأن ينشــر فــي الموقــع

وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا.

اإللكترونــي للشــركة والموقــع اإللكترونــي للســوق عنــد نشــر

وصــف مختصــر الختصاصــات لجــان مجلــس اإلدارة الرئيســية

الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة لتمكيــن مــن يرغــب مــن

•

المســاهمين فــي الحصــول علــى نســخة منــه .ويتلــى ملخــص

ومهامهــا مثــل لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافآت

التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة.

واللجنــة التنفيذيــة مــع ذكــر أســماء هــذه اللجــان ورؤســائها
وأعضائهــا وعــدد اجتماعاتهــا.

•

تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من:

خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآتأعضاء مجلس اإلدارة.

اإلبالغ المتعلق باألوراق المالية

•

يجــب علــى الشــركة إبــاغ الهيئــة والجمهــور مــن دون تأخيــر
بالمعلومــات

اآلتيــة:

والتعويضــات مــن الشــركة يضــاف إليهــم الرئيــس التنفيذي

1.أي تغير مقترح في رأس مالها.

والمديــر المالــي التنفيــذي إن لــم يكونــا مــن ضمــن القائمــة.

2.أي قــرار إعــان أربــاح أو التوصيــة بإعالنهــا أو دفــع حصــص منهــا

وتشــمل المكافــآت والتعويضــات الرواتــب واألجــور

أو إجــراء توزيعــات أخــرى علــى حاملــي األوراق الماليــة المدرجــة

والبــدالت واألربــاح ومــا فــي حكمهــا والمكافــآت الدوريــة

المصــدرة مــن قبلهــا.

أو الســنوية المرتبطــة بــاألداء والخطــط التحفيزيــة قصيــرة

3.أي قــرار بعــدم إعــان أربــاح أو التوصيــة بعــدم إعالنهــا أو بعــدم

أو طويلــة األجــل وأي مزايــا عينيــة أخــرى.

دفــع حصــص منهــا يكــون مــن المتوقــع إعالنهــا أو التوصيــة

.أأي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى

بإعالنهــا أو دفعهــا فــي الســياق المعتــاد لمجريــات األحــداث.

الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافيه أو

4.أي قــرار الســتدعاء أو إعــادة شــراء أو ســحب أو اســترداد أو

تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.

عــرض شــراء االوراق الماليــة التــي تصدرهــا الشــركة ،والمبلــغ

.بنتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة

اإلجمالــي وعــدد ذلــك وقيمتــه.

الداخليــة بالشــركة.

5.أي قــرار بعــدم الدفــع يتعلــق بــأدوات الديــن أو أدوات الديــن

26.إذا كان تقريــر المحاســب القانونــي يتضمــن تحفظــات علــى

القابلــة للتحويــل.

القوائــم الماليــة الســنوية للشــركة ،يجــب أن يوضــح تقريــر

6.أي تغيــر فــي الحقــوق المرتبطــة بــأي فئــة مــن فئــات األســهم

مجلــس اإلدارة تلــك التحفظــات وأســبابها وأي معلومــات

المدرجــة أو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إليهــا.

متعلقــة بهــا.
27.فــي حــال توصيــة مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانوني
قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا ،يجــب أن يحتــوى التقريــر
علــى ذلــك ،مــع بيــان أســباب التوصيــة باالســتبدال.

أحكام متفرقة

•

يجب على الشركة إبالغ الهيئة والجمهور من دون تأخير باآلتي:
 1.أي تغيير في النظام األساسي أو المقر الرئيسي للشركة.
2.أي تغيير للمحاسب القانوني.
ً
3.تقديــم عريضــة تصفيــة أو صــدور أمــر تصفيــة أو تعييــن مصــف
للشــركة أو أي مــن تابعيهــا بموجــب نظــام الشــركات ،أو البــدء
بــأي إجــراءات بموجــب أنظمــة اإلفــاس.
4.صــدور قــرار مــن الشــركة أو أي مــن تابعيهــا بحــل الشــركة أو
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تصفيتهــا ،أو وقــوع حــدث أو انتهــاء فتــرة زمنيــة توجــب وضــع
الشــركة تحــت التصفيــة أو الحــل.
5.اتخــاذ حكــم أو قــرار أو إعــان أو أمــر مــن محكمــة أو جهــة
قضائيــة صاحبــة اختصــاص ســواء فــي المرحلــة االبتدائيــة
ً
أو االســتئنافية ،يمكــن أن يؤثــر ســلبا فــي اســتغالل الشــركة
ألي جــزء مــن أصولهــا تزيــد قيمتــه اإلجماليــة علــى ( )%5مــن
صافــي أصــول الشــركة.
6.الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها.

لغة اإلعالنات واإلشعارات والتقارير
1.يجــب أن تكــون كافــة اإلعالنــات واإلشــعارات والتقاريــر الصــادرة
عــن الشــركة باللغــة العربيــة ويجــوز للشــركة ترجمتهــا إلــى

األشخاص المخولون
ٌ
ُ
يعتبــر كل مــن :رئيــس مجلــس اإلدارة ،والرئيــس التنفيــذي ،هــم
وحدهــم المخولــون بــاإلدالء بالتصريحــات ،والبيانــات ،عــن أعمــال وخطــط
الشــركة ،وكمــا يحــق لبعــض الموظفيــن اإلدالء بالتصريحــات بتفويــض
محــدد مــن المخوليــن المذكوريــن ،وفــق ضوابــط محــددة.

الضوابط الواجب مراعاتها عند االتصال بالجمهور
1.يجــب عــدم اإلدالء بــأي تصريــح ألي وســيلة مــن وســائل
اإلعــام ،أو االتصــال ،إال مــن قبــل المخوليــن بذلــك ،أو المــأذون
لهــم مــن المخوليــن بموجــب تفويــض صريــح.
2.يجــب توخــي الدقــة والحــذر عنــد اإلدالء بــأي تصريــح أو إعــان عــن
أي معلومــة عــن الشــركة ،للجمهــور ،ووســائل اإلعــام ،وأن

اللغــة اإلنجليزيــة.

تكــون تلــك التصريحــات مطابقــة للحقيقــة ،وتعكــس واقــع

2.تكــون اللغــة العربيــة هــي اللغــة المعتمــدة فــي توضيــح
وتفســير كافــة اإلعالنــات واإلشــعارات والتقاريــر .وفــي حــال
وجــود أي تعــارض بيــن النســخة العربيــة والنســخة اإلنجليزيــة،

الشــركة القائــم.
3.علــى الموظفيــن غيــر المخوليــن االمتنــاع عــن اإلدالء بــأي
معلومــات أو بيانــات عــن الشــركة لإلعــام أو الجمهــور نيابــة

يؤخــذ بالنســخة العربيــة.

المحافظة على سرية المعلومات

عــن الشــركة عنــد ســؤالهم.
4.للشــركة أن تحــدد موظفيــن يتــم تفويضهــم مــن قبــل
المخوليــن بالــرد علــى التســاؤالت الــواردة مــن خــارج الشــركة
ً
وفقــا إلجابــات محــدودة ،ومســبقة اإلعــداد فــي مناســبات

1.تعتبــر المعلومــات معلومــات ســرية إذا كانــت مــن المعلومــات

معينــة .

التــي تؤثــر علــى أعمــال الشــركة وال يتوجــب اإلفصــاح عنهــا
بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.
2.علــى الشــركة اتخــاذ الخطــوات الضروريــة لحمايــة أســرارها
التجاريــة ومعلوماتهــا الســرية.

المعلومات الداخلية
1.المعلومــات الداخليــة هــي المعلومــات غيــر المتاحــة للعامــة

3.يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وكبــار التنفيذيــن ،وجميــع

والمتعلقــة بأنشــطة الشــركة وأســهمها والتــي ســتؤثر علــى

موظفــي الشــركة ،كل فيمــا يخصــه ،المحافظــة علــى ســرية

القيمــة الســوقية ألســهم الشــركة بشــكل جوهــري فــي حــال

المعلومــات التــي اطلعــوا عليهــا مــن خــال عالقتهــم

اإلفصــاح عنهــا والتــي تشــمل مــا يلــي:

الرســمية بالشــركة.
4.تكــون المعلومــات معلومــات ســرية أو أســرار تجاريــة ،علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر ،مــا يلــي:

•

فــرص الشــركة االســتثمارية والدراســة المعــدة لهــذه

الفــرص.

•

العقــود واالتفاقيــات محــل التفــاوض مــع ضــرورة التقيــد
ً
ً
بضــرورة اإلفصــاح عنهــا الحقــا وفقــا لمتطلبــات قواعــد
التســجيل واإلدراج والهيئــة.

•

األسرار اإلنتاجية المتعلقة بمنتجات أو خدمات الشركة.

•

المعلومــات التفصيليــة المتعلقــة بتكلفــة منتجــات أو
خدمــات الشــركة.

•

المعلومــات المرتبطــة مباشــرة بالشــركة أو المجموعــة

و أ ســهمهم .

•

المعلومات ذات الطبيعة الخاصة.

•

أي من المعلومات التي تصنف بكونها غير عامة.

•

معلومــات إذا تــم اإلفصــاح عنهــا ســتؤثر علــى القيمــة الســوقية

ألســهم الشــركة.
2.أي شــخص يتمكــن مــن االطــاع علــى المعلومــات الداخليــة ســواء
ً
ً
كان بحكــم قضائــي أو وفقــا لطبيعــة وظيفتــه أو وفقــا للقوانيــن
الداخليــة للشــركة ،يمكــن اعتبــاره شــخص داخلــي.
ً
ً
3.ويعتبر الشخص شخصا داخليا إذا كان من:

•

أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيين واألشــخاص المشــاركين

فــي الرقابــة الداخليــة للشــركة والمجموعة.

•

األشــخاص الذيــن تــم تعينهــم عــن طريــق الشــركة أو المجموعــة

3
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ويكــون مــن ضمــن أدائهــم لوظائفهــم االطــاع علــى
المعلومــات الداخليــة للشــركة.

5.يحــق للشــركة عــدم اإلفصــاح عــن أيــة معلومــات قــد تشــكل
ً
خطــرا علــى وضعهــا التنافســي ،ومــن ذلــك  -علــى ســبيل المثــال -
اإلفصــاح عــن الصفقــات التــي تكــون فــي مراحلهــا التفاوضيــة.

•

المعينين من قبل الجهات الحكومية أو اإلشرافية.

4.يمنــع علــى جميــع األشــخاص الداخلييــن اإلفصــاح عــن المعلومــات
الداخليــة أو مناقشــتها.

 4مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة
الجدول ( :)٢٧قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة:
م

البيان

طبيعة العالقة

طبيعة العقد

قيمة العقد

1

األعمال والعقود التي ستتم
بين الشركة وشركة هنا
للصناعات الغذائية

يشغل رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ-أحمد حمود إبراهيم
الذياب منصب عضو مجلس
ادارة والعضو المنتدب
وأحد مساهمى شركة هنا
للصناعات الغذائية

بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع
تتمثل فى مصغرات القوارير
البالستيكية (البريفورم) واالغطية
البالستيكية للقوارير بمقاسات
واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد
خام وتعبئة وتغليف

 100مليون ريال

2

األعمال والعقود التي
ستتم بين الشركة وشركة
أبناء حمود ابراهيم الذياب
للنقليات

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ -أحمد حمود إبراهيم
الذياب أحد مساهمى شركة
أبناء حمود ابراهيم الذياب

خدمات نقل

3

األعمال والعقود التي ستتم
بين الشركة وبنك الرياض

يشغل نائب رئيس مجلس
اإلدارة االستاذ -طارق
عبدالرحمن صالح السدحان
منصب الرئيس التنفيذى
ببنك الرياض

حساب بنكى وعقد خدمات
واتفاقيات وتسهيالت بنكية

 500الف ريال

-

شروط العقد

مدة العقد

وبدون التمييز او
شروط تفضيلية

سنة

وبدون التمييز او
شروط تفضيلية

سنة

وبدون التمييز او
شروط تفضيلية

سنة
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 .5إقرارات مجلس اإلدارة

»

يؤكد المجلس ويقر أنه:
يقر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة بما يلي -:

»
»أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس ســليمة ونفــذ

»

أن سجالت الحسابات أعدت بشكل صحيح.

»

إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة
فــي  31ديســيمبر 2019م.
الموافقــة علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن اختيــار مراجــع
الحســابات الخارجــي مــن بيــن المرشــحين لمراجعــة القوائــم

بفا عليــة .

الماليــة الســنوية للعــام المالــى 2020م والربــع ســنوية لالربــاع

أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة

المنتهيــة فــي:

•
• 30سبتمبر 2020م
• 31مارس 2021م

نشــاطها.

 30يونيو 2020م

يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة الموقرة بما يلي -:

»

الموافقــة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة

وتحديد أتعابه للعام المالي 2020م واالرباع المشار اليها.

المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م.

»

»

الموافقــة علــى تقريــر مراجــع حســابات الشــركة للســنة الماليــة

المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م.

»
»

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت مــع أطــراف ذات
عالقــة والتوصيــة بالموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي

الموافقة على تعديل الئحة الحوكمة

ســتتم خــال العــام ٢٠٢٠م والترخيــص لهــا.

التصديــق علــى القوائــم الماليــة للشــركة للســنة الماليــة

التوصيــة بتوزيــع أربــاح عــن النصــف الثانــي مــن العــام المالــي

»

المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م.

المنتهــي فــي ٢٠١٩-١٢-٣١م

 .6قضايا الشركة والعقوبات
يؤكد مجلس اإلدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خالل السنة المالية 2019م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها  %5من صافي أصول الشركة.
يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــال الســنة الماليــة 2019م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة
ً
أو ضــد أيــا مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة.
الجدول ( :)٢٨بيان العقوبات المفروضة على الشركة خالل عام 2019م:
م

العقوبة

أسباب المخالفة

الجهة الموقعة للمخالفة

سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل

األثر المالي

1

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

اليوجد

 .7معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2019م
الجدول ( :)٢٩معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي :٢٠١٩
قيمة التعامالت /العقد
م

الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

طبيعة التعامل

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
ادارة والعضو
المنتدب وأحد
مساهمى شركة هنا
للصناعات الغذائية

95,730,068

2

بنك الرياض

األعمال والعقود
التي ستتم بين
الشركة وبنك الرياض

يشغل نائب رئيس
مجلس اإلدارة
االستاذ -طارق
عبدالرحمن صالح
السدحان منصب
الرئيس التنفيذى
ببنك الرياض

0

مبيعات

مشتريات

1,773,334

0

تحصيالت

٩٣,٢٠٠,٠٠٠

0

مدفوعات

-

0

تكاليف اخرى/

مدة العقد

(ايرادات)

-

0

سنة

سنة
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 .8معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2018م
الجدول ( :)٣٠معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي :٢٠١٨
قيمة التعامالت /العقد
م

الطرف ذو العالقة

نوع عالقته بالشركة

طبيعة التعامل

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
ادارة والعضو
المنتدب وأحد
مساهمى شركة هنا
للصناعات الغذائية

98,669,907

2

شركة ابناء حمود
الذياب للنقليات

األعمال والعقود
التي ستتم بين
الشركة وشركة
أبناء حمود ابراهيم
الذياب للنقليات

رئيس مجلس
اإلدارة األستاذ-
أحمد حمود
إبراهيم الذياب أحد
مساهمى شركة
أبناء حمود ابراهيم
الذياب

0

3

بنك الرياض

األعمال والعقود
التي ستتم بين
الشركة وبنك الرياض

4

كبار التنفيذيين

عقد عمل

مبيعات

مشتريات

٦,٤٥١,٧٠٥

285,132

تحصيالت

٩٥,٥٧٠,٥٨٤

0

مدفوعات

-

0

تكاليف اخرى/

مدة العقد

(ايرادات)

-

0

سنة

سنة

يشغل نائب رئيس
مجلس اإلدارة
االستاذ -طارق
عبدالرحمن صالح
السدحان منصب
الرئيس التنفيذى
ببنك الرياض

0

0

0

0

0

سنة

كبار تنفيذيين

0

0

0

0

2,131,930

سنوى
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المسؤولية
االجتماعية

67

المسؤولية االجتماعية
هــى كل مــا تقــوم بــه الشــركة مــن اجــل تعظيــم قيمتهــا المضافــة
والــذى يعــود علــى المجتمــع ككل ،والمســؤولية االجتماعيــة هــى
مســؤولية كل شــخص بالشــركة وليســت مســؤولية ادارة واحــدة او
مديــر واحــد ،وتبــداء المســؤولية االجتماعيــة للشــركة مــن التزامهــا
بالقوانيــن المختلفــة خاصــة مــا يتعلــق بحقــوق العامليــن والحفــاظ علــى
البيئــة وتنميــة المجتمــع.
تتمثل المسؤولية االجتماعية للشركة فى النقاط التالية :

•

التوظيــف والــذى يعــد احــد اهــم مصــادر التنميــة االقتصاديــة
مــن خــال قيــام الشــركة بتوظيــف االفــراد علــى مختلــف
قطاعاتهــا.

•

توفيــر المــوارد والمشــتريات ممــا يســاهم فــى حفــز التنميــة
االقتصاديــة مــن خــال توفيــر مشــترياتها مــن الشــركات
ا لمحليــة

•

االســتثمار المالــى حيــث تقــوم الشــركة باســتثمار االمــوال علــى

اســاس قصيــر او طويــل األجــل والــذى يعــود علــى المجتمعــات
المحليــة بالعديــد مــن الفوائــد

3
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الزكاة والمدفوعات النظامية
فيمــا يلــي المدفوعــات النظاميــة التــي تمــت خــال الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م.
الجدول ( )٣١الزكاة والمدفوعات النظامية:

2019م
البيان
المسدد

المستحق حتى نهاية

مدة العقد

بيان األسباب

 2019ولم يسدد

الزكاة وضريبة الدخل

3,507,119

3,٤٨٨,٣٠٨

زكاة الشركة المسددة عن عام 2018

سبب المستحق ولم يسدد حيث
السداد بعد تقديم االقرار الزكوى
عن عام 2019

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

435,555

31,277

التامينات االجتماعية عن عام 2019
عن موظفى الشركة

المستحق ولم يسدد هو تامينات
شهر ديسمبر وتسدد فى الشهر
التالى لالستحقاق

تكاليف مكتب العمل

778,515

-

رسوم مكتب العمل عن تجديد
االقامات

-

تكاليف تأشيرات

32,000

-

رسوم تاشيرات استقدام عمالة
عدد  16تاشيرة

-

ضريبة القيمة المضافة

3,314,655

رصيد مدين
426,494

ضريبة القيمة المضافة
المستحقة السداد والمسددة
خالل العام

رصيد مستحق لدى الهيئة العامة
للزكاة والدخل

3
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محاور تركيز عمليتنا التشغيلية في 2020م
تتمثل محاور عمليتنا التشغيلية فى عام  2020فى المحاور التالية :

العمالء
قاعدة ً
زيادة ً
محليا ودوليا

ضم منتجات جديدة
الى منتجاتنا سواء فى
مصغرات القوارير او
االغطية البالستيكية

اضافة قطاع جديد
الى قطاعتنا التشغيلية
وهو قطاع الطباعة
والمتوقع تشغيله
خالل الربع الثالث من
عام ٢٠٢٠

3
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شركة زهرة الواحة للتجارة
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالیة

للسنة المنتهية في
 31دیسمبر 2019م

73

ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔﻮزان وﺷﺮﻛﺎه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻮن وﻣﺮاﺟﻌﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻮن

واﺟﮭﺔ اﻟﺮﯾﺎض ،طﺮﯾﻖ اﻟﻤﻄﺎر
ص.ب ۹۲۸۷٦
اﻟﺮﯾﺎض ۱۱٦٦۳
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

ﺗﻠﻔﻮن
ﻓﺎﻛﺲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

+۹٦٦ ۱۱ ۸۷٤۸٥۰۰
+۹٦٦ ۱۱ ۸۷٤۸٦۰۰
www.kpmg.com/sa

رﻗﻢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ

 ٤٦/۱۱/۳۲۳ﺑﺘﺎرﯾﺦ ۱٤٤۲/۹/۷ھـ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ
اﻟرأي
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة") ،اﻟﺷرﻛﺔ"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م ،وﻗواﺋم اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗﻌرض ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا .وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ
ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس
ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ ،ﺑﺣﺳب ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ،وﻋﻧد ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ،وﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً
ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور.

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

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ
أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ )(۱
ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم ) (۱۸-٥واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات.
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر  ۲۰۱۹ﺗم اﻹﻋﺗراف إن إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾرادات
ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﺷﺗﻣﻠت ﻣن ﺑﯾن إﺟراءات أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺑﺈﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﻠﻐت  ٥۱۹٫۸ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ﯾﺗم اﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻧد ﺣﺻول اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ •

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوﻣﺎت واﻟﺣواﻓز،
وﻛذﻟك ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﻣطﺑﻘﺔ؛

•

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﻟﻠﺿواﺑط اﻹدارﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ
إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت؛

اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ وﯾﺗم ذﻟك ﻋﻧد ﻗﺑول وﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣﯾل وإﺻدار ﻓﺎﺗورة اﻟﺑﯾﻊ وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم .۱٥

ﺗم اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛﺄﺣد أﻣور
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧظرا ً ﻟﻛون اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت أﺣد
ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﺟوھرﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ذﻟك ﻣن ﻣﺧﺎطر
ﻛﺎﻣﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺗﺳﺟﯾل اﻻﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺄﻋﻠﻰ •
ﻣن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ.

۲

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وذﻟك ﺑﺗﺣﻠﯾل إﺗﺟﺎھﺎت
اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ھﻧﺎك أي إﺗﺟﺎھﺎت أو ﺗﻘﻠﺑﺎت ھﺎﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻓﺣص
إﺿﺎﻓﻲ؛

•

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻔﺣص ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻹدارة
ﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء إن وﺟدت؛

•

ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراءات ﻗطﻊ ﺣول ﺗوﻗﯾت اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات
ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﻌد ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل وﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ؛

•

اﺳﺗﻔﺳرﻧﺎ ﻣن اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻣﻌرﻓﺗﮭم ﺑﻣﺧﺎطر اﻟﻐش وﺗﺣدﯾد أي ﺣﺎﻻت ﻏش ﻓﻌﻠﯾﺔ
ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻋﻧد إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻣن اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة )ﯾﺗﺑﻊ(

ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ
أﻣر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ )(۲
ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم ) ۱-۲-٦-٥واﻹﯾﺿﺎح رﻗم  (۱۰واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ أرﺻدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ إن إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ أرﺻدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﺷﺗﻣﻠت ﻣن ﺑﯾن إﺟراءات
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ۱٥۹٬۳ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻗﺎﻣت إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣوذج ﺧﺳﺎﺋر اﺋﺗﻣﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻣﺑﺳط ﻟﺗﺣدﯾد اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ أرﺻدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم .۹
• ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ أرﺻدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؛
ﯾﺗﺿﻣن ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﺳﺗﺧدام
اﻹﺗﺟﺎھﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻷرﺻدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ • اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻟﻺﺟراء اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺧﻔﺎض
وﻛذﻟك إﺳﺗﺧدام إﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺟوھرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ
واﻹﻗﺗﺻﺎد ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ.
واﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻟﻺدارة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﯾﻌﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺗﺣﺻﯾل اﻟدﯾون و
ﺗﻘدﯾر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ؛
ﻧظرا ً ﻹﺳﺗﻧﺎد ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘدﯾرات وإﻓﺗراﺿﺎت ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻘد إﻋﺗﺑرﻧﺎ أن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر • ﺗﻘﯾﯾم ﺻﺣﺔ و ﺗﺻﻧﯾف اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  ۹وإﺣﺗﺳﺎب اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ
أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻋﯾﻧﺔ
أرﺻدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﺄﺣد أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻣن ﺑﻧود أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻔواﺗﯾر
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ.
واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة؛

۳

•

ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺟوھرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣداث
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﺳﺎب اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد واﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ
اﻟﺳداد وإﺧﺗﺑﺎر اﻟدﻗﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ؛

•

أﺷرﻛﻧﺎ ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟدﯾﻧﺎ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﮭﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺗﮫ
ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ.

•

ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدﻗﺎت ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻣن أرﺻدة اﻟذﻣم
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م وﻗﻣﻧﺎ
ﺑﺈﺟراءات ﺑدﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود رد ﻣن اﻟﻌﻣﻼء،
ﺗﺿﻣﻧت ﻓﺣص اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠرﺻﯾد وﻛذﻟك
ﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻔﺗرة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ،وﻟﻛﻧﮭﺎ
ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻋﻧﮭﺎ ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻣﺗﺎح ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا.
وﻻ ﯾﻐطﻲ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻻ ﻧُﺑدي أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ذﻟك.
وﺑﺧﺻوص ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣﺔ،
وﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ،ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻣﻊ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،أو ﯾظﮭر ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻧﮭﺎ ﻣﺣرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
ﻋﻧد ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻧﺎ ،إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻓﯾﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ إﺑﻼغ اﻷﻣر
ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،واﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة ﺿرورﯾﺔ،
ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﺳوا ًء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﻋن
اﻹﻓﺻﺎح ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ
ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل واﻗﻌﻲ ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
إن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ھواﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﺳوا ًء ﺑﺳﺑب ﻏش
أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس
ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف
داﺋﻣﺎ ً ﻋن أي ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺟوداً .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗُﻌَد ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن
ﯾﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗوﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ
وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .وﻋﻠﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎ ً:
•

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ
إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻻﺑداء رأﯾﻧﺎ .وﯾﻌد
ﺧطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗواطؤ
أو ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
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ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
۱

اﻟﺗﻧظﯾم واﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﺷﻌﺑﺎن  ۱٤۲٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٦أﻛﺗوﺑر ۲۰۰۳م( ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻓردﯾﺔ .ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻓردﯾﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑرأس ﻣﺎل ﻗدره  ٥۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۷ﺻﻔر ۱٤۳۷ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ
 ۹دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م( .إﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻣن ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۳رﺑﯾﻊ اﻵﺧر ۱٤۳۸ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۷م( ﺑرأس ﻣﺎل ﻗدره  ۸۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .وﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻣن
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲٦ذو اﻟﺣﺟﺔ ۱٤۳۸ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۱۷ﺳﺑﺗﻣﺑر
۲۰۱۷م( ﺑرأس ﻣﺎل ﻗدره  ۱٥۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم ۱۰۱۰۱۹۰۳۹۰
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﺷﻌﺑﺎن ۱٤۲٤ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٦أﻛﺗوﺑر ۲۰۰۳م( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
اﻋﺗﻣدت ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ إدراج اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ﺗداول( ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲٦ذو اﻟﺣﺟﺔ ۱٤۳۸ھـ
)اﻟﻣواﻓﻖ  ۱۷ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۱۷م( .وﺗم اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻣن
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ اﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲رﺑﯾﻊ اﻷول ۱٤۳۹ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۳۰ﻧوﻓﻣﺑر
۲۰۱۷م(.
ﺗزاول اﻟﺷرﻛﺔ أﻧﺷطﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻓرﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧرج ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ۱۰۱۱۰۱٤۰٦۱اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﺟﻣﺎدى اﻵﺧرة ۱٤۳۱ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ٤ﯾوﻧﯾو ۲۰۱۰م(.
ﯾﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﯾﯾد وإﻗﺎﻣﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ،وإﻧﺗﺎج ﻣﺻﻐرات اﻟﻌﺑوات اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وأﻏطﯾﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
ﻟﻠﻘوارﯾر ﺑﻣوﺟب اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ رﻗم  ۱۰٦٤ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۹رﺑﯾﻊ اﻵﺧر ۱٤۳۷ھ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۱۹ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱٦م(.
ﯾﻘﻊ اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
 ۷٤٤۹ﺷﺎرع اﻷﺣﺳﺎء ،اﻟرﺑوة
ص .ب  ،۲۹۸۰اﻟرﯾﺎض ۱۲۸۱٤
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

۲

اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﺻﺎدرة ﺑواﺳطﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺒﻮﯾﺐ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م ﻟﺘﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﺗم اﻋﺗﻣﺎد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻺﺻدار ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ  ۲رﺟب ۱٤٤۱ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ ۲٦ﻓﺑراﯾر ۲۰۲۰م(.

۳

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

۱۰

83

ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٤

اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم
ﯾﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن اﻹدارة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ
ﻟﻺﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إﻻ أن
ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺣول ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﺗطﻠب إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﺟوھرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
إن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻋواﻣل ﺗﺗﺿﻣن ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻠظروف وﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى ،ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻔﺗرات
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل أﺛرت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾرت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
إن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻹدارة ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﻛﺑر
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم إدراﺟﮭﺎ أدﻧﺎه:

۱٤

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﺗم دراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ااﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻓﺗراﺿﺎت ﺣول ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد
وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗﻛﺑدة .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻧد وﺿﻊ ھذه اﻹﻓﺗراﺿﺎت وﺗﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﺑرة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وأوﺿﺎع اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة
ﺗﻘرﯾر وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) ۹إﯾﺿﺎح .(۱۰

۲٤

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭﺎ وآﻻﺗﮭﺎ وﻣﻌداﺗﮭﺎ ﺑﻐرض اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ھذا
اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﮫ ھذه اﻟﻣوﺟودات .ﺗﻘوم
اﻹدارة دورﯾﺎ ً ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أن طرﯾﻘﺔ وﻓﺗرة
اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻣط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات .ھذا وﻟم ﯾﺗم إﺟراء أي ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح .(٦

۳٤

ﻗﯾﺎس اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة
ﺗﺣدد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻓﻖ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘوﯾم اﻛﺗوارﯾﺔ .ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘوﯾم اﻻﻛﺗواري إﺟراء اﻟﻌدﯾد
ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل
اﻟﺧﺻم ،واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﺗب ،وﻣﻌدﻻت اﻟوﻓﯾﺎت .وﻧظرا ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠﺗﻘوﯾم واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ،ﻓﺈن اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ھذه اﻻﻓﺗراﺿﺎت .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ
ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )إﯾﺿﺎح .(۱٦

٤٤

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧزون ﺑﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ واﻟذي ﯾﻣﺛل ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺﺗﻣﺎم وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدرة .ﯾﺟب إﺛﺑﺎت ﻣﺑﻠﻎ ﺷطب وأي ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ وﺟﻣﯾﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧزون ﻛﻣﺻروﻓﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷطب أو ﺗﻛﺑد
اﻟﻣﺻروﻓﺎت )إﯾﺿﺎح .(۹

۱۱
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ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٥

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ھو وارد ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم  ۲۰۱۸م ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر
ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم  ۱٦ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد أدﻧﺎه.
ﺗم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ أدﻧﺎه ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

۱٥
۱۱٥

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات
اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱٦ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﻧﻣوذج واﺣد ﻻﺛﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺣﯾث ﯾﻘوم
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺣﻖ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟذي ﯾﻣﺛل ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ذو اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺗزام اﻹﯾﺟﺎر اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺳداد دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر .ﺗوﺟد إﻋﻔﺎءات اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل وﻋﻘود
اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣوﺟودات ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .ﺗﺑﻘﻰ طرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺟر ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﺣﺎﻟﻲ – أي
ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣؤﺟرون ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر إﻟﻰ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ وﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
ﯾﺣل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ) (۱٦ﻣﺣل اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ
)" (۱۷ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر" ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ )" (٤ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗرﺗﯾب ﻣﺎ ﯾﻧطوي
ﻋﻠﻰ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر" ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )" (۱٥ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ – اﻟﺣواﻓز" ،وﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )" (۲۷ﺗﻘﯾﯾم ﺟوھر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر".
إن ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺳري ﻣﻔﻌوﻟﮫ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۹م .وﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ " ۱٥اﻻﯾراد ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء" ﻓﻲ أو ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر
اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  .۱٦ﻓﺿﻠت إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱٦ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۸م
و ﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر أﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺎت ھﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة أو اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .

 ۲ ۱ ٥اﻟﺗﺣول
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺻﻔﺗﮭﺎ ﻣﺳﺗﺄﺟر أن ﺗطﺑﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺣد اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
• ﻣﻧﮭﺞ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ.
• ﻣﻧﮭﺞ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﻣﻌدل ﺑوﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ.
ﯾطﺑﻖ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﺧﯾﺎر ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘوده.
اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ۱٦
ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۱٦ﻋﻠﻰ ﻣوﺟوداﺗﮭﺎ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ.
وﻧظرا ً ﻷن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟذي ﺗرﺗﺑط ﺑﮫ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﯾﺟﺎر اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،وﺣﯾث أﻧﮫ ﻋﻘد ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻟﻔﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة ،ﻟذا ﻻ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر إﺟراء أي ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل
ﻣﺻروف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣذﻛور وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟدﯾد.
ﻻ ﯾوﺟد أي آﺛﺎر ﺟوھرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﻌرض واﻹﻓﺻﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﮭذا
اﻟﺧﺻوص.
۳۱٥

اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻷﺧرى
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣﻌدﻟﺔ اﻟواردة أدﻧﺎه ﻻ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ:
• ﺗﻔﺳﯾر ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۲۳ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل.
• ﻣﯾزات اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺳﻠﺑﻲ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .(۹
• اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم
.(۲۸
• ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧطﺔ أو اﻟﺗﻘﻠﯾص أو اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم .(۱۹
• اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )دورة ۲۰۱٥م – ۲۰۱۷م( اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم
 ۳ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻻﻋﻣﺎل واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ۱۱اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ۱۲
وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ۲۳ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻗﺗراض.
۱۲
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٥
۲٥

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺻﺎدرة وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺑﻌد
• ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ ﺣول إطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
• ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ۱وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ۸ﺑﺷﺄن ﺗﻌرﯾف اﻟﺟوھري.
• ﺗﻌرﯾف اﻷﻋﻣﺎل )ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .(۳
• ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  ۹وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ۳۹واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ۷
– ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋددة
إن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ھو  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۲۰م ،وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﻛر .اﺧﺗﺎرت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋدم اﻟﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ وﺗﻘوم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑدراﺳﺔ أﺛر ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه.

۳٥

ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

 ۱ -۳ -٥اﻹﺛﺑﺎت واﻟ ﻘ ﯾﺎ س
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣرﺳﻣﻠﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻻﺳﺗﮭﻼك
اﻟﻣﺗراﻛم واﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻷﺟزاء أﺣد ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات أﻋﻣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ ﻛﺑﻧد ﻣﻧﻔﺻل )ﻋﻧﺎﺻر
رﺋﯾﺳﯾﺔ( ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أي أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد أي ﺑﻧود ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت
واﻟﻣﻌدات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.

 ۲ -۳ -٥اﻟ ﻧ ﻔ ﻘﺎت اﻟﻼﺣ ﻘ ﺔ
ﯾﺗم رﺳﻣﻠﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮭذه اﻟﻧﻔﻘﺎت.

 ۳ -۳ -٥اﻻ ﺳﺗ ﮭﻼك
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة إن وﺟدت ،ﺑﺈﺳﺗﺧدام
طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة وﯾدرج اﻹﺳﺗﮭﻼك ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .اﻷراﺿﻲ ﻻ
ﺗُﺳﺗﮭﻠك.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﺑﻧود اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ:
 ۳۳ﺳﻧﺔ
 ۱۰إﻟﻰ  ۱۳٫۳ﺳﻧﺔ
 ٤إﻟﻰ  ٥ﺳﻧﺔ
 ۱۰ﺳﻧوات
 ۱۰ﺳﻧوات
 ٥ﺳﻧوات

ﻣﺑﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت
ﺳﯾﺎرات
أدوات وﻣﻌدات
أﺛﺎث
أﺟﮭزة ﺣﺎﺳب آﻟﻲ

ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻛل ﺗﻘرﯾر وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ھﻧﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك.

۱۳

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

86

ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٥

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

٤٥

اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ

 ۱ -٤ -٥اﻹﺛﺑﺎت واﻟ ﻘ ﯾﺎ س
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وذات ﻋﻣر ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم وأي ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ إن وﺟدت.

 ۲ -٤ -٥اﻹط ﻔﺎ ء
ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻹطﻔﺎء ﻟﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة إن وﺟدت ،ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ
اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋﻣﺎرھﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ،وﯾدرج اﻹطﻔﺎء ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .إن اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة
 ۱۰ﺳﻧوات.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ طرق اﻹطﻔﺎء واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﻠزوم.
٥٥

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑرﺳﻣﻠﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻗﺗﻧﺎء أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج ﻣوﺟودات ﻣؤھﻠﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻹﻗﺗراض ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ ذﻟك اﻷﺻل .ﯾﺗم ﻗﯾد ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻓﯾﮭﺎ
ﻛﻣﺻروف.

٦٥

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ إﻟﻰ :ﻗروض وﺳﻠف وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ
أو اﻟﺧﺳﺎرة وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى.

 ۱ -٦ -٥اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣ ﺷﺗ ﻘ ﺔ  -اﻹﺛﺑﺎت واﻟﺗو ﻗف ﻋن اﻹﺛﺑﺎت
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺷرﻛﺔ طرﻓًﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
ﻟﻸداة.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﻋن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
أو ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺣﻘوق ﻻﺳﺗﻼم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﺣوﯾل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر
وﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري أو اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل أو اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺧﺎطر وﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري وﻻ ﯾﻘوم ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣوﻟﺔ .أي ﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ واﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ أو اﺣﺗﻔظت ﺑﮭﺎ ﯾﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻛﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗف ﻋن إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ أو اﻧﺗﮭﺎءھﺎ .ﯾﺗم إﺟراء
ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾدرج اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط ﻋﻧد وﺟود
ﺣﻖ ﻧظﺎﻣﻲ ﻣﻠزم ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺈﺟراء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻧﯾﺔ
ﻟﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣد.
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٥

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ٦ ٥اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۲ -٦ -٥اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣ ﺷﺗ ﻘ ﺔ  -اﻟ ﻘﯾﺎ س
 ۱ -۲ -٦ -٥اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧ ﺔ
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋدا ً أي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت اﻷوﻟﻲ،
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.

 ۳ -٦ -٥اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣ ﺷﺗ ﻘ ﺔ  -اﻟ ﻘﯾﺎ س
 ۱ -۳ -٦ -٥اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻷﺧرى
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً أي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت .وﺑﻌد اﻹﺛﺑﺎت
اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ھذه اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
۷٥

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ

 ۱ -۷ -٥اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻣ ﺷﺗ ﻘ ﺔ
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﺣول
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺛﻣﺔ دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﯾﺷﺗﻣل اﻟدﻟﯾل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
• اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ اﻟﺳداد ﻟﻠﻣدﯾن،
• إﻋﺎدة ﺟدوﻟﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻻ ﺗﺄﺧذھﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر،
• ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﺗﻌرض اﻟﻣﻘﺗرض أو اﻟ ُﻣﺻدر ﻟﺧطر اﻹﻓﻼس،
• ﺗﻐﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳداد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻘﺗرض أو اﻟﻣﺻدر،
• ﻣﻌطﯾﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻧﻘص ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﮫ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

 ۲ -۷ -٥اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺗﻘرﯾر ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻣوﺟوداﺗﮭﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺧﻼف اﻟﻣﺧزون( ،ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
ھﻧﺎك أي ﻣؤﺷر ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻣؤﺷر ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
وﻟﻐرض اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ أﺻﻐر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣوﺟودات ﺗﻧﺗﺞ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
داﺧﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى أو اﻟوﺣدات
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد .ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﻊ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻛﺑر .ﺗﺳﺗﻧد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ إﻟﻰ
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل ﺧﺻم ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻌﻛس اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎل واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﺻل أو اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸﺻل أو اﻟوﺣدة
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد.
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺿﻣن اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .وﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﮭﺎ أوﻻً ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻓﻲ
اﻟوﺣدة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻧﻘد ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳب.

۱٥

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٥

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۱ -۲ -۷ -٥اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎ ﺳ ﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠ ﻔ ﺔ اﻟﻣط ﻔﺄ ة

ﺗﺄﺧذ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻟﻣوﺟودات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي واﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ .ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻏﯾر
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي .وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ .ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
وﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗوﻗﯾت واﻻﺳﺗرداد وﻣﻘدار
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﺑدة وﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺄن اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ أﻛﺑر أو أﻗل ﻣن اﻟﺗﻲ ﺗم اﻗﺗراﺣﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة وﯾﺗم ﻋﻛﺳﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص .ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرى اﻟﺷرﻛﺔ
ﻋدم وﺟود اﺣﺗﻣﺎل واﻗﻌﻲ ﻻﺳﺗرداد اﻟﻣوﺟودات ،ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ذات اﻟﺻﻠﺔ .وإذا اﻧﺧﻔﺿت ﻗﯾﻣﺔ ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ وﯾﻣﻛن ﻟﮭذا اﻻﻧﺧﻔﺎض أن ﯾﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ً ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﺣدث ﻣﻌﯾن وﻗﻊ ﺑﻌد ﺗﺳﺟﯾل اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم ﻋﻛس ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
 ۸ ٥اﻟﻣﺧزون
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧزون ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺟﺢ ،وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻛﺑدھﺎ ﻣن أﺟل إﺣﺿﺎر اﻟﻣﺧزون إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟراھﻧﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧزون
اﻟﻣﺻﻧﻊ وﺗﺣت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ،ﻓﺈن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺷﻣل ﺣﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ.
ﺻﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻘدرة ﻟﻺﻛﻣﺎل
ﯾﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻘدﱠر ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻧﺎﻗ ً
وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ .ﯾﺟب إﺛﺑﺎت ﻣﺑﻠﻎ أي ﺗﺧﻔﯾض ﻟﻠﻣﺧزون إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ وﺟﻣﯾﻊ ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺧزون
ﻛﻣﺻروف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺧﻔﯾض أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺟب إﺛﺑﺎت ﻣﺑﻠﻎ أي ﻋﻛس ﻷي ﺗﺧﻔﯾض ﻟﻠﻣﺧزون ﻧﺎﺗﺞ ﻋن
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻛﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺳﺟل ﻛﻣﺻروف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻛس.
ﯾﺗم ﺷراء اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﺧﺻوﻣﺎت ﺗﻣﻧﺢ ﻣن اﻟﻣوردﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى  ۱۲ﺷﮭراً .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ھذه
اﻟﺧﺻوﻣﺎت إﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﺳﻧوﯾﺎ ً.
 ۹ ٥اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص إذا ظﮭر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗزام ﺣﺎﻟﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗدي ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾر
ﻣﺑﻠﻐﮫ ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗطﻠب ﺗدﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ھذا اﻻﻟﺗزام وﯾﻛون ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻘدﯾر
ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺻورة ﻣوﺛوﻗﺔ .ﻻ ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺟوھري ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﻌدل ﺧﺻم
ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸﻣوال ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎ ً واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻻﻟﺗزام .وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧﺻم اﻟﻣﺗﻧﺎزل ﻋﻧﮫ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل.
 ۱۰ ٥ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

 ۱ -۱ ۰ -٥اﻟ ﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎ ﻓﻊ ﻗﺻ ﯾر ة اﻷﺟل
اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻎ ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺧﻼل  ۱۲ﺷﮭراً ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﻣوظﻔون اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ.
إن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟور واﻟرواﺗب ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻹﺟﺎزات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ،واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗوﻗﻊ ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﮭراً ﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻓﯾﺗم اﻹﻋﺗراف
ﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘﺎرﯾر وﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت.
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ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٥

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱۰ ٥ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۲ -۱ ۰ -٥اﻟ ﺗزاﻣﺎت ﻣﻧﺎ ﻓﻊ اﻟﺧدﻣ ﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﻧﺢ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣوظﻔﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗﻠطﺑﺎت اﻟﻣﺎدﺗﯾن  ۸۷و ۸۸ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﯾﺳﺗﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎق ھذه اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ،إﻟﻰ اﻟراﺗب اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺑدﻻت ﻟﻠﻣوظف وطول
ﻣدة ﺧدﻣﺗﮫ وﺑﺈﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ .ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ.
ﺧطط اﻟﺗزاﻣﺎت اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾﻘوم ﺧﺑراء اﻛﺗوارﯾون ﻣﺳﺗﻘﻠون ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﺧطط اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ اﺋﺗﻣﺎن اﻟوﺣدة اﻟﻣﺧططﺔ وﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﯾﯾم اﻛﺗواري.
إن اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ھو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﺗﻘرﯾر .وﯾﺣﺳب اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺷﻛل رﺑﻊ ﺳﻧوي ﻣن ﻗﺑل اﻛﺗوارﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
وﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﺑﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺈﺳﺗﺧدام
أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺳﻧدات ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﻓﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺗﻘﺎرب ﺷروط
اﻟﺗزام ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ.
ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ رﺻﯾد اﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة .ﯾﺗم إدراج ھذه اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل أو إدراج اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺧﺑرة واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ
ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﯾﮭﺎ.
 ۱۱ ٥ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﯾﺗﻛون اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻣن اﻟﻧﻘد ﺑﺎﻟﺻﻧدوق وﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر أو أﻗل
واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ دون أي ﻗﯾود.
 ۱۲ ٥اﻟزﻛﺎة
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟزﻛﺎة وﻓﻘﺎ ً ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻓﻖ أﺳﺎس اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .ﯾﺗم
ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺻروف اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻔروﻗﺎت ،إن وﺟدت ،اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟرﺑوط اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟرﺑط.
 ۱۳ ٥اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺳﺎﺋدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت.
ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾل
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر .إن اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻔروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة.
 ۱٤ ٥اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أن ﺗﺟﻧب ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ  ٪۱۰ﻣن أرﺑﺎﺣﮭﺎ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﻧظﺎﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺑﻠﻎ ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  ٪۳۰ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .إن ھذا اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻟﻠﺗوزﯾﻊ .ﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
ﺑﺻورة ﺳﻧوﯾﺔ.
 ۱٥ ٥ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺗﻘﯾد ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.
۱۷
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ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٥

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۱٦ ٥رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌرض رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳﮭم
اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ،إن وﺟدت.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ،إن وﺟدت ﺑﺗﻌدﯾل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ
ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻷﺛر ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
 ۱۷ ٥اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وإﺛﺑﺎت أي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻋﻧد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري )اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺳب ﺑﺎﻟﻔرق
ﺑﯾن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد( ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة .اﻷراﺿﻲ ﻻ ﺗُﺳﺗﮭﻠك.
 ۱۸ ٥إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺞ

طﺑﯾﻌﺔ وﺗوﻗﯾت اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷروط اﻟﺳداد اﻟﮭﺎﻣﺔ

ﻣﺻﻐرات اﻟﻘوارﯾر ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﻋﻧد ﺣﺻول اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ وﯾﺗم ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﺑول
وﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣﯾل .وﯾﺗم ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت إﺻدار اﻟﻔواﺗﯾر وإﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات.
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
وأﻏطﯾﺔ اﻟﻘوارﯾر
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﺈرﺟﺎع اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ واﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺑﺿﺎﻋﺔ أﺧرى ﺟدﯾدة ،وﻻ ﯾﺗم اﻟﺳﻣﺎح
ﺑﺈﺳﺗرﺟﺎع ﻧﻘدي.
ﺗﻌﺗرف اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻹﯾرادات ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ رﻗم ) (۱٥ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﻟﺧﻣس ﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﯾﻌرف اﻟﻌﻘد ﺑﺄﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﯾن طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﯾﻧﺷﺊ ﺣﻘوﻗﺎ ً واﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺧطوة  :۱ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل.
وﯾﺣدد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻛل ﻋﻘد اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ.
اﻟﺧطوة  :۲ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء.

اﻟﺗزام اﻷداء ھو ﻋﻘد ﻣﻊ ﻋﻣﯾل ﻟﻧﻘل ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل.

اﻟﺧطوة  :۳ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ.

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

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘد اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗزام أداء ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوزﯾﻊ ﺳﻌر
اﻟﺧطوة  :٤ﺗﺧﺻﯾص ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗزام أداء ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾﺣدد ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟذي ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﻟوﻓﺎء ﺑﻛل اﻟﺗزام ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻷداء.
اﻟﺧطوة  :٥اﻹﻋﺗراف ﺑﺎﻹﯾرادات.

ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﯾرادات ﻋﻧدﻣﺎ )أو ﻛﻠﻣﺎ( أوﻓت ﺑﺎﻟﺗزام اﻷداء ﻋن طرﯾﻖ ﻧﻘل اﻟﺳﻠﻊ أو
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﻋد ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد.

 ۱۹ ٥اﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗﺳوﯾﻖ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺟﮭود اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ إدارات اﻟﺗﺳوﯾﻖ .ﺗُﺻﻧف
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻷﺧرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﺻروﻓﺎت إدارﯾﺔ .وﯾﺗم إﺟراء ﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻧد اﻟﻠزوم ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻘول ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻌﺔ
وظروف اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
 ۲۰ ٥اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر وﻋواﺋد
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت أﻋﻣﺎل أﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﻐراﻓﻲ ھو اﻟﻘطﺎع اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر وﻋواﺋد
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎﻋﺎت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى .ﺗﺗواﻓﻖ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻋن أﺳس اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣطﺑﻘﺔ ،ﻣﺛل طﺑﯾﻌﺔ وﺗﺄﺛﯾر أي ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﺻدر ﻋﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎرﯾر وﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.
۱۸

ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(

 ٦ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وآﻻت وﻣﻌدات

۱۹

أ -ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر:
أﺟﮭزة ﺣﺎﺳب آﻟﻲ أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
أﺛﺎث
أدوات وﻣﻌدات
ﺳﯾﺎرات
ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت
ﻣﺑﺎﻧﻲ
أراﺿﻲ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
۳۲٦٬۹٦۷٬۳۳٥
۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰
۱٬۱٥۲٬۸۹۹
٥۰۳٬٥۸۲
۲۷٤٬۲۳۳
۲٬۹۳٥٬۲۰۰
۲۳۹٬۹۹۲٬۸۹۱ ۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۹م
۲٤٬۳۱۲٬۰۰۲
۱۸٬۳۸۸٬۲۱۷
۲۲٥٬۳٦٤
۱٦۱٬۱۹٤
۱۸٬۳۰۰
٤۹۲٬٦۰۰
۸۸۲٬۹۲۱
۱٬٤۹٤٬٤۰٦
۲٬٦٤۹٬۰۰۰
إﺿﺎﻓﺎت
)(٥۸٤٬۲۰۱
-)(۸۸٬۸۳٦
)(۳٬٦۳٥
)(۹٬٦۸۰
)(٤۸۲٬۰٥۰
---اﺳﺗﺑﻌﺎدات
)-- (۳٤٬٤۰۰٬۲٦۸
۲٥۷٬۰۸۷
---۲۰٬۹۲۸٬۳۹۰ ۱۳٬۲۱٤٬۷۹۱
-ﺗﺣوﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ )*(
)(۹٦٦٬۷۰۸
)(۹٦٦٬۷۰۸
------اﻟﻣﺣول إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ --
)(۲٬٦٤۹٬۰۰۰
------)-- (۲٬٦٤۹٬۰۰۰
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري
۳٤۷٬۰۷۹٬٤۲۸
۱۳٬۹۷۰٬۲٤۱
۱٬٥٤٦٬٥۱٤
٦٦۱٬۱٤۱
۲۸۲٬۸٥۳
۲٬۹٤٥٬۷٥۰
۲٦۱٬۸۰٤٬۲۰۲ ۳٥٬٤۱٥٬۸٦۷ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
۸۲٬۷٥٥٬٦٦٤
-٦۰۳٬٦۰٥
۱٤٤٬٦۱۹
۱۰٥٬۲٥۸
۱٬۸۱٥٬۰۰۸
۷۷٬۹۳٤٬٤٦۱
۲٬۱٥۲٬۷۱۳
-اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۹م
۲٦٬۸۹٤٬۲٤۸
-۱۸۸٬۹۳۹
٦۱٬۹۷۲
۳۱٬۳۹۰
٥۲٦٬٤٥۸
۲٥٬۲۳٥٬۸۹۰
۸٤۹٬٥۹۹
-إﺿﺎﻓﺎت
)(٥۸٤٬۲۰۱
-)(۸۸٬۸۳٦
)(۳٬٦۳٥
)(۹٬٦۸۰
)(٤۸۲٬۰٥۰
---اﺳﺗﺑﻌﺎدات
۱۰۹٬۰٦٥٬۷۱۱
-۷۰۳٬۷۰۸
۲۰۲٬۹٥٦
۱۲٦٬۹٦۸ ۱٬۸٥۹٬٤۱٦ ۱۰۳٬۱۷۰٬۳٥۱
۳٬۰۰۲٬۳۱۲
-اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
۲۳۸٬۰۱۳٬۷۱۷
۱۳٬۹۷۰٬۲٤۱
۸٤۲٬۸۰٦
٤٥۸٬۱۸٥
۱٥٥٬۸۸٥ ۱٬۰۸٦٬۳۳٤ ۱٥۸٬٦۳۳٬۸٥۱ ۳۲٬٤۱۳٬٥٥٥ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
۲۸٤٬۰٥۲٬۸۰۹
۱٥٬۸۱۱٬۳۰۷
۱٬۰٦۹٬۹۸۹
٥۰۱٬۳۸۲
۲۷۱٬٥٥۳
۲٬۸۷٤٬٦۰۰
۲۱۲٬۳٦٤٬٤٤۸ ۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۸م
٤۳٬۰۳۷٬۹۲٦
۳٥٬۸۸٤٬۱۸٥
٦۷٬۷۱۰
۲٬۲۰۰
۲٬٦۸۰
۱۸٤٬۰۰۰
٦٬۸۹۷٬۱٥۱
--إﺿﺎﻓﺎت
)(۱۲۳٬٤۰۰
----)(۱۲۳٬٤۰۰
---اﺳﺗﺑﻌﺎدات
)-- (۲۰٬۷٤٦٬٤۹۲
۱٥٬۲۰۰
---۲۰٬۷۳۱٬۲۹۲
--ﺗﺣوﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
۳۲٦٬۹٦۷٬۳۳٥
۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰
۱٬۱٥۲٬۸۹۹
٥۰۳٬٥۸۲
۲۷٤٬۲۳۳
۲٬۹۳٥٬۲۰۰
۲۳۹٬۹۹۲٬۸۹۱ ۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
٦۰٬۲۹٤٬۳٦۰
-٤۲۱٬٤۳۳
۹٤٬۳۸۷
۷۸٬۰۸۹
۱٬۳۹٦٬۲٥٤
٥٦٬۷۷۲٬٦۸٤
۱٬٥۳۱٬٥۱۳
-اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر ۲۰۱۸م
۲۲٬٥۷٤٬۲۲۱
-۱۸۲٬۱۷۲
٥۰٬۲۳۲
۲۷٬۱٦۹
٥۳۱٬٦۷۱
۲۱٬۱٦۱٬۷۷۷
٦۲۱٬۲۰۰
-إﺿﺎﻓﺎت
)(۱۱۲٬۹۱۷
----)(۱۱۲٬۹۱۷
---اﺳﺗﺑﻌﺎدات
۸۲٬۷٥٥٬٦٦٤
-٦۰۳٬٦۰٥
۱٤٤٬٦۱۹
۱۰٥٬۲٥۸
۱٬۸۱٥٬۰۰۸
۷۷٬۹۳٤٬٤٦۱
۲٬۱٥۲٬۷۱۳
-اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:
۲٤٤٬۲۱۱٬٦۷۱
۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰
٥٤۹٬۲۹٤
۳٥۸٬۹٦۳
۱٦۸٬۹۷٥ ۱٬۱۲۰٬۱۹۲ ۱٦۲٬۰٥۸٬٤۳۰ ۱۸٬٥٥۳٬۹٥۷ ۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
ب -ﯾﺗﻣﺛل رﺻﯾد اﻻﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘﺎﺑل إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﺗﺧزﯾن آﻟﻲ و ﺷراء ﺧطوط اﻧﺗﺎج وﻗواﻟب ﺣﻘن .وﺗﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺑﻠﻎ  ۳۰٫۸٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي،
وﯾﺗوﻗﻊ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ھذه اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم ۲۰۲۰م .ﺗم رھن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣﻘﺎﺑل ﻗروض ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱۱٥٬٤٥۷٬۸۰۷﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ۳۱
دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ۱۳٤٬۰۱۰٬٥۸۲ :﷼ ﺳﻌودي( )إﯾﺿﺎح  -۱٥ب(.
ج -ﺗﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗودع اﻟﻣرﻛزي واﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺧط إﻧﺗﺎﺟﻲ ﺟدﯾد.

91

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
۷

ﻋﻘﺎر اﺳﺗﺛﻣﺎري
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻘﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
ﯾﺗﻛون اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣن ﺧﻣس ﻗطﻊ أرﺿﻰ ﺑﺎﻟﻣزاﺣﻣﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ اﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  ۲۷٬۲۲٦ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ.
ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ﻣﺑﻠﻎ  ۲٫٦٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي.
ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﺑواﺳطﺔ ﻣﻘﯾم ﻋﻘﺎري ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ )اﻟﻣﻘﯾم :ﺑدر ﻧﺟم اﻟﻣطﯾري،
ﺗرﺧﯾص رﻗم .(۱۲۱۰۰۰۰۳۰۳
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎري اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻛﻣﺳﺗوى  ۲ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .

۸

ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﺗﺗﻣﺛل اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ۱٫۰۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﺗﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻊ إطﻔﺎء
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ۱۲٦٫۳أﻟف ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ۲۷ :أﻟف ﷼ ﺳﻌودي(.

۹

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟﻣﺣول ﻣن أﻋﻣﺎل ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م

٤۹٬٥۰۰
٤۰٬۰۰۰
۹٦٦٬۷۰۸
۱٬۰٥٦٬۲۰۸

٤۹٬٥۰۰
--٤۹٬٥۰۰

اﻹطﻔﺎء اﻟﻣﺗراﻛم:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
إﺿﺎﻓﺎت
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر

۲۷٬٤۱۸
۹۸٬۸۷٥
۱۲٦٬۲۹۳

۱۸٬۸۰۹
۸٬٦۰۹
۲۷٬٤۱۸

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ:

۹۲۹٬۹۱٥

۲۲٬۰۸۲

ﻣﺧزون

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
۲٥٬۰۳۲٬٤۳٥
۱۸٬۳٦٥٬۲۷۰

ﻣواد ﺧﺎم وﻣواد اﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻖ

٤۳٬۳۹۷٬۷۰٥

ﯾﺧﺻم:
ﻣﺧﺻص ﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟﻣﺧزون ﺑطﻲء اﻟﺣرﻛﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻛون ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
۲۰

٤۳٬۳۹۷٬۷۰٥
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۱۹٬۰۳۷٬۷۱۹
۱۳٬٥۸۲٬۰٥۲
۱٤٤٬٦۸٦
۳۲٬۷٦٤٬٤٥۷
-۳۲٬۷٦٤٬٤٥۷
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۹۸۱٬۰۰٥
-)(۹۸۱٬۰۰٥
--
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
 ۱۰ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح (۲٦
ﯾﺧﺻم :اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﻧﺧﻔﺎض ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻌﯾﺎر )(۹
اﻟﻣﻛون ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
۱۳٥٬۳۷۱٬۲۹٦
٤۷٬۲۰۷٬۷۳۱
۱۸۲٬٥۷۹٬۰۲۷
)(۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷
۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۱٥٤٬۲۱۱٬٤۷۸
٤۷٬۰۹۳٬٤۳۰
۲۰۱٬۳۰٤٬۹۰۸
)(۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷
۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۷٬۲٥۰٬۰۰۰
۱٦٬۰۷٥٬۱٤۷
-۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷

۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷

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

 ۱۱ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣﻘدﻣﺔ وذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۱۰۱٬۷۹۸
٤٬٤۲۷٬۳٤۳
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﱠﻣﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن
۲٬۸۲۷٬۳۷۸
٤۲٦٬٤۹٥
ﺿرﯾﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً
۲٬۰۰٤٬٦٦٦
۱٬۰۱۹٬٦٤۲
۱٬۱۱۷٬٦۰٤
۱٬۱۱۷٬٦۰٤
ﺧطﺎب ﺿﻣﺎن )اﯾﺿﺎح (۱۷
-۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳
ﻣوردﯾن  -أرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ )*(
۱۲۳٬٥۰۰
۷۹٬۱٦۳
ﻣوﺟودات أﺧرى
٦٬۱۷٤٬۹٤٦
۲۰٬۱۷۳٬٤۸۰
* ﯾﺗﻣﺛل ھذا اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣورد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ )۲۰۱۸م۱۱٫۱۱۷٫۰۲٤ :
ﺧﺻﻣﺎ ﻣن اﻟرﺻﯾد اﻟداﺋن ﻟﻠﻣورد(.

 ۱۲رأس اﻟﻣﺎل

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﺑﻠﻎ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرح ﺑﮫ واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل  ۱٥۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م:
 ۱٥۰ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣﻘﺳم إﻟﻰ  ۱٥ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﻋﺎدي )۲۰۱۸م ۱٥ :ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﻋﺎدي( ﺑﻘﯾﻣﺔ  ۱۰﷼ ﺳﻌودي
ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد )۲۰۱۸م ۱۰ :﷼ ﺳﻌودي ﻟﻠﺳﮭم اﻟواﺣد(.

 ۱۳اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى

ﯾﺗﻣﺛل اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷرﺑﺎح اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ۲۸٫۸۱۰أﻟف ﷼ ﺳﻌودي
)۲۰۱۸م  ۱۳۰٫۰٤۸أﻟف ﷼ ﺳﻌودي(.

 ۱٤ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى

ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – ﻛﮭرﺑﺎء
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ – إﺳﺗﺷﺎرات
ﻣﺧﺻص ﺗذاﻛر ﺳﻔر
ﻣﺧﺻص إﺟﺎزات
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ )إﯾﺿﺎح (۲٦
أﺧرى
۲۱

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
۱٬۱۱٤٬۳۳۷
۸٥۲٬۰۲۰
۲۹۲٬۲۲۲
۲٥۸٬۰۸۸
٦۱٦٬۸٤۹
٥۷٤٬۰۰۰
۱٬۱۸۰٬۰٤۸
٤٬۸۸۷٬٥٦٤

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۱٬٤۰۸٬۲۲۹
٤۱۸٬۷٥۰
۲۲۷٬۰۷۱
۱۸۹٬۰۰۷
۱۷٬۰۷۳
۲٥٦٬۰۰۰
٦۹۳٬٥۹۹
۳٬۲۰۹٬۷۲۹

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
 ۱٥ﻗروض
أ(

ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱
۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱

ﻗروض ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل )*(

)*( ﯾﺗم إﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻘروض ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ب( ﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
٥۷٬۹٦٦٬۲۳۱
ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ
۷٦٬۰۱٦٬۰۰۰
ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻌودي
۱۳۳٬۹۸۲٬۲۳۱
)(٥٬۱۹٤٬٦۱۰
ﻧﺎﻗﺻﺎً :ﻓواﺋد ﻣؤﺟﻠﺔ
۱۲۸٬۷۸۷٬٦۲۱
ﺗم ﻋرﺿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳
اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول اﻟظﺎھر ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸
اﻟﺟزء اﻟﻣﺗداول اﻟظﺎھر ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
۱۲۸٬۷۸۷٬٦۲۱
۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤
۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۷۲٬۹٤۱٬۰٤۸
۸٤٬۳۹٦٬۰۰۰
۱٥۷٬۳۳۷٬۰٤۸
)(۹٬٥۷۷٬۸۷٦
۱٤۷٬۷٥۹٬۱۷۲
۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲
۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰
۱٤۷٬۷٥۹٬۱۷۲
۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦

إن ﻗرض ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻌودي ﻣﺿﻣون ﻣﻘﺎﺑل أراﺿﻲ وﻣﺑﺎﻧﻲ وآﻻت ﺑﻣﺻﻧﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ دﻓﺗرﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ
 ۱۱٥٫٤٥۷٫۷۰۸﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ۱۳٤٫۰۱۰٫٥۸۲ :﷼ ﺳﻌودي(
وﺗﺳﺗﺣﻖ اﻟﺳداد ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣن  ۱اﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات) .إﯾﺿﺎح (٦
ج( إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘروض
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۲۰۲٬۰٤۱٬۹۷۸
۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻧﺎﯾر
۳٦۱٬۹٤۷٬۸۱٥
٤۰٥٬٥۸۸٬٦٦۷
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﻗروض
)(۳۱۱٬۲۷۹٬۷٥۳) (٤۲۸٬٥۰۰٬۰۲۲
ﺳدادات ﻗروض
۱۳٬۸٦٤٬۸۰۲
۱۳٬۲۷٤٬۱٥۱
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل
)(۸٬۱٦۳٬۲٥٦
)(٦٬۸۱۱٬۷۳۰
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل )ﻣدﻓوﻋﺔ(
۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦
۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
د(

اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
 ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻗروض طوﯾﻠﺔ وﻗﺻﯾرة اﻷﺟل واﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﺑﺳﻘفﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻗدره  ۳۹۱٫۷۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي .وﻗد ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣراﺑﺣﺔ وﺗورق
وذﻟك ﻟﺗﻣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل وﺑﻌض اﻟﺗوﺳﻌﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ﻣﺑﻠﻎ  ۱٤۹٫۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م  ٤۷٫۸ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( .إن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﺳﻧدات ﻷﻣر ﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ .ﺗﺣﻣل اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت رﺳوم ﺗﻣوﯾل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ
اﻟﺳوق ﺳﺎﯾﺑور زاﺋدا ً اﻟﮭﺎﻣش ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗراوح ﺑﯾن )۲۰۱۸م.(٪۱٫۹٥- ٪۱٫۷٥ :
ﺗﺷﺗﻣل اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭدات ﺗﺗﻌﻠﻖ ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،ﺑﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ،وﺗﺗطﻠب ﺣد أدﻧﻰ
ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟذﻟك.
ﺗم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ﺗﺟدﯾد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻘﯾم ﺗﺻل إﻟﻰ
 ۳٥۱٫۸٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي وذﻟك ﺑﮭدف ﺷراء واﺳﺗﯾراد ﻣواد ﺧﺎم وﺗﻣوﯾل رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل وﺗﻣوﯾل اﻟﺗوﺳﻌﺎت
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗم ﺗﺟدﯾد ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻧدات ﻷﻣر ﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ.
 ﺣﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ﺑﻣﺑﻠﻎ ٤٫۰۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ۷٦٫۱۲ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
۲۲
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
 ۱٥ﻗروض )ﯾﺗﺑﻊ(
د(

اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘروض ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭدات ﻣﻌﯾﻧﺔ .إن اﻹﺧﻼل ﺑﮭذه اﻟﺗﻌﮭدات ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻗد ﯾؤدي اﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻔﺎوض .وﺗﻘوم اﻹدارة
ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻌﮭدات ﺑﺻورة ﺷﮭرﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود إﺧﻼل ﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻓﺈن اﻹدارة ﺗﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻻﺟراءات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام.
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘروض اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ھﻲ ﻗروض ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.

۱٦

ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﺗوﺻﯾف اﻟﻌﺎم ﻟﺧطط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣوظﻔﯾن:
َ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺳداد ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ )ﺧطط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة( طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة رﻗم  ۸٤وﻓﻘﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻌودي.
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺻف راﺗب آﺧر ﺷﮭر ﻓﻲ أول ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺟزاء اﻟﺳﻧﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ راﺗب آﺧر ﺷﮭر ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣﻘﺎﺑل ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ /ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أﺟزاء اﻟﺳﻧﺔ.
ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻹﻛﺗوارﯾﺔ:
ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ " ۱۹ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن" ،ﺗم اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ وﺣدة اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﺗﺣدﯾد
اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧطﺔ .وﺑﻣوﺟب ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ،ﺗﺣﺳب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻛل اﺳﺗﺣﻘﺎق ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ أﻋﺿﺎء اﻟﺧطﺔ اﻟذﯾن
ھم ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ .ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ وطول ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم ،وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
آﺧر راﺗب ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻠﻣﮫ اﻟﻣوظف ﻓﻲ ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد .ان إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧطﺔ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ھم ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻣﻠﮭم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم.
اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ،۱۹ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﯾزة وﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض.
إن اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺗﻣﺛل أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣدد اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺔ .إن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﺧطط ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻻ ﯾﺗم ﺗﻣوﯾل ﺧطط
اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺧدﻣﺔ.

 ۱ -۱ ٦اﻟﺣرﻛ ﺔ ﻓﻲ إﻟﺗزام ﻣﻧﺎ ﻓﻊ اﻟﻣوظ ﻔ ﯾن

ﯾﻌرض اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻷرﺻدة اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻣﻊ اﻷرﺻدة اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة:

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣدرج ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋدة
)اﻟﻣﺳدد( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣدرج ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﺧﺳﺎﺋر) /أرﺑﺎح( اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻻﻛﺗواري
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

۲۳

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
۸٦۳٬٤۱۰

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۷۲۳٬۹۲۸

۳۷٤٬۸۹٤
٤۹٬۰۸٤
)(٥٥٬۹۳۱
۳٦۸٬۰٤۷

۲۸٥٬۰۰۸
٤۱٬٥۳٤
)(۱۸٬۰۸۷
۳۰۸٬٤٥٥

۱۰۱٬۲۳۸
۱٬۳۳۲٬٦۹٥

)(۱٦۸٬۹۷۳
۸٦۳٬٤۱۰

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
۱٦

ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۲ -۱ ٦اﻻ ﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾ ﺔ

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر )ﻣﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻛﻣﺗوﺳط ﻣرﺟﺢ(:

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
٪٥٫۲۰
۳٫۷٥٪
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم
٪٥٫٥۰
٥٫۰۰٪
اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟرواﺗب
اﺳﺗﻧدت اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺻﺎءات اﻟﻣﻧﺷورة وﺟداول اﻟوﻓﯾﺎت.

 ۳ -۱ ٦ﺗﺣﻠ ﯾل اﻟﺣ ﺳﺎ ﺳﯾ ﺔ

إن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر ﻹﺣدى اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻹﻛﺗوارﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻓﺗراض ﺑﻘﺎء
اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
ﻧﻘص
زﯾﺎدة
ﻧﻘص
زﯾﺎدة
)۹۸۹٬۰٦٤ (۷٥۹٬۸٥۷
)۱٬٥۳۰٬٥۲٤ (۱٬۱۷۰٬۰۱٤
ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم )ﺗﻐﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ (٪۱
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟرواﺗب )ﺗﻐﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ (۷٥۹٬۲۲۷) ۹۸۷٬۳۷٤ (۱٬۱۷۰٬۳٦۹) ۱٬٥۲٥٬۸۹۸ (٪۱
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻻ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺧطﺔ ،إﻻ أﻧﮫ ﯾوﻓر
ﺗﻘدﯾراً ﺗﻘرﯾﺑﯾﺎ ً ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻹﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ.

 ۱۷ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة
 ۱ ۱۷ﻗدﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﻗراراﺗﮭﺎ اﻟزﻛوﯾﺔ ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل )"اﻟﮭﯾﺋﺔ"( ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ۳۱
دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م وﺳددت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟزﻛوﯾﺔ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ .ﻗﺎﻣت ھﯾﺋﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟدﺧل ﺑﻔﺣص اﻹﻗرارات اﻟزﻛوﯾﺔ ﻋن
اﻟﺳﻧوات ﻣن ۲۰۱۲م وﺣﺗﻰ ۲۰۱٦م وﻗد ظﮭر ﻓروﻗﺎت زﻛوﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص ﺑﻘﯾﻣﺔ  ۱٫۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﯾﺋﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻌﺗﻘد إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﻣوﻗف اﻟﺷرﻛﺔ ﻗوي وﻗد ﻗﺎﻣت إدارة
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص زﻛﺎة ﻣﻘﺎﺑل ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺻدار ﺧطﺎب ﺿﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠزﻛﺎة واﻟدﺧل ﻟﺣﯾن اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻻﻋﺗراض ﺑﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة زﻛﺎة ﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾل أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ.
 ۲ ۱۷ﺗم إﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻷﺧرى
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
اﻟرﺑﺢ اﻟزﻛوي ﻟﻠﺳﻧﺔ
وﻋﺎء اﻟزﻛﺎة
 ۳-۱۷ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟزﻛﺎة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻛون ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﺳوﯾﺎت
اﻟﻣﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
۲٤

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
۳۱۷٬۸۱٤٬۲٥۰
)(۲٤۱٬٥۹۲٬٦۳۲
۷٦٬۲۲۱٬٦۱۸
٦۰٬۹٤۱٬۷۰۲
۱۳۷٬۱٦۳٬۳۲۰

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۳٤٤٬۳۰۷٬۰۱۳
)(۲٤٤٬۲۳۳٬۷٥۳
۱۰۰٬۰۷۳٬۲٦۰
۳۹٬٤٦۹٬۷۰۰
۱۳۹٬٥٤۲٬۹٦۰

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
٤٬٦۷۹٬٤۷٦
۳٬٤۸۸٬۳۰۸

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۱٬۷۹۰٬۰۹۲
۳٬٤۸۸٬٥۷٤
۹٦۳٬۷٥۰
٤٬٤٥۲٬۳۲٤
)(۱٬٥٦۲٬۹٤۰
٤٬٦۷۹٬٤۷٦

۳٬٤۸۸٬۳۰۸
)(۳٬٥۰۷٬۱۲۰
٤٬٦٦۰٬٦٦٤
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
 ۱۸ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣواد ﺧﺎم
إﺳﺗﮭﻼك
ﻛﮭرﺑﺎء
رواﺗب وﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ
أﺧرى

 ۱۹ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻧﻘل
ﻋﻣوﻻت ﺑﯾﻌﯾﺔ
رواﺗب وأﺟور
إﺳﺗﮭﻼك
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى

 ۲۰ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ

ﻟﻠ ﺳﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺗ ﮭﯾ ﺔ ﻓﻲ  ۳ ۱دﯾ ﺳﻣﺑر

۲۰۱۹م
۳۷٦٬۲۰۲٬٥۱٤
۲٦٬۳۱۰٬۷۷٦
۱٤٬۰۰۳٬۸۷۱
۷٬٥۹۳٬۲۲۱
۷٬۱۸٦٬۸۰۷
٤۳۱٬۲۹۷٬۱۸۹

۲۰۱۸م
۳۷٦٬۳۳۰٬۹٥٦
۲۲٬۲۸٥٬۹۰۹
۱۳٬۱۰۷٬۰۲۰
٦٬۱۲٦٬۰۰٥
٥٬٦۲٦٬٤۳۱
٤۲۳٬٤۷٦٬۳۲۱

ﻟﻠ ﺳﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺗ ﮭﯾ ﺔ ﻓﻲ  ۳ ۱دﯾ ﺳﻣﺑر

۲۰۱۹م
٦٬۹۷۸٬٥٥۰
۱٥۳٬٤۰۷
٦٥۲٬٤۷۷
۲۸٬۸۰۹
۹٦۱٬۳٦۱
۸٬۷۷٤٬٦۰٤

۲۰۱۸م
٥٬۹۸۲٬۹٦٥
۲۲۹٬٦۷٥
٤۷۷٬۱۹۲
۳۷٬٦۸٤
٥۷۸٬۸۳۹
۷٬۳۰٦٬۳٥٥

ﻟﻠ ﺳﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺗ ﮭﯾ ﺔ ﻓﻲ  ۳ ۱دﯾ ﺳﻣﺑر

۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۱٬۳۲۷٬۷٦۱
۱٬۰٦۰٬۹۷۳
اﺳﺗﺷﺎرات وأﺗﻌﺎب ﻣﮭﻧﯾﺔ
۲٬٥۸۱٬٤٦۰
۳٬٤۸۲٬۷۳٦
رواﺗب وأﺟور
٤۹٤٬٦۱۰
۹۷٬۱۸۹
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ
۲٥۰٬٦۲۸
٦٥۳٬٥۳۸
إﺳﺗﮭﻼك وإطﻔﺎء
۷۳۱٬۰۰۰
۹۳۱٬۰۰۰
ﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑدﻻت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
٦٥٦٬۹۳۱
۹۱٤٬٥۲٦
ﻣﺻروﻓﺎت أﺧرى
٦٬۰٤۲٬۳۹۰
۷٬۱۳۹٬۹٦۲
ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺑوﯾب ﻣﺑﻠﻎ  ۰٬٦۹ﻣﻠﯾون ﻣن أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺑﻧد ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ إﻟﻰ ﺑﻧد ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ
وإدارﯾﺔ ﻋن ﻋﺎم ۲۰۱۸م.

 ۲۱ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدﻓوﻋﺔ

إﻋﺗﻣدت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ  ۱۹ﻣﺎﯾو ۲۰۱۹م ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ،وذﻟك ﺑواﻗﻊ واﺣد ﷼ ﻟﻛل ﺳﮭم وﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ ۱٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻣن اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﺑﻘﺎه ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺗﮫ  ٪۱۰ﻣن رأس اﻟﻣﺎل )۲۰۱۸م ۱٥ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( .ﻛﻣﺎ إﻋﺗﻣدت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ  ۲۱ﻧوﻓﻣﺑر ۲۰۱۹م ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻋن اﻟﻧﺻف اﻻول ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،وذﻟك ﺑواﻗﻊ ﺧﻣﺳﺔ وﺳﺑﻌون ھﻠﻠﺔ ﻟﻛل ﺳﮭم وﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدره  ۱۱٫۲٥ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي ﻣن ارﺑﺎح اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺗﮫ  ٪۷٫٥ﻣن رأس اﻟﻣﺎل .ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻷرﺑﺎح اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن
ﻣﺑﻠﻎ  ۱۳۲٫۷أﻟف ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م۲۰۱۸) .م  ٤۲٫۳أﻟف ﷼ ﺳﻌودي(

 ۲۲اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى
ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻧد وﺟود إﻟﺗزام ﺳﯾﺗﺄﻛد ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل أﺣداث ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺻورة ﻣوﺛوﻗﺔ ﻓﯾﮭﺎ .ﻻ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﻟﻛن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﺑﻠﻐت اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻐطﺎة  ٥٬۱٤۰٬٦۲٥﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ۲۹٫۳۷٦٫۲٦۰ :﷼ ﺳﻌودي(.
ﺑﻠﻐت اﻹرﺗﺑﺎطﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ۱۲٬۲۳۸٬۸۱۸﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺧط إﻧﺗﺎج ﺟدﯾد ۳۱) ،دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ۳٬۷٦۷٬۱۱۳ :﷼ ﺳﻌودي(.
۲٥

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
 ۲۲اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى)ﯾﺗﺑﻊ(
ﺗوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻧدات ﻷﻣر ﺑﻛﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.

 ۲۳رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ
ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ھﻲ ﻧﻔس رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ أي أدوات ﻣﺧﻔﺿﺔ.

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
ﻋدد اﻷﺳﮭم
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﮭم )اﯾﺿﺎح (۱۲
رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺳﮭم اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ )﷼ ﺳﻌودي(

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
٥٦٬٦۳٥٬۸۲۸

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۳٤٬٦٦۲٬۷٤٥

۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰
۳٫۷۸

۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰
۲٫۳۱

 ۲٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯾﻊ أﺻل ﻣﺎ أو دﻓﻌﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام ﻣﺎ ﺿﻣن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻓﺗراض ﺣدوث ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﻧﻘل
اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
•
•

ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ،أو
ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﺗﻔﺿﯾﻼً ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻧد ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ.

ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﺗﻔﺿﯾﻼً ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﺗﻘﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻل أو اﻟﺗزام ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻓﺗراﺿﺎت ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻟﺗﺳﻌﯾر أﺻل أو اﻟﺗزام وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﯾﺔ
أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﺳﻌون ﻷﻓﺿل ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ﯾراﻋﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗدرة اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام
اﻷﺻل ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓﺿل ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ ،أو ﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﻌﮫ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرك آﺧر ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻷﺻل ﺑﺄﻋﻠﻰ
وأﻓﺿل ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ طرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠظروف واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗوﻓﯾر ﻣﻌطﯾﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام
اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.
ﺗﺻﻧف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳل
اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .واﻟﻣﺑﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟذي ﯾﻣﺛل أھﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻛﻛل:
اﻟﻣﺳﺗوى  :۱أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﺑدون ﺗﻌدﯾل( ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى  :۲ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﺑﺧﻼف اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول اﻟذي ﯾﻣﻛن
ﻣﻼﺣظﺗﮫ إﻣﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة.
اﻟﻣﺳﺗوى  :۳ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ(.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗﻛرر ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷرات
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن  ۱و ،۲ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد ﺣدث ﺗﺣوﯾل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻣن
ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﺻﻧﯾف )ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌطﯾﺎت ﺟوھري ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﻛل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر.
ﻟﻐرض إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺣددت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ وﺳﻣﺎت وﻣﺧﺎطر
اﻷﺻل أو اﻻﻟﺗزام وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﮭرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼه.
۲٦
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ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
 ۲٤اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﯾﻌرض اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم ﻓﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗدرج ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗم
ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﺗﻘﺎرب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ.

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
ﻣوردﯾن – أرﺻدة
ﻣدﯾﻧﺔ )إﯾﺿﺎح(۱۱
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗروض
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻗروض
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻗروض – اﻟﺟزء
اﻟﻣﺗداول
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗروض
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻗروض
طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
ﻗروض– اﻟﺟزء
اﻟﻣﺗداول
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﻼﺧر

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل
اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل
اﻟﻼﺧر

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺳﺗوى
۱

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى
۲

اﻟﻣﺳﺗوى
۳

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰
۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤

۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰
۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤

۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰
۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤

۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳

۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳

۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳

۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷

۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷

۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷

۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱

۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱

۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱

۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳

۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳

۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳

٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸

٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸

٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸

۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸
۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰

۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸
۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰

۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸
۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺳﺗوى
۱

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى
۲

اﻟﻣﺳﺗوى
۳

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱
۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲
۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳

۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱
۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲
۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳

۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱
۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲
۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳

۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤

۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤

۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤

۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲

۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲

۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲

۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰

۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰

۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰

۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲
۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸

۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲
۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸

۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲
۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸

 ۲٥إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
• ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن؛
• ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ و
• ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
۲۷

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
 ۲٥إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۱ -۲ ٥اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدار ة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻣﺟﻠ س اﻹدار ة

ﯾﻛون ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺋوﻻً ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻋن وﺿﻊ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ .ﯾﻛون
ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗطوﯾر وﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﯾﺗم وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﺗﺣدﯾد وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ووﺿﻊ اﻟﺣدود واﻟﺿواﺑط
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﻣوﺿوﻋﺔ .ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت وأﻧظﻣﺔ إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺗﻌﻛس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ظروف اﻟﺳوق وأﻧﺷطﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .وﺗﮭدف اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﯾﯾر
وإﺟراءات اﻟﺗدرﯾب واﻹدارة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻣﻧﺿﺑطﺔ وﺑﻧﺎءة واﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾدرك ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣوظﻔﯾن أدوارھم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم.

ﻟﺟﻧ ﺔ اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ

ﺗﺗوﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات اﻟﺷرﻛﺔ
ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ
اﻟﺷرﻛﺔ.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎ ً ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ وطرق اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ اﻹدارة:

 ۲ -۲ ٥ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺟز اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋن اﻟوﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،وﺗﻧﺷﺄ ﺑﺻورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺛل
اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﯾﺗﺄﺛر ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺻورة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﯾل .إﻻ أن اﻹدارة ﺗﺿﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ
أﯾﺿًﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻌﺛر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻌﻣﯾل
واﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾزاول ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻣﻼء أﻧﺷطﺗﮭم.
ﻗﺎم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺋﺗﻣﺎن ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﻘﯾﯾم ﻛل ﻋﻣﯾل ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﻗدرﺗﮫ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑل
اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﮫ وﻗﺑوﻟﮫ ﻛﻌﻣﯾل ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ .ﺗﺷﺗﻣل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗوﻓرھﺎ وﻓﻲ ﺑﻌض
ﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ.
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻌرﺿﮭﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ وﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻔﺗرة
اﻟﺳداد ﺗﻛون  ۱۲۰ﯾوﻣﺎ ً ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺧﺻص ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﯾﻣﺛل أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
)إﯾﺿﺎح .(۱۰

ھﻧﺎك ﻣوﺟودات ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۱۹۷٫۷ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ۱۹٤٫٦ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٤۸۹٬۷ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ٤۷۷٫۸ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﺧﺎطر
اﻻﺋﺗﻣﺎن .إن اﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت -۲-۲٥
 ۱و .۲-۲۷
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱
۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲
۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤
ﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
-۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳
ﻣوردﯾن – أرﺻدة ﻣدﯾﻧﺔ )إﯾﺿﺎح(۱۱
۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳
۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷
۲۸
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
۲٥

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۲ -۲ ٥ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۱ -۲ -۲ ٥اﻟﺟود ة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺔ

ﺗﺗﺿﻣن أرﺻدة اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،رﺻﯾد ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٦۱٬٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۳۱
دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ٦۹٬۸ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﯾﺧص ﻋﻣﯾﻠﯾن ﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﺷرﻛﺔ.
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﻛﺎن ﺗﺣﻠﯾل أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م
۱۰۰٬۱٥۱٬۲۱۲
ﻣﺗداوﻟﺔ )ﻟﯾﺳت ﻣﺗﺄﺧرة(
٤۷٬۰۸۹٬۲٦٤
 ۹۰-۱ﯾوم
۹٬۲۸۹٬۲۳۳
 ۱۸۰-۹۱ﯾوم
۸٬٤۷۱٬٥٤۹
ﻣن  ۲۷۰-۱۸۱ﯾوم
۳٬۸۳٦٬۲۱۷
ﻣن  ۳٦۰-۲۷۱ﯾوم
۱۳٬۷٤۱٬٥٥۲
أﻛﺛر ﻣن ﻣن  ۳٦۰ﯾوم
۱۸۲٬٥۷۹٬۰۲۷
اﻟرﺻﯾد

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۱۱۸٬٤۰۷٬٤۹۸
۳۸٬٦۳٥٬۲۰۲
۲۱٬۳٤۹٬۲۸۷
٦٬۸٦۸٬۹۱٦
۱٬۹٤۱٬٤۱٦
۱٤٬۱۰۲٬٥۸۹
۲۰۱٬۳۰٤٬۹۰۸

ﺗرى اﻹدارة أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻌرض ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ واﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻷﻛﺛر ﻣن  ۹۰ﯾوﻣﺎ ً ﻣﺎ ﺗزال ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل
ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﺳﻠوك اﻟﺳداد اﻟﺳﺎﺑﻖ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻛذﻟك ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷرﺻدة اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻷﻛﺛر
ﻣن ۲۷۰ﯾوم )۲۰۱۸م ۳٦۰ :ﯾوم( .ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣﺧﺻص دﯾون ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﮭﺎ  ۲۳٫۳۲٥٫۱٤۷﷼ ﺳﻌودي
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م )اﯾﺿﺎح ۲۰۱۸) .(۱۰م  ۲۳٫۳۲٥٫۱٤۷﷼ ﺳﻌودي(
ﺗﺣﺗﻔظ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ ﻗدره  ۲٥٫٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م:
 ۱٦٫۲ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻟدى ﺑﻧوك ذات ﺗﺻﻧﯾف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾد ،ﻗﺎﻣت ادارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﻠﻎ  ۲۰ﻣﻠﯾون ﷼
ﻣن اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗﺎح ﻓﻰ ودﯾﻌﺔ اﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟدى أﺣد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.

 ۳ -۲ ٥ﻣﺧﺎطر اﻟ ﺳﯾوﻟ ﺔ
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم
ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺳداد ﻧﻘدا ً أو ﻣن ﺧﻼل ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى .ﺗﺗﻣﺛل طرﯾﻘﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ،
وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ،ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ،ﺑﺄن ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﯾوﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺣﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻏﯾر
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،دون ﺗﻛﺑد ﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺿر ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺗﮭدف اﻟﺷرﻛﺔ أن ﯾﻛون ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺧﻼف اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣدى  ۹۰ﯾوﻣﺎ ً ﻗﺎدﻣﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟداﺧﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
واﻷﺧرى.
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗﺑﻠﻎ  ۱٤۹٫۹ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ٤۷٫۸ :ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ )إﯾﺿﺎح  -۱٥د(.

۲۹

3

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
۲٥

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼً ﻟﻼﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م.

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م

ﻣط ﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﻟﯾ ﺔ ﻏﯾر
ﻣ ﺷﺗ ﻘﺔ

ﻗروض
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م

ﻣط ﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﻟﯾ ﺔ ﻏﯾر
ﻣ ﺷﺗ ﻘﺔ

ﻗروض
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
وذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى

أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
واﺣدة

۱٥۹٬٥۷۹٬۹۰۹
۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸

ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ
 ۳ﺳﻧوات

۷۱٬۷٥۲٬۷٤۳

ﻣن  ۳إﻟﻰ
 ٥ﺳﻧوات

۱۰٬٦۳۰٬۰۰۰

ﻓواﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻟﻔﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

٥٬۱۹٤٬٦۱۰

٤٬۸۸۷٬٥٦٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲ ۲٤۷٬۱٥۷٬۲٦۲
۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸
۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸
٤٬۸۸۷٬٥٦٤

٤٬۸۸۷٬٥٦٤

۱۷۸٬۱۰۲٬۰۸۱

۷۱٬۷٥۲٬۷٤۳

۱۰٬٦۳۰٬۰۰۰

٥٬۱۹٤٬٦۱۰

۲٦۰٬٤۸٤٬۸۲٤ ۲٦٥٬٦۷۹٬٤۳٤

أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ
واﺣدة

ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ
 ۳ﺳﻧوات

ﻣن  ۳إﻟﻰ
 ٥ﺳﻧوات

ﻓواﺋد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻟﻔﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

۱٤٥٬٦۱٤٬۹٦۳
۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲

۷٤٬۳٥٤٬۹٦۹
--

۳۸٬٤٤۱٬٦٥٤
--

۹٬٥۷۷٬۸۷٦
--

۲٦۷٬۹۸۹٬٤٦۲
۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲

۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦
۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲

۳٬۲۰۹٬۷۲۹

--

--

--

۳٬۲۰۹٬۷۲۹

۳٬۲۰۹٬۷۲۹

۱٦٦٬٤۹۲٬۷۸٤

۷٤٬۳٥٤٬۹٦۹

۳۸٬٤٤۱٬٦٥٤

۹٬٥۷۷٬۸۷٦

۲۸۸٬۸٦۷٬۲۸۳

۲۷۹٬۲۸۹٬٤۰۷

ﻻ ﺗوﺟد ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺧﺎطر ﺳﯾوﻟﺔ ھﺎﻣﺔ.

 ٤ -۲ ٥ﻣﺧﺎطر اﻟ ﺳو ق

ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﻣﺛل أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وأﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم ﻋﻠﻰ إﯾرادات اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ أدواﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﮭدف إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق إﻟﻰ إدارة وﺿﺑط اﻟﺗﻌرض
ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌﺎﺋد اﻷﻣﺛل.
ﺗﺗﻛون ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ھﻲ :ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت ،ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣﺧﺎطر اﻷﺳﻌﺎر
اﻷﺧرى.

 ۱ -٤ -۲ ٥ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾ ﺔ

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ھﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻌرض ﻗﯾﻣﺔ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠب ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .إن اﻟﺷرﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل ،ﻧظرا ً
ﻷن ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟوھرﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ .وﺣﯾث أن ﺳﻌر ﺻرف اﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺛﺑت
ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯾس ھﻧﺎك أي ﻣﺧﺎطر ھﺎﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻدة اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ.

 ۲ -٤ -۲ ٥ﻣﺧﺎطر أ ﺳﻌﺎر اﻟ ﻔﺎﺋد ة

ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ھﻲ اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳوﻗﯾﺔ.

ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل .إن اﻟﻘروض اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﺑﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣﺗﻐﯾرة ﺗﻌرض
اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
اﻟزﯾﺎدة /اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻌﻣوﻻت
)(۲٬٤۱۹٬٦۲۷
۱۰۰+
﷼ ﺳﻌودي
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
۲٬٤۱۹٬٦۲۷
۱۰۰﷼ ﺳﻌودي
)(۲٬٥۸٤٬۱۱٦
۱۰۰+
﷼ ﺳﻌودي
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
۲٬٥۸٤٬۱۱٦
۱۰۰﷼ ﺳﻌودي
۳۰
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)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
۲٥

إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

 ۳ -٤ -۲ ٥إدار ة رأ س اﻟﻣﺎل
ﺗﺗﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأس ﻣﺎل ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟداﺋﻧﯾن واﻟﺳوق
واﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ .ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣراﻗﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس )ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﻌدل( ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ )ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﻌدل( .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك "اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل" و"طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل" ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ( ﻧﺎﻗﺻﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻛـ "ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ" ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ زاﺋدا ً ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﻌدل.
ﻛﺎﻧت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ھﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﻣﻌدل إﻟﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﺗدﻟﺔ .وﻛﺎﻧت ﻧﺳب
اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦
۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض
)(۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲
)(۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤
ﺧﺻم :اﻟﻧﻘد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮫ
۲٤۱٬۷۹۱٬۱٦٤
۲۱٦٬٥۸٦٬۰۹۸
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﻌدل )أ(
۱۹۲٬۸۹۸٬۷۷۸
۲۲۳٬۱۸۳٬۳٦۸
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
٤۳٤٬٦۸۹٬۹٤۲
٤۳۹٬۷٦۹٬٤٦٦
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﻌدﻟﯾن )ب(
٪٥٦
%٤۹
ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﻣﻌدل ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ )أ( ) /ب(

۲٦

وﺗﮭدف اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻧد إدارة رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر
اﻟﻌواﺋد ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن وﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻵﺧرﯾن.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ظروف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺎطر اﻟﻣوﺟودات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .وﻣن أﺟل
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھﯾﻛل رأس اﻟﻣﺎل أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ ،ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗﻌدﯾل اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن وإﺻدار أﺳﮭم
ﺟدﯾدة.

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

 ۱ ۲٦ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻷﻧﺷطﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺷﻣل ﺷرﻛﺎت ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺑﻌض ﻣﺳﺎھﻣﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ وﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ .ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل
اﻟﺳﻧﺔ واﻷرﺻدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت:
۹۸٬٦٦۹٬۹۰۷
۹٥٬۷۳۰٬۰٦۸
ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﯾﺎه ھﻧﺎ
٦٬٤٥۱٬۷۰٥
۱٬۷۷۳٬۳۳٤
ﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن ﺷرﻛﺔ ﻣﯾﺎه ھﻧﺎ
۲۸٥٬۱۳۲
ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل ﻣن ﺷرﻛﺔ أﺑﻧﺎء ﺣﻣود اﻟذﯾﺎب ﻟﻠﻧﻘﻠﯾﺎت
-۲٬۹۹۷٬٦۷۱
ﺑﻧك اﻟرﯾﺎض
۲٬۱۳۱٬۹۳۰
۲٬۷٥۸٬۸٦٥
ﻣرﺗﺑﺎت وﺑدﻻت وﻣﻛﺎﻓﺂت ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
۲٦۱٬۰۰۰
۱۸۹٬۰۰۰
ﺑدل ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ
٤۷۰٬۰۰۰
۷٤۲٬۰۰۰
ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻷرﺻدة
ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣدرج ﺿﻣن ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
٤۷٬۰۹۳٬٤۳۰
٤۷٬۲۰۷٬۷۳۱
)ﺷرﻛﺔ ﻣﯾﺎه ھﻧﺎ( )اﯾﺿﺎح (۱۰
-۲٬٦۱۹
ﺑﻧك اﻟرﯾﺎض
۱۲٥٬۳۰۱
۸٦٬۳۰۱
ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣدرج ﺿﻣن ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ أﺧرى
٤۹٬۰۰۰
۷۱٬۰۰۰
ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣدرج ﺿﻣن ذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى
۳۰۳٬۷۷٥
٤۳۳٬٦۱۷
ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﺑدل ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﻠﺟﺎن ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣدرج ﺿﻣن
۱۲٦٬۰۰۰
۱٤٤٬۰۰۰
اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ )إﯾﺿﺎح (۱٤
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
اﻟﻣﺻروﻓﺎت
ﺿﻣن
ﻣدرج
ﻣﻛﺎﻓﺂت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
۱۳۰٬۰۰۰
٤۳۰٬۰۰۰
)إﯾﺿﺎح (۱٤
۳۱
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ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
۲۷

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

 ۱ ۲۷أﺳﺎس اﻟﺗﻘﺳﯾم
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أدﻧﺎه واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻗطﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﺗﻘدم ھذه اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﺗدار ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻘﻧﯾﺔ وﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧﺻﺎ ً ﯾوﺿﺢ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛل ﺗﻘرﯾر ﻗطﺎﻋﻲ:
اﻟﻘطﺎع
ﻣﺻﻐرات اﻟﻘوارﯾر اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
أﻏطﯾﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ

طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻘطﺎع
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺑﯾﻊ ﻣﺻﻐرات اﻟﻘوارﯾر اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ وﺑﯾﻊ اﻷﻏطﯾﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ

ﯾﻘوم اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻹدارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻗﺳم ﺑﺻورة ﺷﮭرﯾﺔ.
 ۲ ۲۷ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛل ﺗﻘرﯾر ﻗطﺎﻋﻲ .ﯾﺳﺗﺧدم رﺑﺢ)/ﺧﺳﺎرة( اﻟﻘطﺎع ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء ﻧظرا ً ﻷن
اﻹدارة ﺗرى ﺑﺄن ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ھﻲ اﻷﻧﺳب ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل:
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻷﻏطﯾﺔ
ﻗطﺎع ﻣﺻﻐرات
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
اﻟﻘوارﯾر اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
﷼ ﺳﻌودي
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
٥۱۹٬۷٥۷٬٥۳٥
۷٦٬۹۹۹٬۷۱۱
٤٤۲٬۷٥۷٬۸۲٤
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
)(٤۳۱٬۲۹۷٬۱۸۹
)(٤٦٬٤۲٥٬۷٥٤
)(۳۸٤٬۸۷۱٬٤۳٥
۸۸٬٤٦۰٬۳٤٦
۳۰٬٥۷۳٬۹٥۷
٥۷٬۸۸٦٬۳۸۹
ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ
إﯾرادات أﺧرى
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل

۳۸۸٬٦۳۹
)(٦٬۸۲۹٬۷٥۰
)(٦٬۳۲۳٬٥۷۰
٤٥٬۱۲۱٬۷۰۸

٤٦۳٬۸٦۸
)(۱٬۹٤٤٬۸٥٤
)(۸۱٦٬۳۹۲
۲۸٬۲۷٦٬٥۷۹

۸٥۲٬٥۰۷
)(۸٬۷۷٤٬٦۰٤
)(۷٬۱۳۹٬۹٦۲
۷۳٬۳۹۸٬۲۸۷

ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎﻋﺎت

)(۱۱٬۸۲۱٬٦۹۳
۳۳٬۳۰۰٬۰۱٥

)(۱٬٤٥۲٬٤٥۸
۲٦٬۸۲٤٬۱۲۱

)(۱۳٬۲۷٤٬۱٥۱
٦۰٬۱۲٤٬۱۳٦

۱۱٤٬۳٦٤٬٤۰۰

٤٦٬۱٤۲٬۹٥۲

۱٦۰٬٥۰۷٬۳٥۲

٤۱۹٬۲٥۷٬۳٥۱
)(۳۷۹٬۲٦۲٬۱۷۸
۳۹٬۹۹٥٬۱۷۳
۱٬۱٥٥٬۰۳۰
)(٥٬٦٦۷٬٥٦٥
)(٥٬۳۷۱٬۷۹۹
۳۰٬۱۱۰٬۸۳۹
)(۱۲٬۳۸۸٬۰۰٥
۱۷٫۷۲۲٫۸۳٤

٦۹٬۲٥٤٬۸٦۳
)(٤٤٬۲۱٤٬۱٤۳
۲٥٬۰٤۰٬۷۲۰
۱۳۷٬٦۹۳
)(۱٬٦۳۸٬۷۹۰
)(٦۷۰٬٥۹۱
۲۲٬۸٦۹٬۰۳۲
)(۱٬٤۷٦٬۷۹۷
۲۱٬۳۹۲٬۲۳٥

٤۸۸٬٥۱۲٬۲۱٤
)(٤۲۳٬٤۷٦٬۳۲۱
٦٥٬۰۳٥٬۸۹۳
۱٬۲۹۲٬۷۲۳
)(۷٬۳۰٦٬۳٥٥
)(٦٬۰٤۲٬۳۹۰
٥۲٬۹۷۹٬۸۷۱
)(۱۳٬۸٦٤٬۸۰۲
۳۹٬۱۱٥٬۰٦۹

۱۰۹٬۳۷۲٬۹۰۸

٥۲٬۱۲۹٬٥٦۷

۱٦۱٬٥۰۲٬٤۷٥

 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ
إﯾرادات أﺧرى
ﻣﺻروﻓﺎت ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ
رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل
اﻟرﺑﺢ ﻗﺑل اﻟزﻛﺎة
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م
ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎﻋﺎت
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ﺷرﻛﺔ زھرة اﻟواﺣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
)﷼ ﺳﻌودي(
 ۲۷اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
 ۲ ۲۷ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻹﯾرادات ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م

ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ
۳۹٦٬۰٥٦٬۲۹۸
۳۹۸٬٦۹۸٬٦٥۳

ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﺻدﯾر
۱۲۳٬۷۰۱٬۲۳۷
۸۹٬۸۱۳٬٥٦۱

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
٥۱۹٬۷٥۷٬٥۳٥
٤۸۸٬٥۱۲٬۲۱٤

وﺗﺗﻣﺛل ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
۲۰۱۹م
۱۰٦٬۳۱۳٬۱۷۸
۹٬۱۸٤٬۱۲٤
٥٬۰٤۰٬۹۰٤
۱٬۸۱۹٬۲٦۷
۱٬۱٥٥٬۲۸٤

اﻹﯾرادات ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﯾﻣن
ﻋﻣﺎن
اﻟﺑﺣرﯾن
اﻟﺳودان
اﻟﻛوﯾت
اﻹﻣﺎرات
اﻷردن
أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺻدﯾر

۱۸۸٬٤۸۰
۱۲۳٬۷۰۱٬۲۳۷

۲۰۱۸م
۷٤٬۱۷۸٬۳٦٤
٤٬۹۰۳٬٥٦۳
٥٬٦٦۱٬۸۱٥
۱٬٤٥٥٬۸۳۹
۱٬۰٥٥٬۱۰۰
۲٬۱۱۱٬٥۳۲
۲۹۰٬٦۹۷
۱٥٦٬٦٥۱
۸۹٬۸۱۳٬٥٦۱

 ۳ ۲۷اﻟﻌﻣﯾل واﻟﻣورد اﻟرﺋﯾﺳﻲ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت إﻟﻰ أﻛﺑر ﻋﻣﯾﻠﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻧﺳﺑﺔ  ٪٤۰ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ
 ۲۰۸٫۲ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م  ٪۳۹ﺑﻣﺑﻠﻎ ۱۹۰٫۱ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت
اﻟﺷرﻛﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣن أﻛﺑر ﻣورد ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻧﺳﺑﺔ  ٪۹٤ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣن اﻟﻣواد
اﻟﺧﺎم ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۳۸۲٫۳ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م  ٪۹۱ﺑﻣﺑﻠﻎ  ۳٥۸٫۳ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ.

 ۲۸أﺣداث ﻻﺣﻘﺔ
أوﺻﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۲٦ﻓﺑراﯾر  ۲۰۲۰م اﻟﻣواﻓﻖ  ۲رﺟب ۱٤٤۱ھ ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ
ﺑﻠﻐت  ۱۱٫۲٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ﻋن اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ۲۰۱۹م ﺑواﻗﻊ  ۰٫۷٥﷼ ﺳﻌودي ﻟﻛل ﺳﮭم.
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻرف ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﯾوم ﺗداول ﯾﻠﻲ ﯾوم إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
واﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﻌﻠن ﻋن ﻣوﻋد إﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌد أﺧذ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

3
107

www.zaoasis.com
info@zaoasis.com

