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احمد حمود ابراهيم الذياب

حققنا عائدات مميزة 
للمساهمين خالل عام 

٢٠١٩م

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 
ــك أن  ــا ش ــة. ف ــة واالقليمي ــل العالمي ــة العم ــي بيئ ــا ف ــات وصعوبته ــرة التحدي ــم كث رغ
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 لعمائنــا حــول العالــم.

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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لقــد شــهدت الســنوات الماضيــة، مواصلــة الشــركة تغييــر طريقــة 

الخارجيــة  العمــل  بيئــات  الهيلكيــة فــي  التغييــرات  عملهــا فــي خضــم 

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 

ــو  ــؤ النم ــة وتباط ــرات التجاري ــا التوت ــن بينه ــر م ــة نذك ــا متراكم ــل قضاي ظ

هــذه  بمواجهــة  الشــركة  وتلتــزم  الديــن.  مســتويات  وزيــادة  العالمــي 

يتعلــق  االبتــكار فيمــا  المثبتــة فــي  التحديــات مســتفيدة مــن خبرتهــا 

بالعمليــات والمنتجــات فــي مجــال صناعــة مصغــرات القواريــر البالســتيكية 

)البريفــورم( واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر. وفــي الوقــت ذاتــه، تواصــل 

ــوذج  ــهيل نم ــوي لتس ــول الق ــج التح ــداف برنام ــع أه ــذ جمي ــركة تنفي الش

علــى  المحافظــة  مــع  النمــو،  وتســريع  التنافســية،  وزيــادة  التشــغيل، 

أعلــى معاييــر الحوكمــة والشــفافية وإدارة المخاطــر واالخالقيــات والقيــم 

األساســية للشــركة.

إن نتائــج االعمــال فــي الشــركة ال تقتصــر علــى تأميــن مســتقبل مشــرق 

ــق  ــي تحقي ــل ف ــهام الفاع ــى اإلس ــك إل ــدى ذل ــل تتع ــب، ب ــركتنا فحس لش

)رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠م(، وأهدافهــا الطموحــة، وأؤكــد 

لكــم اصالــة عــن نفســى وعــن اعضــاء مجلــس االدارة بجعــل هــذا األمــر 

حقيقــة واقعــة.

وستشــهد األعــوام المقبلــة تعاوننــا فــي تطويــر اعمالنــا وتحقيــق 

محــاور  وإنجــاز  كافــة،  أعمالنــا  فــي  بتجســيده  والربحيــة  االســتفادة 

اســتراتيجية الشــركة وتحقيــق رؤيتنــا بــأن نصبــح الشــركة الرائــدة المفضلــة 

فــي مجــال صناعــة مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( واألغطيــة 

للقواريــر. البالســتيكية 
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جورج عبدالكريم جورج موسى
الرئيس التنفيذي

رسالة الرئيس التنفيذي

فيهــم  بمــن  المصالــح،  أصحــاب  لجميــع  شــكري  بخالــص  أتوجــه 

ــركة  ــوبى الش ــع منس ــة وجمي ــالء واالدارة التنفيذي ــاهمين والعم المس

والمجتمعــات التــي نعمــل فيهــا ومعهــا، لدعمهــم وجهودهــم التــي 

ــام. ــذا الع ــوي ه ــق أداء ق ــن تحقي ــا م مكنتن

لقــد حققنــا خــالل عــام ٢٠١٩ العديــد مــن النتائــج والتحديــات حيــث تــم 

ــورم(  ــتيكية )البريف ــر البالس ــرات القواري ــاج مصغ ــد النت ــط جدي ــة خ اضاف

والــذى بــدء تشــغيله فــى ٨، ســبتمبر ٢٠١٩ والــذى يســاهم فــى زيــادة 

القــدرة االنتاجيــة بنســبة ١١.5٨%، كمــا اننــا حققنــا زيــادة فــى القــدرة 

التخزينيــة بتشــغيل المســتودى المركــزى علــى مســاحة ٣7 الــف متــر 

مربــع بمســاحة تخزينيــة ٢٢ الــف متــر مربــع والــذى ســوف  يســاهم فــى 

زيــادة القــدرة التخزينيــة واســتغالل الطاقــة االنتاجيــة بشــكل امثــل علــى 

ــب،  ــادة الطل ــة زي ــمية لمقابل ــر موس ــرات الغي ــة الفت ــام وخاص ــدار الع م

كمــا انــه ســوف يســاهم فــى العمليــات اللوجســتية، وقــد ســاهم ذلــك 

ــدرة  ــذه الق ــتغلين ه ــمبر ٢٠١٩ مس ــى ٣١، ديس ــوى ف ــزون ق ــاء مخ ــى بن ف

ــال،  ــون ري ــى ١٣.7٣ ملي ــاءات والمبان ــة االنش ــت تكلف ــد بلغ ــة، وق التخزين

ــذا  ــب ه ــد صاح ــبة 6,٤٠%، وق ــات بنس ــى المبيع ــو ف ــا نم ــا حققن ــا انن كم

النمــو زيــادة فــى ربحيــة الشــركة بنســبة 6٣,١١% عــن العــام المماثــل ٢٠١٨. 

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

اســالمية ممــا يعــود علــى ربحيــة الشــركة، وفــى المقابــل تمــت ادارة 

القــروض التــى حصلــت عليهــا الشــركة خــالل العــام بالشــكل االمثــل ممــا 

ــى ٣١،  ــروض ف ــد الق ــن رصي ــبة 6,٣7% ع ــروض بنس ــاض الق ــى انخف ادى ال

ديســمبر ٢٠١٨م.

علــى مــدى الســنوات الماضيــة، أســفرت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

إدارة الشــركة مــن أعمــال عــن نتائــج إيجابيــة تمثلــت فــي جعــل أنشــطتنا 

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

قيمــة كبيــرة علــى مــدار الســنوات القادمــة، لقــد أسســنا أعمــال صناعــة 

البالســتيكية  )البريفــورم( واألغطيــة  البالســتيكية  القواريــر  مصغــرات 

ــا  ــن قدراتن ــتفادة م ــى اإلس ــدرة عل ــر ق ــزا، وأكث ــر تركي ــورة أكث ــر بص للقواري

حققنا هدف عام ٢٠١٩م بزيادة 
مبيعاتنا وقاعدة عمالئنا

المحلية والدولية
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اإلنتاجيــة الكبيــرة، والتكامــل الفاعــل، مــن أجــل تحقيــق النمــو المربــح 

ــا. عالمي

فــي الوقــت الحالــي، هنــاك تحديــات اقتصاديــة عالميــة متعــددة 

يؤثــر  قــد  ممــا  واالقيليمــى  العالمــي  لإلقتصــاد  تهديــدات  تشــكل 

علــى التوقعــات المســتقبلية القريبــة. ومــع ذلــك، ســتواصل الشــركة 

مواجهــة التحديــات الخارجيــة والداخليــة وتحقــق قيمــة متزايــدة أكبــر 

للمســاهمين مــن خــالل جهــود التحــول المســتمرة. ولتحقيــق هــذه 

ــتزيد  ــوى س ــة قص ــية ذات أولوي ــج أساس ــة برام ــق ثالث ــا نطل ــة، فإنن الغاي

مــن قدرتنــا التنافســية وتمكــن مــن تحقيــق نمــو مربــح: 

أوال: سنســتفيد مــن التقــدم فــي تقنيــات التحــول الرقمــي العالميــة 

التأكــد فــي  أكثــر مرونــة وتنافســية، مــع  لمســاعدتنا علــى أن نصبــح 

الوقــت ذاتــه مــن جعــل فريــق العمــل أكثــر فاعليــة وإنتاجيــة، ســتهدف 

ــع  ــاق واس ــى نط ــة عل ــركة التجاري ــدرات الش ــين ق ــى تحس ــج إل ــذه البرام ه

ــكار. ــدادات، واالبت ــلة االم ــع، وسلس ــعير، والتصني ــق بالتس ــا يتعل فيم

مــا  التصديــر،  فــي  الشــركة  أصــول  علــى  التركيــز  ســنضاعف  ثانيــا:   

يعــزز قدرتنــا التنافســية الهيكليــة مــن خــالل الســعى الــى زيــادة حصتنــا 

ــين  ــى تحس ــدف إل ــذي يه ــدة، ال ــواق جدي ــح اس ــالل فت ــن خ ــة م التصديري

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 

مســتوى  تعزيــز  ســيؤدي  ذلــك،  علــى  وعــالوة  المحقــق،  العائــد  فــي 

ــدات االجماليــة عندمــا  التكلفــة واالنفــاق الرأســمالي مــن تحســين العائ

نبنــي مســتودعات جديــدة بمســاحات تخزينيــة كبيــرة وباحــدث نظــم 

التخزيــن فائقــة التكامــل بتكلفــة تنافســية. بمــوازاة ذلــك، أكدنــا التزامنــا 

جهــود  خــالل  مــن  ٢٠٣٠م  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  بنجــاح 

ــال  ــال إدارة االعم ــي مج ــا ف ــن خبرتن ــتفيدين م ــة، مس ــزة وذات قيم مرك

واالبتــكار.  لــم يكــن هــذا االداء القــوي لعــام ٢٠١٩م ليتحقــق لــوال الجهــودّ  

 
ً
المتفانيــة لفريــق عملنــا القــوي متعــدد الثقافــات، وأنــا أشــكرهم جميعــا

علــى إســهامهم الفاعــل، وإننــي علــى يقيــن بأننــا ســنواصل تحقيــق 

ــاهمين. ــع للمس ــو متوق ــا ه ــر مم ــة أكث قيم

نسبة الربحية
%١٠,٩٠
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نبذة عن الشركة
وأنشطتها
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أعضاء مجلس اإلدارة

جورج عبدالكريم جورج موسىطارق عبدالرحمن صالح السدحاناحمد حمود ابراهيم الذياب
عضو مجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للشركة 

احمد حسن احمد علي
عضو مجلس اإلدارة

طه محمد عبد الواحد ازهري
عضو مجلس اإلدارة

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 
الزويدي

عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

محمود محمد ذكي الغمري

أحمد حسن أحمد علي

المدير التنفيذي المالي

أمين سر مجلس اإلدارة

مدير إدارة الجودة

عضو مجلس اإلدارة 

شريف رمضان يوسف زقزوق

راكان احمد حمود الذياب

مدير اإلنتاج والصيانة

مدير إدارة اإلمداد والتموين

عبدالمحسن ناصر سالم الغريميل
مدير إدارة الموارد البشرية

جورج عبدالكريم جورج موسى
الرئيس التنفيذي للشركة 

عضو مجلس اإلدارة 

محمد عبدالعزيز معجب الحقباني
مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف

ياسر غنام عرفات الخطيب
مدير إدارة المبيعات
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نبذة عن الشركة  وأنشطتها

مقر الفرع ) مصنع زهرة الواحة للبالستيك ( :مقر االدارة العامة :

ممثلى الشركة:

مراقب حسابات الشركة:

المملكة العربية السعودية

الرياض , حى الربوة , شارع االحساء

وحدة رقم ١ – مبنى 7٤٤٩

الرقم االضافى : ٢٩٨٠

الرمز البريدى : ١٢٨١٤

هاتـف : ٢١١١7٠5 )١١( ٩66+

فاكس : ٢١١١7٠٣ )١١( ٩66+

www.zaoasis.com : الموقع االلكترونى

info@zaoasis.com : البريـــد االلكترونى

المملكة العربية السعودية

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

وحدة رقم ٣ – مبنى ٤٠7٠

الرقم االضافى : ٨٣6٢

الرمز البريدى : ١6٣5٢

هاتـف : 5٤5٨6٨٩ )١١( ٩66+

فاكس : 5٤5٩٠٠٩ )١١( ٩66+

أحمد حمود ابراهيم الذياب
رئيس مجلس االدارة

ahmed@zaoasis.com

جورج عبدالكريم جورج موسى
الرئيس التنفيذى

sm@zaoasis.com

كى بى ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

تأسســت الشــركة ابتــداًء كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا أحمــد حمــود 

إابراهيــم الذيــاب تحــت أســم مؤسســة زهــرة الواحــة للتجــارة بموجــب 

ــاض .  ــة الري ــي مدين ــخ ٢٠٠٣/١٠/٠6م ف ــم ١٠١٠١٩٠٣٩٠ بتاري ــاري رق ــجل التج الس

بتاريــخ ٢7-١١-٢٠١٢م تمــت زيــادة رأس مــال مؤسســة زهــرة الواحــة 

للتجــارة إلــى ١١,75٠,٠٠٠ ريــال ســعودي. 

بتاريــخ ١٨-٠٢-٢٠١5م تمــت زيــادة رأس مــال مؤسســة زهــرة الواحــة 

للتجــارة إلــى ٣٣,٣75,٠٠٠ ريــال ســعودي. 

للتجــارة  الواحــة  زهــرة  مؤسســة  تحويــل  تــم  ١٩-١١-٢٠١5م  بتاريــخ 

ــركاء  ــرار الش ــب ق ــدودة بموج ــؤولية مح ــركة ذات مس ــى ش ــا إل وفروعه

مــع  ١٩-١١-٢٠١5م  بتاريــخ   ٣7٢٠٢٩ بالرقــم  العــدل  كاتــب  لــدى  المثبــت 

صــدر  حيــث  للمؤسســة  التجــاري  الســجل  ورقــم  بأســم  األحتفــاظ 

الســجل التجــاري للشــركة بتاريــخ ٠٩-١٢-٢٠١5 بــرأس مــال قــدره 5٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال 

ســعودي مقســم إلــى 5,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا ١٠ 

الواحــد.  للســهم  ســعودية  ريــاالت 

ــركة  ــن ش ــركة م ــل الش ــركاء بتحوي ــرار الش ــدر ق ــخ ٠٨-١٢-٢٠١6م ص بتاري

ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأس 

ســعودي  ريــال   ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ إلــى  ســعودي  ريــال   5٠,٠٠٠,٠٠٠ مــن  الشــركة  مــال 

ريــاالت   ١٠ قدرهــا  أســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم   ٨,٠٠٠,٠٠٠ إلــى  مقســم 

ــخ  ــم ق/٨6 بتاري ــوزاري رق ــرار ال ــدر الق ــد ص ــد وق ــهم الواح ــعودية للس س

إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة.  ٢7-١٢-٢٠١6م بإعــالن تحــول الشــركة 

بتاريــخ ١5-٠5-٢٠١7م وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة 

ــى  ــم إل ــعودي مقس ــال س ــى ١5٠,٠٠٠,٠٠٠ ري ــركة إل ــال الش ــادة رأس م ــى زي عل

١5,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا ١٠ ريــاالت ســعودية للســهم 

الواحــد. 

بتاريخ ١7-٠٩-٢٠١7م تمت عملية اإلدراج بسوق األسهم السعودي. 

مــن  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  تحويــل  تــم  ٣٠-١١-٢٠١7م  بتاريــخ 

شــركة مســاهمة مقفلــة الــى شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بــراس 

ــة  ــادي بقيم ــهم ع ــى ١5,٠٠٠,٠٠٠ س ــم إل ــعودي مقس ــال س ــال ١5٠,٠٠٠,٠٠٠ ري م
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أســمية قدرهــا ١٠ ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

يشــكل  والــذى  مصنعهــا  خــالل  مــن  أعمالهــا  الشــركة  تمــارس 

النشــاط التجــاري والصناعــي الرئيســي والوحيــد لهــا، بموجــب الســجل 

ــرة  ــع زه ــم »مصن ــخ ٠5-٠6-٢٠١٠ م ، بأس ــم ١٠١١٠١٤٠6١ بتاري ــي رق ــاري الفرع التج

الواحــة للبالســتيك« والمقــام فــي محافظــة الخــرج , طريــق الريــاض الخرج 

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

البالســتيكية  واألغطيــة  )البريفــورم(  البالســتيكية  القواريــر  مصغــرات 

للقواريــر.

رسالة الشركة

ــتيكية )  ــر البالس ــرات القواري ــاع مصغ ــي قط ــد ف ــوم جدي ــاء مفه بن

البريفــورم ( واألغطيــة البالســتيكية مــن خــالل توفيــر منتجــات متنوعــة 

ــية،  ــعار تنافس ــودة وبأس ــتويات الج ــى مس ــة بأعل ــام وأوزان مختلف بأحج

وتســعى  وعمالئهــا،  شــركائها  احتياجــات  جميــع  تلبيــة  عــن   
ً
فضــال

الشــركة إلــى األســتفادة مــن مكانتهــا الرائــدة ألكتســاب حصــة ســوقية 

المملكــة وخارجهــا )دول مجلــس  التوســع فــي  إضافيــة مــن خــالل 

التعــاون الخليجــى ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال ووســط أفريقيــا( 

ــز مكانتهــا كشــريك مفضــل لــدى منتجــي قطــاع الميــاه  مــن خــالل تعزي

ــركة. ــة الش ــق رؤي ــر ولتحقي والعصائ

منتجاتهــا،  لتنويــع  مواردهــا  كافــة  تكــرس  الشــركة  ان  كمــا       

ســواء لدفــع نمــو المبيعــات وتخفيــف تأثيــر أي تقلــب فــي الطلــب فــي 

ــا  ــا وراء عمالئن ــى م ــو إل ــات النم ــد إمكاني ــا، تمت ــا ودولي ــتقبل محلي المس

األساســيين فــي تعبئــة الميــاه، حيــث نهــدف الــى فــرص جديــدة فــي 

قطــاع صناعــة المشــروبات، بمــا فــي ذلــك المشــروبات الغازيــة والعصيــر 

ومنتجــات األلبــان.

ــل  ــه األمث ــى الوج ــال عل ــص رأس الم ــة لتخصي ــكل خلفي ــذا يش كل ه

ــاهمين. ــل للمس ــة طويلةاألج ــة مضاف ــق قيم وخل

رؤية الشركة

رؤيتنــا هــى أن نصبــح الشــركة االفضــل فــي قطــاع صناعــة مصغــرات 

ــر فــي  ــر البالســتيكية )البريفــورم( واألغطيــة البالســتيكية للقواري القواري

جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال ووســط إفريقيــا ، مــن خــالل توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن 

المنتجــات بأســعار تنافســية ، مــع الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الجــودة 

وخدمــة العمــالء.

كفاءة التشغيل

ــدث  ــتخدام اح ــى اس ــغيلية عل ــات التش ــى العملي ــركة ف ــد الش تعتم

مجــال  فــى  التكنولوجيــا  انــواع  باحــدث  تتميــز  والتــى  االنتــاج  خطــوط 

صناعــة المصغــرات البالســتيكية )البريفــورم( واالغطيــة البالســتيكية  

للقواريــر والتــى يتــم شــرائها مــن افضــل الشــركات علــى مســتوى العالــم 

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

وكفــاءات مميــزة فــى ادارة العمليــة التشــغيلية، وهــذا يســاعد علــى 

تشــغيل الخطــوط باعلــى كفــاءة تشــغيلية وباقــل نســب الهــدر ممــا 

مســتويات  وباعلــى  تشــغيلية  مصاريــف  باقــل  االنتــاج  فــى  يســاهم 

الجــودة والتــى هــى احــد اهــداف الشــركة الرئيســية.

الحوكمة

والمعاييــر  والقواعــد  السياســات  إبــراز  إلــى  الالئحــة  هــذه  تهــدف 

المناطــة  يتبناهــا مجلــس اإلدارة فــي ممارســته للمســؤوليات  التــي 

ــل  ــي تكف ــة الت ــات الحوكم ــل ممارس ــزام بأفض ــان االلت ــل ضم ــن أج ــه م ب

حمايــة حقــوق المســاهمين وأصحــاب المصالــح، وال يجــوز تعديــل هــذه 

الضوابــط أو بعضهــا أو االســتغناء عــن بعضهــا إال بقــرار مــن مجلــس 

ــة  ــام أو الئح ــص نظ ــم ين ــا ل  م
ً
ــبا ــراه مناسـ ــدره وي ــا يق ــب م اإلدارة وحسـ

أخــرى أو قــرار مــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة أو جهــة حكوميــة علــى 

ــا. ــكام له ــة أح ــكام أو إضاف ــن أح ــا م ــا ورد فيه ــض م ــة بع إلزامي

تم إعداد هذه الالئحة بناًء على األنظمة والوثائق التالية:

النظام األساسي للشركة.	. 

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٣٠( 	. 

ــة  ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادرة ع ــح الص ــخ ١٤٢٤/6/٢هـــ واللوائ بتاري

بموجبــه، وعلــى وجــه الخصوص الئحة حوكـــمة الشـــركات الصـــادرة 

عــن مجلــس هيئــة الســـوق المـــالية بموجــب القــرار رقــم ٨-١6-٢٠١7 

نظــام  علــى  بنــاء  ٢٠١7/٢/١٣م)  (الموافــق  ١٤٣٨/5/١6هـــ  وتاريــخ 

ــخ  ــم )م/٣( وتاري ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــادر بموج ــركات الص الش

مجلــس  بقــرار  والمعدلــة  ٢٠١5/١١/١٠م(  )الموافــق  ١٤٣7/١/٢٨هـــ 

هيئــة الســوق الماليــة رقــم ٣-٢7-٢٠١٩ بتاريــخ ١5-٩-١٤٤٠هـــ الموافــق 

٢٠-5-٢٠١٩م.

نظام الشركات السعودي.	. 
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الجودة رسالتنا 
وخدمة العمالء شعارنا
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ملخص العمليات 
التشغيلية

التشغيل األمثل هدفنا
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ملخص العمليات التشغيلية

باعلــى  المختلفــة  الشــركة  مصــادر  ادارة  تمــت   ٢٠١٩ عــام  خــالل 

اســتغالل للوصــول الــى اعلــى مســتويات العمليــات التشــغيلية وتمثــل 

ذلــك فــى العديــد مــن المحــاور المختلفــة، حيــث تــم تشــغيل جميــع 

ــغيل  ــق تش ــن فري ــادارة م ــاءة ب ــتويات الكف ــى مس ــاج باعل ــوط االنت خط

متميــز ممــا ســاهم فــى زيــادة حجــم انتــاج مصغــرات القواريــر خــالل عــام 

٢٠١٩ عــن العــام المماثــل ٢٠١٨ بكميــة ١٣.7 الــف طــن بنســبة زيــادة ٢٠.٩١% 

ــالل  ــتيكية خ ــة البالس ــاج االغطي ــى انت ــادة ف ــم الزي ــت حج ــن كان ــى حي ف

ــادة  ــبة زي ــن بنس ــف ط ــة ١.٤٣ ال ــل ٢٠١٨ بكمي ــام المماث ــن الع ــام ٢٠١٩ ع ع

.%١٩.٩٨

المزايا التنافسية للشركة

لــدى شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة  العديــد مــن المزايــا التنافســية  

ــق  ــا لتحقي ــن قدرته  ع
ً

ــال ــن، فض ــن والمحتملي ــيها القائمي ــام منافس أم

قيمــة مضافــة للمســاهمين.  ومــن هــذه العوامــل :

تلبية احتياجات العمالء بمرونة وسرعة
لــدى شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة القــدرة التنافســية فــى  تلبيــة 

المتطلبــات  تلبيــة  فــي  بمرونــة  للعمــالء  المختلفــة  االحتياجــات 

ــد مــن العمــالء الجــدد الــى قاعــدة  كمــا قامــت الشــركة بضــم العدي

٢٠١٩ عــن  بزيــادة قيمــة المبيعــات خــالل عــام  عمالئهــا ممــا ســاهم 

العــام المماثــل بقيمــة ٣١.٢5 مليــون ريــال بنســبة زيــادة 6.٤٠%, فــى حيــن 

تمــت ادارة تكلفــة المبيعــات خــالل عــام ٢٠١٩ مقابــل العــام المماثــل 

٢٠١٨ لتصــل بهــا الشــركة الــى افضــل مســتوى حيــث ارتفعــت تكلفــة 

المبيعــات بقيمــة 7.٨٢ مليــون ريــال بنســبة زيــادة ١.٨5% وكانــت نســبة 

زيــادة  المبيعــات أعلــى مــن زيــادة تكلفــة المبيعــات والــذى كان لــه االثــر 

الواضــح علــى ارتفــاع ملحــوظ فــى مجمــل الربــح لعــام ٢٠١٩ مقارنــة بالعــام 

ريــال  ٢٣.٤٢ مليــون  الربــح  زيــادة مجمــل  ٢٠١٨ وبلغــت قيمــة  المماثــل 

بنســبة زيــادة ٠٢.٣6%.

القواريــر  مصغــرات  إنتاجهــا  فــي  ذلــك  ويتبلــور  للعمــالء  المختلفــة 

ــام  ــأوزان وأحج ــل ب ــر والطوي ــق القصي ــورم( ذات العن ــتيكية )البريف البالس

ــر ذات األوزان واأللــوان  مختلفــة وانتاجهــا األغطيــة البالســتيكية للقواري

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 

وإنتــاج  تصميــم  إمكانيــة  المتطــورة  والتقنيــات  اآلالت  اســتخدام 

مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات بكفــاءة عاليــة لتلبيــة الطلــب المتغيــر 

للعمــالء  باعلــى درجــات الجــودة

تمتلــك شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة خمســة عشــر )١5( خــط النتــاج 

االغطيــة  النتــاج  خــط   )٨( وثمانيــة  البالســتيكية  القواريــر  مصغــرات 

ــكى  ــركة هيس ــن ش ــرائها م ــم ش ــى ت ــة والت ــدث التقني ــتيكية باح البالس

وهــى شــركة رائــدة عالميــا فــى قطــاع صناعــة خطــوط انتــاج  مصغــرات 

القواريــر البالســتيكية و االغطيــة البالســتيكية 

الخدمات اللوجستية والكفاءة التشغيلية
ــة  ــرة الواح ــركة زه ــتفيد ش ــعودية. وتس ــة الس ــة العربي ــطى بالمملك ــة الوس ــي المنطق ــرج ف ــة الخ ــي منطق ــتك ف ــة للبالس ــرة الواح ــع زه ــع مصن يق

للتجــارة مــن إمكانيــات اتصــال ممتــازة وســريعة بكافــة العمــالء فــى جميــع انحــاء المملكــة، كمــا ان الشــركة تمتلــك مســتودع مركــزى بمســاحة ٣7 الــف 

متــر مربــع والــذى ســوف يتــم تشــغيله باحــدث انظــم التخزيــن االوتوماتيكــى والمتعاقــد عليــه مــع شــركة اليكتريــك ٨٠ االيطاليــة 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.

ــت  ــرع وق ــة وباس ــاء المملك ــع انح ــى جمي ــالء ف ــات العم ــة طلب ــن تلبي ــا م ــى تمكنه ــل والت ــركات النق ــن ش ــد م ــع العدي ــدة م ــركة متعاق ــا ان الش كم

وبالكميــات المطلوبــة فــى المواعيــد المحــددة وفقــا لجــدول احتيــاج العمــالء.

نسبة زيادة رصيد المخزون
%٣٢,٤٥ 

معدل دوران المخزون 
١١,٣٣ : ١
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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 خــالل 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 

ــرة ادارة  ــا خب ــا لديه ــا ان االدارة العلي ــرس، كم ــة ومتم ــاءاة عالي ــركة بكف ــة للش ــات المالي ــة والتدفق ــوراد المالي ــرة ادارة الم ــك خب ــذى يمتل ــى ال ــق المال الفري

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
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النمو التاريخي ألهم المؤشرات  المالية لفترة 
خمسة أعوام

اإليرادات
)مايين الرياالت(

الموجودات
)مايين الرياالت(

الربح التشغيلي
)مايين الرياالت(

المطلوبات 
)مايين الرياالت(

صافي الخسائر/ األرباح
)مايين الرياالت(

قاعدة العمالء

حقوق المساهمين
)مايين الرياالت(

معدل الرافعة المالية 

١,١٩ : ١

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالمالك 

واالستهالك 

١٠٣,88 مليون ريال
بمعدل نمو سنوي مركب

%١٩,٧
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مؤشرات األداء خالل عام ٢٠١٩م

1. التدفقات النقدية

2. الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل
خــالل عــام ٢٠١٩ كان 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

ــرة  ــغيلية متاث ــطة التش ــن االنش ــة م ــة الناتج ــات النقدي ــى التدفق ــوظ ف ــكل ملح ــام ٢٠١٨ بش ــن ع ــام ٢٠١٩ ع ــالل ع ــركة خ ــة للش ــات النقدي ــرت التدفق تاث

بصافــى الربــح والتغيــر فــى الذمــم المدينــة التجاريــة حيــث بلغــت التدفــات النقديــة مــن االنشــطة التشــغيلية خــالل عــام ٢٠١٩  مبلــغ 77.٩6 مليــون ريــال مقابــل 

٤.7٨ مليــون ريــال خــالل عــام ٢٠١٨

حققــت الشــركة صافــى تغيــر فــى أرصــدة النقديــة ومــا فــى حكمهــا بقيمــة ٩ مليــون ريــال ســعودي ناتجــة مــن التغيــرات فــى بنــود قائمــة التدفقــات 

النقديــة وذلــك علــى النحــو التإلــى:

٢٠١8م٢٠١٩مالبيان

٧٩,٤٥١,٩١٤٤,٧8١,٧٤٥التدفقات النقدية الناتجة/ المستخدمة من األنشطة التشغيلية 

)٤٢,٩٩٩,٣٥٤()٢١,6٢٤,8٥٩(التدفقات النقدية المستخدمة فى األنشطة االستثمارية 

٣٥,٧١٠,٣٣٠)٤٩,٠٧٠,٩٢٣(التدفقات النقدية المستخدمة/ الناتجة من األنشطة التمويلية 

)٢,٥٠٧,٢٧٩(8,٧٥6,١٣٢صافى التغير فى أرصدة النقد وما فى حكمها 

٢٠١8م٢٠١٩مالبيان
الفرق

النسبةقيمة

6.٤٠%٥١٩,٧٥٧,٥٣٥٤88,٥١٢,٢١٤٣١,٢٤٥,٣٢١اإليرادات

١.8٥%٤٣١,٢٩٧,١8٩٤٢٣,٤٧6,٣٢١٧,8٢٠,868تكلفة اإليرادات

٣6,٠٢%88,٤6٠,٣٤66٥,٠٣٥,8٩٣٢٣,٤٢٤,٤٥٣مجمل الربح

الجدول )١(: التغييرات في التدفقات النقدية

الجدول )٢(: التغييرات في صافي اإليرادات ومجمل الربح:

بزيــادة  ريــال  مليــون  مبلــغ٨٨.٤6   ٢٠١٩ لعــام  الربــح  مجمــل  بلــغ 

بارتفــاع   
ً
متاثــرا  ٢٠١٨ المماثــل  العــام  عــن  ريــال  مليــون   ٢٣.٤٢ قدرهــا 

حيــن  فــى   ٢٠١٨ المماثــل  العــام  عــن   %6.٤٠ بنســبة  الشــركة  مبيعــات 

ــادة  ــك لزي ــبب ذل ــود س ــبة ١.٨5%, ويع ــات بنس ــة المبيع ــت تكلف انخفض

ــر  ــرات القواري ــن مصغ ــن م ــف ط ــت ٨7.٠7 ال ــى بلغ ــات والت ــة المبيع كمي

البالســتيكية )البريفــورم( واالغطيــة البالســتيكية للقواريــر فــى حيــن 

كانــت 7٣.6١ الــف طــن خــالل العــام المماثــل ٢٠١٨ ومــع ادارة المصروفــات 

نسبة تغيير الدين الحالي

٠,٤٤ : ١

التشــغيلية وزيــادة الطاقــة االنتاجيــة علــى مــدار العــام ممــا ســاهم الــى 

الحــد مــن زيــادة تكلفــة المبيعــات لتكــون الزيــادة بنســبة اقــل مــن زيــادة 

قيمــة المبيعــات.

معدل النمو السنوي المركب 
لمجمل األرباح 

%١٤,8
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للعــام  التشــغيلى  الربــح  مقابــل   ٢٠١٩ لعــام  التشــغيلى  الربــح  تاثــر 

المماثــل ٢٠١٨ حيــث ارتفــع الربــح التشــغيلى بنســبة ٣٨,5٤% بســبب زيــادة 

ــادة  ــبة زي ــت نس ــن كان ــى حي ــبة ٣6.٠٢% ف ــع بنس ــذى ارتف ــح ال ــل الرب مجم

مصروفــات البيــع والتســويق 6٨.٩%.

ارتفــع صافــى الربــح لعــام ٢٠١٩ بنســبة 6٣,٣٩% عــن صافــى ربــح العــام 

تكاليــف  انخافــض  مــع  التشــغيلى  الربــح  بارتفــاع  متاثــر   ٢٠١٨ المماثــل 

التمويــل وزكاة عــام ٢٠١٩ عــن العــام المماثــل ٢٠١٨ .

ب. الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل

ج. الفروقات الجوهرية في صافي ربح العام

٢٠١8م٢٠١٩مالبيان
الفرق

النسبةقيمة

٣6,٠٢%٨٨,٤6٠,٣٤665,٠٣5,٨٩٣٢٣,٤٢٤,٤5٣مجمل الربح

٢٠.١%١,٤6٨,٢٤٩)7,٣٠6,٣55()٨,77٤,6٠٤(مصروفات بيع وتسويق

١٨.١6%١,٠٩7,٢٤٩)6,٠٤٢,٣٩٠()7,١٣٩,٩6٢(مصروفات عمومية وإدارية

)٣٤.٠5%()٤٤٠,٢١6(٨5٢,5٠7١,٢٩٢,7٢٣مصروفات/ إيرادات تشغيلية أخرى )صافي(

٣٨,5٤%7٣,٣٩٨,٢٨75٢,٩7٩,٨7١٢٠,٤١٨,٤١6الربح التشغيلي

٢٠١8م٢٠١٩مالبيان
الفرق

النسبةقيمة

٣8,٥٤%٧٣,٣٩8,٢8٧٥٢,٩٧٩,8٧١٢٠,٤١8,٤١6الربح التشغيلي

----إيرادات التمويل

)٤.٢6%()٥٩٠.6٥١()١٣,86٤,8٠٢()١٣,٢٧٤,١٥١(تكاليف التمويل

)٢١.6٥%()٩6٤,٠١6()٤,٤٥٢,٣٢٤()٣,٤88,٣٠8(مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

6٣,٣٩%٥6,6٣٥,8٢8٣٤,66٢,٧٤٥٢١,٩٧٣,٠8٣صافي ربح العام

الجدول )٣(: الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيل:

الجدول )٤(: صافي ربح العام:

3. ربحية السهم خالل العام

الجدول )5(: ربحية السهم خال العام:

٢٠١8م٢٠١٩مالبيان
الفرق

النسبةقيمة

6٣,٣٩%٣,٧8٢.٣١١.٤6ربحية السهم

ارتفعت ربحية السهم بنسبة 6٣,٣٩% عن الربحية السهم لعام ٢٠١٨ بسبب ارتفاع صافى الربح الذى ارتفع بنسبة 6٣,٣٩% عن عام ٢٠١٨ .

معدل النمو السنوي المركب 
للربح التشغيلي 

%8,٧

معدل النمو السنوي المركب 
لصافي الخسائر واألرباح

%٢,6
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4. المرابحات والتسهيالت اإلسالمية األخرى

أ مرابحات قصيرة األجل

مدة المرابحةأصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة 

للحصول على المرابحة

سند المر من قبل الشركة٤٢١,٠٨٩,٨77٠ شهور٢١,٠٨٩,٨77قصير االجلالبنك االول١

سند المر من قبل الشركة٣١,٠65,٠55٠ شهور١,٠65,٠55قصير االجلالبنك االول٢

سند المر من قبل الشركة٣٢,5٤7,7٣5٠ شهور٢,5٤7,7٣5قصير االجلالبنك االول٣

سند المر من قبل الشركة٠ ٣١٢,7٢٨,76٣ شهور١٢,7٢٨,76٣قصير االجلالبنك االول٤

سند المر من قبل الشركة٣٠١٨,٣٢٤,٠7٣ شهور١٨,٣٢٤,٠7٣قصير االجلالبنك االول5

سند المر من قبل الشركة٣٠١7,٩56,٠6٤ شهور١7,٩56,٠6٤قصير االجلالبنك االول6

سند المر من قبل الشركة٤٢٤,565,7١7٠ شهور٢٤,565,7١7قصير االجلالبنك السعودى البريطانى7

سند المر من قبل الشركة٤١٢,5٢7,٤٣٣٠ شهور١٢,5٢7,٤٣٣قصير االجلالبنك السعودى البريطانى٨

سند المر من قبل الشركة٤٠١7,6١6,775 شهور١7,6١6,775قصير االجلالبنك السعودى البريطانى٩

سند المر من قبل الشركة٣١٨,7٣٣,5٨٨٠ شهور١٨,7٣٣,5٨٨قصير االجلالبنك السعودى لالستثمار١٠

سند المر من قبل الشركة٣5,66٩,١٩٤٠ شهور5,66٩,١٩٤قصير االجلالبنك السعودى لالستثمار١١

سند المر من قبل الشركة٩٩,٠١٨,٨١٩٠ شهور٩,٠١٨,٨١٩قصير االجلالبنك السعودى لالستثمار١٢

سند المر من قبل الشركة٣٢5,٨١٢,5٣٤٠ شهور٢5,٨١٢,5٣٤قصير االجلالبنك السعودى لالستثمار١٣

سند المر من قبل الشركة٣٢٠,٩76,٠٩١٠ شهور٢٠,٩76,٠٩١قصير االجلالبنك السعودى لالستثمار١٤

سند المر من قبل الشركة٣6,٨٠6,٠٨7٠ شهور6,٨٠6,٠٨7قصير االجلالبنك السعودى لالستثمار١5

سند المر من قبل الشركة٣١٠,6٢١,5٣١٠ شهور١٠,6٢١,5٣١قصير االجلالبنك السعودى لالستثمار١6

سند المر من قبل الشركة٣٨,656,٠٢75,6٠5,٠٩٤ شهور١٤,٢6١,١٢١قصير االجلالبنك السعودى لالستثمار١7

سند المر من قبل الشركة٣٣١,٤٣7,6١٤٠ شهور٣١,٤٣7,6١٤قصير االجلالبنك العربى الوطنى١٨

سند المر من قبل الشركة٣٢٨,٢٠٨,٤٨٢٠ شهور٢٨,٢٠٨,٤٨٢قصير االجلالبنك العربى الوطنى١٩

سند المر من قبل الشركة٣١6,١٩٠,٢٩7٠ شهور١6,١٩٠,٢٩7قصير االجلالبنك العربى الوطنى٢٠

سند المر من قبل الشركة٣5,٤٨5,٢5١٠ شهور5,٤٨5,٢5١قصير االجلالبنك العربى الوطنى٢١

سند المر من قبل الشركة٣١,١٨٢,7٨6٠ شهور١,١٨٢,7٨6قصير االجلالبنك العربى الوطنى٢٢

سند المر من قبل الشركة٣٨,5٢١,٩٠٤٠ شهور٨,5٢١,٩٠٤قصير االجلالبنك العربى الوطنى٢٣

سند المر من قبل الشركة٣٣5,66٤,676٠ شهور٣5,66٤,676قصير االجلالبنك العربى الوطنى٢٤

سند المر من قبل الشركة٢٢٨,٤٠٣,٠٨٠٠ شهر٢٨,٤٠٣,٠٨٠قصير االجلمصرف االنماء٢5

سند المر من قبل الشركة٢٩,٣7٩,٢٠١٠ شهر٩,٣7٩,٢٠١قصير االجلمصرف االنماء٢6

سند المر من قبل الشركة٣٢,٣٢٤,٩٤١٠ شهور٢,٣٢٤,٩٤١قصير االجلمصرف االنماء٢7

سند المر من قبل الشركة6١5,٢٠٠,٨٣٨٣,٨١6,٠٠7 شهور١٩,٠١6,٨٤5قصير االجلمصرف االنماء٢٨

سند المر من قبل الشركة٢١,7١٠,5٩٣١,7٢٩,٤٣٩ شهر٣,٤٤٠,٠٣١قصير االجلمصرف االنماء٢٩

سند المر من قبل الشركة٢٠١٤,١67,٨٩7 شهر١٤,١67,٨٩7قصير االجلمصرف االنماء٣٠

سند المر من قبل الشركة١١٠٢٢,77٨,٩65٠يوم٢٢,77٨,٩65قصير االجلمصرف االنماء٣١

سند المر من قبل الشركة٣٠١٢,٤55,٨٣6 شهور١٢,٤55,٨٣6قصير االجلمصرف االنماء٣٢

سند المر من قبل الشركة٣٠٢٢,٠٢٤,٩6٢ شهور٢٢,٠٢٤,٩6٢قصير االجلمصرف االنماء٣٣

الجدول )6(: مرابحات قصيرة األجل:-
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ــمبر ٢٠١٨  ــى ٣١ ديس ــروض ف ــد الق ــن رصي ــمبر ٢٠١٩ ع ــى ٣١ ديس ــل ف ــال العام ــل راس الم ــى تموي ــتخدم ف ــى تس ــل والت ــرة االج ــروض قصي ــد الق ــع رصي ارتف

بمبلــغ ٢,5٢ مليــون ريــال بنســبة ٢.٢٨% وذلــك بســبب ارتفــاع مشــتريات المــواد الخــام التــى تمــول بقــروض قصيــرة االجــل حيــث بلغــت مشــتريات عــام  ٢٠١٩ 

مبلــغ ٣٨٢.٣ مليــون ريــال فــى حيــن كانــت مشــتريات المــواد الخــام خــالل عــام ٢٠١٨ مبلــغ ٣5٨.٣ مليــون ريــال بارتفــاع ٢٤.٠ مليــون ريــال بنســبة ارتفــاع %6.7.

ب  مرابحات طويلة األجل 

مدة المرابحةأصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة 

للحصول على المرابحة

١
البنك السعودى 

سند المر من قبل الشركة٣6٠١,6٩٤,5٣٤.٣٣ شهور١,6٩٤,5٣٤.٣٣طويل االجللالستثمار

سند المر من قبل الشركة١٢٢,٠٠5,٩٢5١,٩٠٤,٩٢٤ شهر٣,٩١٠,٨٤٩طويل االجلالبنك العربى الوطنى٢

سند المر من قبل الشركة١٢٣,٤٠٠,755٣,٢٣٨,٢٨٣ شهر6,6٣٩,٠٣٨طويل االجلالبنك العربى الوطنى٣

سند المر من قبل الشركة١٢١,٠7٩,6١٢١,٠٢٨,٠٠١ شهر٢,١٠7,6١٣طويل االجلالبنك العربى الوطنى٤

سند المر من قبل الشركة١٢٢7٠,٤٨٣٢57,٢٢5 شهر5٢7,7٠٨طويل االجلالبنك العربى الوطنى5

سند المر من قبل الشركة١٢7٢٨,١666٩٣,٤٢7 شهر١,٤٢١,5٩٣طويل االجلالبنك العربى الوطنى6

سند المر من قبل الشركة١٢7١٠,5٩٢676,5٩7 شهر١,٣٨7,١٨٩طويل االجلالبنك العربى الوطنى7

سند المر من قبل الشركة١٢٣7٢,٢6٨٣5٤,٣6٩ شهر7٢6,6٣7طويل االجلالبنك العربى الوطنى٨

سند المر من قبل الشركة٣5١,5٠٣,767٢,٠٠٤,٣٢٨ شهر٣,5٠٨,٠٩5طويل االجلالبنك العربى الوطنى٩

سند المر من قبل الشركة١٢٤١٨,٤6٠٣٩٨,٣٠٢ شهر٨١6,76١طويل االجلالبنك العربى الوطنى١٠

سند المر من قبل الشركة١٢٣57,6٠٤٣٤٠,٣١٣ شهر6٩7,٩١7طويل االجلالبنك العربى الوطنى١١

سند المر من قبل الشركة١٢7٠٩,٢٣6675,٣6٣ شهر١,٣٨٤,5٩٩طويل االجلالبنك العربى الوطنى١٢

سند المر من قبل الشركة١٢5١٨,5٩٣٤٨٨,٠٨٩ شهر١,٠٠6,6٨٣طويل االجلالبنك العربى الوطنى١٣

سند المر من قبل الشركة٣5٩6٠,7١١٢,5٣5,6٨٠ شهر٣,٤٩6,٣٩١طويل االجلالبنك العربى الوطنى١٤

سند المر من قبل الشركة٣5٨١٨,٨٤5٢,١77,٣١٢ شهر٢,٩٩6,١57طويل االجلالبنك العربى الوطنى١5

سند المر من قبل الشركة٣56٣6,755١,67٢,١١٩ شهر٢,٣٠٨,٨7٣طويل االجلالبنك العربى الوطنى١6

سند المر من قبل الشركة٣56١7,٨6٨١,6١٤,١٠7 شهر٢,٢٣١,٩76طويل االجلالبنك العربى الوطنى١7

سند المر من قبل الشركة٣5٢,6٨7,٣٩٣7,١٤٣,5٨١ شهر٩,٨٣٠,٩7٣طويل االجلالبنك العربى الوطنى١٨

سند المر من قبل الشركة١٢٢٩٩,١١٩٢٨٣,٠١٣ شهر5٨٢,١٣٢طويل االجلالبنك العربى الوطنى١٩

سند المر من قبل الشركة٣5١,٩٣7,١٠١٤,6٢٨,٣١١ شهر6,565,٤١٣طويل االجلالبنك العربى الوطنى٢٠

سند المر من قبل الشركة١٢٣٢١,٤٤6٣٠5,١٤٢ شهر6٢6,5٨٨طويل االجلالبنك العربى الوطنى٢١

سند المر من قبل الشركة٣5٣57,5٨٩٩٤٨,6٣7 شهر١,٣٠6,٢٢6طويل االجلالبنك العربى الوطنى٢٢

سند المر من قبل الشركة٣56٩٨,٨٤١١,6٨٨,7٤7 شهر٢,٣٨7,5٨٨طويل االجلالبنك العربى الوطنى٢٣

سند المر من قبل الشركة٣5١,٠٠7,65٠٢,٠٣٨,77٤ شهر٣,٠٤6,٤٢٣طويل االجلالبنك العربى الوطنى٢٤

سند المر من قبل الشركة٢٤٢٩٤,٢6٤5٤5,٩٩٩ شهر٨٤٠,٢6٣طويل االجلالبنك العربى الوطنى٢5

سند المر من قبل الشركة٢٤٩١١,١١٠١,6٩٢,٤١٠ شهر٢,6٠٣,5١٩طويل االجلالبنك العربى الوطنى٢6

٢7
صندوق التنمية 

سند المر من قبل الشركة٣٩١٢,٣٨6,٠٠٠76,٠١6,٠٠٠ شهر٨٨,٤٠٢,٠٠٠طويل االجلالصناعى

سند المر من قبل الشركة٢٠٣,٨٠٢,٤5٠5,7٢٠,٢6٢ شهر٩,5٢٢,7١٣طويل االجلمصرف االنماء٢٨

سند المر من قبل الشركة٣١5٣,١٩7٠ شهور١5٣,١٩7طويل االجلمصرف الراجحى٢٩

سند المر من قبل الشركة6٣٠7,٩٣٣٠ شهور٣٠7,٩٣٣طويل االجلمصرف الراجحى٣٠

الجدول )7(: مرابحات طويلة  األجل:-
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بلــغ رصيــد القــروض طويلــة االجــل فــى ٣١ ديمســبر  ٢٠١٩ مبلــغ ١٢٨.7٩ مليــون ريــال فــى حيــن كان رصيــد القــروض طويلــة االجــل فــى ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ مبلــغ 

١٤7.76 مليــون ريــال بانخفــاض قــدره ١٨,٩7 مليــون ريــال بنســبة ١٢.٨٤% وذلــك بســبب اعتمــاد الشــركة فــى تمويــل معظــم التوســعات الراســمالية خــالل عــام 

٢٠١٩ علــى التمويــل الذاتــى مــن قبــل الشــركة.

5. القطاعات التشغيلية

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

حجــم  بزيــادة  )البريفــورم(  البالســتيكية  القواريــر  مصغــرات  قطــاع  مبيعــات  نمــو  تاثــر 

المبيعــات فــى هــذا القطــاع والتــى ارتفعــت بنســبة ١٨.٠٣% لالطنــان المباعــة خــالل عــام ٢٠١٩ 

ــل ٢٠١٨. ــام المماث ــالل الع ــة خ ــن المباع ع

تاثــر نمــو مبيعــات قطــاع اغطيــة القواريــر البالســتيكية بزيــادة حجــم المبيعــات فــى هــذا 

القطــاع والتــى ارتفعــت بنســبة ٢٠.67% لالطنــان المباعــة خــالل عــام ٢٠١٩ عــن المباعــة خــالل 

العــام المماثــل ٢٠١٨ .

5.1 قطاع  مصغرات القوارير الباستيكية )البريفورم( 

5.2 قطاع اغطية القوارير الباستيكية  

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

الجدول )٩ (: إيرادات قطاع اغطية القوارير الباستيكية

%٢٠١8م٢٠١٩مالبيان 

إيرادات قطاع مصغرات القوارير 
٥.6١%٤٤٢,٧٥٧,8٢٤٤١٩,٢٥٧,٣٥١)البريفورم(

١٥.٣٣%6,١٤٧,٣٢٤,٠٢٤٥,٣٣٠,١6٢,١6٠المبيعات بالحبة

١8.٠٣%٧8,6٤٢66,6٢8المبيعات بالطن

%٢٠١8م٢٠١٩مالبيان 

إيرادات قطاع اغطية القوارير 
١١.١8%٧6,٩٩٩,٧١١6٩,٢٥٤,86٣البالستيكية

٢٠.٤٧%٥,٤٢٧,٤٢8,٥٠٠٤,٥٠٥,٣٩6,6٥6المبيعات بالحبة

٢٠.6٧%8,٤٢66,٩8٣المبيعات بالطن

إيرادات قطاع مصغرات القوارير )البريفورم(

)مايين الرياالت(

قطاع اغطية القوارير البالستيكية 

)مايين الرياالت(
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5.2 التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية   

الجدول )١٠( : التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية:

المنطقة الجغرافية 
٢٠١٩٢٠١8

 المبيعات قيمة  المبيعات بالطن  المبيعات بالوحدة  المبيعات قيمة  المبيعات بالطن  المبيعات بالوحدة 

١٣,6٣٩,8٤٢.١٣ ٢,٠١١.٧٤ ٣١٩,٢٤6,٥٢8 ١٥,٣8٠,٣١٢.٣١ ٢,٤٤٠.٥8 ٣8٠,٩٩١,٩٥٢ دول الخليج

٧٤,٧١6,66٧.٢6 ١٢,٤٧٠.٩٠ ١,٠٧٧,٩٠٤,8٤8 ١٠6,٥٠١,6٥8.٠١ ١٩,6٥٣.8١ ١,8٢١,٧٥٩,٢١6 اسيا

١,٤٥٤,٩٥١.٩6 ١٩٣.6٣ ٢٢,١٤٧,8٤٠ ١,8١٩,٢6٧.٠٣ ٢٩٥.٥6 ٢١,٧68,١١٢ افريقيا

٢,١٠٠.٠٠ ٠.١8 ١٤٠,٠٠٠  --  -أوروبا

المملكة العربية السعودية - 
٣١6,٤٣٠,٢6٠.6٤ ٤٧,٣٣٣.٩٥ 6,١٥٣,٩٣١,٥٣6 ٢٧8,٣٣١,٩٣8.٢١ ٤6,١٥٥.6٣ 6,٠٠٤,٧٧8,٥٤٤ المنطقة الوسطى

المملكة العربية السعودية - 
٤٠,٥٠٥,٢6١.٠٤ ٥,6٩٢.٧٧ ١,٠8٠,٥١١,٢٣٢ 6٥,٧٩٤,٥8٣.٩٢ ١٠,686.٧١ ١,٥٧٩,٣8٥,8٥٢ المنطقة الشمالية

المملكة العربية السعودية - 
٢٤,8٠٩,٥٥١.8٤ ٣,6٤٠.66 ٥8٩,١١٩,٤١6 ١٩,٧٣٤,٣٩٢.٧٤ ٣,٠٩8.١٥ ٥٩٠,٠٣8,٢٥6 المنطقة الجنوبية

المملكة العربية السعودية - 
١,٣٠١,١٩6.٠٥ ١٧٥.٥8 ٣٩,٠6٥,٧8٤ ١,8٤٧,66٧.١٢ ٢٩6.٢٣ ٤٢,٢٧6,٠6٤ المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية - 
١٥,6٥٢,٣8٣.٢١ ٢,٠٩١.66 ٥٥٣,٤٩١,6٣٢ ٣٠,٣٤٧,٧١6.٠٧ ٤,٤٤١.٠٩ ١,١٣٣,٧٥٤,٥٢8 المنطقة الغربية

488,5١٢,٢١4.١3 73,6١١.٠6 ٩,835,558,8١6 5١٩,757,535.4١ 87,٠67.76 ١١,574,75٢,5٢4 اإلجمالي

التحليل الجغرافي ألنشطة

 الشركة الرئيسية

مساهمة القطاعات في

إجمالي اإليرادات عام ٢٠١٩

مساهمة القطاعات في

إجمالي اإليرادات عام ٢٠١٨
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آسيا

أوروبا

أفريقيا

منطقة الخليج
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مجلس اإلدارة 
والحوكمة
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1. مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

أ. مجلس اإلدارة 
ــس اإلدارة (  ــث ) مجل ــاب الثال ــركة الب ــى للش ــام االساس ــا للنظ وفق

المــادة الســابعة عشــر )١7( إدارة الشــركة 

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن ســتة )6( أعضــاء ) 

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 )5( ســنوات .

وقــد تــم تعيــن أول مجلــس إدارة وفقــا للقــرار الــوزارى رقــم ٨6 بتاريــخ 

٢7 ديســمبر ٢٠١6م وبقــرار الجمعيــة التحوليــة بتاريــخ ٢6 ديســمبر ٢٠١6 م.

ومجلــس اإلدارة هــو الكيــان اإلداري األعلــى فــي شــركة زهــرة الواحــة 

للتجــارة، والــذي يمثلهــا ويحمــي مصالحهــا ومصالــح مســاهمى الشــركة، 

ــطة  ــال وأنش ــط أعم ــادة وضب ــن قي ــؤول ع ــو المس ــك ه ــس بذل والمجل

أهــداف،  مــن  تحقــق  ومــا  ألدائهــا  المســتمرة  والمتابعــة  الشــركة 

ويمــارس هــذه المســؤولية باعتمــاد وتطبيــق سياســاتها وأهدافهــا 

ــددة.  ــر مح ــق معايي ــا وف ــي أداء مهامه ــا ف ــاندة إداراته ومس

التنفيذيــة،  وتقــع علــى مجلــس اإلدارة مســؤولية توجيــه اإلدارة 

رؤيــة  تحديــد  ذلــك  ويشــمل  لعملهــا،  المناســبة  الضوابــط  ووضــع 

الصالحيــات  تفويــض  أســس  وتحديــد  للشــركة  واضحــة  واســتراتيجية 

. بهــا  المســموح  والمحــددات  والسياســات  لــإلدارة 

 وإضافــة إلــى االختصاصــات والصالحيــات الــواردة بالنظــام األساســي 

للشــركة ووفقــا لالئحــة حوكمــة الشــركة البــاب الرابــع )٤( مجلــس اإلدارة.

ب. صالحيات المجلس

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 

الحكوميــة والخاصــة  الجهــات  الغيــر وأمــام كافــة  عالقاتهــا مــع 

والمجمعــات  والبلديــات  واألمانــات  الشــرعية  المحاكــم  وأمــام 

القرويــة والهيئــات القضائيــة وديــوان المظالــم ومكاتــب العمــل 

العماليــة  والعليــا  االبتدائيــة  واللجــان  العماليــة  القضايــا  وإدارات 

ولجــان األوراق التجاريــة وكافــة اللجــان القضائيــة ولجــان التحكيــم 

وأي لجــان أخــرى أي كان نوعهــا. والحقوق المدنية وأقســام الشــرطة 

الغــرف  ومجالــس  التجاريــة  والغــرف  التنفيذيــة  الجهــات  وكافــة 

التجاريــة داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية. وأمــام الهيئات 

ــراد  ــا واألف ــالف أنواعه ــى اخت ــات عل ــركات والمؤسس ــة والش الخاص

ولمجلــس اإلدارة حــق الشــراء والبيــع واإلفــراغ وقبولــه واالســتالم 

ــن  ــع الثم ــدل ودف ــب الع ــدى كات ــك ل ــى ذل ــع عل ــليم والتوقي والتس

وقبــض الثمــن وتســليم الثمــن ولــه حــق الرهــن وفكــه ولــه طلــب 

تعديــل الصكــوك بحدودهــا ومســاحتها والحــذف واإلضافــة ودمــج 

والصكــوك  األمــالك  ضــم  حــق  ولــه  والفــرز  والقســمة  الصكــوك 

وطلــب تعديــل اســتخدام المخططــات ولــه حـــق التأجيــر واالســتئجار 

والقبــض والدفــع  وتوقـــيع العقــود وفســخها وللمجـــلس حــق 

ــركة  ــالت للش ــروع وتوكي ــة وف ــركات تابع ــة ش ــى إقام ــة عل الموافق

واالشــتراك والمســاهمة فــي أي مــن الشــركات وحــق التوقـــيع علــى 

ــة  ــع كاف ــركة م ــا الش ــترك فيه ــي تش ــركات الت ــيس الش ــود تأس عق

تعديالتهــا ســواء برفــع أو خفــض رأس المــال أو دخــول شــركاء جــدد 

أخــرى أي كان نوعهــا والتوقيــع  أو أي تعديــالت  أو خــروج شــركاء 

التوقيــع  حــق  ولــه  والشــراء  واالســتحواذ  االندمــاج  قــرارات  علــى 

واالمتيــازات  والــوكاالت  واالتفاقيــات  العقــود  أنــواع  كافــة  علــى 

 
ً

والصفقــات نيابــة عــن الشــركة والدخــول فــي المناقصــات نيابــة

عنهــا والتوقيــع علــى الوثائــق والمســتندات والصكــوك واإلفراغــات 

اإلدارة  ولمجلــس  الرســمية  الجهــات  وكافــة  العــدل  كتــاب  أمــام 

والمطالبــة  والمداعــاة  والمخاصمــة  والمدافعــة  المرافعــة  حــق 

ــماع  ــفعة وس ــكار والش ــرار واإلن ــازل واإلق ــح والتن ــة والصل والمخالص

الخطــوط  وإنــكار  والدفــع  البينــة  وإقامــة  عليهــا  والــرد  الدعــاوي 

واألختــام والطعــن فيهــا والتزويــر وطلــب تعيــن الخبــراء والمحكميــن 

ــا  ــركة أو ضده ــل الش ــن قب ــام م ــي تق ــا الت ــة القضاي ــم ومتابع ورده

ــع  ــم وجمي ــوان المظال ــرعية ودي ــم الش ــع المحاك ــام جمي ــك أم وذل

الهيئــات القضائيــة ولجــان المنازعــات التجاريــة والماليــة ومكاتــب 

والعليــا  االبتدائيــة  واللجــان  العماليــة  القضايــا  وإدارات  العمــل 

ــض  ــا وقب  كان نوعهـ
ً
ــا ــرى أي ــان أخ ــم وأي لج ــان التحكي ــة ولج العمالي

مــا يحصــل مــن التنفيــذ وأي جهــة حكوميــة كانــت ولــه حــق إنهــاء 

ــه  ــم . ول ــا لديه ــركة أو ضده ــل الش ــن قب ــة م ــا المقام ــة القضاي كاف

حــق قبــول األحــكام وطلــب تنفيذهــا أو نفيهــا أو االعتــراض عليهــا 

ــزم  ــا يل ــة م ــى كاف ــع عل ــق التوقي ــا وح ــتئنافها أو تميزه ــب اس وطل

بخصــوص ذلــك. 

باســم . 	 الحســابات  وتشــغيل  وإدارة  فتــح  حــق  اإلدارة  ولمجلــس 

والســحب  تصفيتهــا  أو  إقفالهــا  أو  البنــوك  كافــة  لــدى  الشــركة 

واإليــداع وفتــح اإلعتمــادات وإجــراء التحويــالت وإصــدار الضمانــات 

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

المصرفيــة وتحريــر ســندات ألمــر وإنشــاء األوراق التجاريــة وتوقيعهــا 

التمويليــة  المعامــالت  كافــة  وإجــراء  وقبضهــا  وتظهيرهــا 

الالزمــة لنشــاط الشــركة بمــا فــي ذلــك طلــب التمويــل بأنواعــه 

وأوراق  عقــود  وتوقيــع  عليــه  والتوقيــع  التمويــل  شــركات  مــن 

واالســتصناع  واإلجــارة  المرابحــة  اتفاقيــات  وتوقيــع  التســهيالت 

ــة  ــام بكاف ــة والقي ــن األوراق التجاري ــك م ــر ذل ــتثمار وغي ــود االس وعق

حصــر.  دون  والصفقــات  االتفاقيــات  كافــة  وإبــرام  المعامــالت 

وللمجلــس حــق إصــدار الــوكاالت الشــرعية والتفاويــض نيابــة عــن 

.
ً
 او جزئيــا

ً
الشــركة وإلغائهــا كليــا

ولــه حــق طلــب التأشــيرات مــن مكاتــب العمــل واالســتقدام وســداد . 	

رســومها ولــه حــق منــح تأشــيرات الخــروج والعــودة والخــروج النهائي 

ــتخراج  ــارة واس ــيرات الزي ــب تأش ــا وطل ــازل عنه ــاالت والتن ــل الكف ونق

ــل  ــروع داخ ــاح الف ــر افتت ــا. وتقري ــل وتجديده ــص العم ــات ورخ االقام

وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية واســتخراج الســجالت التجاريــة 

ــر  ــة أو تغيي ــذف أو إضاف ــن ح ــا م ــالت عليه ــراء التعدي ــا وإج وتجديده

التراخيــص أي كان نوعهــا وتجديدهــا  أو شــطب وطلــب اســتخراج 

وإجــراء التعديــالت عليهــا مــن حــذف أو إضافــة أو تغييــر أو إلغاءهــا. 

وإقــرار خطــة عمــل الشــركة والموافقــة علــى خططهــا التشــغيلية 

وميزانيتهــا الرأســمالية الســنوية والموافقــة علــى اللوائــح الداخليــة 

والماليــة واإلداريــة والفنيــة للشــركة والسياســات واللوائــح الخاصــة 

بالعامليــن فيهــا وتفويــض المســئولين عــن إدارة الشــركة بصالحيــة 

التوقيــع باســم الشــركة فــي حــدود القواعــد التــي يضعهــا مجلــس 

اإلدارة. 

وفصلهــم . 	 وميزاتهــم  مرتباتهــم  وتحديــد  الموظفيــن  وتعييــن 

الحكوميــة  البنــوك  لصالــح  الرهــون  علــى  والتوقيــع  وعزلهــم. 

واالســتثمارية. والعقاريــة  الصناعيــة  التنميــة  وصناديــق  واألهليــة 

كمــا يجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض مــع صناديــق ومؤسســات . 	

القــروض  عقــد  ولــه  مدتهــا،  بلغــت  مهمــا  الحكومــي  التمويــل 

ــاوز  ــي تتج ــروض الت ــد الق ــة لعق ــروط التالي ــاة الش ــع مراع ــة م التجاري

آجالهــا ثــالث ســنوات:

أن يحــدد مجلــس اإلدارة فــي قــراره أوجــه اســتخدام القــرض وكيفيــة . 	

ســداده.

أن يراعــي فــي شــروط القــرض والضمانــات المقدمــة لــه عــدم اإلضــرار . 	

بالشــركة ومســاهميها والضمانــات العامــة للدائنيــن.

كمــا يكــون لمجلــس اإلدارة حــق الصلــح والتنــازل والتعاقــد وااللتــزام . 	

واالرتبــاط باســم الشــركة ونيابــة عنهــا ولمجلــس اإلدارة القيــام 

أغــراض  تحقيــق  شــأنها  مــن  التــي  والتصرفــات  األعمــال  بكافــة 

الشــركة.

ويكــون لمجلــس إدارة الشــركة وفــي الحــاالت التــي يقدرهــا حــق إبــراء . 	

ذمــة مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم طبقــا لمــا يحقــق مصلحتهــا، 

مراعــاة  قــراره  وحيثيــات  اإلدارة  مجلــس  محضــر  يتضمــن  أن  علــى 

ــة: ــروط التالي الش

ــن 	  ــوء الدي ــى نش ــة عل ــنة كامل ــي س ــد مض ــراء بع ــون اإلب أن يك
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 :-

الرئيســية . 	 واألهــداف  االســتراتيجية  التوجيهــات  اعتمــاد 

ذلــك: ومــن  تنفيذهــا  علــي  واإلشــراف  للشــركة 
وضــع االســتراتيجية العامــة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســية 	 

وسياســة إدارة المخاطــر ومراجعتهــا وتوجيههــا.

واســتراتيجيتها 	  للشــركة  األمثــل  الرأســمالي  الهيــكل  تحديــد 
الســنوية. الميزانيــات  وإقــرار  الماليــة  وأهدافهــا 

اإلشــراف علــي النفقــات الرأســمالية للشــركة، وتملــك األصــول 	 
والتصــرف بهــا.

وضــع أهــداف األداء ومراقبــة التنفيــذ واألداء الشــامل فــي 	 
الشــركة.

فــي 	  والوظيفيــة  التنظيميــة  للهيــاكل  الدوريــة  المراجعــة 
واعتمادهــا. الشــركة 

التحقــق مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتحقيــق 	 
أهــداف الشــركة وخططهــا الرئيســية.

وضــع أنظمــة وضوابــط للرقابــة الداخليــة، واإلشــراف العــام . 	

ــك:ـ ــن ذل ــا، وم عليه
وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح ومعالجــة 	 

حــاالت التعــارض المحتملــة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
إســاءة  ذلــك  ويشــمل  والمســاهمين،  التنفيذيــة  واإلدارة 
اســتخدام أصــول الشــركة ومرافقهــا، وإســاءة التصــرف الناتــج 

عــن التعامــالت مــع االشــخاص ذوي العالقــة. 

ــي 	  ــا ف ــبية، بم ــة والمحاس ــة المالي ــالمة االنظم ــن س ــد م التأك
ــة. ــر المالي ــداد التقاري ــة بإع ــة ذات الصل ــك االنظم ذل

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

ــفافية. ــا بش ــركة وطرحه ــه الش تواج

المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي 	 

الشــركة. 

وضــع الئحــة حوكمــة خاصــة بالشــركة واإلشــراف العــام عليهــا، . 	
ومراقبــة مــدى فاعليتهــا وتعديلهــا عنــد الحاجــة.

ومحــددة . 	 واضحــة  وإجــراءات  ومعاييــر  سياســات  وضــع 
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للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة ووضعهــا موضــع التنفيــذ بعــد 
للشــركة. العامــة  الجمعيــة  مــن  إقرارهــا 

وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصالــح، . 	
مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم.

الشــركة . 	 احتــرام  التــي تضمــن  السياســات واإلجــراءات  وضــع 
المعلومــات  عــن  باالفصــاح  والتزامهــا  واللوائــح  لالنظمــة 
األخريــن. المصالــح  واصحــاب  والدائنيــن  للمســاهمين  الجوهريــة 

العمل علي تحسين الصورة العامة للشركة. . 	
النقديــة، . 	 وتدفقاتهــا  الشــركة،  نقديــة  إدارة  علــي  اإلشــراف 

الغيــر. مــع  واالئتمانيــة  الماليــة  وعالقاتهــا 
االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:ـ. 	

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. 	 

حــل الشــركة قبــل األجــل المعيــن فــي نظــام الشــركة االساســى 	 
أو تقريــر اســتمرارها.

االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:ـ. 		
اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال تكونيــه مــن 	 

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

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.	 

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.	 

إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة واعتمادهــا . 		
قبــل نشــرها. 

إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. . 		
الواجــب . 		 والمعلومــات  البيانــات  وســالمة  دقــة  ضمــان 

اإلفصــاح عنهــا وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمــل اإلفصــاح 
بهــا. المعمــول  والشــفافية 

االطــالع . 		 للمســاهمين  تتيــح  فعالــة  اتصــال  قنــوات  إرســاء 
المختلفــة  األنشــطة  أوجــه  علــي  ودوري  مســتمر  بشــكل 

جوهريــة.  تطــورات  وأي  للشــركة 
تشــكيل لجــان متخصصــة منبثقــة عنــه بقــرارات يحــدد فيهــا . 		

رقابــة  وكيفيــة  ومســؤولياتها،  وصالحياتهــا  اللجنــة  مــدة 
تســمية  التشــكيل  قــرار  يتضمــن  أن  علــى  عليهــا،  المجلــس 
مــع  وواجباتهــم،  وحقوقهــم  مهامهــم  وتحديــد  األعضــاء 

اللجــان وأعضائهــا.  أعمــال هــذه  أداء  تقييــم 
تحديــد أنــواع المكافــآت التــي تمنــح للعامليــن فــي الشــركة، . 		

بــاألداء،  المرتبطــة  والمكافــآت  الثابتــة،  المكافــآت  مثــل 
والمكافــآت فــي شــكل أســهم، بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط 
الشــركات  لنظــام   

ً
تنفيــذا الصــادرة  التنظيميــة  واإلجــراءات 

المدرجــة.  المســاهمة  بشــركات  الخاصــة 
وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.. 		

فــى  تتمثــل  اإلدارة  مجلــس  مســؤوليات  د. 
اآلتــي:

مجلــس . 	 يتولــي  العامــة،  الجمعيــة  اختصاصــات  مراعــاة  مــع 
إدارة الشــركة جميــع الصالحيــات والســلطات الالزمــة إلدارتهــا، 
المجلــس،  علــى  الشــركة  عــن  النهائيــة  المســؤولية  وتظــل 
 أو فــوض جهــات أو أفــراد أخريــن للقيــام 

ً
ــا حتــي وإن شــكل لجان

ببعــض أعمالــه، وعلــى المجلــس تجنــب إصــدار تفويضــات عامــة 
ــدة. ــددة الم ــر مح أو غي

ــام . 	 ــي نظ ــوح ف ــس اإلدارة بوض ــؤوليات مجل ــد مس ــب تحدي يج

الشــركة األساســي.
ــن . 	 ــؤولية وحس ــه بمس ــس اإلدارة مهمات ــؤدي مجل ــب أن ي يج

علــى  مبنيــة  قراراتــه  تكــون  وأن  واهتمــام،  وجديــة  نيــة 
معلومــات وافيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة، أو أي مصــدر موثــوق 

أخر. 
يمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين، وعليــه أن . 	

، وليــس مــا 
ً
يلتــزم بالقيــام بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة عمومــا

يحقــق مصالــح المجموعــة التــي يمثلهــا، أو التــي صوتــت علــى 
ــس اإلدارة.  ــي مجل ــه ف تعيين

لــإلدارة . 	 يفوضهــا  التــي  الصالحيــات  اإلدارة  مجلــس  يحــدد 
التنفيذيــة وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض، كمــا يحــدد 
وترفــع  فيهــا،  البــت  بصالحيــة  يحتفــظ  التــي  الموضوعــات 
اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر دوريــة عــن ممارســتها للصالحيــات 

المفوضــة. 
يجــب علــى مجلــس اإلدارة التأكــد مــن وضــع إجــراءات لتعريــف . 	

الجوانــب  الشــركة، وبخاصــة  الجــدد بعمــل  المجلــس  أعضــاء 
ــر. ــزم األم ــم إن ل ــن تدريبه  ع

ً
ــال ــة فض ــة والقانوني المالي

يجــب علــي مجلــس اإلدارة التأكــد مــن توفيــر الشــركة معلومات . 	
وافيــة عــن شــؤونها لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بوجــه عام، 
ــك  ــاص، وذل ــه خ ــن بوج ــس اإلدارة غيرالتنفيذيي ــاء مجل وألعض
ومهماتهــم  بواجباتهــم  القيــام  مــن  تمكينهــم  أجــل  مــن 

بكفايــة وفاعليــة. 
ال يجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض التــي تجــاوز أجالهــا ثــالث . 	

ســنوات، أو بيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا، أو إبــراء مدينــي 
 لــه بذلــك فــي نظام 

ً
الشــركة مــن التزاماتهــم، إال إذا كان مصرحــا

ــن  ــم يتضم ــه. وإذا ل ــواردة في ــروط ال ــي وبالش ــركة األساس الش
ــوز  ــال يج ــأن، ف ــذا الش ــي ه  ف

ً
ــا ــي أحكام ــركة االساس ــام الش نظ

للمجلــس القيــام بالتصرفــات المذكــورة إال بــإذن مــن الجمعيــة 
ــي  ــا ف ــة بطبيعته ــات داخل ــك التصرف ــن تل ــم تك ــا ل ــة، م العام

أغــراض الشــركة. 
ــة . 	 ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــن أعض ــو م ــى كل عض عل

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. 
يمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين فــي الشــركة، . 		

ــاهمين  ــة المس ــركة ومصلح ــة الش ــق مصلح ــا يحق ــزم بم ويلت
ويراعــي حقــوق أصحــاب المصالــح األخريــن، وليــس مصلحــة 

ــب.  ــه فحس ــي انتخبت ــة الت المجموع
ــع . 		 ــا بجمي ــن فيه ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــزم أعض يلت

ــة. ــات ذات الصل ــح والتعليم ــة واللوائ األنظم
اإلدارة . 		 عضــو  أو  اإلدارة  مجلــس  عضــو  اســتغالل  يمنــع 

التنفيذيــة لمنصبــه الوظيفــي بهــدف تحقيــق مصلحــة خاصــة 
بــه أو بغيــره. 

يجــب قصــر أســتعمال أصــول الشــركة ومواردهــا علــى تحقيــق . 		
أغــراض الشــركة وأهدافهــا، وعــدم اســتغالل تلــك األصــول أو 

المــوارد لتحقيــق مصالــح خاصــة. 
وواضحــة . 		 ومحكمــة  دقيقــة  قواعــد  اإلدارة  مجلــس  يضــع 

تنظــم صالحيــة وتوقيــت االطــالع 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 
والمســاهمين  الشــركة  بمصالــح  واالهتمــام  والعنايــة  والــوالء 
وتقديمهــا علــى مصلحتــه الشــخصية، ويدخــل فــي ذلــك علــي وجــه 

الخصــوص مــا يلــي:ـ
اإلدارة . 	 مجلــس  عضــو  عالقــة  يكــون  بــأن  وذلــك  الصــدق: 

أي  عــن  لهــا  يفصــح  وأن  صادقــة،  مهنيــة  عالقــة  بالشــركة 
معلومــات مؤثــرة قبــل تنفيــذ أي صفقــة أو عقــد مــع الشــركة 

التابعــة.  شــركاتها  إحــدى  أو 
الــوالء: وذلــك بــأن يتجنــب عضــو مجلــس اإلدارة التعامــالت . 	

التــي تنطــوي علــي تعــارض فــي المصالــح، مــع التحقــق مــن 
ــح  ــارض المصال ــة بتع ــكام الخاص ــاة األح ــل، ومراع ــة التعام عدال

ــة.  ــذه الالئح ــي ه ف
والمســؤوليات . 	 الواجبــات  بــأداء  وذلــك  واالهتمــام:  العنايــة 

الماليــة  الســوق  ونظــام  الشــركات  نظــام  فــي  الــواردة 
ــة  ــى واألنظم ــركة األساس ــام الش ــة ونظ ــا التنفيذي ولوائحهم

العالقــة. ذات  األخــري 

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــو م ــؤدي كل عض و. ي
 - اإلدارة  مجلــس  فــي  عضويتــه  خــالل  مــن   -

اآلتيــة:ـ والواجبــات  المهــام 
تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة. . 	
ألهــداف . 	 تحقيقهــا  ومــدي  التنفيذيــة  اإلدارة  أداء  مراقبــة 

وأغراضهــا.  الشــركة 
مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.. 	
ــة . 	 ــات المالي ــم والمعلوم ــة القوائ ــالمة ونزاه ــن س ــق م التحق

ــركة.  للش
فــي . 	 المخاطــر  إدارة  ونظــم  الماليــة  الرقابــة  أن  مــن  التحقــق 

قويــة.  الشــركة 
اإلدارة . 	 أعضــاء  لمكافــأت  المالئمــة  المســؤوليات  تحديــد 

 . يــة لتنفيذ ا
إبداء الرأى في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم. . 	
ــف . 	 ــي وظائ ــالل ف ــب واإلح ــة التعاق ــع خط ــي وض ــاركة ف المش

ــة.  ــركة التنفيذي الش
االلتــزام التــام بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة . 	

والنظــام  الصلــة  ذات  واألنظمــة  التنفيذيــة  ولوائحهمــا 
األساســى عنــد ممارســته لمهــام عضويتــه فــي المجلــس، 
يشــكل  عمــل  أى  فــي  المشــاركة  أو  القيــام  مــن  واالمتنــاع 

الشــركة. لتدبيــر شــؤون  إســاءة 
حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة وعــدم . 		

التغيــب عنهــا إال لعــذر مشــروع يخطــر بــه رئيــس المجلــس 
، أو ألســباب طارئــة. 

ً
مســبقا

والتحضيــر . 		 بمســؤولياته،  لالضطــالع  كاف  وقــت  تخصيــص 
الجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجانــه والمشــاركة فيهــا بفعاليــة، 
ــار  ــة كب ــة ومناقش ــئلة ذات العالق ــه األس ــك توجي ــي ذل ــا ف بم

التنفيذييــن بالشــركة.
دراســة وتحليــل المعلومــات ذات الصلــة بالموضوعــات التــي . 		

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

آرائهــم . 		 إبــداء  مــن  األخريــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  تمكيــن 
بحريــة، وحــث المجلــس علــى مداولــة الموضوعــات واســتقصاء 
آراء المختصيــن مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ومــن 

ــك. ــى ذل ــة إل ــرت حاج ــم إذا ظه غيره
مصلحــة . 		 بــأى  وفــوري  كامــل  بشــكل  اإلدارة  مجلــس  إبــالغ 

ــود  ــال والعق ــي األعم ــرة - ف ــر مباش ــت أم غي ــرة كان ــه - مباش ل
التــي تتــم لحســاب الشــركة، وأن يتضمــن ذلــك اإلبــالغ طبيعــة 
تلــك المصلحــة وحدودهــا وأســماء أي أشــخاص معنييــن بهــا، 
غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  عليهــا  الحصــول  المتوقــع  والفائــدة 
مباشــر مــن تلــك المصلحــة ســواء أكانــت تلــك الفائــدة مالية أم 
غيــر ماليــة، وعلــي ذلــك العضــو عــدم المشــاركة فــي التصويــت 
ــام  ــكام نظ  ألح

ً
ــا ــك وفق ــك، وذل ــأن ذل ــدر بش ــرار يص ــى أي ق عل

ــة.  ــا التنفيذي ــة ولوائحهم ــوق المالي ــام الس ــركات ونظ الش
		 . - بمشــاركته  وفــوري  كامــل  بشــكل  اإلدارة  مجلــس  إبــالغ 

شــأنها  مــن  أعمــال  أى  فــي   - المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة 
ــر أو  ــكل مباش ــركة - بش ــته الش ــركة، أو بمنافس ــة الش منافس
 
ً
غيــر مباشــر - فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه، وذلــك وفقــا
ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا 

التنفيذيــة. 
طريــق . 		 عــن  عليهــا  وقــف  أســرار  أي  إفشــاء  أو  إذاعــة  عــدم 

ــا  ــركة - م ــاهمي الش ــن مس ــى أى م ــس إل ــي المجل ــه ف عضويت
ــاء انعقــاد اجتماعــات الجمعيــة العامــة  لــم يكــن ذلــك فــي أثن
نظــام  أحــكام  تقتضيــه  مــا  بحســب  وذلــك  الغيــر،  إلــى  أو   -
التنفيذيــة.  ولوائحهمــا  الماليــة  الســوق  ونظــام  الشــركات 

ــذل . 		  علــي معلومــات كاملــة، وبحســن نيــة، مــع ب
ً
ــاءا العمــل بن

العنايــة واألهتمــام الالزميــن، لمصلحة الشــركة والمســاهمين 
كافة. 

إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية. . 		
ــي . 		 ــا وف ــركة وأعماله ــطة الش ــال أنش ــى مج ــه ف ــة معارف تنمي

ــة.  ــة ذات الصل ــة والصناعي ــة والتجاري ــاالت المالي المج
االســتقالة مــن عضويــة مجلــس اإلدارة فــي حــال عــدم تمكنــه . 		

مــن الوفــاء بمهامــه فــى المجلــس علــى الوجــه األكمــل. 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

احمد حمود ابراهيم الذياب١

الرئيس التنفيذى 
العضو المنتدب 

بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

العضو المنتدب 
بشركة هنا 

للصناعات الغذائية

- دورات تدريبية في مهارات البيع 
والتسويق الجامعة االمريكية 

بالقاهرة
- دورات تدريبية لتطوير المدراء 

وصناع القرار االبداع الخليجي تركيا

- عضو مجلس ادارة بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

- مدير عام بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

- نائب رئيس الغرفة التجارية 
لمحافظة البكرية

- مدير عام شركة زهرة الواحة للتجارة

الرئيس التنفيذي طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢
ببنك الرياض

مستشار رئيس 
مجلس ادارة 

الصندوق 
السعودى للتنمية

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة 

ENPC  باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي 

 AICPA للمحاسبين المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية 
للمحاسبين العامين المرخصين 

SOCPA

- المدير العام المكلف الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربى 
للرقابة 

- الرئيس التنفيذى بشركة كى بى ام 
جى مراجعون ومحاسبون قانونيون

جورج عبدالكريم جورج موسى٣
الرئيس التنفيذى 

بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

مدير عام المبيعات 
بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

بكالوريوس في التسويق 
والمبيعات

مدير عام المبيعات بشركة العثمان 
للبالستيك - تكوين

طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

رئيس المراجعة 
الداخلية بشركة 
الطيران المدنى 

السعودى القابضة

كبير المدراء 
الماليين بشركة 
الطيران المدنى 

السعودى القابضة

بكالوريوس في المحاسبة

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لإلستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس ادارة بشركة باتك 
لإلستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- المستشار االقتصادى بشركة المياه 

الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال 

بشركة المياه الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى بشركة 

المياه الوطنية

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى5

عضو لجنة 
الترشيحات 
والمكافات 

بالشركة 
السعودية لتبادل 

المعلومات 
االلكترونية

الرئيس التنفيذى 
بشركة ميد جلف 

للتأمين وإعادة 
التأمين

بكالوريوس فى العلوم المالية 
والمصرفية

- مدير عام الحوكمة بالبنك السعودى 
لالستثمار

- مستشار بالبنك السعودى 
لالستثمار

- مدير عام المجموعة المصرفية 
للشركات بمصرف الراجحى

- مدير المجموعة المصرفية للشركات 
بالبنك االهلى التجارى

احمد حسن احمد على6
مدير ادارة الجودة 

بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

مدير مراقبة الجودة 
برشكة تكوين 

المتطورة للصناعات

- بكالوريوس في الكيمياء
--- دبلوم في الكيمياء التحليلية 

الجدول )١١( : أسماء أعضاء مجلس اإلدارة )الوظائف الحالية، الوظائف السابقة، المؤهات والخبرات( :
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ز. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على 
النحو التالي:

ــى  ــه عل ــف أعضائ ــس اإلدارة وتصني ــن مجل ح. تكوي
النحــو التالــي:

يجتمــع مجلــس االدارة اربعــة مــرات علــى االقــل فــي الســنة، بمــا 

اليقــل عــن أجتمــاع واحــد كل ثالثــة أشــهر بدعــوة مــن رئيســه ، وتكــون 

الدعــوة خطيــة او بخطــاب مســجل او بالبريــد االلكترونــي، ويجــب علــى 

رئيــس المجلــس أن يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك 

ــاء. ــن األعض ــان م اثن

األعضــاء  إذا حضــره نصــف  إال   
ً
المجلــس صحيحــا اجتمــاع  يكــون  ال 

ــة ، و  ــاء باألصال ــن ٣ أعض ــن ع ــدد الحاضري ــل ع ــرط أال يق ــل ، بش ــى األق عل

يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن ينيــب عنــه غيــره مــن األعضــاء فــي حضــور 

الجدول )١٢(: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

الجدول )١٣(: سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٩م والبالغ مجموعها )5( اجتماعات:

التصنيفالصفة االسمم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاحمد حمود ابراهيم الذياب١

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢

عضو مجلس إدارة جورج عبدالكريم جورج موسى٣
تنفيذيالرئيس التنفيذي للشركة 

مستقلعضو مجلس إدارة طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

مستقلعضو مجلس إدارة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى5

تنفيذيعضو مجلس إدارة احمد حسن احمد على6

االسمم
عدد االجتماعات )٥(

اإلجمالي
نسبة

الحضور األول

٢٠١٩/٠١/٢٢

الثاني

٢٠١٩/٠٣/١8

الثالث

٢٠١٩/٠٤/٢8

الرابع

٢٠١٩/٠٧/١٧

الخامس

٢٠١٩/١٠/٢٣

١٠٠%5احمد حمود ابراهيم الذياب١

١٠٠%5طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢

١٠٠%5جورج عبدالكريم جورج موسى٣

٨٠%٤طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

١٠٠%5عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى5

١٠٠%5احمد حسن احمد على6

اجتماعــات المجلــس طبقــا للظوابــط اآلتيــة:

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

أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد. ب. 
ال يجــوز للنائــب التصويــت علــى القــرارات التــي يحظــر النظــام ج. 

علــى المنيــب التصويــت بشــأنها.

وتصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة آراء االعضــاء الحاضريــن أو الممثلين 

فيــه وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيس الجلســه.

لم يحضرحضر
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أهم قرارات مجلس اإلدارة االستراتيجية خالل العام ٢٠١٩م 

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

ــم 	  ــى القوائ ــة عل ــة للموافق ــة العام ــوة الجمعي ــة ودع التوصي
ــى ٣١-١٢-٢٠١٨ ــى ف ــى المنته ــام المال ــة للع المالي

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة 

الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أداءه 

وأداء لجانــه وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة

التوصيــة ودعــوة الجمعيــة العامــة للموافقــة علــى توزيــع 	 
اربــاح عــن العــام المالــى ٢٠١٨ بواقــع ١ ريــال لــكل ســهم باجمالــى 

ــال ــون ري ١5 ملي

ــابات 	  ــع الحس ــن مراج ــة لتعي ــة العام ــوة الجمعي ــة ودع التوصي
االول  والربــع   ٣١-١٢-٢٠١٩ فــى  المنتهــى  المالــى  العــام  عــن 

٣١-٠٣-٢٠٢٠ فــى  المنتهــى 

ــاح مرحليــة عــن 	  ــع ارب التوصيــة ودعــوة الجمعيــة العامــة لتوزي
 ٣١-١٢-٢٠١٩ فــى  المنتهــى  المالــى  العــام  مــن  االول  النصــف 

بواقــع 75 هللــة لــكل ســهم باجمالــى ١١.٢5 مليــون ريــال

الجدول )١٤(: األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠١٩م ونسبتها من إجمالي عدد أسهم الشركة شاملة أسهم عضوية المجلس:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارةم

األسهم المملوكة

عدد األسهم عند 

بداية العام ٢٠١٩
النسبة إىل إجمايل األسهم

عدد األسهم في 

نهاية العام ٢٠١٩
النسبة إىل إجمايل األسهم

7٠%6٩١٠,5٠٠,٠٠٠%١٠,٣5٠,٠٠٠احمد حمود ابراهيم الذياب١

٠%٠٠%٠طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢

٠%٠٠%٠جورج عبدالكريم جورج موسى٣

٠%٠٠%٠طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

٠%٠٠%٠عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى5

٠%٠٠%٠احمد حسن احمد على6

اتبــع مجلــس اإلدارة وســائل متنوعــة تمكنــه مــن تقييــم أدائــه 

األداء  قيــاس  مؤشــرات  علــى  بنــاء  وذلــك  ولجانــه  أعضائــه  وأداء 

ومــدى  عدالتهــا  تحديدهــا  عنــد  المجلــس  راعــى  حيــث  المعتمــدة، 

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

مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجانــه لتحقيــق أهــداف . 	

المواضيــع  علــى  وانعكاســها  االســتراتيجية  وخطتهــا  الشــركة 

العــام. المطروحــة خــالل 

المطلــوب . 	 باإلجــراءات  ولجانــه  المجلــس  أعضــاء  التــزام  مــدى 

االجتماعــات. فــي  تطبيقهــا 

مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام الُمســندة إليهــا مــن قبــل . 	

اإلدارة. مجلــس 

أثنــاء اجتماعــات . 	 اتصــال واضحــة ومفتوحــة  مــدى وجــود قنــوات 

هادفــة. وقــرارات  مشــاركات  لتقديــم  ولجانــه  اإلدارة  مجلــس 

، وإشــعار . 	
ً
مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبــة مقدمــا

بفتــرة  االجتمــاع  قبــل  وتوقيتــه  االجتمــاع  مواضيــع  عــن  مختصــر 

كافيــه.

ب. معايير قياس األداء ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات الشــركة للتمكــن مــن اتخــاذ . 	

اإلدارة  مجلــس  عضــو  فهــم  ومــدى  ســليمة.  بصــورة  القــرارات 

واللجــان لألمــور الفنيــة.

قضــاء وقــت كافــي مــع الرئيــس التنفيــذي لفهــم الخطــط طويلــة . 	

المــدى. وإمكانيــة تواصــل عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان مــع رئيــس 

ــتيعابه  ــه واس ــدى فهم ــك وم ــر ذل ــب األم ــس اإلدارة إذا تطل مجل

لقطــاع الشــركة والمجــال الــذي تعمــل فيــه.

الــرآي بشــأن اســتراتيجية . 	 بإبــداء  مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس 

.
ً
وتوجــه الشــركة متــى أصبــح ذلــك ضروريــا

القــرارت . 	 مواجهــة  فــي  اإلدارة  مجلــس  عضــو  موضوعيــة  مــدى 

الصعبــة. ومــدى قدرتــه علــى التعبيــر عــن رأيــه أثنــاء االجتمــاع حتــى 

ــن. ــس اآلخري ــاء المجل ــن أعض ــة ع ــر مختلف ــة النظ ــت وجه إذا كان
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ــار  ــس التنفيذي/كب ــة )الرئي ــإدارة التنفيذي ــاس األداء ل ــر قي ج. معايي

ــن( التنفيذيي

يتــم تقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذييــن بغــرض مراجعة 

األهــداف االســتراتيجية للشــركة واألهــداف التشــغيلية ومواءمتهــا مــع 

األهــداف الوظيفيــة المطلــوب إنجازهــا، وتحديــد األهــداف التــي يجــب 

 للمعاييــر التاليــة: 
ً
تطويرهــا، وذلــك بشــكل دوري وذلــك وفقــا

التخطيــط االســتراتيجي: أنــه يعمــل لضمــان تطويــر اســتراتيجية . 	

التــي توفــي  األهــداف والخطــط  المــدى، ويؤســس  طويلــة 

وكل  والموظفيــن  والعمــالء  األســهم  أصحــاب  احتياجــات 

 
ً
 متناغمــا

ً
صاحــب مصلحــة فــي الشــركة، ويضمــن كذلــك تقدمــا

 فــي توقيتــه نحــو تحقيــق األهــداف االســتراتيجية. 
ً
ومناســبا

كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا بطريقــة تنســجم 

مــع األهــداف االســتراتيجية ويقــوم بتقديــم تقاريــر بطريقــة 

منتظمــة إلــى الرئيــس التنفيــذي/ مجلــس اإلدارة عــن التقــدم 

الخطــة  مــن  األساســية  المراحــل  نحــو  تحقيقــه  يتــم  الــذي 

االســتراتيجية.

القيــادة: يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عن . 	

 وأنهــا 
ً
قيــم وأهــداف الشــركة وضمــان أنهــا مفهومــة تمامــا

تجــد الدعــم العريــض والتنفيــذ الفعــال داخــل الشــركة. كمــا 

أنــه يقــوم بتعزيــز ثقافــة فــي الشــركة تشــجع وتقــدر وتكافــيء 

التــي  المفاهيــم  القيــادة والتميــز واالبتــكار وكذلــك يضمــن 

ترتقــي باألعــراف األخالقيــة واالســتقامة الفرديــة والتعــاون 

ــم. ــس القي ــذي يؤس ال

ــي . 	 ــداف أداء مال ــق أه ــيس وتحقي ــوم بتأس ــة: يق ــج المالي النتائ

مناســب ســنوي وطويــل المــدى، كمــا يضمــن تطويــر وصيانــة 

علــى  يؤكــد  وأن  الشــركة  أصــول  لحمايــة  مالئمــة  أنظمــة 

التحكــم الفعــال علــى العمليــات.
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ــة  ــه الُمنبثق ــس اإلدارة ولجان ــاء مجل ــآت أعض مكاف
واإلدارة التنفيذيــة

الغرض من السياسة

المعايير العامة للمكافآت: 

األساســى  النظــام  مــن   )٢١( والعشــرون  الحاديــة  للمــادة  وفقــا 

اإلدارة مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  تحــدد  والتــى  للشــركة 

ــن  ــغ معي ــن مبل ــدت م ــس اإلدارة إن وج ــو مجل ــآة عض ــون مكاف تتك

يتجــاوز مجمــوع مــا  العاديــة علــى اال  العامــة  الجمعيــة  كمــا تقدرهــا 

يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت مبلــغ خمســمائة ألــف 

 فــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه، ويجــب 
ً
ريــال ســنويا

أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيان 

شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل 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 

 بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرها 
ً
يشــمل أيضــا

كل عضــو مــن تاريــخ آخــر إجتمــاع للجمعيــة العامــة .

 ٢ رقــم  اجتماعهــا  فــى  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  وقــد 

 علــى توصيــة مجلــس اإلدارة 
ً
لعــام ٢٠١٩م بتاريــخ ٢٣ يونيــو ٢٠١٩م بنــاءا

فــى اجتماعــه رقــم ٢ لعــام ٢٠١٩م بتاريــخ ١٨ مــارس ٢٠١٩م باقــرار الئحــة 

اإلدارة  لمجلــس  التابعــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  المكافــآت 

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 :-

	 . )6١( والســتون  الحاديــة  المــادة  مــن   )١( األولــى  الفقــرة 
ــركات  ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــآت« م ــة المكاف ــات لجن »اختصاص

الماليــة. الســوق  هيئــة  مجلــس  عــن  الصــادرة 

المــادة الثانيــة والســتون )6٢( »سياســة المكافــآت« مــن الئحــة . 	
حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.

مجلــس . 	 أعضــاء  »مكافــأت   )٢١( والعشــرون  الحاديــة  المــادة 
اإلدارة« مــن النظــام األساســى لشــركة زهــرة الواحــة للتجــارة.

المــادة التاســعة والثالثــون )٣٩( »مكافــآت أعضــاء مجلــس . 	
اإلدارة« مــن الئحــة حوكمــة شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة.

الفقــرة الحايــة عشــر)١١( مــن المــادة السادســة والســتون )66( . 	
»مهــام لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومســؤولياتها« مــن 

ــارة. ــة للتج ــرة الواح ــركة زه ــة ش ــة حوكم الئح

الغــرض مــن هــذه السياســة هــو وضــع معاييــر واضحــة ومحــددة 

اإلدارة  لمجلــس  التابعــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت 

ــح  ــة ولوائ ــركات وأنظم ــام الش ــات نظ  لمتطلب
ً
ــا ــة وفق واإلدارة التنفيذي

هيئــة الســوق الماليــة الســعودية ولوائــح شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة، 

كمــا تهــدف السياســة إلــى أســتقطاب الكفــاءات والخبــرات المهنيــة 

مــن  جــذب  الــى  تهــدف  أنهــا  كمــا  وتحفيزهــا،  عليهــا  والمحافظــة 

يتمتعــون بصفتــي تحســين أداء الشــركة وتحقيــق مصالــح مســاهميها. 

إعــداد  ومســئولياتها  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  مهــام  مــن 

سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضاء اللجــان التابعة 

ــر  ــس اإلدارة للنظ ــى مجل ــا إل ــة، ورفعه ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي لمجل

 العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يراعــى فــي 
ً
فيهــا تمهيــدا

تلــك السياســة أتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق 

ــا. ــن تنفيذه م

الماليــة  الســوق  ونظــام  الشــركات  نظــام  بأحــكام  إخــالل  دون 

ولوائحهمــا التنفيذيــة، يجــب أن يراعــى فــي سياســة المكافــآت مــا يلــي:

أنسجامها مع أستراتيجية الشركة وأهدافها.. 	

م المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجان . 	 أن تقــدَّ
التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة 
وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، كأن تربــط الجــزء المتغيــر مــن 

المكافــآت بــاألداء علــى المــدى الطويــل.

د المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة، والمهــام . 	 أن تحــدَّ
العلميــة،  والمؤهــالت  بشــاغلها،  المنوطــة  والمســئوليات 

األداء. ومســتوى  والمهــارات،  العمليــة،  والخبــرات 

أنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.. 	

األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد . 	
المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن أرتفــاع غيــر 

مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.

والمحافظــة . 	 المهنيــة  الكفــاءات  أســتقطاب  تســتهدف  أن 
عليهــا وتحفيزهــا، مــع عــدم المبالغــة فيهــا.

إذا تبيــن أنهــا . 	 إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها  حــاالت 
تقــررت بنــاًء 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 

ــتحقة. ــر مس ــآت غي ــى مكاف ــول عل للحص

اإلدارة . 	 مجلــس  ألعضــاء  الشــركة  فــي  أســهم  منــح  تنظيــم 
التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  لمجلــس  التابعــة  اللجــان  وأعضــاء 

 اشــترتها الشــركة.
ً
 أم أســهما

ً
 جديــدا

ً
ســواء أكانــت إصــدارا
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أ. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

ب. مكافآت أعضاء اللجان وأمانة المجلس 
واللجان:

ت. مكافآت اإلدارة التنفيذية

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 
، وذلــك بمــا يتوافــق 

ً
خمســمائة ألــف ريــال )5٠٠,٠٠٠ ريــال( ســنويا

ــأن  ــذا الش ــي ه ــادرة ف ــمية الص ــات الرس ــرارات والتعليم ــع الق م
وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه أو أيــة 
أنظمــة أخــرى مكّملــة لــه، بمــا فــي ذلــك الضوابــط واإلجــراءات 
التنظيميــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية 
المســاهمة  بالشــركات  الخاصــة  الشــركات  لنظــام   

ً
تنفيــذا

المدرجــة.

ــة . 	 ــة العام ــى الجمعي ــس اإلدارة إل ــر مجل ــتمل تقري ــب أن يش يج
علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة 
خــالل 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 
 علــى بيــان بعــدد جلســات مجلــس اإلدارة وعــدد الجلســات 

ً
أيضــا

التــي حضرهــا كل عضــو وبــدالت حضــور الجلســات خــالل الســنة 
ــة. المالي

علــى مجلــس اإلدارة أن يراعــي فــي تحديــد وصــرف المكافــآت . 	
ــي: ــا يل ــه م ــن أعضائ ــا كل م ــل عليه ــي يحص الت

أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع أختصاصــات العضــو 	 
واألعمــال والمســئوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء 
مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل 

ــة. ــنة المالي ــالل الس ــا خ ــراد تحقيقه ــس اإلدارة الم مجل

المكافــآت 	  لجنــة  توصيــة  علــى  مبنيــة  المكافــآت  تكــون  أن 
والترشــيحات.

ــام 	  ــركة والمه ــاط الش ــع نش ــبة م ــآت متناس ــون المكاف أن تك
ــا. ــة إلدارته الالزم

الشــركة 	  فيــه  تعمــل  الــذي  القطــاع  األعتبــار  بعيــن  األخــذ 
اإلدارة. مجلــس  أعضــاء  وخبــرة  وحجمهــا 

أن تكــون المكافــأت كافيــة بشــكل معقــول ألســتقطاب أعضاء 	 
وتحفيزهــم  والخبــرات  الكفــاءات  ذوي  مــن  اإلدارة  مجلــس 

ــم. ــاء عليه ــاظ واألبق والحف

مكافأة أعضاء لجنة المراجعة: 	 

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

يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة الحصــول علــى بــدل . 	
ــة  ــدده الجمعي ــة تح ــات اللجن ــن جلس ــة م ــن كل جلس ــور ع حض

العامــة.
يحــق ألعضــاء لجنــة المراجعــة المقيميــن خــارج مدينــة الريــاض . 	

الحصــول علــى تعويــض عــن تكاليــف الســفر مقابــل حضــور 
 
ً
ــا  وإياب

ً
ــا ــفر ذهاب ــرة الس ــف تذك ــذه التكالي ــمل ه ــاع، تش األجتم

بمدينــة  الرئيســي  الشــركة  موقــع  إلــى  اقامتــه  مــكان  مــن 

تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمراجعــة السياســة العامــة 

للرواتــب والمزايــا وخطــط الحوافــز والمكافــآت لكافــة موظفــى الشــركة 

وكذلــك كبــار التنفيذييــن بشــكل مســتمر ودورى وأعتمادهــا مــن مجلس 

اإلدارة وذلــك بنــاًء علــى توصيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة.

وتشتمل مكافآت ومزايا وحوافز اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

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

البــدالت والمزايــا وتشــتمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر) بــدل . 	
ســكن، بــدل مواصــالت أو تأميــن ســيارة، بــدل هاتــف، وبــدل 

ــاء؛..............(. ــم أبن تعلي
ــازة . 	 ــر )اإلج ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــمل عل ــرى تش ــا األخ  المزاي

خدمــة  نهايــة  مكافــأة  الســنوية،  ســفر  وتذاكــر  الســنوية، 
ــرية  ــوارد البش ــة الم ــعودى وسياس ــل الس ــون العم ــب قان حس

بالشــركة. المعتمــدة 
التأمين طبي لكبار التنفيذيين ولعائلتهم. . 	
التأمين األجتماعى.. 	
األداء . 	 بمؤشــرات  والمرتبطــة  الســنوية  والحوافــز  المكافــأت 

 للتقييــم الســنوي الــذي يتــم فــى هــذا الخصــوص.
ً
ووفقــا

الخطط والبرامج التحفيزية قصيرة األجل وطويلة األجل.. 	
مراجعــة السياســات والخطــط والبرامــج العامــة لمكافــآت كبــار . 	

ــا  ــآت ورفعه ــيحات والمكاف ــة الترش ــل لجن ــن قب ــن م التنفيذيي
ــا. ــس اإلدارة لتعميده لمجل

المكافــآت . 	 سياســة  بتنفيــذ  التنفيــذي  الرئيــس  يقــوم 

ــف  ــى أي تكالي ــة إل ــاع باإلضاف ــاد األجتم ــكان أنعق ــاض أو م الري
أخــرى مرتبطــة باإلقامــة والمواصــالت.

يحــب أن تفصــح تقاريــر مجلــس اإلدارة المقدمــة إلــى الجمعيــة . 	
العامــة عــن التعويضــات وغيرهــا مــن المبالــغ المدفوعــة إلــى 
ــال  ــفر ح ــف الس ــك مصاري ــي ذل ــا ف ــة بم ــة المراجع ــاء لجن أعض

أنعقــاد األجتمــاع خــارج مدينــة الريــاض.

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

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

يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت . 	
واللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة الحصــول علــى بــدل حضــور 

عــن كل جلســة مــن جلســات اللجنــة يحــدده المجلــس.
ــة . 	 ــان التابع ــآت واللج ــيحات والمكاف ــة الترش ــاء لجن ــق ألعض يح

علــى  الحصــول  الريــاض  خــارج  المقيميــن  اإلدارة  لمجلــس 
تعويــض عــن تكاليــف الســفر مقابــل حضــور األجتمــاع، تشــمل 
 مــن مــكان اقامتــه 

ً
ــا  وإياب

ً
ــا هــذه التكاليــف تذكــرة الســفر ذهاب

إلــى موقــع الشــركة الرئيســي بمدينــة الريــاض أو مــكان أنعقــاد 
ــة  ــة باإلقام ــرى مرتبط ــف أخ ــى أي تكالي ــة إل ــاع باإلضاف األجتم

والمواصــالت.
يجــب أن تفصــح تقاريــر مجلــس اإلدارة المقدمــة إلــى الجمعيــة . 	

العامــة عــن التعويضــات وغيرهــا مــن المبالــغ المدفوعــة إلــى 
أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجــان التابعــة لمجلــس 
ــاع  ــاد األجتم ــال أنعق ــفر ح ــف الس ــك مصاري ــي ذل ــا ف اإلدارة بم

خــارج مدينــة الريــاض. 
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للموظفيــن وكبــار التنفيذييــن فــي ضــوء السياســات والخطــط 
والبرامــج العامــة التــي تقرهــا لجنــة الترشــيحات والمكافــآت 

اإلدارة. مجلــس  مــن  والمعتمــدة 
الحوافــز . 		 صــرف  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  مراجعــة 

والمكافــآت الســنوية للرئيــس التنفيــذى ورفعهــا لمجلــس 

ألعتمادهــا. اإلدارة 

مجلــس اإلدارة هــو المســئول عــن تحديــد وأعتمــاد مكافــآت . 	
وبــدالت الحضــور وغيرهــا مــن اإلســتحقاقات بنــاًء علــى توصيــة 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ألعضــاء اللجــان التابعــة لــه فيمــا 

عــدا لجنــة المراجعــة  تعتمــد مــن الجمعيــة العامــة. 
مكافــآت أعضــاء اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة تتكــون مــن . 	

مكافــأة ســنوية )مبلــغ مقطــوع( وبــدالت حضــور األجتماعــات 
هــذه  فــي  للموضــح  وفقــا  األســتحقاقات  مــن  وغيرهمــا 

السياســة. 
قبــل . 	 مــن  أعتمادهــا  يتــم  المراجعــة  لجنــة  أعضــاء  مكافــأة 

اإلدارة. مجلــس  مــن  توصيــة  علــى  وبنــاًء  العامــة  الجمعيــة 
يجــب االيتجــاوز إجمالــي مــا يتقاضــاه العضــو مــن مكافــآت عــن . 	

ــد  ــس الح ــة للمجل ــان التابع ــس اإلدارة واللج ــي مجل ــه ف عضويت
األعلــى المنصــوص عليــه فــي النظــام األساســى للشــركة فقــط 

خمســمائة الــف ريــال ســنويا )5٠٠,٠٠٠ ريــال ســنويا(. 
أعضاء مجلس اإلدارة: . 	

أعضاء لجنة المراجعة: . 	

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: . 	

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف: 

ثالثة األف ريال )٣,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مكأفاة عضو مجلس اإلدارة المستقل 

)مبلغ مقطوع(
مائة الف ريال )١٠٠,٠٠٠ ريال(

صفر ريالمكأفاة عضو مجلس اإلدارة الغير مستقل

ثالثة األف ريال )٣,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مكأفاة عضو اللجنة المستقل )مبلغ 

مقطوع(
ثالثون الف ريال )٣٠,٠٠٠ ريال(

ألفا ريال )٢,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مكأفاة عضو اللجنة المستقل )مبلغ 

مقطوع(
عشرون الف ريال )٢٠,٠٠٠ ريال(
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :

عضو المجلس

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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الجدول )١5(: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خال العام ٢٠١٩م: 
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى:

الجدول )١6(: عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى.

اسم العضو م

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

	
احمد حمود ابراهيم 

الذياب

شركة هنا 
------مساهمة مقفلةداخل المملكةللصناعات الغذائية

------------

	
طارق عبدالرحمن 

صالح السدحان

------مساهمة عامةداخل المملكةبنك الرياض

------------

	
جورج عبدالكريم 

جورج موسى

------------

------------

	
طه محمد عبدالواحد 

ازهرى

شركة باتك 
لإلستثمار 
واألعمال 

اللوجستية

------مساهمة عامةداخل المملكة

------------

	
عبدالرحمن محمد 

عبدالرحمن الزويدى

شركة ميد جلف للتأمين ------
مساهمة عامةداخل المملكةوإعادة التأمين

------------

	
احمد حسن احمد 

على

------------

------------
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2. لجان المجلس

أ. لجنة الترشيحات والمكافآت

1 تكوين اللجان 
وفقــا للمــادة السادســة واألربعــون )٤6( مــن الئحــة حوكمة الشــركة 

- تشــكيل لجان مجلــس اإلدارة 

مــع مراعــاة المــادة األولــى بعــد المائــة )١٠١( مــن نظــام الشــركات 

والمــادة السادســة واألربعــون )٤6( مــن الئحــة حوكمــة الشــركة، يشــكل 

ــى :- ــا يل  لم
ً
ــا ــة وفق  متخصص

ً
ــا ــس اإلدارة لجان مجل

ــة . 	 ــن تأدي ــا م ــا يمكنه ــا بم ــا وأوضاعه ــركة وظروفه ــة الش حاج

ــة. ــا بفعالي مهامه

 إلجــراءات . 	
ً
يكــون تشــكيل اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة، وفقــا

عامــة، يضعهــا مجلــس اإلدارة، تتضمــن تحديــد مهمــة اللجنــة، 

هــذه  خــالل  لهــا  الممنوحــة  والصالحيــات  عملهــا،  ومــدة 

المــدة، وكيفيــة رقابــة مجلــس اإلدارة عليهــا، وعلــى اللجنــة 

ــه  ــل إلي ــه، أو تتوص ــوم ب ــا تق  بم
ً
ــا ــس اإلدراة علم ــغ مجل أن تبل

ــى  ــة، وعل ــفافية مطلق ــرارات، بش ــن ق ــذه م ــج، أو تتخ ــن نتائ م

حوكمــة  الئحــة  مــن   )٤6( واالربعــون  السادســة  للمــادة  وفقــا 

 متخصصــة وفقــا 
ً
الشــركة فــان مجلــس اإلدارة هــو مــن يشــكل لجانــا

 للمــادة الحاديــة والســتون 
ً
لحاجــة الشــركة وظروفهــا وأوضاعهــا، ووفقــا

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

والمكافــآت بالشــركة . 

مجلــس اإلدارة أن يتابــع عمــل اللجــان بشــكل دورى للتحقــق 

ــا . ــة إليه ــال الموكل ــا باألعم ــن قيامه م

تكــون كل لجنــة مســؤولة عــن اعمالهــا أمــام مجلــس اإلدارة، . 	

ــن  ــال وع ــك األعم ــن تل ــس ع ــؤولية المجل ــك بمس ــل ذل وال يخ

ــا . ــا إليه ــى فوضه ــلطات الت ــات أو الس الصالحي

أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد على خمسة .. 	

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذي طارق عبدالرحمن صالح السدحان١
ببنك الرياض

- مستشار 
رئيس مجلس 
ادارة الصندوق 

السعودى للتنمية

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة 

ENPC باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي 

 AICPA للمحاسبين المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية 
للمحاسبين العامين المرخصين 

SOCPA

- المدير العام المكلف الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربى 
للرقابة 

- الرئيس التنفيذى بشركة كى بى ام 
جى مراجعون ومحاسبون قانونيون

تركي ناصر أحمد الشاهر٢
مدير عام الموارد 

البشرية بشركة عبر 
للمقاوالت

المدير االدارى 
شركة ارابتك جاردان 

وشركاه
دبلومة فى الحساب االلى

- المدير االدارى شركة هنا للصناعات 
الغذائية

- المدير االدارى ومدير الموارد البشرية 
شركة الحربى للتجارة والمقاوالت

- المدير العام شركة مشاعل الرواد
- المدير االدارى ومدير الموارد البشرية 

شركة استثمار الخليج
- المدير االدارى مجموعة السيف

محمود محمد ذكى الغمرى٣

المدير التنفيذى 
المالى بشركة 

زهرة الواحة 
للتجارة

مدير حسابات رشكة 
زهرة الواحة للتجارة

- بكالوريوس تجارة تخصص 
محاسبة

- دبلوم فى ادارة االعمال
mini MBA دبلوم -

- دبلوم برنامج اخصائى ادارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد 
APICS CPIM والتموين

- مدير حسابات والتكاليف ب شركة 
يونيون تكنولوجى - مجموعة يونيون 

اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة يونيون 

تكنولوجى - مجموعة يونيون اير - 
مصر

- مدير حسابات ب شركة خالد 
الموسى لالثاث - المملكة العربية 

السعودية
- محاسب مالى ومحاسب تكاليف 

بالشركة الهندسية للصناعات - 
مجموعة يونيون اير - مصر

- مراجع حسابات خارجى بمكتب 
مراجع حسابات - مصر

الجدول )١7( لجنة الترشيحات والمكافآت:
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ب. لجنة المراجعة

حســب نــص المــادة الخمســون )5٠( مــن الئحــة حوكمــة الشــركة فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتاريــخ ١6 فبرايــر ٢٠١7م بتشــكيل لجنــة المراجعــة ووافقــت 

الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة للشــركة بتاريــخ ١١ ابريــل ٢٠١7م علــى هــذا التشــكيل وعقــدت اللجنــة أول اجتمــاع لهــا بتاريــخ ١6 إبريــل ٢٠١7م.

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذي طارق عبدالرحمن صالح السدحان١
ببنك الرياض

- مستشار 
رئيس مجلس 
ادارة الصندوق 

السعودى للتنمية

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
ماجستير إدارة االعمال جامعة 

ENPC باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي 

 AICPA للمحاسبين المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية 
للمحاسبين العامين المرخصين 

SOCPA

- المدير العام المكلف الهيئة العامة 
للزكاة والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربى 
للرقابة 

- الرئيس التنفيذى بشركة كى بى ام 
جى مراجعون ومحاسبون قانونيون

طه محمد عبدالواحد ازهرى٢

رئيس المراجعة 
الداخلية بشركة 
الطيران المدنى 

السعودى القابضة

كبير المدراء 
الماليين بشركة 
الطيران المدنى 

السعودى القابضة

بكالوريوس في المحاسبة

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لإلستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس ادارة بشركة باتك 
لإلستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- المستشار االقتصادى بشركة المياه 

الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال 

بشركة المياه الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى بشركة 

المياه الوطنية

احمد خضر محمد حرارة٣
مدير مالى بشركة 

منوة للتجارة 
والمقاوالت

مدير تنفيذى 
بمكتب إرنست و 
يونغ محاسبون 

قانونيون

مشرف مراجعة بمكتب اثر اندرسونبكالوريوس محاسبة

الجدول)١٨( لجنة المراجعة: 
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2 مهام اللجان وحضور االجتماعات

أ. لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام اللجنة ومسؤوليتها ما يلى:ـ

مجلــس . 	 فــي  للعضويــة  واضحــة  ومعاييــر  سياســات  اقتــراح 

التنفيذيــة.  واإلدارة  اإلدارة 

	 . 
ً
ــا ــس وفق ــة المجل ــيح لعضوي ــس اإلدارة بالترش ــة لمجل التوصي

للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أى 

شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة. 

لعضويــة . 	 المطلوبــة  والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  إعــداد 

التنفيذيــة. اإلدارة  وظائــف  وشــغل  اإلدارة  مجلــس 

تحديــد الوقــت الــذى يتعيــن علــي العضــو تخصيصــه ألعمــال . 	

اإلدارة. مجلــس 

المهــارات . 	 مــن  المطلوبــة  لالحتياجــات  الســنوية  المراجعــة 

للقــدرات  وصــف  وإعــداد  اإلدارة  مجلــس  لعضــو  المناســبة 

والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك 

ــس  ــال مجل ــو ألعم ــن العض ــه م ــالزم تخصيص ــت ال ــد الوق تحدي

اإلدارة. 

مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي شــأن . 	

التغييــرات التــى يمكــن إجراؤهــا. 

غيــر . 	 واألعضــاء  التنفيذييــن  لألعضــاء  وظيفــي  وصــف  وضــع 

التنفيذييــن.  وكبــار  المســتقلين  واألعضــاء  التنفيذييــن 

وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــى حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء . 	

التنفيذييــن. كبــار  أو  اإلدارة  مجلــس 

ــراح . 	 ــس اإلدارة، واقت ــي مجل ــوة ف ــف والق ــب الضع ــد جوان تحدي

معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.

التأكــد بشــكل ســنوى مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، . 		

يشــغل  العضــو  كان  إذا  مصالــح  تعــارض  أي  وجــود  وعــدم 

 . أخــرى  شــركة  إدارة  مجلــس  عضويــة 

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان . 		

المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس 

 العتمادها من الجمعية العامة، 
ً
اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

علي أن يراعى فى تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء 

واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها. 

وسياســة . 		 الممنوحــة  المكافــآت  بيــن  العالقــة  توضيــح 

المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أى انحــراف جوهــرى عــن هــذه 

السياســة. 

مــدى . 		 وتقييــم   ، المكافــآت  لسياســة  الدوريــة  المراجعــة 

منهــا.  المتوخــاه  األهــداف  تحقيــق  فــى  فعاليتهــا 

اإلدارة . 		 مجلــس  أعضــاء  بمكافــآت  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

 
ً
وفقــا بالشــركة  التنفيذييــن  وكبــار  عنــه  المنبثقــة  واللجــان 

المعتمــدة.  للسياســة 

صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

علــي . 	 الحصــول  والمكافــآت  الترشــيحات  للجنــة  يحــق 

واجباتهــا  ألداء  لهــا  الالزمــة  والمعلومــات  المــوارد  كافــة 

 . ليتها مســئو و

فرعيــة . 	 لجــان  تشــكيل  والمكافــآت  الترشــيحات  للجنــة  يحــق 

، كمــا يحــق 
ً
بموافقــة مجلــس اإلدارة ألى غــرض تــراه مناســبا

لهــا منــح هــذه اللجــان الفرعيــة بعــض صالحياتهــا وســلطاتها 

، علــي أن ال يقــل عــدد أعضــاء أى لجنــة 
ً
متــى مــا رأت ذلــك مناســبا

ــن.  ــى عضوي ــان عل ــذه اللج ــن ه ــة م فرعي

أو موظــف . 	 أو مســؤول  للجنــة طلــب حضــور أى مديــر  يحــق 

ــاج اللجنــة للتشــاور والتــداول  مــن الشــركة، أو أى أشــخاص تحت

بتقديــم  ليقومــوا  للجنــة  أجتمــاع  أى  فــي  وذلــك  معهــم، 

اللجنــة.  تطلبهــا  التــى  الالزمــة  المعلومــات 
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الجدول )١٩(: أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة والبالغ مجموعها اجتماعان: 

الصفةاالسمم
عدد االجتماعات )٢(

نسبة الحضور
األول

٢٠١٩/٠١/٢٢
الثاني

٢٠١٩/١٠/٢٣

١٠٠%رئيس اللجنةطارق عبدالرحمن صالح السدحان١

١٠٠%عضو اللجنة وأمين السرتركي ناصر أحمد الشاهر٢

١٠٠%عضو اللجنةمحمود محمد ذكى الغمرى٣

ب. لجنة المراجعة

مهام لجنة المراجعة

القيــام  اإلدارة علــى  المراجعــة هــي مســاعدة مجلــس  للجنــة  الوظيفــة األساســية  تعــد 

التاليــة: النقــاط  التركيــز علــى  بمهامــه اإلشــرافية بكفــاءة وفعاليــة، مــع 

اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، مــن أجــل التحقــق مــن مــدى . 	
فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات التــي حددهــا لهــا مجلــس اإلدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.. 	

ــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات . 	 دراســة تقاري
الــواردة فيهــا.

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

دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء المالحظات عليها.. 	

دراســة مالحظــات المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا تــم فــي . 	
شــأنها.

ــداء . 	 ــس اإلدارة وإب ــى مجل ــا عل ــل عرضه ــنوية قب ــة والس ــة األولي ــم المالي ــة القوائ دراس
ــأنها. ــي ش ــة ف ــرأي والتوصي ال

التأكد من تحقيق الشركة للخطط واألهداف المحددة.. 	

التأكد من مدى االلتزام باللوائح والقوانين. . 	

الجدول )٢٠(: سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٩م والبالغ مجموعها )6( اجتماعات:

االسمم

عدد االجتماعات )6(
نسبة

الحضور األول

٢٠١٩/٠٣/١8

الثاني

٢٠١٩/٠٤/٢8

الثالث

٢٠١٩/٠٥/١٣

الرابع

٢٠١٩/٠٧/١٧

الخامس

٢٠١٩/٠8/٢6

السادس

٢٠١٩/١٠/٢٣

١٠٠%طارق عبدالرحمن صالح السدحان١

66.66%طه محمد عبدالواحد أزهري٢

٨٣.٣٣%احمد خضر محمد حرارة٣

حضر

حضر

لم يحضر

لم يحضر

CIA ,هاني ممدوح علي السيد
مدير إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر 

أمين سر لجنة المراجعة
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فاعليــة  وتقييــم  الداخليــة  المراجعــة  نتائــج 
الداخليــة الرقابــة  نظــام 

الــدورة  وتطبيــق  الداخليــة  الرقابــة  أســس   :
ً
أوال

الشــركة: داخــل  الرقابيــة 
ــر الرقابــة الداخليــة تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة  فــي ضــوء تقاري

الــدورة الرقابيــة لكافــة أنشــطة الشــركة وفــق األســس التاليــة:

التأكــد مــن ســالمة تطبيــق األنظمــة واللوائــح لتعزيــز الثقــة . 	

بتقاريــر الشــركات التابعــة.

تقييــم السياســات واإلجــراءات اإلداريــة والماليــة والتشــغيلية . 	

والتســويقية لــكل شــركة وفــق طبيعــة أعمالهــا.

ــذه . 	 ــة له ــر الدوري ــي التقاري ــواردة ف ــات ال ــة المعلوم ــان دق ضم

ــا. ــق منه ــركات والتحق الش

تحديــد . 	 طريــق  عــن  المناســبة  القــرارات  اتخــاذ  علــى  القــدرة 

ــواع  ــن أن ــوع م ــا كن ــى حله ــل عل ــات والعم ــاكل والمعوق المش

المانعــة. الرقابــة 

ــة . 	 ــج الرقاب ــق برنام ــزام بتطبي ــدى االلت ــة م ــة المراجع ــع لجن تتاب

الماليــة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة للرقابــة علــى اســتثمارات 

الشــركة.

: نتائــج المراجعــة الســنوية لفاعليــة الرقابــة 
ً
ثانيــا

الداخليــة وفيمــا يلــي أهــم اإلجــراءات والمالحظات 
ــة: الجوهري

فــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال خــالل الســنة المنتهيــة 

الداخليــة  المراجعــة  إدارة  تقاريــر  علــى  وبنــاًء  ٢٠١٩م،  ديســمبر   ٣١ فــي 

ــي   ف
ً
ــا  جوهري

ً
ــا ــة ضعف ــة الداخلي ــات المراجع ــر عملي ــم تظه ــر ل والمخاط

نظــام الضبــط الداخلــي، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أي قصــور فــي نظــام 

الرقابــة الداخليــة وأن السياســات واإلجــراءات فــي الشــركة مالئمــة، مــع 

اســتمرار التوصيــة إلدارة الشــركة بالمتابعــة المســتمرة لتطويــر وتحســين 

ــث  ــرورة التحدي ــا وض ــول به ــة المعم ــط الداخلي ــة الضواب ــاءة وفاعلي كف

ــا. ــركة وإجراءاته ــات الش ــتمر لسياس المس

علمــا بــأن الشــركة تعتمــد علــى تنفيــذ المراجعــة الداخليــة مــن قبــل 

إدارة المراجعــة الداخليــة والمخاطــر مــن داخــل الشــركة و مرشــح مــن قبل 

لجنــة المراجعــة وتــم تعيينهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

المخاطر وسياسة اإلدارة للتعامل معها:
تعمــل الشــركة فــي بيئــة متعــددة المخاطــر وســريعة التغيــر شــأنها 

ــعي  ــات تس ــذه التحدي ــل ه ــي ظ ــركات، وف ــم الش ــأن معظ ــك ش ــي ذل ف

الشــركة جاهــدة لتطويــر وتوســعة أعمالهــا مــن خــالل اســتغالل جميــع 

 مــن الوعــي التــام بالمخاطــر 
ً
الفــرص االســتثمارية المتاحــة، وانطالقــا

المرتبطــة برؤيــة الشــركة قامــت الشــركة بتحليــل وإدارة المخاطــر بهــدف 

حمايــة أعمالهــا الحاليــة والمســتقبلية وتوفيــر تدابيــر وقائيــة وتفاعليــة 

االســتراتيجيات  توحيــد  علــى  الشــركة  تعمــل  المحتملــة.  للمخاطــر 

والعمليــات وكذلــك توجيــه وتدريــب الموظفيــن إلتبــاع طريقــة موحــدة 

لهــذا  للوصــول  مســتقبال  الشــركة  تواجــه  قــد  التــي  المخاطــر  إلدارة 

تقــوم  االســتراتيجية،  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  ومســاعداتها  الهــدف 

تواجههــا  التــي  األخطــار  وتحليــل  تحديــد  علــى  المخاطــر  إدارة  عمليــة 

الشــركة بطريقتيــن:

المخاطــر والعمــل علــى معالجتهــا 	  تحليــل  المخاطــر:  تقييــم 

لتفــادي حدوثهــا أو التقليــل مــن تأثيرهــا فــي حالــة حدوثهــا.

االســتعداد 	  مســتوي  رفــع  خــالل  مــن  األعمــال:  اســتمرارية 

حدوثهــا. حــال  المخاطــر  مــع  للتعامــل  والجاهزيــة 

ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الشــركة االســتراتيجية قامــت الشــركة 

بالقــرارات  المتعلقــة  المخاطــر  لتقويــم  مناســبة  اجــراءات  بوضــع 

االســتراتيجية، باإلضافــة الــي تقديــم الدعــم لتقويــم المخاطــر المتعلقــة 

االســتراتيجية: األعمــال  ببعــض 

: مفهوم إدارة المخاطر في الشركة:
ً

أوال
المحتملــة  للمخاطــر  المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم  إدارة 

ــك  ــع تل ــي م ــل الوقائ ــن التعام ــي تضم ــا لك ــتراتيجيات إدارته ــر اس وتطوي

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 

ــر ذات  ــا المخاط ــة بينم ــار جوهري ــرة أو آث ــائر كبي ــا خس ــج عنه ــد تنت ــي ق الت

.
ً
ــا ــج الحق ــل تعال ــر االق التأثي

: لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر:
ً
ثانيا

ــطة 	  ــة بأنش ــر المحيط ــى المخاط ــيطرة عل ــة والس ــكام الرقاب إح

ــا. ــركة وأعماله الش

تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.	 

العمل على الحد من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن.	 

بالشــركة، 	  المصالــح  أصحــاب  لكافــة  المناســبة  الثقــة  توفيــر 

والعمــالء  والمورديــن  والدائنيــن  المســاهمين   
ً
وخصوصــا
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خســائر  أي  رغــم  األربــاح  توليــد  علــى  القــدرة  لحمايــة  وذلــك 

أو عــدم تحقيقهــا. األربــاح  إلــى تخفيــض  تــؤدي  التــي قــد  عارضــة 

: فلسفة الشركة في التعامل مع المخاطر:
ً
ثالثا

يتجــزأ مــن أي  المخاطــر جــزء ال  الشــركة علــي أن  تعتمــد فلســفة 

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

مجموعــات  أربعــة  إلــى  تصنيفهــا  خــالل  مــن  المخاطــر  مــع  تتعامــل 

رئيســية وتشــمل مــا يلــي:

تجنــب المخاطــر: حيــث تعنــي محاولــة تجنــب األنشــطة التــي قــد . 	
تــؤدي إلــى حــدوث خطــر ما.

ــتثمار . 	 ــم االس ــض حج ــك بتخفي ــم ذل ــث يت ــر: حي ــل المخاط  تقلي
ــر. ــل الخط ــي تحم ــن ف ــراك آخري ــر أو إش ــك الخط ــه ذل ــج عن ــذي ينت ال

 نقــل المخاطــر: ويتــم ذلــك عــن طريــق تأميــن الوســائل التــي . 	
ــود أو  ــالل العق ــن خ ــادة م ــم ع ــر وتت ــول الخط ــى قب ــاعد عل تس

ــن. ــود التأمي ــل عق ــة مث ــة المالي الوقاي

القبــول بتحمــل المخاطــرة: وتعنــي قبــول اإلدارة للخســائر عنــد . 	

 فــي المخاطــر الصغيــرة.
ً

وقوعهــا، وهــذا قــد يكــون مقبــوال

: أهم المخاطر التي تواجه الشركة:
ً
رابعا

المخاطــر الموضحــة أدنــاه )ســواء اكانــت مخاطــر تشــغيلية أم مخاطــر 

ــن أن  ــي يمك ــر الت ــع المخاط ــمل جمي ــوق( ال تش ــر الس ــة ام مخاط تمويلي

تواجههــا الشــركة، بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ولكنهــا إمــا 

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

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

ــوف  ــي س ــة الت ــاط الرقاب ــركة ونق ــه الش ــد تواج ــي ق ــر الت ــجل للمخاط س

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

إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:

 أ.  التقلبات االقتصادية العالمية واألزمات المالية

علــى  التأثيــر  يمتــد  بــل  فحســب،  المحلــي  باالقتصــاد  الشــركة  تتأثــر  ال 

 
ً
عملياتهــا وتوســعاتها إلــى الظــروف االقتصاديــة العالميــة، وتتأثــر قطعا

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

عمــالء الشــركة الحالييــن والمحتمليــن إلــى خفــض اإلنفــاق علــى منتجــات 

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

ليســت بالقليلــة مــن العمــالء الخارجييــن خــارج المملكــة، كمــا قــد تتأثــر 

المؤسســات الماليــة التــي تتعامــل معهــا الشــركة، وال يمكــن التنبــؤ 

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

 ب. األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليمية

تشــهد المنطقــة بعــض التقلبــات السياســية التــي تمتــد إلــى كثيــر مــن 

 علــى الوصــول 
ً
الــدول التــي تتعامــل معهــا الشــركة والتــي قــد تؤثــر ســلبا

ــد  ــى أح ــك عل ــر ذل ــي يؤث ــق، وبالتال ــك المناط ــي تل ــالء ف ــض العم ــى بع إل

أهــم أهــداف الشــركة االســتراتيجية باســتهداف أســواق جديــدة وتنويــع 

مصــادر الدخــل.

 ج. البيئة التنافسية

 بقدرتهــا 
ً
 وثيقــا

ً
يرتبــط نمــو الشــركة وتعظيــم مســتوى أرباحهــا ارتباطــا

ــرى  ــركات األخ ــن الش ــادي بي ــا الري ــى موقفه ــاظ عل ــس والحف ــى التناف عل

ــا،  ــع منتجاته ــودة وتنوي ــى ج ــاظ عل ــالل الحف ــن خ ــة م ــة والدولي المحلي

ولكــن البيئــة التنافســية قــد تدفــع الشــركة إلــى خفــض بعــض أســعارها 

للحفــاظ علــى كبــار عمالئهــا وحصتهــا الســوقية.

 د. الموردين الرئيسيين

يعتبــر االعتمــاد علــى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام التــي تســتخدمها 

الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا مــن أعظــم المخاطــر التــي توليهــا الشــركة 

ــى  ــر عل ــكل مباش ــر بش ــي يؤث ــورد الرئيس ــيما وأن الم  ال س
ً
ــا  خاص

ً
ــا اهتمام

أنشــطة الشــركة الرئيســية إذا مــا توقــف التوريــد ألي ســبب أو امتنــع 

 عــن أحقيتــه الحصريــة فــي تحديــد المســتويات 
ً
المــورد ألي اعتبــار فضــال

الســعرية للمــواد الخــام، ومــن جهــة أخــرى ليــس لــدى الشــركة القــدرة 

الكافيــة علــى اســتيراد تلــك المــواد مــن الســوق العالمــي بأســعار أعلــى 

 
ً
العتبــارات الرســوم الجمركيــة والنقــل والتخزيــن والرســوم األخــرى فضــال

عــن صعوبــة الحصــول علــى موافقــة الجهــات المعنيــة باســتيراد منتــج 

.
ً
متوفــر محليــا

 هـ.  أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام

تعتمــد مبيعــات وربحيــة الشــركة بشــكل مباشــر علــى عنصريــن رئيســيين 

وهمــا أســعار منتجــات الطاقــة وأســعار المــواد الخــام، تلــك االســعار التــي 

ال يمكــن الشــركة التنبــؤ بهــا خاصــة مــع القــرارات الحكوميــة األخيــرة 

التــي تضمنــت ارتفــاع فــي أســعار منتجــات الطاقــة مــع عــدم وضــوح 

 باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار المــواد 
ً

الرؤيــة بإمكانيــة زيادتهــا مســتقبال

ــك  ــرار ذل ــع تك ــن المتوق ، وم
ً
ــا ــط عالمي ــعار النف ــب أس ــب تقل ــام حس الخ

 علــى قدرتهــا علــى إدراج هــذه 
ً
، ويعتمــد أداء الشــركة جزئيــا

ً
مســتقبال

ــات. ــع المنتج ــعار بي ــن أس ــف ضم ــي التكالي ــرات ف التغي

 و. توقف التشغيل والتعطل المفاجئ

يتــم العمــل فــي الشــركة بنظــام تقســيم العمــل علــى األيــدي العاملــة 

بمــا يضمــن اســتمرار عمــل المصنــع بــدون توقــف وعلــى مــدار الســاعة 

ــلبا  ــر س ــد تؤث ــي ق ــر الت ــض المخاط ــاك بع ــبوع، وهن ــام األس ــة أي ــي كاف ف

ــال  ــة، األعط ــوارث الطبيعي ــل الك ــركة مث ــغيلية للش ــاءة التش ــى الكف عل

بالموظفيــن  المتعلقــة  والحــوادث  اآلليــة،  الحاســبات  أو  اآلالت  فــي 

زيــادة  إلــى  يــؤدي  المــاء، ممــا قــد  أو  الكهربــاء  المهميــن، وانقطــاع 

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

تعتمــد كافــة إدارات الشــركة بشــكل أساســي علــى أنظمــة الحاســب 

ــة،  ــجالتها المالي ــطتها وس ــى أنش ــة عل ــا والرقاب ــي إدارة أصوله ــي ف اآلل

المــوارد  فــي جميــع عملياتهــا  إدارة  اســتخدام نظــام  إلــى  باإلضافــة 

بهــذا  ينشــأ  خلــل  أي  فــإن  وبالتالــي  والتشــغيلية،  واإلداريــة  الماليــة 

 علــى 
ً
النظــام أو نــزاع علــى حقــوق ملكيتــه أو غيــره ســوف يؤثــر ســلبا

عمليــات الشــركة وسالســة العمــل لديهــا، ولتفــادي ذلــك فــإن الشــركة 

تحــرص علــى إجــراء التحديثــات الالزمــة للنظــام بصفــة دوريــة ومــن خــالل 

ــركات  ــد الش ــع أح ــد م ــري التعاق ــا يج ــن، كم ــاريين المختصي ــد االستش أح

المختصــة لتخزيــن كافــة المعلومــات لديهــا كنســخة احتياطيــة.

 ح. أسعار تبادل العمالت ونسب الفائدة

ــالت  ــع عم ــة م ــا الدولي ــا وصادراته ــع واردته ــي جمي ــركة ف ــل الش تتعام

الــدوالر األمريكــي، وأي  بالريــال الســعودي مثــل   
ً
 وثيقــا

ً
ارتباطــا ترتبــط 

تذبــذب بيــن قيمــة الريــال الســعودي وأي مــن تلــك العمــالت قــد يكــون 

ــي  ــلبي ف ــول س ــا، وأي تح ــركة وأرباحه ــرادات الش ــى إي ــلبي عل ــر س ــه تأثي ل

يمكــن  الــدوالر  عليهــا  يهيمــن  ال  التــي  األســواق  فــي  الصــرف  أســعار 

أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركة بســبب ارتبــاط الريــال 

ــي  ــات ف ــإن التقلب ــك، ف ــن ذل ــال ع ــي. فض ــدوالر األمريك ــع ال ــعودي م الس

أســعار الفوائــد بيــن البنــوك الســعودية باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار 

ــل  ــد تتعام ــي ق ــة الت ــات المالي ــى المؤسس ــا عل  وتأثيره
ً
ــا ــدة عالمي الفائ

 يمكــن أن يزيــد مــن تكاليــف االقتــراض 
ً
 أو مســتقبليا

ً
معهــا الشــركة حاليــا

ــات. ــج العملي ــى نتائ ــلبي عل ــر س ــا تأثي ــون له ويك

 ط. التغطية التأمينية

التأمينيــة  التغطيــات  مــن  عــدد  لديهــا  الشــركة  أن  مــن  الرغــم  علــى 

ــق  ــك الوثائ ــة إال أن تل ــات التحويلي ــال الصناع ــي مج ــا ف ــة بعمله المرتبط

ــة  ــر المحتمل ــع المخاط ــد جمي ــل ض ــن الكام ــر التأمي ــد ال توف ــة ق التأميني

ــاط  ــإن أقس ــرة ف ــوق المتغي ــروف الس ــة لظ ــا نتيج ــة بأعماله والمتعلق

تزيــد  أن  يمكــن  التأميــن  وثائــق  بعــض  فــي  التحمــل  ونســب  التأميــن 

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

التكاليــف التشــغيلية وهــو مــا يــؤدي إلــى خفــض ربحيتهــا، وفــي ســبيل 

ذلــك عمــدت الشــركة إلــى التعاقــد مــع مستشــار تأمينــي للحصــول علــى 

ــر  ــم المخاط ــي معظ ــي تغط ــة الت ــات التأميني ــروط والتغطي ــل الش أفض

المحيطــة بأنشــطتها التشــغيلية.

 ي. البيئة التشريعية والتنظيمية

الشــركة  تخضــع  إذ  ديناميكيــة  تشــريعية  بيئــة  فــي  الشــركة  تعمــل 

لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــى  ــس عل ــد ينعك ــا ق ــر مم ــة للتغي ــن واألنظم ــذه القواني ــع ه ــد تخض وق

، كمــا قــد تقــوم الشــركة بتعديــل منتجاتهــا 
ً
 أو إيجابــا

ً
أعمــال الشــركة ســلبا

أو عملياتهــا لكــي يتماشــى نشــاطها مــع أيــة تغييــرات مســتقبلية فــي 

تلــك التشــريعات والقوانيــن، ولتقليــل األثــار الســلبية الناشــئة عــن أي 

مــن هــذه التغيــرات حــال وجودهــا، فــإن الشــركة تقــوم باالطــالع الدائــم 

 أو فــي 
ً
علــى أي تعديــالت تتــم علــى األنظمــة المعمــول بهــا محليــا

ــر هــذه  ــدول التــي يمتــد إليهــا نشــاطها، ثــم تقــوم بدراســة أث أي مــن ال

ــر الالزمــة  التعديــالت علــى نطــاق أعمالهــا ومــن ثــم اتخــاذ كافــة التدابي

ــا. ــدم أعماله ــا يخ ــا بم ــة توظيفه ــا أو محاول ــل آثاره لتقلي

 ك. قوانين وأنظمة العمل

تتطلــب التشــريعات فــي المملكــة العربيــة الســعودية التقيــد بتحقيــق 

نســبة ســعودة للوظائــف فــي الشــركات مــن خــالل برنامــج نطاقــات 

إجمالــي  مــن  الســعوديين  الموظفيــن  مــن  نســبة  يتطلــب  الــذي 

تواصــل  كمــا  المطلوبــة،  النســبة  الشــركة  حققــت  وقــد  العامليــن، 

 مــع 
ً
ســعيها المســتمر لســعودة عــدد مــن الوظائــف اإلداريــة تزامنــا

ــامها  ــي أقس ــة ف ــن العمال ــد م ــب العدي ــي تتطل ــعية الت ــا التوس خطته

ــب  ــعودة كمتطل ــة الس ــركة بأهمي ــان الش ــن إيم ــم م ــف. وبالرغ المختل

طبيعــة  بســبب  وتحديــات  مصاعــب  تواجــه  أنهــا  إال  وطنــي،  تنمــوي 

نشــاطها الصناعــي وعــدم مناســبة أعمالهــا للمواطنيــن طالبــي العمــل 

ــه  ــب مع ــا يصع ــدة مم ــة الواف ــى العمال ــي عل ــكل رئيس ــا بش واعتماده

تحقيــق نســب الســعودة والتوطيــن، وتســتمر المخاطــر المرتبطــة بذلــك 

ال ســيما مــع ارتفــاع تكاليــف العمالــة والتوظيــف.

 ل. البيئة والسالمة والصحة المهنية

األمــن  معــدالت  أعلــى  تطبيــق  إلــى  الشــركة  ســعي  مــن   
ً
انطالقــا

ــر  ــي معايي ــا تبن ــى عاتقه ــذت عل ــد أخ ــة فق ــة المهني ــالمة والصح والس

أكثــر صرامــة لتوفيــر متطلبــات وقائيــة للســالمة، ذلــك الشــئ الــذي يرفــع 

مــن تكاليفهــا ممــا قــد ينعكــس بشــكل ســلبي علــى نتائــج أعمالهــا 

ومركزهــا المالــي، كمــا قــد تتأثــر أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي بشــكل 

ــل  ــن التعام ــج ع ــد تنت ــة ق ــرار مادي ــائر أو أض ــدوث خس ــال ح ــي ح ــلبي ف س

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

تكــون مغطــاة بوثائــق التأميــن أو نتجــت عــن حــوادث لــم يتــم تغطيتهــا 

ــالمة  ــة وس ــى صح ــة عل ــركة أن المحافظ ــر الش ــذا تعتب ــن. ل ــق تأمي بوثائ

ــا،  ــتراتيجية له ــات االس ــم األولوي ــد أه ــرية أح ــا البش ــا وموارده موظفيه

كمــا أن كافــة مرافقهــا تخضــع إلــى معاييــر الســالمة المحليــة والدوليــة.
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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 ٤ لعــام ٢٠١٩ بتاريــخ ١7-٠7-٢٠١٩م بنــاًء علــى توصيــة مــن لجنــة المراجعــة.

3. مكافآت وبدالت لجان المجلس

 لسياســة المكافــآت والمعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة رقــم ٢ لعــام ٢٠١٩م بتاريــخ ٢٣ يونيــو ٢٠١٩م والتــي تنظــم مكافــآت اللجــان التابعــة 
ً
وفقــا

لمجلــس اإلدارة.

المكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور الجلسات(

المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لحنة الترشيحات والمكافآت 

٢٠,٠٠٠٢,٠٠٠٢٢,٠٠٠طارق عبد الرحمن صالح السدحان١

٢,٠٠٠٢,٠٠٠-محمود محمد ذكى الغمرى٢

٢٠,٠٠٠٢,٠٠٠٢٢,٠٠٠تركى ناصر أحمد الشاهر٣

4٠,٠٠٠6,٠٠٠46,٠٠٠المجموع
أعضاء لجنة المراجعة

٣٠,٠٠٠١5,٠٠٠٤5,٠٠٠طارق عبد الرحمن صالح السدحان١

٣٠,٠٠٠١5,٠٠٠٤5,٠٠٠طه محمد عبد الواحد أزهرى٢

٣٠,٠٠٠١5,٠٠٠٤5,٠٠٠أحمد خرض محمد حرارة٣

٩٠,٠٠٠45,٠٠٠١35,٠٠٠المجموع

١3٠,٠٠٠5١,٠٠٠١8١,٠٠٠المجموع الكلي

الجدول )٢١(: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خال العام ٢٠١٩م: 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذىجورج عبدالكريم جورج موسى١
مدير عام المبيعات 
بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

بكالوريوس في التسويق 
والمبيعات

- مدير عام المبيعات بشركة زهرة 
الواحة للتجارة

- مدير عام المبيعات بشركة العثمان 
للبالستيك - تكوين

المدير التنفيذى محمود محمد ذكى الغمرى٢
المالى

مدير حسابات 
بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

- بكالوريوس تجارة تخصص 
محاسبة

- دبلوم فى ادارة االعمال
mini MBA دبلوم -

- دبلوم برنامج اخصائى ادارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد 
APICS CPIM والتموين

- مدير حسابات والتكاليف ب شركة 
يونيون تكنولوجى - مجموعة يونيون 

اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة يونيون 

تكنولوجى - مجموعة يونيون اير - 
مصر

- مدير حسابات ب شركة خالد 
الموسى لالثاث - المملكة العربية 

السعودية
- محاسب مالى ومحاسب تكاليف 

بالشركة الهندسية للصناعات - 
مجموعة يونيون اير - مصر

- مراجع حسابات خارجى بمكتب 
مراجع حسابات - مصر

مدير ادارة االمداد راكان احمد حمود ابراهيم الذياب٣
-والتموين

دورات تدريبية في االمداد 
-والتموين

مدير االنتاج شريف رمضان يوسف زقزوق٤
والصيانة

مدير الصيانة 
بمصنع البالستيك 

بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

بكالوريوس هندسة

- مدير الصيانة واالنتاج بشركة مدكو 
بالست - مصر

- مدير الصيانة بمصنع اديسون 
للبالستيك - السودان

- مدير الصيانة بشركة مدستار - مصر
- مهندس صيانة بشركة مدستار - 

مصر
- مهندس انتاج بمصنع سليم 

بالست - مصر

مدير ادارة الجودةاحمد حسن احمد على5

مدير مراقبة 
الجودة  بشركة 

تكوين المتطورة 
للصناعات

بكالوريوس في الكيمياء
-دبلوم في الكيمياء التحليلية

مدير ادارة ياسر غنام عرفات الخطيب6
المبيعات

مشرف مبيعات 
بمصنع حلول 

التعبئة والتغليف

بكالوريوس تقنية المعلومات 
تخصص انظمة المعلومات 

الحاسوبية

- مشرف مبيعات ببرنامج تقسيط
- منسق مبيعات بشركة كوبترا 

جرافيك
- منسق مبيعات بشركة النورس 

للمياه الصحية

مدير ادارة الموارد عبدالمحسن ناصر سالم الغريميل7
البشرية

مدير ادارى بشركة 
هنا للصناعات 

الغذائية
سكرتير تنفيذى بشركة هنا للصناعات دورات تدريبية في الموارد البشرية

الغذائية

محمد عبدالعزيز معجب الحقباني٨
مدير ادارة تقنية 

المعلومات 
المكلف

بكالوريوس علوم الحاسب - -
-تخصص نظم المعلومات

الجدول)٢٢( وظائف ومؤهات وخبرات كبار التنفيذيين: 

1. وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين 

3. اإلدارة التنفيذية
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البيان
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الجدول )٢٣(: مكافآت كبار التنفيذيين اكبر خمسة ضمنهم الرئيس التنفيذى والمدير المالى:

3. ملكية كبار التنفيذيين

ملكيــة كبــار التنفيذيــن والنســبة إىل إجمــايل األســهم فــي الرشكــة فــي 

نهايــة ٢٠١٩م مقارنــة بملكيتهــم عنــد بدايــة عــام ٢٠١٩م:

الجدول )٢٤(: ملكية كبار التنفيذيين: 

أسماء كبار التنفيذيينم

األسهم المملوكة

عدد األسهم عند 

بداية العام ٢٠١٩
النسبة إىل إجمايل األسهم

عدد األسهم في 

نهاية العام ٢٠١٩
النسبة إىل إجمايل األسهم

٠%٠٠%٠جورج عبدالكريم جورج موسى١

٠%٠٠%٠محمود محمد ذكى الغمرى٢

٠%٠٠%٠راكان احمد حمود ابراهيم الذياب٣

٠%٠٠%٠شريف رمضان يوسف زقزوق٤

٠%٠٠%٠احمد حسن احمد على5

٠%٠٠%٠يارس غنام عرفات الخطيب6

٠%٠٠%٠عبدالمحسن نارص سالم الغريميل7

٠%٠٠%٠محمد عبدالعزيز معجب الحقبانى٨

 ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي األسهم في الشركة في نهاية ٢٠١٩م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام ٢٠١٩م:

2. المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار 
التنفيذيين

بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن ٢,6٤ مليــون ريــال ســعودي لعــام ٢٠١٩م بمــا فيهــا مــن رواتــب وبــدالت ومكافــاة دوريــة وســنوية وبــدالت 

ســفر وإقامــة وذلــك حتــى تاريــخ ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م وذلــك علــى النحــو التالــي:
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2. التزامات الشركة بلوائح الحوكمة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالحالةرقم المادة/ الفقرةم

١

المادة السبعون 	
 المادة الحادية  	

والسبعون
المادة الثانية والسبعون 	

استرشادية
تشكيل لجنة إدارة المخاطر 	
اختصاصات لجنة إدارة المخاطر 	
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر 	

 المهام واإلختصاصات 
ً
تطبق الشركة حاليا

المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق لجنة 
المراجعة

تشكيل لجنة حوكمة الشركاتاسترشاديةالمادة الخامسة والتسعون٢

 المهام واإلختصاصات 
ً
تطبق الشركة حاليا

المتعلقة بهذه اللجنة عن طريق مجلس 
اإلدارة ولجانه المنبثقة وذلك عبر تنفيذها 
للمهام المنوطه بها وتحقيقها ألهدافها
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2. حقوق المساهمين والجمعية العامة

حصول المساهمين على المعلوماتحقوق المساهمين 

سياسة توزيع األرباح 

تثبــت للمســاهم فــي الشــركة جميــع الحقــوق المرتبطــة بالســهم، 

وبخاصــة مــا يلــي:

ــا . 	 ــرر توزيعه ــي يتق ــاح الت ــي األرب ــن صاف ــه م ــى نصيب ــول عل الحص
ــهم. ــدار أس  أو بإص

ً
ــدا نق

الحــق فــي الحصــول علــى نصيبــه مــن موجــودات الشــركة عنــد . 	
ــة. التصفي

ــتراك . 	 ــة واالش ــة أو الخاص ــاهمين العام ــات المس ــور جمعي حض
ــا. ــى قراراته ــت عل ــا والتصوي ــي مداوالته ف

ــام . 	 ــركات ونظ ــام الش ــكام نظ ــق أح ــهمه وف ــي أس ــرف ف التص
الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

االستفســار وطلــب االطــالع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا، . 	
ويشــمل ذلــك البيانــات والمعلومــات الخاصــة بنشــاط الشــركة 
واســتراتيجيتها التشــغيلية واالســتثمارية بمــا ال يضــر بمصالــح 
الســوق  الشــركات ونظــام  يتعــارض مــع نظــام  الشــركة وال 

الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
مراقبــة أداء الشــركة وأعمــال مجلــس اإلدارة، مــن خــالل حضــور . 	

الجمعيــات العامــة وتعييــن مراقبــي الحســابات.
مســاءلة أعضــاء مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية فــي . 	

مواجهتهــم، والطعــن ببطــالن قــرارات جمعيــات المســاهمين 
ــام  ــي نظ ــواردة ف ــود ال ــروط والقي ــق الش ــة وف ــة والخاص العام

الشــركات ونظــام الشــركة األساســي.
الحــق فــي مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال . 	

الجمعيــة العامــة وتوجيــه األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء 
مجلــس اإلدارة والمحاســب القانونــي. وعلــى مجلــس اإلدارة أو 
المحاســب القانونــي اإلجابــة علــى أســئلة المســاهمين بالقــدر 

الــذي ال يعــّرض مصلحــة الشــركة للضــرر.
المســاهم . 	 لــم يقتنــع  إذا  العامــة،  حــق االحتــكام للجمعيــة 

ســؤاله،  علــى  الحســابات  مراقــب  أو  اإلدارة  مجلــس  بإجابــة 
ويكــون قــرار الجمعيــة فــي هــذا الشــأن نافــذا.

الحــق فــي رفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة . 		
 ألحــكام المــواد )76 إلــى 7٨( مــن نظــام الشــركات.

ً
وفقــا

مقابــل . 		 تصــدر  التــي  الجديــدة  باألســهم  االكتتــاب  أولويــة 
ــة  ــر العادي ــة، مــا لــم توقــف الجمعيــة العامــة غي حصــص نقدي
العمــل حــق األولويــة – إذا نــص علــى ذلــك فــي نظــام الشــركة 
 للمــادة األربعيــن بعــد المائــة مــن نظــام 

ً
األساســي – وفقــا

الشــركات.
تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.. 		
الشــركة . 		 تأســيس  عقــد  مــن  نســخة  علــى  االطــالع  طلــب 

ونظامهــا األساســي مــا لــم تنشــرهما الشــركة فــي موقعهــا 
اإللكترونــي.

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.. 		

يلتــزم مجلــس اإلدارة بالعمــل علــى حماية حقوق المســاهمين . 	
بمــا يضمن العدالــة والمســاواة بينهم.

يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة بعــدم التمييز . 	
بيــن المســاهمين المالكيــن لــذات فئــة األســهم، وعــدم حجــب 

أي حــق عنهــم.
علــى الشــركة إتبــاع االجــراءات الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع . 	

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

ــة  ــن ممارس ــاهم م ــن المس ــة لتمكي ــر المضلل ــة وغي والصحيح
م هــذه المعلومــات فــي  حقوقــه علــى أكمــل وجــه، وتقــدَّ

الوقــت المناســب ويجــري تحديثهــا بانتظــام.

للمســاهم . 	 المعلومــات  توفيــر  وســيلة  تتســم  أن  يجــب 
 بمعلومــات الشــركة 

ً
بالوضــوح والتفصيــل، وأن تتضمــن بيانــا

التــي يمكــن للمســاهم الحصــول عليهــا، وأن يتــم توفيرهــا 
الفئــة. ذات  مــن  المســاهمين  لعمــوم 

مــع . 	 التواصــل  فــي  فعاليــة  الوســائل  أكثــر  اتبــاع  يجــب 
المعلومــات. توفيــر  فــي  بينهــم  التمييــز  وعــدم  المســاهمين 

 
ً
وفقــا للشــركة  لألربــاح  التوزيعــات  سياســة  الئحــة  إعــداد  تــم 

لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات والمنصــوص عليهــا فــي المــادة )٩( 

 لنظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة، تحــدد هــذه 
ً
منهــا ووفقــا

ــاح واإلعــالن  الالئحــة سياســة وإجــراءات الشــركة المتعلقــة بتوزيــع األرب

عنهــا وتحديــد وقــت ســدادها، تقــوم الشــركة باإلعــالن عــن وســداد 

ــع الســنوية والســنوية حســب  ــاح علــى أســاس نتائجهــا الماليــة الرب األرب

مقتضــى الحــال، تســعى الشــركة إلــى تحقيــق سياســة لتوزيــع أربــاح ثابتــة 

يمكــن االعتمــاد عليهــا مــن ســنة الــى ســنة أخــرى، وتتعهــد الشــركة 

ــة تغيــرات تطــرأ علــى هــذه السياســة، تســعى الشــركة  باإلفصــاح عــن أي

.
ً
ــدا ــاح نق ــات األرب ــداد توزيع ــى س إل

االساســى  النظــام  مــن   )٤٨( واالربعــون  الثامنــة  للمــادة  ووفقــا 

ــركة  ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــر )١١( م ــادى عش ــاب الح ــا للب ــركة ووفق للش

والتــى  البــاب  ذات  مــن   ٨7  –  ٨6  –  ٨5  –  ٨٤  –  ٨٣  –  ٨٢  –  ٨١ والمــواد 

ــع  ــدار التوزي ــادر ومق ــا ومص ــالن عنه ــاح واالع ــع األرب ــط توزي ــح ضواب توض

والمســاهمون المســتحقون لتوزيــع األربــاح وذلــك وفقــا لمــا يلــى :-

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي :ـ
ــى . 	 ــى النظام ــن االحتياط ــاح لتكوي ــى األرب ــن صاف ــب )%١٠( م يجن

للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا 
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــى المذكــور )%٣٠( مــن رأس المــال 

ــوع. المدف
للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة . 	



3
التقرير السنوي

54

أن تجنــب )١٠%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي 
يخصــص لغــرض او اغــراض معينــة.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، . 	
وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع 
وللجمعيــة  المســاهمين،  علــى  اإلمــكان  قــدر  ثابتــة  أربــاح 
المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء 
مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون 

 مــن هــذه المؤسســات.
ً
قائمــا

ــل . 	 ــبة تمث ــاهمين نس ــى المس ــك عل ــد ذل ــي بع ــن الباق ــوزع م ي
)%١(  علــى األقــل مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.

كمــا يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها . 	
بشــكل نصــف ســنوى أو ربــع ســنوى، وذلــك بنــاء علــى تفويــض 
اإلدارة  العاديــة لمجلــس  العامــة  الجمعيــة  صــادر مــن قبــل 

ً
ــنويا ــدد س ــة يج ــاح مرحلي ــع أرب بتوزي

ــى . 	 ــاح علــى الموقــع االلكترون تعلــن الشــركة عــن توزيعــات األرب
ــذا  ــي ه ــا ف ــادر عنه ــالن الص ــن اإلع ــاح » ويتضم ــداول – افص » ت
الخصــوص مقــدار التوزيــع وطريقــة الســداد بعــد أن يتــم اعتمــاد 
التوزيــع مــن  الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بنــاًء علــى 

توصيــات مجلــس اإلدارة.
يتضمن اإلعالن عن توزيع األرباح على ما يلي:. 	

أجمالى المبلغ الموزع.	 
نوع األسهم التي سيتم توزيع األرباح عنها.	 
نصيب الربح لكل سهم.	 
نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم.	 
أحقية المساهمين المستحقين لالرباح. 	 
موعد توزيع األرباح.	 
طريقة توزيع األرباح.	 

 لألنظمــة . 	
ً
يتــم اتخــاذ اإلعــالن عــن توزيــع األربــاح لألســهم وفقــا

 للنظــام األساســي للشــركة.
ً
واللوائــح المطّبقــة ووفقــا

لــن تقــوم الشــركة باإلعــالن عــن توزيــع األربــاح فــي حــال كانــت . 	
ــك  ــها أو إذا كان ذل ــة إفالس ــي حال  أو ف

ً
ــا ــرة مالي

ّ
ــركة متعث الش

ــركة. ــالس الش ــر أو إف ــى تعث ــيؤدي إل س

الشــركة ويتــم . 	 أربــاح  األربــاح مــن صافــي  توزيــع  يتــم ســداد 
األســهم  عــدد  أســاس  علــى  المســاهمين  علــى  توزيعهــا 

ونوعهــا.
	 . 

ُ
يتــم تحديــد مقــدار التوزيعــات الخاصــة باألســهم العاديــة بنــاءا

علــى توصيــات مجلــس اإلدارة ومــا تقــرره الجمعيــة العامــة 
ــوص. ــذا الخص به

جميــع . 	 خصــم  بعــد  الصافيــة  الســنوية  الشــركة  أربــاح  تــوزع 

ــرة ال . 	 ــالل فت ــنوية خ ــاح الس ــع األرب ــرف توزي ــدء ص ــخ ب ــون تاري يك
ــع. ــرار التوزي ــاذ ق ــخ اتخ ــن تاري  م

ً
ــا ــون )٣٠( يوم ــن ثالث ــد ع تزي

تســتمر الشــركة فــي ســداد التوزيعــات الُمعلــن عنهــا لألســهم . 	
ــم يتقــدم مالكهــا فــي اســتالم التوزيعــات المســتحقة  التــي ل

خــالل الفتــرة المعلــن عنهــا فــي الفقــرة )١( أعــاله.
ــا أو . 	 ــب به ــر المطال ــات غي ــى التوزيع ــد عل ــاب فوائ ــم احتس ال يت

ــي. ــاهم المعن ــل المس ــن قب ــتالمها م ــم اس ــي ال يت الت
تكــون الشــركة مســؤولة عــن ســداد التوزيعــات المعلــن عنهــا، . 	

أمــام   
ً
الشــركة مســؤولة قانونــا وعلــى هــذا، ســوف تكــون 

ــات. ــداد التوزيع ــن س ــا ع ــة قصوره ــي حال ــاهمين ف المس
ــداد . 	 ــن اإلع  ع

ً
ــؤوال ــتثمرين مس ــات المس ــئول عالق ــون مس يك

والتنســيق الــالزم لســداد التوزيعــات.
ــغ الشــركة المســاهمين عــن تاريــخ ومــكان وإجــراءات ســداد . 	

ّ
تبل

ــرق  ــطة ط ــات بواس ــذه المعلوم ــر ه ــق نش ــن طري ــات ع التوزيع
الخاصــة بالجمعيــة  الدعــوة  النشــر المتبعــة فــي حالــة نشــر 
العامــة بمــا فــي ذلــك الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة 
 
ً
)تــداول( ، أو بإرســال خطابــات مســجلة للمســاهمين وفقــا
لعناوينهــم المســجلة فــي ســجل المســاهمين، أو علــى موقع 

ــي. ــركة اإللكترون الش
لغــرض تنظيــم وإتمــام عمليــة ســداد التوزيعــات يجــوز للشــركة . 	

االســتعانة بطــرف خارجــي يســمى »وكيــل تســديدات« وهــو 
ــى  ــركة، وعل ــا الش ــل معه ــي تتعام ــوك الت ــد البن ــن أح ــارة ع عب
الشــركة  يعفــي  ال  خارجــي  بطــرف  االســتعانة  فــإن  حــال  أي 
ــق  ــا يتعل ــاهمين فيم ــام المس ــة أم ــؤوليتها القانوني ــن مس م

بســداد التوزيعــات.
االســتعانة . 	 حالــة  فــي  المســاهمين  بإبــالغ  ملزمــة  الشــركة 

ــره، وذلــك مــن خــالل طــرق النشــر  »بوكيــل تســديدات« أو بتغي
ــة،  ــة العام ــة بالجمعي ــوة الخاص ــر الدع ــة نش ــي حال ــة ف المتبع
ــم   لعناوينه

ً
ــا ــاهمين وفق ــجلة للمس ــات مس ــال خطاب أو بإرس

فــي ســجل المســاهمين، أو عــن طريــق موقعهــا اإللكترونــي أو 
ــداول(. ــة )ت ــوق المالي ــي للس ــع اإللكترون الموق

يتــم إيــداع األربــاح النقديــة المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين . 	
األســتثمارية،  بمحافظهــم  المرتبطــة  حســاباتهم  فــى 
األســهم الممنوحــة يتــم إيداعهــا فــى محافــظ المســاهمين 
ــى  ــع اإللكترون ــى الموق ــك ف ــن ذل ــالن ع ــد اإلع ــتثمارية بع األس

للســوق الماليــة )تــداول(.
األمــور المتعلقــة بســداد التوزيعــات المعلــن عنهــا والتــي لــم . 		

ينــص عليهــا نظــام الشــركات أو النظــام األساســي للشــركة أو 
 لمــا 

ً
هــذه الالئحــة، ســوف تقــوم الشــركة بمعالجتهــا وفقــا

ــا. ــاهمين فيه ــة المس ــه مصلح في

تســتحق األربــاح التــي توزعهــا الشــركة للمســاهمين المســجلين لدى 
شــركة الســوق الماليــة الســعودية ) تــداول ( فــي نهايــة ثانــى يــوم تداول 

يلــى يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة.

االعالن عن توزيع األرباح

توزيــع  اســتالم  لهــم  يحــق  الذيــن  المســاهمون 
األربــاح

مصادر ومقدار توزيع األرباح

سداد توزيع األرباح المعلن عنها

والمخصصــات  األخــرى  والتكاليــف  العموميــة  المصروفــات 
بمــا فيهــا الــزكاة الشــرعية والمخصصــات واالحتياطــات األخــرى 
النظــام  المنصــوص عليهــا فــي  األربــاح  توزيــع   آلليــة 

ً
وفقــا

للشــركة.  األساســي 
نصيــب الســهم العــادي مــن توزيــع األربــاح ســوف يســاوي . 	

الشــركة  أســهم  عــدد  علــى   
ً
مقســوما التوزيعــات  إجمالــي 

العاديــة.
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توزيع أرباح مرحلية خالل السنة المالية

االرباح الموزعة خالل عام ٢٠١٩

أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح متراكمــة كافيــة لتغطيــة األربــاح . 	
المخصصــات  خصــم  بعــد  العــام  خــالل  توزيعهــا  المقتــرح 

والضريبيــة. النظاميــة  واالحتياطــات 
مــن . 	 المختلفــة  الفتــرات  خــالل  المتحققــة  األربــاح  تكــون  أن 

الســنة الماليــة قــد بنيــت علــى نفــس األســس المحاســبية 
المتبعــة مــن قبــل الشــركة وأن إمكانيــة اإلبقــاء علــى هــذه 
األربــاح لغايــة انتهــاء الســنة الماليــة للشــركة هــي إمكانيــة 

معقولــة بدرجــة كبيــرة.
ــمح . 	 ــا تس ــرة لديه ــيولة المتوف ــي والس ــركة المال ــع الش أن وض

ــع. ــذا التوزي ــام به بالقي
الســنوي . 	 تقريــره  يتضمــن  أن  الشــركة  إدارة  مجلــس  علــى 

المقــدم للجمعيــة العامــة للشــركة نســبة األربــاح التــي تــم 
مــن  المختلفــة  الفتــرات  خــالل  المســاهمين  علــى  توزيعهــا 
الســنة إضافــة إلــى نســبة األربــاح المقتــرح توزيعهــا فــي نهايــة 

الســنة واجمالــي هــذه األربــاح.
يتــم قيــد األربــاح علــى حســاب األربــاح المحققــة للفتــرة أو علــى . 	

حســاب األربــاح المتراكمــة مــن الســنوات الســابقة أو كليهمــا، 
وعلــى الشــركة أن تراعــي التسلســل واالنتظــام فــي كيفيــة 
ونســب توزيــع األربــاح حســب اإلمكانيــات والســيولة المتوفــرة 
لــدى الشــركة، وعلــى مجلــس اإلدارة اإلفصــاح واإلعــالن عــن 
نســب األربــاح الدوريــة المنتظمــة التــي تقــرر توزيعهــا علــى 
ــى  ــاهمون عل ــون المس ــى يك ــا حت ــي مواعيده ــاهمين ف المس

ــا.  ــالع عليه ــا وإط ــم به عل
تلتزم الشــركة عند اتخاذ قرار توزيع األرباح من قبل مجلس . 	  

اإلدارة باإلفصــاح واإلعــالن عنــه بمجــرد اتخــاذ القــرار وتزويــد 
فــور  منــه  بنســخة  التجــارة  بــوزارة  للشــركات  العامــة  اإلدارة 
 
ً
صــدوره، علــى أن يتــم اإلعــالن عــن قــرار مجلــس اإلدارة فــورا

علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي والموقــع اإللكترونــي للســوق 
الماليــة )تــداول(. 

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــى اجتماعهــا رقــم)١( لعــام 

 علــى توصية مجلــس االدارة فى اجتماعه 
ً
٢٠١٩م بتاريــخ ١٩ مايــو ٢٠١٩م بنــاءا

رقــم ٢ لعــام ٢٠١٩م بتاريــخ ١٨ مــارس ٢٠١٩م علــى توزيــع أرباح بمبلــغ ٠٠٠,٠٠٠,١5 

ريــال عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــى ٣١ ديســمبر ٢٠١٨م وبواقــع واحــد 

ــد  ــهم، وق ــمية للس ــة االس ــن القيم ــل ١٠% م ــا يمث ــهم م ــكل س ــال ل ري

اعلنــت الشــركة علــى موقــع »تــداول« بتاريــخ ١٩ مــارس ٢٠١٩م عــن توصيــة 

مجلــس االدارة لتوزيــع اربــاح عــن العــام المالــى المنتهــى فــى ٣١ ديســمبر 

٢٠١٨م، وتــم االعــالن مــن قبــل الشــركة عــن  موعــد ابتــداء توزيــع االربــاح 

فــى تاريــخ ٢٠ مايــو ٢٠١٩م فــى الحســابات البنكيــة المرتبطــة بالمحافــظ 

االســتثمارية للمســاهمين المســتحقين، وتــم اســناد التوزيــع الــى البنــك 

ريــال ومتبقــى مبلــغ   ١٤,٩٣٩,7٣٣ الوطنــى وتــم توزيــع مبلــغ  العربــى 

ــاهمين  ــة للمس ــابات البنكي ــة الحس ــدم مطابق ــوزع لع ــم ت ــال ل 6٠,٢67 ري

.
ً
وعــدم تقــدم المســاهمين لالســتالم نقــدا

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فى اجتماعهــا رقم ٣ لعــام ٢٠١٩م 

 علــى توصيــة مجلــس االدارة فــى اجتماعــه 
ً
بتاريــخ ٢١ نوفمبــر ٢٠١٩م بنــاءا

ــة  ــاح مرحلي ــع أرب ــى توزي ــر ٢٠١٩م عل ــخ ٢٣ اكتوب ــام ٢٠١٩م بتاري ــم )5( لع رق

ــة  ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ــف االول م ــن النص ــال ع ــغ ١١,٢5٠,٠٠٠ ري بمبل

ــهم  ــكل س ــة ل ــبعون هلل ــة وس ــع خمس ــمبر ٢٠١٩م وبواق ــى ٣١ ديس ف

ــركة  ــت الش ــد اعلن ــهم، وق ــمية للس ــة االس ــن القيم ــل 7.5% م ــا يمث م

علــى موقــع »تــداول« بتاريــخ ٢٤ اكتوبــر ٢٠١٩م عــن توصيــة مجلــس االدارة 

ــاح مرحليــة عــن النصــف االول مــن الســنة الماليــة المنتهيــة  لتوزيــع ارب

٢٠١٩م، وتــم االعــالن مــن قبــل الشــركة عــن موعــد  ٣١ ديســمبر  فــى 

ابتــداء توزيــع االربــاح فــى تاريــخ ٢٨ نوفمبــر ٢٠١٩م فــى الحســابات البنكيــة 

المســتحقين، وتــم  بالمحافــظ االســتثمارية للمســاهمين  المرتبطــة 

اســناد التوزيــع الــى البنــك العربــى الوطنــى وتــم توزيــع مبلــغ ١١,٢١٩,٨٣5 

ريــال ومتبقــى مبلــغ ٣٠,١65 ريــال لــم تــوزع لعــدم مطابقــة الحســابات 

.
ً
ــدا ــتالم نق ــاهمين لالس ــدم المس ــدم تق ــاهمين وع ــة للمس البنكي
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طلبات الشركة لسجل المساهمين

الجمعية العامة 

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

اجراءات الشركات - كمتطلب مراجعة العام المالى ١٠٢٠١٨-٠١-١٢٠١٩

اجراءات الشركات - كمتطلب مراجعة اقفال الربع االول ٢٠١٩ )رفض الطلب(٠6-٠٤-٢٢٠١٩

اجراءات الشركات - كمتطلب مراجعة اقفال الربع االول ٢٠١٩ ١١-٠٤-٣٢٠١٩

ملف ارباح - لتوزيع ارباح العام المالى ١٩٢٠١٨-٠5-٤٢٠١٩

اجراءات الشركات - الطالع االدارة العليا عن ملف الملكية١١-٠6-5٢٠١٩

اجراءات الشركات - الطالع االدارة العليا عن ملف الملكية٢6-٠٨-6٢٠١٩

اجراءات الشركات - الطالع االدارة العليا عن ملف الملكية١١-١١-7٢٠١٩

الجمعية العامة - ملف التصويت بالجمعية٢١-١١-٨٢٠١٩

ملف ارباح - لتوزيع ارباح عن النصف االول من العام المالى ٢5٢٠١٩-١١-٩٢٠١٩

اجراءات الشركات - الطالع االدارة العليا عن ملف الملكية٢٢-١٢-١٠٢٠١٩

الجدول)٢5( طلبات الشركة لسجل المساهمين: 

 
ً
علمــا أعضائــه  إلحاطــة  اإلدارة  مجلــس  اتخذهــا  التــي  اإلجــراءات   

وأدائهــا الشــركة  حيــال  ومالحظاتهــم  المســاهمين  بمقترحــات 

لــم يتــم تلقــى اى مقترحــات او مالحظــات من المســاهمين الــى ادارة 

الشــركة بشــكل مباشــر خــالل عــام ٢٠١٩، فــى حيــن ان جميــع المالحظــات 

واالقتراحــات تــم مناقشــتها فــى اجتماعــات الجمعيــة العامــة مــن قبــل 

المســاهمين واعضــاء مجلــس االدارة خــالل دعــوة المســاهمين لذلــك 

اثنــاء انعقــاد االجتماعــات.

يحــق لــكل مســاهم حضــور الجمعيــة العامــة، أو أن يــوكل كتابــة أي 

مــن المســاهمين أو غيرهــم الذيــن لهــم الحــق فــي حضــور الجمعيــة علــى 

ــص  ــوذج ن ــى نم ــك بمقتض ــس اإلدارة، وذل ــاء مجل ــن أعض ــون م أن ال يك

 مــن إحــدى الغــرف 
ً
الوكالــة المعــد لذلــك والــذي يجــب أن يكــون مصدقــا

التجاريــة أو أحــد البنــوك أو جهــة عمــل .

بدعــوة مــن  للمســاهمين  الخاصــة  أو  العامــة  الجمعيــات  تنعقــد 

ــس  ــى مجل ــركات. وعل ــام الش ــه نظ ــص علي ــا ن  لم
ً
ــا ــس اإلدارة، وفق مجل

اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجع 

ــة  ــل خمس ــاهمين يمث ــن المس ــدد م ــة أو ع ــة المراجع ــابات أو لجن الحس

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

دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــالل 

ــابات. ــع الحس ــب مراج ــخ طل ــن تاري  م
ً
ــا ــن )٣٠( يوم ثالثي

وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي الموقــع االلكترونــى 

» تــداول – افصــاح » او صحيفــة يوميــة تــوزع فــي المنطقــة التــى فيهــا 

مركــز الشــركة الرئيســى قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بواحــد وعشــرين 

ــي  ــوة ف ــه الدع ــاء بتوجي ــوز االكتف ــك يج ــع ذل ــل. وم ــى األق  عل
ً
ــا )٢١( يوم

الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين بخطابــات مســجلة. وترســل 

صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى هيئــة الســوق الماليــة وذلــك 

خــالل المــدة المحــددة للنشــر.

ــة  ــة العام ــور الجمعي ــي حض ــون ف ــن يرغب ــاهمون الذي ــجل المس يس

أو الخاصــة أســمائهم فــي مركــز الشــركة الرئيســي قبــل الوقــت المحــدد 

ــة.  ــاد الجمعي النعق

لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة التحوليــة 

ــب  ــة  ويج ــات العام ــي الجمعي ــهم ف ــن كل س ــوت ع ــاهم ص ــكل مس ول

ــس االدارة.  ــاب مجل ــي انتخ ــي ف ــت التراكم ــتخدام التصوي اس

تصــدر القــرارات فــي الجمعيــة التحوليــة باألغلبيــة المطلقة لألســهم 

باألغلبيــة  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  قــرارات  وتصــدر  فيهــا  الممثلــة 

المطلقــة لالســهم الممثلــة فــي االجتمــاع كمــا تصــدر قــرارات الجمعيــة 

ــاع ،  ــي االجتم ــة ف ــهم الممثل ــي االس ــة ثلث ــة بأغلبي ــر العادي ــة غي العام

ــدة  ــة م ــه أو بإطال ــال أو تخفيض ــادة رأس الم  بزي
ً
ــا  متعلق

ً
ــرارا اال اذا كان ق

الشــركة أو بحلهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة فــي نظامهــا األساســي 

ــة  ــدر بأغلبي  اال اذا ص
ً
ــا ــون صحيح ــال يك ــرى ف ــركة أخ ــع ش ــا م أو باندماجه

ــاع االســهم الممثلــة فــي االجتمــاع. ــة ارب ثالث
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لــكل مســاهم حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول 

أعمــال الجمعيــة وتوجيــه األســئلة فــي شــأنها إلــى أعضــاء مجلــس 

ــابات  ــع الحس ــس اإلدارة أو مراج ــب مجل ــابات. ويجي ــع الحس اإلدارة ومراج

عــن أســئلة المســاهمين بالقــدر الــذي ال يعــرض مصلحــة الشــركة للضــرر. 

وإذا رأى المســاهم أن الــرد علــى ســؤاله غيــر مقنــع، احتكــم إلــى الجمعيــة، 

.
ً
ــذا ــأن ناف ــذا الش ــي ه ــا ف وكان قراره

ــس  ــس مجل ــاهمين رئي ــة للمس ــات العام ــات الجمعي ــرأس اجتماع ي

اإلدارة أو نائبــه عنــد غيابــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه 

لذلــك فــي حــال غيــاب رئيــس مجلــس اإلدارة ونائبــه.

المســاهمين  عــدد  يتضمــن  محضــر  الجمعيــة  باجتمــاع  ويحــرر 

الحاضريــن أو الممثليــن وعــدد األســهم التــي فــي حيازتهــم باألصالــة 

ــدد  ــذت وع ــي اتخ ــرارات الت ــا والق ــررة له ــوات المق ــدد األص ــة وع أو الوكال

األصــوات التــي وافقــت عليهــا أو خالفتهــا وخالصــة وافيــة للمناقشــات 

ــب كل  ــة عق ــة منتظم ــر بصف ــدون المحاض ــاع. وت ــي االجتم ــي دارت ف الت

اجتمــاع فــي ســجل خــاص يوقعــه رئيــس الجمعيــة وأميــن ســرها وجامــع 

األصــوات.

االسمم
سجل حضور الجمعية المنعقدة في

 ١٩ /٠٥/ ٢٠١٩م
سجل حضور الجمعية المنعقدة في

 ٢٣ /٠6/ ٢٠١٩م
سجل حضور الجمعية المنعقدة في

 ٢١ /١١/ ٢٠١٩م

احمد حمود ابراهيم الذياب١

طارق عبدالرحمن صالح السدحان٢

جورج عبدالكريم جورج موسى٣

طه محمد عبدالواحد ازهرى٤

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الزويدى5

احمد حسن احمد على6

لم يحضرحضر

الجدول)٢6( سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية العمومية : 

السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 

ضوابط اإلفصاح 

اإلفصاح عن التطورات الجوهرية

جميــع  إظهــار  تضمــن  لإلفصــاح  سياســة  بتبنــي  الشــركة  تلتــزم 

ــراف  ــم األط ــي ته ــر، والت ــركة، دون أي تأخي ــن الش ــة ع ــات الالزم المعلوم

ــي  ــراف ف ــك األط ــاول تل ــي متن ــا ف ــزم بجعله ــور، وتلت ــة، والجمه المعني

الوقــت المناســب، وبعــدل، بحيــث يتســنى اتخــاذ القــرارات المناســبة، 

المبنيــة علــى معلومــات صحيحــة ودقيقــة.

فصــح الشــركة للجمهــور عــن أي معلومــات . 	
ُ
التوقيــت: يجــب أن ت

أو تطــّور جوهــري منصــوص عليــه فــي المــادة )١7( أدنــاه قبــل 
نصــف ســاعة علــى األقــل مــن بدايــة فتــرة التــداول.

الدقــة: تلتــزم الشــركة بــأن يكون أي إفصــاح منها للمســاهمين . 	
 وغيــُر مضلٍل.

ً
 وصحيحا

ً
والهيئــة واضحــا

طــرق اإلفصــاح: يتــم اإلفصــاح عــن المعلومــات للمســاهمين . 	
عــن طريــق الموقــع االلكترونــي للســوق الماليــة »تــداول«.

اإلفصــاح . 	 يجــب  الســهم:  علــى  المؤثــرة  المعلومــات  ســرية 
عــن المعلومــات التــي تؤثــر علــى ســعر ســهم الشــركة، ويجــب 
التعامــل بســرية تامــة مــع أي معلومــة، حتــى يتــم نشــرها 

للمســاهمين.

ــأي . 	 ــر ب ــن دون تأخ ــور م ــة والجمه ــغ الهيئ ــة أن تبل ــى الرشك ــب ع يج

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 

الوفــاء 	  علــى  الشــركة  قــدرة  فــي   
ً
ملحوظــا  

ً
تأثيــرا تؤثــر  أن 

الديــن. بــأدوات  المتعلقــة  بالتزاماتهــا 

ــب  ــادة )١7(، يج ــذه الم ــاق ه ــن نط ــع ضم ــذي يق ــور ال ــد التط ولتحدي

علــى الشــركة أن تقــّدر هــل مــن المحتمــل ألي مســتثمر أن يأخــذ فــي 

ــار ذلــك التطــور عنــد اتخــاذ قــراره االســتثماري فــي األوراق الماليــة  االعتب

ــركة. ــا الش ــي تصدره الت

ــاعات . 	 ــع اإلش ــل م  التفاع
ً
ــا ــر تمام ــاعات: يحظ ــع اإلش ــل م التفاع

أو  آراء  علــى  للتأثيــر  محاولــة  أي  يحظــر  كمــا  التوقعــات،  أو 

المحلليــن. اســتنتاجات 
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ــة الــي يجــب عــى الرشكــة اإلفصــاح عنهــا، . 	 مــن التطــورات الجوهري

ــال ال الحــر، اآلتــي: عــى ســبيل المث

أي صفقــة لشــراء أصــل أو بيعــه بســعر يســاوى أو يزيــد علــى 	 
 آلخــر قوائــم ماليــة 

ً
)١٠%( مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــا

أيهمــا  أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة،  أوليــة مفحوصــة 
أحــدث.

بمبلــغ 	  للشــركة  العــادي  النشــاط  إطــار  خــارج  مديونيــة  أي 
 آلخــر 

ً
يســاوي أو يزيــد علــى )١٠%( مــن صافــي أصولهــا وفقــا

ســنوية  ماليــة  قوائــم  أو  مفحوصــة  أوليــة  ماليــة  قوائــم 
أحــدث. أيهمــا  مراجعــة، 

أصــول 	  صافــي  مــن   )%١٠( علــى  تزيــد  أو  تســاوي  خســائر  أي 
ــم  ــة أو قوائ ــة مفحوص ــة أولي ــم مالي ــر قوائ  آلخ

ً
ــا ــركة وفق الش

ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

أي تغيــر كبيــر فــي بيئــة إنتــاج الشــركة أو نشــاطها يشــمل، 	 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، وفــرة المــوارد وإمكانيــة الحصــول 

ــا. عليه

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

أي نــزاع بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو وســاطة 	 
إذا كان مبلــغ النــزاع يســاوي أو يزيــد علــى )5%( مــن صافــي 
ــة أو  ــة مفحوص ــة أولي ــم مالي ــر قوائ  آلخ

ً
ــا ــركة وفق ــول الش أص

ــدث. ــا أح ــة، أيهم ــنوية مراجع ــة س ــم مالي قوائ

أي حكــم قضائــي صــادر ضــد مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه، إذا 	 
 بأعمــال مجلــس اإلدارة أو أحــد 

ً
كان موضــوع الحكــم متعلقــا

ــركة. ــي الش ــه ف أعضائ

الزيــادة أو النقصــان فــي صافــي أصــول الشــركة بمــا يســاوي أو 	 

ــة أو  ــة مفحوص ــة أولي ــم مالي ــر قوائ  آلخ
ً
ــا ــى )١٠%( وفق ــد عل يزي

قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

ــاح الشــركة بمــا يســاوي أو 	  ــادة أو النقصــان فــي إجمالــي أرب الزي
 آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

ً
يزيــد علــى )١٠%( وفقــا

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

ً
إيــرادات الشــركة وفقــا إجمالــي 

مراجعــة، أو اإلنهــاء غيــر المتوقــع لذلــك العقــد.

أي صفقــة بيــن الشــركة وطــرف ذي عالقــة أو أي ترتيب تســتثمر 	 
بموجبــه كل مــن الشــركة وطــرف ذي عالقــة فــي أي مشــروع 
 لــه إذا كانــت هــذه الصفقــة أو الترتيــب 

ً
أو أصــل أو تقــدم تمويــال

 
ً
مســاوية أو تزيــد علــى )١%( مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة وفقــا

آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

أو 	  للشــركة  الرئيســة  النشــاطات  مــن  أي  فــي  انقطــاع  أي 
إجمالــي  مــن   )%5( علــى  يزيــد  أو  يســاوي  التابعــة  شــركاتها 

مراجعــة. ســنوية  ماليــة  قوائــم  آلخــر   
ً
وفقــا إيراداتهــا 

األوليــة . 	 الماليــة  القوائــم  اإلدارة  مجلــس  يعتمــد  أن  يجــب 

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  عليهــا  ــع 
ّ

يوق وأن  للشــركة  والســنوية 

نشــرها  قبــل  وذلــك  المالــي،  والمديــر  التنفيــذي  والرئيــس 

وغيرهــم. المســاهمين  علــى  وتوزيعهــا 

وتقريــر . 	 والســنوية  األوليــة  الماليــة  القوائــم  تقــدم  أن  يجــب 

مجلــس اإلدارة المشــار إليــه فــي المــادة )١٩( إلــى الهيئــة فــور 

اإلدارة. مجلــس  مــن  اعتمادهــا 

تحددهــا . 	 التــي  اإللكترونيــة  التطبيقــات  عبــر   - الشــركة  تعلــن 

الهيئــة - قوائمهــا الماليــة األوليــة والســنوية فــور اعتمادهــا من 

مجلــس اإلدارة وال يجــوز نشــر هــذه القوائــم علــى المســاهمين أو 

غيرهــم قبــل إعالنهــا علــى الموقــع اإللكترونــي للســوق الماليــة 

ــداول(. )ت

للمســاهمين . 	 وتعلــن  الهيئــة  تــزّود  أن  الشــركة  علــى  يجــب 

 
ً
ــا ــا وفق ــا وفحصه ــب إعداده ــي يج ــة الت ــة األولي ــا المالي قوائمه

لمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن، وذلــك فــور اعتمادهــا وخــالل فتــرة ال تتجــاوز )٣٠( 

 مــن نهايــة الفتــرة الماليــة التــي تشــملها تلــك القوائــم.
ً
يومــا

يجــب علــى الشــركة أن تــزود الهيئــة وتعلــن للمســاهمين عــن . 	

ومراجعتهــا  إعدادهــا  يجــب  التــي  الســنوية  الماليــة  قوائمهــا 

الســعودية  الهيئــة  عــن  الصــادرة  المحاســبة  لمعاييــر   
ً
وفقــا

للمحاســبين القانونييــن وذلــك فــور اعتمادهــا وخــالل فتــرة ال 

تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية التــي 

تشــملها تلــك القوائــم. ويجــب علــى الشــركة أن تــزود الهيئــة 

الســنوية خــالل  الماليــة  القوائــم  وتعلــن للمســاهمين هــذه 

 قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة 
ً
ــا  تقويمي

ً
مــدة ال تقــل عــن ١5 يومــا

الســنوية للشــركة. العامــة 

يجــب علــى الشــركة أن تــزود الهيئــة وتعلــن للمســاهمين خــالل فترة 

 
ً
 مــن نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية تقريــرا

ً
 تقويميــا

ً
ال تتجــاوز )75( يومــا

 لعملياتــه خــالل الســنة الماليــة 
ً
 عــن مجلــس اإلدارة يتضمــن عرضــا

ً
صــادرا

األخيــرة، وجميــع العوامــل المؤثــرة فــي أعمالهــا، التــي يحتــاج إليهــا 

المســتثمر ليتمكــن مــن تقويــم أصــول المصــدر وخصومــه ووضعــه 

ــي: ــى اآلت ــس اإلدارة عل ــر مجل ــتمل تقري ــب أن يش ــي. ويج المال

وصــف ألنــواع األنشــطة الرئيســة للشــركة وشــركاتها التابعــة، . 	

وفــي حالــة وصــف نوعيــن أو أكثــر مــن النشــاط يجــب إرفــاق 

ــة  ــركة التجاري ــال الش ــم أعم ــي حج ــره ف ــاط وتأثي ــكل نش ــان ب بي

ــج. ــي النتائ ــهامه ف وإس

اإلفصاح عن المعلومات المالية

اإلفصاح عن المعلومات المالية
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ذلــك . 	 فــي  )بمــا  المهمــة  الشــركة  وقــرارات  لخطــط  وصــف 

وقــف  أو  أعمالهــا  توســع  أو  للشــركة  الهيكليــة  التغييــرات 

وأي  الشــركة  ألعمــال  المســتقبلية  والتوقعــات  عملياتهــا 

تواجههــا(. مخاطــر 

المعلومــات المتعلقــة بــأي مخاطــر تواجههــا الشــركة )ســواء . 	

مخاطــر  أم  تمويليــة،  مخاطــر  أم  تشــغيلية  مخاطــر  أكانــت 

ومراقبتهــا. المخاطــر  هــذه  إدارة  وسياســة  الســوق( 

خالصــة علــى شــكل جــدول أو رســم بيانــي ألصــول الشــركة . 	

وخصومهــا ونتائــج أعمالهــا فــي الســنوات الماليــة الخمــس 

األخيــرة أو منــذ التأســيس، أيهمــا أقصــر.

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.. 	

إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج . 	

الســنة الســابقة أو أي توقعــات أعلنتهــا الشــركة.

إيضــاح ألي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة . 	

الســعودية للمحاســبين القانونيين.

ــركة . 	 ــة الش ــبة ملكي ــا ونس ــة ورأس ماله ــركة تابع ــم كل ش اس

ــا،  ــي لعملياته ــز الرئيس ــد المرك ــي، وبل ــاطها الرئيس ــا ونش فيه

ــها. ــل تأسيس ــة مح والدول

ــة . 	 ــركة تابع ــكل ش ــادرة ل ــن الص ــهم وأدوات الدي ــل األس تفاصي

ــركة. للش

وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح.. 		

فــي . 		 األحقيــة  ذات  األســهم  فئــة  فــي  مصلحــة  ألي  وصــف 

التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 

وكبــار التنفيذييــن وأقرباءهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق، 

ــرة. ــة األخي ــنة المالي ــالل الس ــوق خ ــك الحق ــي تل ــر ف وأي تغي

ــاب . 		 ــوق اكتت ــة وحق ــة تعاقدي ــة وأوراق مالي ــف ألي مصلح وص

التنفيذييــن  وكبــار  الشــركة  إدارة  مجلــس  ألعضــاء  تعــود 

مــن  أي  أو  الشــركة  ديــن  أدوات  أو  أســهم  فــي  وأقربائهــم 

مجموعتهــا، وأي تغيــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق 

األخيــرة. الماليــة  الســنة  خــالل 

)ســواء . 		 الشــركة  علــى  قــروض  بــأي  المتعلقــة  المعلومــات 

ــف  ــك(، وكش ــالف ذل ــب أو خ ــد الطل ــداد عن ــة الس ــت واجب أكان

مبالــغ  وأيــة  ومجموعتهــا  للشــركة  اإلجماليــة  بالمديونيــة 

 لقــروض خــالل الســنة. وفــي حالــة 
ً
دفعتهــا الشــركة ســدادا

عــدم وجــود قــروض علــى الشــركة، علــى الشــركة تقديــم إقــرار 

بذلــك.

وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق . 		

ــابهة  ــوق مش ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي مالي

أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة مــع إيضــاح 

أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك.

وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلة . 		

ــاب، أو  ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي ــل أو أوراق مالي للتحوي

حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

الشــركة . 		 جانــب  مــن  إلغــاء  أو  شــراء  أو  اســترداد  ألي  وصــف 

الماليــة  األوراق  وقيمــة  لالســترداد،  قابلــة  ديــن  أدوات  ألي 

التــي  المدرجــة  الماليــة  األوراق  بيــن  التمييــز  مــع  المتبقيــة، 

المجموعــة. اشــترتها  التــي  وتلــك  الشــركة  اشــترتها 

الســنة . 		 ُعقــدت خــالل  التــي  اإلدارة  اجتماعــات مجلــس  عــدد 

فيــه   
ً
موضحــا اجتمــاع  كل  حضــور  وســجل  األخيــرة،  الماليــة 

الحاضريــن. أســماء 

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.. 		

		 . 
ً
ــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــا معلومــات تتعلــق ب

إدارة  مجلــس  أعضــاء  ألحــد  مصلحــة  فيهــا  كانــت  أو  فيهــا، 

الشــركة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر المالــي التنفيــذي أو 

ــال أو  ــد أعم ــم توج ــم، وإذا ل ــأي منه ــة ب ــخص ذي عالق ألي ش

ــك. ــرار بذل ــم إق ــركة تقدي ــى الش ــل فعل ــذا القبي ــن ه ــود م عق

بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس . 		

إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض.

تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي . 		 اتفــاق  أو  ترتيبــات  بيــان ألي 

الشــركة عــن أيــة حقــوق فــي األربــاح.

بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســتحقة لســداد أي . 		

ــف  ــع وص ــرى، م ــتحقات أخ ــوم أو أي مس ــب أو رس زكاة أو ضرائ

ــبابها. ــان أس ــا وبي ــز له موج

بيــان بقيمــة أي اســتثمارات أو احتياطيــات أنشــأت لمصلحــة . 		

موظفــي الشــركة.

إقرارات بما يلي:. 		

عدت بالشكل الصحيح.	 
ُ
أن سجالت الحسابات أ

فــذ 	 
ُ
عــد علــى أســس ســليمة ون

ُ
أن نظــام الرقابــة الداخليــة أ

بفاعليــة.

ــة 	  ــى مواصل ــركة عل ــدرة الش ــي ق ــر ف ــك يذك ــد أي ش ــه ال يوج أن

نشــاطها.

وفــي حــال تعــذر إصــدار أي ممــا ســبق، يجــب أن يحتــوى التقريــر علــى 

إقــرار يوضــح ســبب ذلــك.

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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واإلدارة 	  اللجــان،  وأعضــاء  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  أســماء 

ومؤهالتهــم  والســابقة  الحاليــة  ووظائفهــم  التنفيذيــة، 

وخبراتهــم.

أســماء الشــركات المســاهمة التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة 	 

الشــركة عضــوا ً فــي مجالــس إدارتهــا أو مــن مديريهــا. 

تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي: 	 

إدارة  مجلــس  عضــو  أو  تنفيــذي،  غيــر  إدارة  مجلــس  عضــو 

مســتقل.  إدارة  مجلــس  عضــو  أو  تنفيــذي 

 	 – أعضائــه  إلحاطــة  اإلدارة  مجلــس  اتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 

المســاهمين  بمقترحــات   
ً
علمــا  – التنفيذييــن  غيــر  وبخاصــة 

وأدائهــا. الشــركة  حيــال  وملحوظاتهــم 

وصــف مختصــر الختصاصــات لجــان مجلــس اإلدارة الرئيســية 	 

ومهامهــا مثــل لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافآت 

ــائها  ــان ورؤس ــذه اللج ــماء ه ــر أس ــع ذك ــة م ــة التنفيذي واللجن

ــا.  ــدد اجتماعاته ــا وع وأعضائه

تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من:	 

أعضاء مجلس اإلدارة. 	 

خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت 	 

والتعويضــات مــن الشــركة يضــاف إليهــم الرئيــس التنفيذي 

والمديــر المالــي التنفيــذي إن لــم يكونــا مــن ضمــن القائمــة. 

واألجــور  الرواتــب  والتعويضــات  المكافــآت  وتشــمل 

ــة  ــآت الدوري ــا والمكاف ــي حكمه ــا ف ــاح وم ــدالت واألرب والب

أو الســنوية المرتبطــة بــاألداء والخطــط التحفيزيــة قصيــرة 

ــرى. ــة أخ ــا عيني ــل وأي مزاي ــة األج أو طويل

علــى أ.  مفــروض  احتياطــي  قيــد  أو  جــزاء  أو  عقوبــة  أي 

أو  إشــرافيه  جهــة  أي  مــن  أو  الهيئــة  مــن  الشــركة 

أخــرى. قضائيــة  أو  تنظيميــة 

الرقابــة ب.  إجــراءات  لفعاليــة  الســنوية  المراجعــة  نتائــج 

بالشــركة. الداخليــة 

علــى . 		 تحفظــات  يتضمــن  القانونــي  المحاســب  تقريــر  كان  إذا 

تقريــر  يوضــح  أن  يجــب  للشــركة،  الســنوية  الماليــة  القوائــم 

معلومــات  وأي  وأســبابها  التحفظــات  تلــك  اإلدارة  مجلــس 

بهــا. متعلقــة 

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.

الســنوية . 	 الماليــة  بقوائمهــا  ترفــق  أن  الشــركة  علــى  يجــب 

أدائهــا  تفاصيــل  يتضمــن  المراجعــة  لجنــة  عــن   
ً
صــادرا  

ً
تقريــرا

نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص  ومهامهــا  الختصاصاتهــا 

توصياتهــا  يتضمــن  أن  علــى  التنفيذيــة،  ولوائحــه  الشــركات 

والماليــة  الداخليــة  الرقابــة  نظــم  كفايــة  مــدى  فــي  ورأيهــا 

الشــركة. فــي  المخاطــر  وإدارة 

 كافيــة مــن تقريــر لجنــة . 	
ً
يجــب أن يــودع مجلــس اإلدارة نســخا

المراجعــة فــي مركــز الشــركة الرئيســي وأن ينشــر فــي الموقــع 

ــر  ــد نش ــوق عن ــي للس ــع اإللكترون ــركة والموق ــي للش اإللكترون

الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة لتمكيــن مــن يرغــب مــن 

المســاهمين فــي الحصــول علــى نســخة منــه. ويتلــى ملخــص 

ــة. ــة العام ــاد الجمعي ــاء انعق ــر أثن التقري

تأخيــر 	  دون  مــن  والجمهــور  الهيئــة  إبــالغ  الشــركة  علــى  يجــب 

اآلتيــة: بالمعلومــات 

أي تغير مقترح في رأس مالها.. 	

أي قــرار إعــالن أربــاح أو التوصيــة بإعالنهــا أو دفــع حصــص منهــا . 	

أو إجــراء توزيعــات أخــرى علــى حاملــي األوراق الماليــة المدرجــة 

المصــدرة مــن قبلهــا.

أي قــرار بعــدم إعــالن أربــاح أو التوصيــة بعــدم إعالنهــا أو بعــدم . 	

دفــع حصــص منهــا يكــون مــن المتوقــع إعالنهــا أو التوصيــة 

بإعالنهــا أو دفعهــا فــي الســياق المعتــاد لمجريــات األحــداث.

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

ــغ  ــركة، والمبل ــا الش ــي تصدره ــة الت ــراء االوراق المالي ــرض ش ع

اإلجمالــي وعــدد ذلــك وقيمتــه.

أي قــرار بعــدم الدفــع يتعلــق بــأدوات الديــن أو أدوات الديــن . 	

للتحويــل. القابلــة 

أي تغيــر فــي الحقــوق المرتبطــة بــأي فئــة مــن فئــات األســهم . 	

المدرجــة أو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إليهــا.

يجب على الشركة إبالغ الهيئة والجمهور من دون تأخير باآلتي:	 

 أي تغيير في النظام األساسي أو المقر الرئيسي للشركة.. 	

أي تغيير للمحاسب القانوني.. 	

	 . 
ً

تقديــم عريضــة تصفيــة أو صــدور أمــر تصفيــة أو تعييــن مصــف

للشــركة أو أي مــن تابعيهــا بموجــب نظــام الشــركات، أو البــدء 

بــأي إجــراءات بموجــب أنظمــة اإلفــالس.

صــدور قــرار مــن الشــركة أو أي مــن تابعيهــا بحــل الشــركة أو . 	

تقرير لجنة المراجعة

اإلبالغ المتعلق باألوراق المالية

أحكام متفرقة
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تصفيتهــا، أو وقــوع حــدث أو انتهــاء فتــرة زمنيــة توجــب وضــع 

ــل. ــة أو الح ــت التصفي ــركة تح الش

أو جهــة . 	 أمــر مــن محكمــة  أو  إعــالن  أو  أو قــرار  اتخــاذ حكــم 

االبتدائيــة  المرحلــة  فــي  ســواء  اختصــاص  صاحبــة  قضائيــة 

 فــي اســتغالل الشــركة 
ً
أو االســتئنافية، يمكــن أن يؤثــر ســلبا

ــن  ــى )5%( م ــة عل ــه اإلجمالي ــد قيمت ــا تزي ــن أصوله ــزء م ألي ج

صافــي أصــول الشــركة.

الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها.. 	

لغة اإلعالنات واإلشعارات والتقارير

المحافظة على سرية المعلومات

األشخاص المخولون

الضوابط الواجب مراعاتها عند االتصال بالجمهور

المعلومات الداخلية

يجــب أن تكــون كافــة اإلعالنــات واإلشــعارات والتقاريــر الصــادرة . 	

إلــى  العربيــة ويجــوز للشــركة ترجمتهــا  باللغــة  عــن الشــركة 

اللغــة اإلنجليزيــة. 

توضيــح . 	 فــي  المعتمــدة  اللغــة  هــي  العربيــة  اللغــة  تكــون 

وتفســير كافــة اإلعالنــات واإلشــعارات والتقاريــر. وفــي حــال 

ــة،  ــخة اإلنجليزي ــة والنس ــخة العربي ــن النس ــارض بي ــود أي تع وج

يؤخــذ بالنســخة العربيــة.

تعتبــر المعلومــات معلومــات ســرية إذا كانــت مــن المعلومــات . 	

التــي تؤثــر علــى أعمــال الشــركة وال يتوجــب اإلفصــاح عنهــا 

ــة.  ــح ذات العالق ــة واللوائ ــب األنظم بموج

أســرارها . 	 لحمايــة  الضروريــة  الخطــوات  اتخــاذ  الشــركة  علــى 

الســرية.  ومعلوماتهــا  التجاريــة 

ــع . 	 ــن، وجمي ــار التنفيذي ــس اإلدارة، وكب ــاء مجل ــى أعض ــب عل يج

موظفــي الشــركة، كل فيمــا يخصــه، المحافظــة علــى ســرية 

عالقتهــم  خــالل  مــن  عليهــا  اطلعــوا  التــي  المعلومــات 

بالشــركة.  الرســمية 

تكــون المعلومــات معلومــات ســرية أو أســرار تجاريــة، علــى . 	

ســبيل المثــال ال الحصــر، مــا يلــي:

لهــذه 	  المعــدة  والدراســة  االســتثمارية  الشــركة  فــرص 

الفــرص. 

العقــود واالتفاقيــات محــل التفــاوض مــع ضــرورة التقيــد 	 

 لمتطلبــات قواعــد 
ً
 وفقــا

ً
بضــرورة اإلفصــاح عنهــا الحقــا

والهيئــة.  واإلدراج  التســجيل 

األسرار اإلنتاجية المتعلقة بمنتجات أو خدمات الشركة. 	 

أو 	  منتجــات  بتكلفــة  المتعلقــة  التفصيليــة  المعلومــات 

الشــركة. خدمــات 

هــم  التنفيــذي،  والرئيــس  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس  مــن:   
ٌ

كل ُيعتبــر 

وحدهــم المخولــون بــاإلدالء بالتصريحــات، والبيانــات، عــن أعمــال وخطــط 

ــض  ــات بتفوي ــن اإلدالء بالتصريح ــض الموظفي ــق لبع ــا يح ــركة، وكم الش

ــددة. ــط مح ــق ضواب ــن، وف ــن المذكوري ــن المخولي ــدد م مح

وســائل . 	 مــن  وســيلة  ألي  تصريــح  بــأي  اإلدالء  عــدم  يجــب 

اإلعــالم، أو االتصــال، إال مــن قبــل المخوليــن بذلــك، أو المــأذون 

لهــم مــن المخوليــن بموجــب تفويــض صريــح.

يجــب توخــي الدقــة والحــذر عنــد اإلدالء بــأي تصريــح أو إعــالن عــن . 	

أي معلومــة عــن الشــركة، للجمهــور، ووســائل اإلعــالم، وأن 

تكــون تلــك التصريحــات مطابقــة للحقيقــة، وتعكــس واقــع 

ــم. ــركة القائ الش

بــأي . 	 اإلدالء  عــن  االمتنــاع  المخوليــن  غيــر  الموظفيــن  علــى 

ــة  ــور نياب ــالم أو الجمه ــركة لإلع ــن الش ــات ع ــات أو بيان معلوم

عــن الشــركة عنــد ســؤالهم.

قبــل . 	 مــن  تفويضهــم  يتــم  موظفيــن  تحــدد  أن  للشــركة 

المخوليــن بالــرد علــى التســاؤالت الــواردة مــن خــارج الشــركة 

 إلجابــات محــدودة، ومســبقة اإلعــداد فــي مناســبات 
ً
وفقــا

. معينــة

للعامــة . 	 المتاحــة  غيــر  المعلومــات  هــي  الداخليــة  المعلومــات 

علــى  ســتؤثر  والتــي  وأســهمها  الشــركة  بأنشــطة  والمتعلقــة 

القيمــة الســوقية ألســهم الشــركة بشــكل جوهــري فــي حــال 

اإلفصــاح عنهــا والتــي تشــمل مــا يلــي: 

المجموعــة 	  أو  بالشــركة  مباشــرة  المرتبطــة  المعلومــات 

 . ســهمهم أ و

المعلومات ذات الطبيعة الخاصة.	 

أي من المعلومات التي تصنف بكونها غير عامة. 	 

معلومــات إذا تــم اإلفصــاح عنهــا ســتؤثر علــى القيمــة الســوقية 	 

ألســهم الشــركة. 

أي شــخص يتمكــن مــن االطــالع علــى المعلومــات الداخليــة ســواء . 	

 للقوانيــن 
ً
 لطبيعــة وظيفتــه أو وفقــا

ً
كان بحكــم قضائــي أو وفقــا

الداخليــة للشــركة، يمكــن اعتبــاره شــخص داخلــي.

 إذا كان من:. 	
ً
 داخليا

ً
ويعتبر الشخص شخصا

أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيين واألشــخاص المشــاركين 	 

فــي الرقابــة الداخليــة للشــركة والمجموعة. 

األشــخاص الذيــن تــم تعينهــم عــن طريــق الشــركة أو المجموعــة 	 



3
التقرير السنوي

62

علــى  االطــالع  لوظائفهــم  أدائهــم  ضمــن  مــن  ويكــون 

للشــركة.  الداخليــة  المعلومــات 

المعينين من قبل الجهات الحكومية أو اإلشرافية.	 

يمنــع علــى جميــع األشــخاص الداخلييــن اإلفصــاح عــن المعلومــات . 	

الداخليــة أو مناقشــتها. 

4 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة

أيــة معلومــات قــد تشــكل . 	 يحــق للشــركة عــدم اإلفصــاح عــن 

 علــى وضعهــا التنافســي، ومــن ذلــك - علــى ســبيل المثــال - 
ً
خطــرا

اإلفصــاح عــن الصفقــات التــي تكــون فــي مراحلهــا التفاوضيــة. 

مدة العقدشروط العقدقيمة العقدطبيعة العقدطبيعة العالقةالبيانم

١
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

١٠٠ مليون ريال
وبدون التمييز او 
سنةشروط تفضيلية 

٢

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

5٠٠ الف ريالخدمات نقل
وبدون التمييز او 
سنةشروط تفضيلية 

٣
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 
وبدون التمييز او -واتفاقيات وتسهيالت بنكية

سنةشروط تفضيلية 

الجدول )٢7(: قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة:



63

5. إقرارات مجلس اإلدارة 

6. قضايا الشركة والعقوبات

7. معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي ٢٠١٩م

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

أن سجالت الحسابات أعدت بشكل صحيح. 	
ونفــذ  	 ســليمة  أســس  علــى  أعــد  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  أن 

. عليــة بفا
أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة  	

. نشــاطها

يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة الموقرة بما يلي :-
الماليــة  	 الســنة  عــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  علــى  الموافقــة 

٢٠١٩م. ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهيــة 
ــة  	 ــنة المالي ــركة للس ــابات الش ــع حس ــر مراج ــى تقري ــة عل الموافق

المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩م.

الموافقة على تعديل الئحة الحوكمة 	
الماليــة  	 للســنة  للشــركة  الماليــة  القوائــم  علــى  التصديــق 

٢٠١٩م.  ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهيــة 

يؤكد مجلس اإلدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خالل السنة المالية ٢٠١٩م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها 5% من صافي أصول الشركة.

يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٩م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة 

 مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة.
ً
أو ضــد أيــا

األثر الماليسبل عالجها وتفادي  وقوعها في المستقبلالجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالعقوبةم

اليوجداليوجداليوجداليوجداليوجد١

الجدول )٢٨(: بيان العقوبات المفروضة على الشركة خال عام ٢٠١٩م:

ــة  	 ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــة أعض ــراء ذم إب

ــيمبر ٢٠١٩م. ــي ٣١ ديس ف

الموافقــة علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن اختيــار مراجــع  	

القوائــم  لمراجعــة  المرشــحين  بيــن  مــن  الخارجــي  الحســابات 

لالربــاع  ســنوية  والربــع  ٢٠٢٠م  المالــى  للعــام  الســنوية  الماليــة 

فــي: المنتهيــة 
٣٠ يونيو ٢٠٢٠م	 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م	 
٣١ مارس ٢٠٢١م 	 

وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٠م واالرباع المشار اليها.

ــراف ذات   	 ــع أط ــت م ــي تم ــود الت ــال والعق ــى األعم ــة عل الموافق

التــي  والعقــود  األعمــال  علــى  بالموافقــة  والتوصيــة  عالقــة 

٢٠٢٠م والترخيــص لهــا. ســتتم خــالل العــام 

المالــي  	 العــام  الثانــي مــن  النصــف  أربــاح عــن  التوصيــة بتوزيــع 

٣١-١٢-٢٠١٩م فــي  المنتهــي 

الجدول )٢٩(: معامات وارصدة األطراف ذات العاقة للعام المالي ٢٠١٩:

طبيعة التعاملنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقةم

قيمة التعامالت/ العقد

مدة العقد
مدفوعاتتحصيالتمشترياتمبيعات

تكاليف اخرى/ 

)ايرادات(

١
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

سنة--77٣,٣٣٤٩٣,٢٠٠,٠٠٠,٩5,7٣٠,٠6٨١

بنك الرياض٢
األعمال والعقود 

التي ستتم بين 
الشركة وبنك الرياض

يشغل نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 
االستاذ- طارق 

عبدالرحمن صالح 
السدحان منصب 
الرئيس التنفيذى 

ببنك الرياض

سنة٠٠٠٠٠
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8. معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي ٢٠١8م

الجدول )٣٠(: معامات وارصدة األطراف ذات العاقة للعام المالي ٢٠١٨:

طبيعة التعاملنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقةم

قيمة التعامالت/ العقد

مدة العقد
مدفوعاتتحصيالتمشترياتمبيعات

تكاليف اخرى/ 

)ايرادات(

١
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

سنة--5٨٤,7٠5٩5,57٠,٤5١,66٩,٩٠76,٩٨

٢
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

سنة١٣٢٠٠٠,٠٢٨5

بنك الرياض٣
األعمال والعقود 

التي ستتم بين 
الشركة وبنك الرياض

يشغل نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 
االستاذ- طارق 

عبدالرحمن صالح 
السدحان منصب 
الرئيس التنفيذى 

ببنك الرياض

سنة٠٠٠٠٠

سنوى٠٠٠٠٢,١٣١,٩٣٠كبار تنفيذيينعقد عملكبار التنفيذيين٤
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المسؤولية 
االجتماعية
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المسؤولية االجتماعية

هــى كل مــا تقــوم بــه الشــركة مــن اجــل تعظيــم قيمتهــا المضافــة 

هــى  االجتماعيــة  والمســؤولية  ككل،  المجتمــع  علــى  يعــود  والــذى 

مســؤولية كل شــخص بالشــركة وليســت مســؤولية ادارة واحــدة او 

التزامهــا  المســؤولية االجتماعيــة للشــركة مــن  مديــر واحــد، وتبــداء 

بالقوانيــن المختلفــة خاصــة مــا يتعلــق بحقــوق العامليــن والحفــاظ علــى 

البيئــة وتنميــة المجتمــع.

تتمثل المسؤولية االجتماعية للشركة فى النقاط التالية :

ــة 	  التوظيــف والــذى يعــد احــد اهــم مصــادر التنميــة االقتصادي

مختلــف  علــى  االفــراد  بتوظيــف  الشــركة  قيــام  خــالل  مــن 

قطاعاتهــا.

ــة 	  ــز التنمي ــى حف ــاهم ف ــا يس ــتريات مم ــوارد والمش ــر الم توفي

الشــركات  مــن  مشــترياتها  توفيــر  خــالل  مــن  االقتصاديــة 

لمحليــة ا

االســتثمار المالــى حيــث تقــوم الشــركة باســتثمار االمــوال علــى 	 

اســاس قصيــر او طويــل األجــل والــذى يعــود علــى المجتمعــات 

المحليــة بالعديــد مــن الفوائــد
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الزكاة والمدفوعات النظامية

فيمــا يلــي المدفوعــات النظاميــة التــي تمــت خــالل الســنة الماليــة 

ــمبر ٢٠١٩م. ــي ٣١ ديس ــة ف المنتهي

الجدول )٣١( الزكاة والمدفوعات النظامية:

البيان
٢٠١٩م

بيان األسبابمدة العقد
المسدد

المستحق حتى نهاية 

٢٠١٩ ولم يسدد

زكاة الشركة المسددة عن عام ٣,5٠7,١١٩٣,٤٨٨,٣٠٨٢٠١٨الزكاة وضريبة الدخل
سبب المستحق ولم يسدد حيث 
السداد بعد تقديم االقرار الزكوى 

عن عام ٢٠١٩

المؤسسة العامة للتأمينات 
التامينات االجتماعية عن عام ٢٠١٩ ٤٣5,555٣١,٢77االجتماعية

عن موظفى الشركة

المستحق ولم يسدد هو تامينات 
شهر ديسمبر وتسدد فى الشهر 

التالى لالستحقاق

رسوم مكتب العمل عن تجديد -77٨,5١5تكاليف مكتب العمل
-االقامات

رسوم تاشيرات استقدام عمالة -٣٢,٠٠٠تكاليف تأشيرات 
-عدد ١6 تاشيرة

٣,٣١٤,655ضريبة القيمة المضافة
رصيد مدين 

٤٢6,٤٩٤

ضريبة القيمة المضافة 
المستحقة السداد والمسددة 

خالل العام

رصيد مستحق لدى الهيئة العامة 
للزكاة والدخل
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محاور تركيز عمليتنا التشغيلية في ٢٠٢٠م

تتمثل محاور عمليتنا التشغيلية فى عام ٢٠٢٠ فى المحاور التالية :

ًزيادة قاعدة العمالء 
 ودوليا

ً
محليا

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
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شركة زهرة الواحة للتجارة
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2019م
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كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونیون

واجھة الریاض، طریق المطار
۹۲۸۷٦ص.ب 

۱۱٦٦۳الریاض 
المملكة العربیة السعودیة

۹٦٦+تلفون ۱۱ ۸۷٤۸٥۰۰
۹٦٦+فاكس ۱۱ ۸۷٤۸٦۰۰

www.kpmg.com/saاإللكترونيالموقع

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

وعضو غیر شریكالسعودیةالعربیةالمملكةفيمسجلةمھنیةشركةوشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون،الفوزانجيامبيكي
سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة.تعاونیةشركةالعالمیة،جيامبيكيلوالتابعةالمستقلةجيامبيكيشركاتشبكةفي

المستقل مراجع الحساباتتقریر 
مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارةللسادة

شركة مساھمة سعودیة 

الرأي

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

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

الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في نواحي، من جمیع الصورة عادلةإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بوفي رأینا، 
ھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ئ، وأدام۲۰۱۹دیسمبر ۳۱

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.المعتمدة منالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى 

أساس الرأي

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

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

.رأیناإلبداء

أمور المراجعة الرئیسیة

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

منفصالً في تلك األمور.



3
التقرير السنوي

74

۲

تقریر مراجع الحسابات المستقل 
(یتبع)مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارةللسادة

شركة مساھمة سعودیة 

)۱(المراجعة الرئیسيأمر 

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

مراجعتناأثناء كیفیة معالجة األمر باإلیراداتاالعتراف

تم اإلعتراف ۲۰۱۹دیسمبر۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي.٥۱۹٫۸بلغت مبیعات من البإیرادات 

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

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

كأحد أمور من المبیعاتتم اعتبار االعتراف باإلیرادات
أحد من المبیعاتالمراجعة الرئیسیة نظراً لكون اإلیرادات

مؤشرات قیاس األداء الجوھریة وما یتضمنھ ذلك من مخاطر 
بأعلى من المبیعات احتمال تسجیل االیراداتتتعلق بكامنة 

من قیمتھا.

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

مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة الخاصة تقییم•
، من المبیعات بالشركة والتي تتعلق بإثبات اإلیرادات

بما في ذلك تلك المتعلقة بالخصومات والحوافز، 
معاییر المحاسبة بمتطلبات وكذلك تقییم مدى االلتزام 

؛المطبقة

مدى فعالیة التشغیل ووتنفیذتصمیمقمنا بتقییم •
للضوابط اإلداریة الداخلیة في الشركة على عملیة 

؛من المبیعاتإثبات اإلیرادات

إتجاھاتتحلیلوذلك بتحلیلیة مراجعة قمنا بإجراءات •
للسنة الحالیة وفقاً للمعلومات من المبیعات إلیراداتا

بالسنة السابقة وتحدید ما إذا كان تھا المتاحة ومقارن
ھناك أي إتجاھات أو تقلبات ھامة تحتاج إلى فحص 

؛إضافي

من المبیعات یراداتقمنا بفحص عینة من معامالت اإل•
اإلدارة دیرات مة تقئمالمدىوتقییمخالل السنة 

؛إن وجدتاألداءلتزامات إل

االعتراف باإلیرادات حول توقیت قمنا بإجراءات قطع •
تسجیلھا إلى العمیل وبعد تسلیم المنتجاتمن المبیعات 

؛خالل الفترة المحاسبیة الصحیحة

استفسرنا من اإلدارة على مستویات مختلفة لتقییم •
فعلیة غش وتحدید أي حاالت الغش معرفتھم بمخاطر 

.من المبیعاتتمت مالحظتھا عند إثبات اإلیرادات
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۳

تقریر مراجع الحسابات المستقل 
(یتبع)مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارةللسادة

شركة مساھمة سعودیة 

)۲(المراجعة الرئیسيأمر 

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

مراجعتناأثناءكیفیة معالجة األمر اإلنخفاض في أرصدة الذمم المدینة التجاریة

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

قامت إدارة الشركة بتطبیق نموذج خسائر ائتمان متوقعة 
أرصدة الذمم المدینة التجاریةفيمبسط لتحدید اإلنخفاض

.۹وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

اإلئتمانیة المتوقعة استخدام یتضمن نموذج الخسائر
ألرصدة الذمم المدینة التجاریة التاریخیةوالبیاناتاإلتجاھات

وكذلك إستخدام إفتراضات مستقبلیة جوھریة تتعلق بالشركة 
.واإلقتصاد بصورة عامة

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

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

.الرئیسیة

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

على ما یلي:أخرى

المتعلقةتقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة•
؛اإلنخفاض في أرصدة الذمم المدینة التجاریةب

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

بمبیعات االئتمان وتحصیل الدیون ولإلدارة المتعلقة 
االنخفاض في القیمة؛تقدیر 

تصنیف الذمم المدینة التجاریة في تقریر وصحةتقییم•
أعمار الذمم المدینة التجاریة من خالل مطابقة عینة 

فواتیر المن بنود أعمار الذمم المدینة التجاریة مع 
؛والمستندات المؤیدة

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

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

الدقة الحسابیة لنموذج الخسائر ارختبإالسداد و
؛ االئتمانیة المتوقعة

أشركنا مختصین لدینا لمراجعة النھج المستخدم في •
تھلتقییم مدى مالئمنموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة، 

.نشاط الشركةل

أرصدة الذمم عینة مختارة من لمصادقات حصلنا على•
وقمنا م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱المدینة التجاریة كما في 

،رد من العمالءحال عدم وجودبإجراءات بدیلة في 
فحص المستندات المؤیدة للرصید وكذلكتضمنت 

.لقوائم المالیةلتاریخ اتحصیالت الفترة الالحقة 
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٤

تقریر مراجع الحسابات المستقل 
(یتبع)مساھمي شركة زھرة الواحة للتجارةللسادة

شركة مساھمة سعودیة 

األخرىالمعلومات

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

.یخص ذلكافیمالتأكیداتستنتاجاأشكالمنأي شكلنُبديوال األخرى،المعلوماتالمالیةالقوائمفيرأینایغطيوال

متاحة،تصبحعندماأعالهالمشار إلیھااألخرىقراءة المعلوماتھيمسؤولیتنافإنالمالیة،للقوائممراجعتناوبخصوص
معأوالمالیة،القوائممعبشكل جوھريمتسقةغیراألخرىالمعلوماتكانتإذامانأخذ بعین االعتبارذلك، بالقیام وعند

بشكل جوھري. محرفةأنھاأخرىبطریقةیظھرأوخالل المراجعة،علیھاحصلناالتيالمعرفة

األمرإبالغفإنھ یتعین علینا فیھ،جوھريتحریفوجودتبین لناإذاعندما یكون متاحاً لنا، السنوي،لتقریرلقراءتناعند
بالحوكمة.للمكلفین

القوائم المالیةبالحوكمة عنالمكلفینمسؤولیات اإلدارة و

في المعتمدةللتقریر الماليالدولیةللمعاییروفقاً بصورة عادلةإن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا 
األحكام و،القانونیینللمحاسبینالسعودیةالھیئةالمعتمدة مناألخرىواإلصداراتوالمعاییرالسعودیة،العربیةالمملكة

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

ً لمبدأ االستمراریةستمراردرة الشركة على اإلقییموعند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تق وعن وفقا
في المحاسبة، ما كأساس ستمراریة االمبدأستخدام ا، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة وما ھو مناسببحسب ،اإلفصاح

ذلك.بمعدم وجود بدیل واقعي سوى القیالتصفیة الشركة أو إیقاف عملیاتھا، أو لدى اإلدارةلم تكن ھناك نیة

عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الشركة.ةلوؤالمسالجھةوھمجلس اإلدارة إن

عن مراجعة القوائم المالیةالحسابات مسؤولیات مراجع 

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

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

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

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

غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ عنكانت ناتجةسواءً ائم المالیة، مخاطر التحریفات الجوھریة في القووتقییم تحدید •
رأینا. ویعد اجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس البداءتلك المخاطر، والحصول على أدلة مرلمواجھةإجراءات مراجعة 

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

إیضاحات حول القوائم المالیة
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۰

التنظیم واألنشطة الرئیسیة	۱

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

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

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

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

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

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

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

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

یقع المكتب الرئیسي المسجل للشركة في العنوان التالي:

شركة زھرة الواحة للتجارة
شارع األحساء، الربوة۷٤٤۹

۱۲۸۱٤، الریاض ۲۹۸۰ص. ب 
المملكة العربیة السعودیة

األساس المحاسبي	۲

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

الحالیة للقوائم سنةم لتتفق مع عرض ال۲۰۱۸سمبردی۳۱تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة المالیة المنتھیة في 
المالیة.

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

عملة العرض والنشاط	۳

.للشركةوالنشاطیتم إعداد ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض



83

شركة زھرة الواحة للتجارة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۱

استخدام التقدیرات واالفتراضات واألحكام	٤

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

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

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

التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر.

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

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

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

الذمم المدینة التجاریةاالنخفاض في قیمة ۱	٤
افتراضات حول مخاطر التعثر في السداد بإستخدامالذمم المدینة التجاریةاإلنخفاض في قیمة اتم دراسة وتقییمی

الالزمةومعدالت الخسارة المتكبدة. تستخدم الشركة األحكام عند وضع ھذه اإلفتراضات وتقوم باختیار المدخالت 
في نھایة كل فترة والمستقبلیةحتساب اإلنخفاض في القیمة بناًء على خبرة الشركة السابقة وأوضاع السوق الحالیةال

.)۱۰(إیضاح ۹وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي رقم وذلكتقریر

األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات واآلالت والمعدات۲	٤
تقوم إدارة الشركة بتحدید األعمار اإلنتاجیة لممتلكاتھا وآالتھا ومعداتھا بغرض احتساب االستھالك. یتم تحدید ھذا 

األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. تقوم التقدیر بعد 
ً بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك للتأكد من أن طریقة وفترة  اإلدارة دوریا

ولم یتم إجراء أي تعدیل على األعمار اإلنتاجیة والقیمة االستھالك تتماشى مع نمط المنافع االقتصادیة للموجودات. ھذا
.)٦سنة (إیضاح المتبقیة خالل ال

قیاس التزامات المنافع المحددة۳	٤
تحدد تكلفة التزامات المنافع المحددة للموظفین وفق عملیات تقویم اكتواریة. یتضمن التقویم االكتواري إجراء العدید 

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

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

االنخفاض في قیمة المخزون٤	٤

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

روفات في نفس الفترة التي حدث فیھا الشطب أو تكبد صافي القیمة القابلة للتحقق وجمیع خسائر المخزون كمص
).۹المصروفات (إیضاح 
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إیضاحات حول القوائم المالیة
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۲

السیاسات المحاسبیة الھامة	٥

تتماشى السیاسات المحاسبیة المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة مع ما ھو وارد في اإلیضاحات حول القوائم 
م بالتطبیق المبكر ۲۰۱۸قامت الشركة ومنذ بدایة عام كمام ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 

النحو الوارد أدناه.ىعل۱٦رقم للمعیار الدولي للتقریر المالي

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

اتالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیر٥	۱
عقود اإلیجار	۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي ۱	۱	٥

عقود اإلیجار في القوائم المالیة. حیث یقوم ثباتللمستأجرین نموذج واحد ال۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى 
التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار. توجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود 

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

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

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

م. ویُسمح بالتطبیق المبكر للمنشآت ۲۰۱۹ینایر ۱إن ھذا المعیار یسري مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
د مع العمالء" في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار "االیراد من العقو۱٥التي تطبق المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

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

التحول۲	۱	٥
یمكن للشركة بصفتھا مستأجر أن تطبق المعیار باستخدام أحد األمور التالیة:

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

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

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

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

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

التعدیالت األخرى۳	۱	٥
المعدلة الواردة أدناه ال یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة:المعاییر الجدیدة أو 

عدم التأكد من عملیات معالجة ضریبة الدخل.۲۳تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي •
).۹مالي میزات الدفعات المقدمة مع التعویض السلبي (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر ال•
المنافع طویلة األجل في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم •

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

۱۲الترتیبات المشتركة ومعیار المحاسبة الدولي ۱۱تجمیع االعمال والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۳
تكالیف اإلقتراض.۲۳ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
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إیضاحات حول القوائم المالیة
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۳

(یتبع)السیاسات المحاسبیة الھامة	٥

المعاییر الجدیدة والتعدیالت الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد ۲	٥

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

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

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

ممتلكات وآالت ومعدات ۳	٥

ااإلإلثثببااتت  ووااللققییااسس  ۱۱--۳۳--٥٥

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

والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتسابھ كبند منفصل (عناصر اآلالتوعندما تكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات
رئیسیة) من الممتلكات واآلالت والمعدات. یتم إثبات أي أرباح أو خسائر من استبعاد أي بنود للممتلكات واآلالت 

الربح أو الخسارة. قائمة والمعدات في 

االلننففققااتت  االلالالححققةة  ۲۲--۳۳--٥٥

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

ااالالسستتھھالالكك  ۳۳--۳۳--٥٥

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

تُستھلك. 

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

سنة۳۳مباني
سنة۱۳٫۳إلى ۱۰ماكینات
سنة٥إلى ٤سیارات
سنوات۱۰ومعداتأدوات
سنوات۱۰أثاث

سنوات٥أجھزة حاسب آلي 

في حال كان ھناك یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في فترة كل تقریر ویتم تعدیلھا
حاجة لذلك.
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إیضاحات حول القوائم المالیة
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٤

السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)	٥

الموجودات غیر الملموسة٤	٥

ااإلإلثثببااتت  ووااللققییااسس  ۱۱--٤٤--٥٥

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

ااإلإلططففااءء    ۲۲--٤٤--٥٥

ستخدام طریقة إب،إن وجدتتكلفة الموجودات غیر الملموسة ناقصاً قیمھا المتبقیة المقدرةتخفیضتم حساب اإلطفاء لی
في الربح أو الخسارة. إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة یدرج اإلطفاء القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، و

سنوات.۱۰

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

تكالیف االقتراض٥	٥
لتحمل تكلفة تقوم الشركة برسملة تكالیف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة 

كجزء من تكلفة ذلك األصل. یتم قید جمیع تكالیف االقتراض األخرى في الفترة التي تم تكبدھا فیھا اإلقتراض 
كمصروف. 

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

تقوم الشركة بتصنیف المطلوبات المالیة غیر المشتقة إلى الفئات التالیة: مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة ومطلوبات مالیة أخرى.  

ااإلإلثثببااتت  ووااللتتووققفف  ععنن  ااإلإلثثببااتت    --االلممووججووددااتت  ووااللممططللووببااتت  االلممااللییةة  غغییرر  االلممششتتققةة  ۱۱--٦٦--٥٥

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

تقوم الشركة بالتوقف عن االعتراف بالموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات 
ة التعاقدیة في المعاملة التي یتم بموجبھا تحویل جمیع مخاطر بتحویل الحقوق الستالم التدفقات النقدیاأو عند قیامھ

ومنافع ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري أو التي بموجبھا ال تقوم بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع 
موجودات ملكیة الموجودات المالیة بشكل جوھري وال یقوم بإبقاء السیطرة على الموجودات المحولة. أي حصص في ال

المالیة التي تم التوقف عن إثباتھا والتي أنشأتھا الشركة أو احتفظت بھا یتم إثباتھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 

تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالیة عند تسویة االلتزامات التعاقدیة أو إلغائھا أو انتھاءھا.  یتم إجراء 
ت المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود مقاصة بین مبالغ الموجودا

النیة شركة حق نظامي ملزم لدى الشركة في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما یكون لدى ال
لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.
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۱٥

السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)	٥

األدوات المالیة (یتبع)٦	٥

االلققییااسس--االلممووججووددااتت  االلممااللییةة  غغییرر  االلممششتتققةة  ۲۲--٦٦--٥٥

االلذذمممم  االلممددییننةة  ۱۱--۲۲--٦٦--٥٥

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

ققییااسساالل--االلممططللووببااتت  االلممااللییةة  غغییرر  االلممششتتققةة  ۳۳--٦٦--٥٥

االلممططللووببااتت  االلممااللییةة  ااألألخخررىى۱۱--۳۳--٦٦--٥٥

یتم قیاس المطلوبات المالیة غیر المشتقة مبدئیاً بالقیمة العادلة ناقصاً أي تكالیف متعلقة مباشرة بالمعامالت. وبعد اإلثبات 
األولي، یتم قیاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

االنخفاض في القیمة۷	٥

االلممووججووددااتت  االلممااللییةة  غغییرر  االلممششتتققةة  ۱۱--۷۷--٥٥

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

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

المالیة. 

االلممووججووددااتت  غغییرر  االلممااللییةة  ۲۲--۷۷--٥٥

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

ً ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات مع في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدیة ا
داخلة من االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات 

یمة العادلة المنتجة للنقد.  تتمثل القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القیمة من االستخدام أو الق
ناقصاً تكالیف البیع، أیھما أكبر. تستند القیمة القابلة لالستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المخصومة إلى 
قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قبل الضریبة یعكس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة 

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

یتم االعتراف بخسائر االنخفاض ضمن الربح أو الخسارة. ویتم توزیعھا أوالً لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات في 
منتجة للنقد بالتناسب. الوحدة ال
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إیضاحات حول القوائم المالیة
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٦

السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)	٥

االلممووججووددااتت  االلممااللییةة  االلتتيي  ییتتمم  ققییااسسھھاا  ببااللتتككللففةة  االلممططففأأةة۱۱--۲۲--۷۷--٥٥
تأخذ الشركة باالعتبار األدلة التي تشیر إلى االنخفاض في قیمة ھذه الموجودات على المستوى الفردي والمستوى 

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

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

الجماعي، تستخدم الشركة المعلومات السابقة للتوقیت واالسترداد ومقدار للمستوى وعند تقییم االنخفاض في القیمة 
احتمال بأن الخسائر الخسائر المتكبدة وتقوم بإجراء تعدیل لألوضاع االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة فیما إذا كان ھناك

الفعلیة أكبر أو أقل من التي تم اقتراحھا من خالل االتجاھات السابقة.

یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة ویتم عكسھا في حساب مخصص. عندما ترى الشركة 
لة. وإذا انخفضت قیمة خسارة االنخفاض عدم وجود احتمال واقعي السترداد الموجودات، یتم شطب المبالغ ذات الص

ن یكون متعلقاً بشكل موضوعي بحدث معین وقع بعد تسجیل االنخفاض أفي القیمة في وقت الحق ویمكن لھذا االنخفاض 
في القیمة، یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المسجلة سابقًا من خالل قائمة الربح أو الخسارة.   

المخزون۸	٥
یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس طریقة المتوسط 
المرجح، وتتضمن النفقات التي یتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة. وفي حالة المخزون 

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

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

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

شھراً. یتم إثبات ھذه ۱۲على أساس المشتریات اإلجمالیة على مدى من الموردینتمنحت یتم شراء البضائع بخصوما
ً تحقیق إلى إستناداً خصوماتال .الكمیات المتفق علیھا في العقود سنویا

المخصصات۹	٥
یمكن تقدیر یتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي 

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

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

علیھا االلتزام. ویتم االعتراف بالخصم المتنازل عنھ كتكالیف تمویل. 

منافع الموظفین۱۰	٥

ققصصییررةة  ااألألججلل  االلتتززااممااتت  االلممننااففعع  ۱۱--۱۱۰۰--٥٥

شھراً في نھایة السنة التي یقدم فیھا ۱۲المنافع قصیرة األجل ھي تلك المبالغ المتوقغ تسویتھا بشكل كامل خالل 
الموظفون الخدمات التي تنشأ عنھا المنافع.

المزایا العینیة التي و،واإلجازات المتراكمةإن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة 
یتوقع تسویتھا بالكامل خالل اثني عشر شھراً بعد نھایة السنة التي یقوم فیھا الموظفون بالخدمة ذات الصلة فیتم اإلعتراف 

بھا حتى نھایة فترة التقاریر ویتم قیاسھا بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة المطلوبات.
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۱۷

لمحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات ا	٥

منافع الموظفین (یتبع)۱۰	٥

االلخخددممةة  االلتتززااممااتت  ممننااففعع  ۲۲--۱۱۰۰--٥٥

من نظام العمل في المملكة العربیة ۸۸و۸۷الشركة بمنح مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا وفقاً لمتلطبات المادتین تقوم
للموظف وطول والبدالت السعودیة. ویستند استحقاق ھذه المنافع، باستخدام األسالیب اإلكتواریة، إلى الراتب األساسي 

خدمة. یتم تسجیل التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.مدة خدمتھ وبإستكمال الحد األدنى من فترة ال
ذلك، یقوم خبراء اكتواریون مستقلون بتقییم االلتزامات ناء علىخطط التزامات استحقاقات الموظفین غیر ممولة. وب

بموجب ھذه الخطط استناداً إلى طریقة ائتمان الوحدة المخططة ویتم تسجیل االلتزام على أساس تقییم اكتواري.
ة لمنافع الخدمة إن االلتزام المعترف بھ في قائمة المركز المالي فیما یتعلق بمنافع نھایة الخدمة للموظفین ھو القیمة الحالی

من قبل اكتواریین مستقلین بشكل ربع سنويللموظفین في نھایة فترة التقریر. ویحسب التزام منافع خدمة الموظفین 
ستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.إب

المستقبل بإستخدام وتحدد القیمة الحالیة اللتزام منافع نھایة الخدمة للموظفین بخصم التدفقات النقدیة الخارجة المقدرة في
أسعار الفائدة لسندات عالیة الجودة المحسوبة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، والتي لھا شروط استحقاق تقارب شروط 

التزام منافع نھایة الخدمة.
یتم إثبات تكالیف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة الدخل.

ى رصید التزام المنافع المحددة. یتم إدراج ھذه التكلفة في قائمة الدخل. یتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم عل
تم تحمیل أو إدراج األرباح أو الخسائر اإلكتواریة الناتجة عن تسویات الخبرة والتغیرات في اإلفتراضات اإلكتواریة ی

في حقوق الملكیة في قائمة الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تنشأ فیھا.

د وما في حكمھنق۱۱	٥
یتكون النقد وما في حكمھ من النقد بالصندوق ولدى البنوك واالستثمارات ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل 

والمتاحة للشركة دون أي قیود.

الزكاة۱۲	٥
أساس االستحقاق. یتم وفقیتم احتساب الزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل  في المملكة العربیة السعودیة 

تحمیل مصروف الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة. یتم تسویة الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النھائیة في 
السنة التي تم فیھا االنتھاء من الربط.

بالعمالت األجنبیةالمعامالت۳۱	٥

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

یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة على أساس أسعار التحویل 
فة التاریخیة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا على أساس في تاریخ التقریر. إن البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بناًء على التكل

أسعار الصرف في تاریخ المعاملة. یتم االعتراف بفروقات ترجمة العمالت األجنبیة بشكل عام في الربح أو الخسارة. 

النظامياالحتیاطي۱٤	٥

ً للنظام األساسي للشركة، یجب على الشركة أن تجنب في كل سنة  ٪ من أرباحھا الصافیة لتكوین احتیاطي ۱۰وفقا
٪ من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. یتم حساب االحتیاطي ۳۰نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي 

بصورة سنویة. 

توزیعات األرباح۱٥	٥

وكذلك بالنسبة مساھمین في الشركةلاباح في القوائم المالیة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبلتقید توزیعات األر
.تقید في القوائم المالیة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین في الشركةلتوزیعات األرباح المرحلیة حیث 
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۱۸

السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)	٥

ربحیة السھم۱٦	٥
تقوم الشركة بعرض ربحیة السھم األساسیة والمخفضة. یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بتقسیم الربح أو الخسارة 

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

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

العقار االستثماري۱۷	٥
االستثماري بالتكلفة وإثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقار االستثماري (التي تحتسب بالفرق یتم قیاس العقار 

بین صافي المتحصالت من االستبعاد والقیمة الدفتریة للبند) في الربح أو الخسارة. األراضي ال تُستھلك.

إثبات اإلیرادات ۱۸	٥
األداء بما في ذلك شروط السداد الھامةطبیعة وتوقیت استیفاء التزامات نوع المنتج

مصغرات القواریر 
البالستیكیة 

وأغطیة القواریر 
البالستیكیة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المصروفات۱۹	٥
تلك المصروفات الناجمة عن جھود الشركة التي تقوم بھا إدارات التسویق. تُصنف مصروفات البیع والتسویق ھي

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

وظروف المصروفات المشتركة.
التقاریر القطاعیة۲۰	٥

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

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

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

یصدر عنھا تقاریر وتلك القیاسات المستخدمة.
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ضاحات حول القوائم 
إی

المالیة
للسنة المنتھیة في 

۳۱
دیسمبر 

۲۰۱۹
م

لایر سعودي)
)

۱۹

٦	
ممتلكات و
الآ

ت ومعدات
-أ

ت خالل 
ت والمعدا

ت واآلال
فیما یلي الحركة على الممتلكا

السنة 
المنتھیة

في 
۳۱

دیسمبر: 
ضي 

أرا
مباني 

ماكینات 
سیارات

أدوات ومعدات
أثاث

أجھزة حاسب آلي 
أعمال تحت التنفیذ 

اإلجمالي
التكلفة:

صید في 
الر

۱
ینایر 

۲۰۱۹
م

۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰

۲۳۹٬۹۹۲٬۸۹۱
۲٬۹۳٥٬۲۰۰

۲۷٤٬۲۳۳
٥۰۳٬٥۸۲

۱٬۱٥۲٬۸۹۹
۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰

۳۲٦٬۹٦۷٬۳۳٥
ت 

ضافا
إ

۲٬٦٤۹٬۰۰۰
۱٬٤۹٤٬٤۰٦

۸۸۲٬۹۲۱
٤۹۲٬٦۰۰

۱۸٬۳۰۰
۱٦۱٬۱۹٤

۲۲٥٬۳٦٤
۱۸٬۳۸۸٬۲۱۷

۲٤٬۳۱۲٬۰۰۲
ت 

استبعادا
--

--
--

٤۸۲٬۰٥۰)
(

(۹٬٦۸۰)
(۳٬٦۳٥)

(۸۸٬۸۳٦)
--

)
٥۸٤٬۲۰۱

(
ت خالل السنة

تحویال
)*

(
--

۱۳٬۲۱٤٬۷۹۱
۲۰٬۹۲۸٬۳۹۰

--
--

--
۲٥۷٬۰۸۷

(۳٤٬٤۰۰٬۲٦۸)
--

مال
حول إلى

ت غیر ملموسة
موجودا

--
--

--
--

--
--

--
(۹٦٦٬۷۰۸)

(۹٦٦٬۷۰۸)
مال

حول إلى 
العقار االستثماري

(۲٬٦٤۹٬۰۰۰)
--

--
--

--
--

--
--

(۲٬٦٤۹٬۰۰۰)
صید في 

الر
۳۱

دیسمبر 
۲۰۱۹

م
۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰

۳٥٬٤۱٥٬۸٦۷
۲٦۱٬۸۰٤٬۲۰۲

۲٬۹٤٥٬۷٥۰
۲۸۲٬۸٥۳

٦٦۱٬۱٤۱
۱٬٥٤٦٬٥۱٤

۱۳٬۹۷۰٬۲٤۱
۳٤۷٬۰۷۹٬٤۲۸

االستھالك المتراكم:
صید في 

الر
۱

ینایر 
۲۰۱۹

م
--

۲٬۱٥۲٬۷۱۳
۷۷٬۹۳٤٬٤٦۱

۱٬۸۱٥٬۰۰۸
۱۰٥٬۲٥۸

۱٤٤٬٦۱۹
٦۰۳٬٦۰٥

--
۸۲٬۷٥٥٬٦٦٤

ت 
ضافا

إ
--

۸٤۹٬٥۹۹
۲٥٬۲۳٥٬۸۹۰

٥۲٦٬٤٥۸
۳۱٬۳۹۰

٦۱٬۹۷۲
۱۸۸٬۹۳۹

--
۲٦٬۸۹٤٬۲٤۸

ت 
استبعادا

--
--

--
(٤۸۲٬۰٥۰)

۹٬٦۸۰)
(

(۳٬٦۳٥)
(۸۸٬۸۳٦)

--
(٥۸٤٬۲۰۱)

صید في 
الر

۳۱
دیسمبر 

۲۰۱۹
م

--
۳٬۰۰۲٬۳۱۲

۱۰۳٬۱۷۰٬۳٥۱
۱٬۸٥۹٬٤۱٦

۱۲٦٬۹٦۸
۲۰۲٬۹٥٦

۷۰۳٬۷۰۸
--

۱۰۹٬۰٦٥٬۷۱۱
صافي 

القیمة الدفتریة:
في 

۳۱
دیسمبر 

۲۰۱۹
م

۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
۳۲٬٤۱۳٬٥٥٥

۱٥۸٬٦۳۳٬۸٥۱
۱٬۰۸٦٬۳۳٤

۱٥٥٬۸۸٥
٤٥۸٬۱۸٥

۸٤۲٬۸۰٦
۱۳٬۹۷۰٬۲٤۱

۲۳۸٬۰۱۳٬۷۱۷
التكلفة:

صید في 
الر

۱
ینایر 

۲۰۱۸
م

۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰
۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰

۲۱۲٬۳٦٤٬٤٤۸
۲٬۸۷٤٬٦۰۰

۲۷۱٬٥٥۳
٥۰۱٬۳۸۲

۱٬۰٦۹٬۹۸۹
۱٥٬۸۱۱٬۳۰۷

۲۸٤٬۰٥۲٬۸۰۹
ت 

ضافا
إ

--
--

٦٬۸۹۷٬۱٥۱
۱۸٤٬۰۰۰

۲٬٦۸۰
۲٬۲۰۰

٦۷٬۷۱۰
۳٥٬۸۸٤٬۱۸٥

٤۳٬۰۳۷٬۹۲٦
ت 

استبعادا
--

--
--

)
۱۲۳٬٤۰۰

(
--

--
--

--
)

۱۲۳٬٤۰۰
(

ت خالل السنة
تحویال

--
--

۲۰٬۷۳۱٬۲۹۲
--

--
--

۱٥٬۲۰۰
)

۲۰٬۷٤٦٬٤۹۲
(

--
صید في 

الر
۳۱

دیسمبر 
۲۰۱۸

م
۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰

۲۰٬۷۰٦٬٦۷۰
۲۳۹٬۹۹۲٬۸۹۱

۲٬۹۳٥٬۲۰۰
۲۷٤٬۲۳۳

٥۰۳٬٥۸۲
۱٬۱٥۲٬۸۹۹

۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰
۳۲٦٬۹٦۷٬۳۳٥

االستھالك المتراكم:
صید في 

الر
۱

ینایر 
۲۰۱۸

م
--

۱٬٥۳۱٬٥۱۳
٥٦٬۷۷۲٬٦۸٤

۱٬۳۹٦٬۲٥٤
۷۸٬۰۸۹

۹٤٬۳۸۷
٤۲۱٬٤۳۳

--
٦۰٬۲۹٤٬۳٦۰

ت 
ضافا

إ
--

٦۲۱٬۲۰۰
۲۱٬۱٦۱٬۷۷۷

٥۳۱٬٦۷۱
۲۷٬۱٦۹

٥۰٬۲۳۲
۱۸۲٬۱۷۲

--
۲۲٬٥۷٤٬۲۲۱

ت 
استبعادا

--
--

--
)

۱۱۲٬۹۱۷
(

--
--

--
--

)
۱۱۲٬۹۱۷

(
صید في 

الر
۳۱

دیسمبر 
۲۰۱۸

م
--

۲٬۱٥۲٬۷۱۳
۷۷٬۹۳٤٬٤٦۱

۱٬۸۱٥٬۰۰۸
۱۰٥٬۲٥۸

۱٤٤٬٦۱۹
٦۰۳٬٦۰٥

--
۸۲٬۷٥٥٬٦٦٤

صافي 
القیمة الدفتریة:

في 
۳۱

دیسمبر 
۲۰۱۸

م
۳۰٬٤٥۲٬۸٦۰

۱۸٬٥٥۳٬۹٥۷
۱٦۲٬۰٥۸٬٤۳۰

۱٬۱۲۰٬۱۹۲
۱٦۸٬۹۷٥

۳٥۸٬۹٦۳
٥٤۹٬۲۹٤

۳۰٬۹٤۹٬۰۰۰
۲٤٤٬۲۱۱٬٦۷۱

-ب
ت التنفیذ في المبلغ المدفوع مقابل 

صید االعمال تح
یتمثل ر

إنشاء 
نظام تخزین آلي

و شراء 
خطوط انتاج و

ب 
قوال

حقن
. و
ت

بلغ إجمالي التكلفة المتوقعة لھذ
ه

المشروع
ت

ا
مبلغ 

۳۰٫۸٥
لایر سعودي، 

ملیون 
ویتوقع االنتھاء من ھذ
ه

المشروع
ت خالل

ا
ال

ف
ص

ن
األول من 

عام 
۲۰۲۰

ض بمبلغ 
صنع مقابل قرو

ضي والمباني والم
صافي القیمة الدفتریة لألرا

م. تم رھن 
۱۱٥٬٤٥۷٬۸۰۷

لایر سعودي كما في 
۳۱

دیسمبر 
۲۰۱۹

(م
۳۱

دیسمبر 
۲۰۱۸

: م
۱۳٤٬۰۱۰٬٥۸۲

لایر سعودي)
ضاح 

(إی
۱٥

-
).ب

-ج
تت

مثل 
ت التنفیذ خالل السنة في قیمة مبن

ت تح
ت من مشروعا

التحویال
ى

المستودع المركزي والما
ت

كینا
صة بتشغیل خط إنتاجي جدید. 

الخا
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المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۲۰

يعقار استثمار	۷

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

.ملیون لایر سعودي۲٫٦٥م مبلغ ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للعقار االستثماري كما في بلغت القیمة العادلة 
تم تحدید القیمة العادلة لألستثمار العقاري بواسطة مقیم عقاري خارجي مستقل عن الشركة (المقیم: بدر نجم المطیري، 

.)۱۲۱۰۰۰۰۳۰۳ترخیص رقم 
للقیمة العادلة بناء علي المدخالت الخاصة بطریقة التقییم ۲إن القیمة العادلة للعقاري االستثماري تم تصنیفھا كمستوى 

.المستخدمة

موجودات غیر ملموسة 	۸

ملیون لایر سعودي تمثل تكلفة برنامج محاسبي وقد بلغ مجمع إطفاء ۱٫۰۱في مبلغ السنةتتمثل اإلضافات خالل 
ألف لایر سعودي).۲۷م: ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ألف لایر سعودي (۳٫۱۲٦الموجودات غیر الملموسة مبلغ 

دیسمبر ۳۱دیسمبر ۳۱
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

التكلفة:
٤۹٬٥۰۰٤۹٬٥۰۰ینایر۱الرصید في 

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

۱٬۰٥٦٬۲۰۸٤۹٬٥۰۰دیسمبر ۳۱الرصید في 

المتراكم:اإلطفاء 
۲۷٬٤۱۸۱۸٬۸۰۹ینایر۱الرصید في 

۹۸٬۸۷٥۸٬٦۰۹إضافات 
۱۲٦٬۲۹۳۲۷٬٤۱۸دیسمبر ۳۱الرصید في 

۹۲۹٬۹۱٥۲۲٬۰۸۲صافي القیمة الدفتریة:

مخزون	۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
۲٥٬۰۳۲٬٤۳٥۱۹٬۰۳۷٬۷۱۹مواد خام ومواد استھالكیة

۱۸٬۳٦٥٬۲۷۰۱۳٬٥۸۲٬۰٥۲الصنعبضاعة تامة 
۱٤٤٬٦۸٦		بضاعة بالطریق

٤۳٬۳۹۷٬۷۰٥۳۲٬۷٦٤٬٤٥۷
یخصم:

--		مخصص مخزون بطيء الحركة
٤۳٬۳۹۷٬۷۰٥۳۲٬۷٦٤٬٤٥۷

فیما یلي بیان بالحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة: 
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
۹۸۱٬۰۰٥		السنةالرصید في بدایة

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

--		الرصید في نھایة السنة
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شركة زھرة الواحة للتجارة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۲۱

ذمم مدینة تجاریة	۱۰
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
۱۳٥٬۳۷۱٬۲۹٦۱٥٤٬۲۱۱٬٤۷۸ذمم مدینة تجاریة

٤۷٬۲۰۷٬۷۳۱٤۷٬۰۹۳٬٤۳۰)۲٦مستحق من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
۱۸۲٬٥۷۹٬۰۲۷۲۰۱٬۳۰٤٬۹۰۸

)۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷((۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷)یخصم: اإلنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة 
۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱

: اریةاإلنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجفیما یلي بیان بالحركة في 
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷۷٬۲٥۰٬۰۰۰بدایة السنةالرصید في

۱٦٬۰۷٥٬۱٤۷		)۹ذمم مدینة تجاریة نتیجة تطبیق معیار (إنخفاض
--		المكون خالل السنة 

۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷۲۳٬۳۲٥٬۱٤۷الرصید في نھایة السنة
ذلك أعمار الذمم معلومات حول مدى تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والسوق بما في ۲-۲٥یعرض اإلیضاح رقم 

المدینة التجاریة.
ذمم مدینة أخرىمدفوعات مقدمة و	۱۱

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۹

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۸

٤٬٤۲۷٬۳٤۳۱۰۱٬۷۹۸دفعات مقدَّمة للموردین
٤۲٦٬٤۹٥۲٬۸۲۷٬۳۷۸ضریبة قیمة مضافة بالصافي

۱٬۰۱۹٬٦٤۲۲٬۰۰٤٬٦٦٦اً مصروفات مدفوعة مقدم
۱٬۱۱۷٬٦۰٤۱٬۱۱۷٬٦۰٤)۱۷خطاب ضمان (ایضاح 

--۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳(*)أرصدة مدینة-موردین
۷۹٬۱٦۳۱۲۳٬٥۰۰موجودات أخرى

۲۰٬۱۷۳٬٤۸۰٦٬۱۷٤٬۹٤٦
۱۱٫۱۱۷٫۰۲٤:م۲۰۱۸(من المورد الرئیسي للشركةعن السنة ومات المستحقة صفي قیمة الخرصیدیتمثل ھذا ال* 

.خصما من الرصید الدائن للمورد)
رأس المال	۱۲

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

لایر سعودي للسھم الواحد).۱۰: م۲۰۱۸للسھم الواحد (

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

.)ألف لایر سعودي۱۳۰٫۰٤۸م ۲۰۱۸(
مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى	٤۱

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۹

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۸

۱٬۱۱٤٬۳۳۷۱٬٤۰۸٬۲۲۹كھرباء–مصروفات مستحقة 
۸٥۲٬۰۲۰٤۱۸٬۷٥۰إستشارات–مصروفات مستحقة 

۲۹۲٬۲۲۲۲۲۷٬۰۷۱مخصص تذاكر سفر 
۲٥۸٬۰۸۸۱۸۹٬۰۰۷مخصص إجازات  

٦۱٦٬۸٤۹۱۷٬۰۷۳عمالء من الدفعات مقدمة 
٥۷٤٬۰۰۰۲٥٦٬۰۰۰)۲٦(إیضاح مجلس اإلدارة واللجان بالشركةمكافآت وبدالت

۱٬۱۸۰٬۰٤۸٦۹۳٬٥۹۹أخرى 
٤٬۸۸۷٬٥٦٤۳٬۲۰۹٬۷۲۹
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شركة زھرة الواحة للتجارة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۲۲

قروض	٥۱
قروض قصیرة األجلأ)

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۹

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۸

۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤قروض قصیرة األجل (*)
۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤
(*) یتم إستخدام ھذه القروض بشكل رئیسي لتمویل متطلبات رأس المال العامل للشركة. 

قروض طویلة األجلب)
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
٥۷٬۹٦٦٬۲۳۱۷۲٬۹٤۱٬۰٤۸بنوك محلیة

۷٦٬۰۱٦٬۰۰۰۸٤٬۳۹٦٬۰۰۰صندوق التنمیة الصناعیة السعودي
۱۳۳٬۹۸۲٬۲۳۱۱٥۷٬۳۳۷٬۰٤۸

)۹٬٥۷۷٬۸۷٦((٥٬۱۹٤٬٦۱۰)فوائد مؤجلة   ناقصاً: 
۱۲۸٬۷۸۷٬٦۲۱۱٤۷٬۷٥۹٬۱۷۲

تم عرضھا في قائمة المركز المالي كما یلي:
۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲الجزء غیر المتداول الظاھر ضمن المطلوبات غیر المتداولة

٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰الجزء المتداول الظاھر ضمن المطلوبات المتداولة
۱۲۸٬۷۸۷٬٦۲۱۱٤۷٬۷٥۹٬۱۷۲

۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦إجمالي القروض
مصنع الشركة بقیمة دفتریة تبلغ الت بآومضمون مقابل أراضي ومباني يقرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودإن 

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

إجمالي الحركة في القروضج)
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦۲۰۲٬۰٤۱٬۹۷۸ینایر۱الرصید كما في 

٤۰٥٬٥۸۸٬٦٦۷۳٦۱٬۹٤۷٬۸۱٥متحصالت من قروض
(۳۱۱٬۲۷۹٬۷٥۳)(٤۲۸٬٥۰۰٬۰۲۲)سدادات قروض

۱۳٬۲۷٤٬۱٥۱۱۳٬۸٦٤٬۸۰۲تمویلتكالیف
(۸٬۱٦۳٬۲٥٦)(٦٬۸۱۱٬۷۳۰)تمویل (مدفوعة)تكالیف

۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦دیسمبر۳۱الرصید كما في 
اتفاقیات التسھیالت البنكیةد)

حصلت الشركة على تسھیالت ائتمانیة من بنوك محلیة وقروض طویلة وقصیرة األجل واعتمادات مستندیة بسقف -
ملیون لایر سعودي. وقد تم الحصول على ھذه التسھیالت بموجب اتفاقیات مرابحة وتورق ۳۹۱٫۷۹تمویلي قدره 

رأسمالیة. تبلغ التسھیالت غیر المستخدمة كما وذلك لتمویل رأس المال العامل وبعض التوسعات ومتطلبات النفقات ال
. إن اتفاقیات التسھیالت )ملیون لایر سعودي٤۷٫۸م ۲۰۱۸(ملیون لایر سعودي۱٤۹٫۹مبلغ م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في 

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

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

بعض البنوك المحلیة بقیم تصل إلى عتجدید اتفاقیات التمویل مم۲۰۱۹دیسمبر ۳۱تم خالل السنة المنتھیة في 
وتمویل التوسعات ملیون لایر سعودي وذلك بھدف شراء واستیراد مواد خام وتمویل رأس المال العامل ۳٥۱٫۸٥

سندات ألمر صادرة من قبل الشركة.. تم تجدید ھذه االتفاقیات بضمانسمالیةأالر
بمبلغ م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱حصلت الشركة على تسھیالت ائتمانیة من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي كما في -

ملیون لایر سعودي).۷٦٫۱۲: م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي (٤٫۰۱
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المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۲۳

(یتبع)قروض 	۱٥

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

االلتزام.زمة لضمانالال

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

منافع الموظفین	٦۱

التوصیف العام لخطط المنافع المحددة للموظفین:
لنظام العمل السعودي. وفقاَ ۸٤للمادة رقم یتعین على الشركة سداد مكافأة نھایة الخدمة (خطط المنافع المحددة) طبقا

تتمثل مكافأة نھایة الخدمة في نصف راتب آخر شھر في أول خمس سنوات من الخدمة بما في ذلك أجزاء السنة، 
باإلضافة إلى راتب آخر شھر بالكامل مقابل كل سنة متبقیة/ الحقة في الخدمة بما في ذلك أجزاء السنة. 

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

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

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

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

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

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

االلححررككةة  ففيي  إإللتتززاامم  ممننااففعع  االلممووظظففیینن۱۱--۱۱٦٦
ع األرصدة الختامیة اللتزام المنافع المحددة:یعرض الجدول التالي تسویة األرصدة االفتتاحیة م

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۹

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۸

۸٦۳٬٤۱۰۷۲۳٬۹۲۸الرصید في بدایة السنة
المدرج في قائمة الربح أو الخسارة

۳۷٤٬۸۹٤۲۸٥٬۰۰۸تكلفة الخدمة الحالیة
٤۹٬۰۸٤٤۱٬٥۳٤تكلفة الفائدة 

)۱۸٬۰۸۷()٥٥٬۹۳۱((المسدد) خالل السنة
۳٦۸٬۰٤۷۳۰۸٬٤٥٥

المدرج في الدخل الشامل اآلخر
)۱٦۸٬۹۷۳(۱۰۱٬۲۳۸التقییم االكتواري (أرباح) /خسائر

۱٬۳۳۲٬٦۹٥۸٦۳٬٤۱۰الرصید في نھایة السنة
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المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۲٤

(یتبع)منافع الموظفین	۱٦

ااالالففتتررااضضااتت  ااإلإلككتتووااررییةة۲۲--۱۱٦٦
الرئیسیة في تاریخ التقریر (معبر عنھا كمتوسط مرجح):فیما یلي اإلفتراضات اإلكتواریة 

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۹

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۸

٪٥٫۲۰٪۳٫۷٥معدل الخصم
٪٥٫٥۰٪٥٫۰۰النمو المستقبلي في الرواتب

استندت االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفیات المستقبلیة إلى االحصاءات المنشورة وجداول الوفیات.

تتححللییلل  االلححسسااسسییةة  ۳۳--۱۱٦٦
إن التغیرات المحتملة بصورة معقولة في تاریخ التقریر إلحدى اإلفتراضات اإلكتواریة ذات العالقة مع افتراض بقاء 

:اإلفتراضات األخرى ثابتة قد تؤثر على إلتزامات المنافع المحددة بالمبالغ التالیة المبینة أدناه
م۲۰۱۸دیسمبر۳۱م۲۰۱۹دیسمبر۳۱
نقصزیادةنقصزیادة

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

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

مخصص الزكاة	۷۱

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

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

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

ساب مخصص الزكاة للسنة الحالیة كما یلي:تحإتم ۲	۱۷
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
۳۱۷٬۸۱٤٬۲٥۰۳٤٤٬۳۰۷٬۰۱۳حقوق الملكیة والمخصصات االفتتاحیة والتسویات األخرى

(۲٤٤٬۲۳۳٬۷٥۳)(۲٤۱٬٥۹۲٬٦۳۲)القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
۷٦٬۲۲۱٬٦۱۸۱۰۰٬۰۷۳٬۲٦۰

٦۰٬۹٤۱٬۷۰۲۳۹٬٤٦۹٬۷۰۰الربح الزكوي للسنة
۱۳۷٬۱٦۳٬۳۲۰۱۳۹٬٥٤۲٬۹٦۰وعاء الزكاة

فیما یلي بیان بالحركة في مخصص الزكاة خالل السنة:۱۷-۳
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
٤٬٦۷۹٬٤۷٦۱٬۷۹۰٬۰۹۲الرصید في بدایة السنة

۳٬٤۸۸٬۳۰۸۳٬٤۸۸٬٥۷٤المكون خالل السنة
۹٦۳٬۷٥۰		تسویات

۳٬٤۸۸٬۳۰۸٤٬٤٥۲٬۳۲٤والدخل الشامل اآلخرالمحمل على قائمة الربح أو الخسارة 
)۱٬٥٦۲٬۹٤۰()۳٬٥۰۷٬۱۲۰(مبالغ مدفوعة خالل السنة

٤٬٦٦۰٬٦٦٤٤٬٦۷۹٬٤۷٦الرصید في نھایة السنة
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تكلفة المبیعات	۸۱
ددییسسممببرر۳۳۱۱للللسسننةة  االلممننتتھھییةة  ففيي  

م۲۰۱۸م۲۰۱۹
۳۷٦٬۲۰۲٬٥۱٤۳۷٦٬۳۳۰٬۹٥٦تكلفة مواد خام

۲٦٬۳۱۰٬۷۷٦۲۲٬۲۸٥٬۹۰۹إستھالك
۱٤٬۰۰۳٬۸۷۱۱۳٬۱۰۷٬۰۲۰كھرباء 

۷٬٥۹۳٬۲۲۱٦٬۱۲٦٬۰۰٥رواتب وتكالیف مرتبطة بھا
۷٬۱۸٦٬۸۰۷٥٬٦۲٦٬٤۳۱أخرى 

٤۳۱٬۲۹۷٬۱۸۹٤۲۳٬٤۷٦٬۳۲۱
مصروفات بیع وتوزیع	۹۱

ددییسسممببرر۳۳۱۱للللسسننةة  االلممننتتھھییةة  ففيي
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

٦٬۹۷۸٬٥٥۰٥٬۹۸۲٬۹٦٥مصروفات نقل
۱٥۳٬٤۰۷۲۲۹٬٦۷٥عموالت بیعیة 
٦٥۲٬٤۷۷٤۷۷٬۱۹۲رواتب وأجور

۲۸٬۸۰۹۳۷٬٦۸٤إستھالك
۹٦۱٬۳٦۱٥۷۸٬۸۳۹مصروفات أخرى

۸٬۷۷٤٬٦۰٤۷٬۳۰٦٬۳٥٥
مصروفات عمومیة وإداریة	۲۰

ددییسسممببرر۳۳۱۱للللسسننةة  االلممننتتھھییةة  ففيي
م۲۰۱۸م۲۰۱۹

۱٬۰٦۰٬۹۷۳۱٬۳۲۷٬۷٦۱أتعاب مھنیةاستشارات و
۳٬٤۸۲٬۷۳٦۲٬٥۸۱٬٤٦۰رواتب وأجور

۹۷٬۱۸۹٤۹٤٬٦۱۰بضاعة تالفة
٦٥۳٬٥۳۸۲٥۰٬٦۲۸وإطفاءإستھالك

۹۳۱٬۰۰۰۷۳۱٬۰۰۰كافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان بالشركةم
۹۱٤٬٥۲٦٦٥٦٬۹۳۱مصروفات أخرى

۷٬۱۳۹٬۹٦۲٦٬۰٤۲٬۳۹۰
بند مصروفات عمومیة إلىمصروفات بیع وتوزیع بند من من أرقام المقارنة ملیون۰٬٦۹تم إعادة تبویب مبلغ 

.م۲۰۱۸وإداریة عن عام 
المدفوعةرباحاألتوزیعات 	۲۱

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

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

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

)ألف لایر سعودي۳٫٤۲م ۲۰۱۸(م.۲۰۱۹دیسمبر ۳۱ألف لایر سعودي كما في ۷۱۳۲٫مبلغ 

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

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

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

دیسمبر ۳۱لایر سعودي كما في ۱۲٬۲۳۸٬۸۱۸ت الرأسمالیة المتعلقة بمشروعات تحت التنفیذ رتباطابلغت اإل
لایر سعودي).۳٬۷٦۷٬۱۱۳: م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱، (إنتاج جدیدوالمتمثلة بشكل رئیسى في التعاقد على خطم۲۰۱۹
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(لایر سعودي)

۲٦

(یتبع)والتزامات أخرىااللتزامات الرأسمالیة وااللتزامات المحتملة	۲۲

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

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

لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة.

الشركة أي أدوات مخفضة.ربحیة السھم المخفضة ھي نفس ربحیة السھم األساسیة حیث ال یوجد لدى 
دیسمبر ۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر ۳۱

م۲۰۱۸
٥٦٬٦۳٥٬۸۲۸۳٤٬٦٦۲٬۷٤٥ربح السنة

سھمعدد األ
۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰)۱۲المتوسط المرجح لعدد األسھم (ایضاح 

۳٫۷۸۲٫۳۱ربحیة السھم االساسیة والمخفضة (لایر سعودي)

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

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

یجب أن یكون السوق الرئیسي أو السوق األكثر تفضیالً متاحاً للشركة.
افتراضات یستعملھا المتعاملون لتسعیر أصل أو التزام وذلك على فرضیة تقاس القیمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام 

أن المتعاملین یسعون ألفضل منفعة اقتصادیة.

یراعي قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادیة من خالل استخدام 
ھ إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن یستخدم األصل بأعلى األصل بأعلى وأفضل مستوى لھ، أو من خالل بیع

وأفضل مستوى لھ.

تستخدم الشركة طرق التقییم المالئمة للظروف والتي تم توفیر معطیات كافیة لھا لقیاس القیمة العادلة وتعظیم استخدام 
لة للمالحظة.المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القاب

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

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

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

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة بالقیمة العادلة على أساس متكرر، باستخدام المؤشرات 
تحویل بین المستویات في التسلسل الھرمي من ، تقوم الشركة بتحدید إذا ما كان قد حدث ۲و۱الخاصة بالمستویین 

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

ومخاطر لغرض إفصاحات القیمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات استناًدا إلى طبیعة وسمات 
األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.
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۲۷

التصنیف المحاسبي والقیم العادلة (یتبع)	األدوات المالیة 	۲٤

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

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

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
القیمة العادلة 

من خالل 
خل الشاملدال

اإلجماليالتكلفة المطفأةالالخر
المستوى 

۱
المستوى 

۲
المستوى 

اإلجمالي۳
الموجودات 

المالیة
۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰						۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰		ذمم مدینة تجاریة

۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤						۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤		النقد وما في حكمھ
أرصدة –موردین 

۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳						۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳		) ۱۱(إیضاحمدینة
۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷						۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷		اإلجمالي 

المطلوبات المالیة
قروض

۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱		قصیرة األجل 
						

۱۱۳٬۱۷٥٬۰۳۱
قروض 

۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳		طویلة األجل
						

۸۲٬۳۸۲٬۷٤۳
الجزء –قروض 
٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸						٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸٤٦٬٤۰٤٬۸۷۸		المتداول

۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸						۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸		ذمم دائنة تجاریة 
۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰						۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰۲٥٥٬٥۹۷٬۲٦۰		اإلجمالي 

م۸۲۰۱دیسمبر ۳۱
القیمة العادلةالقیمة الدفتریة

القیمة العادلة 
من خالل 

خل الشاملدال
اإلجماليالتكلفة المطفأةالالخر

المستوى 
۱

المستوى 
۲

المستوى 
اإلجمالي۳

الموجودات 
المالیة

۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱						۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱		ذمم مدینة تجاریة
۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲						۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲		النقد وما في حكمھ

۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳						۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳		اإلجمالي 
المطلوبات المالیة

قروض
۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤		قصیرة األجل 

						
۱۱۰٬٦٥۲٬٤۱٤

قروض
۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲		طویلة األجل

						
۱۱۲٬۷۹٦٬٦۲۲

الجزء –قروض
۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰						۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰۳٤٬۹٦۲٬٥٥۰		المتداول

۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲						۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲		ذمم دائنة تجاریة 
۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸						۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸۲۷٦٬۰۷۹٬٦۷۸		اإلجمالي 

إدارة المخاطر المالیة	٥۲

تتعرض الشركة للمخاطر التالیة الناتجة عن األدوات المالیة:
مخاطر االئتمان؛•
مخاطر السیولة و•
مخاطر السوق•
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شركة زھرة الواحة للتجارة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۲۸

ة (یتبع)إدارة المخاطر المالی	۲٥

ااإلإلططاارر  االلععاامم  إلإلددااررةة  االلممخخااططرر۱۱--۲۲٥٥

ممججللسس  ااإلإلددااررةة
یكون مجلس إدارة الشركة مسئوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. یكون 

مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تطویر ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في الشركة. 

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

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

الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.

للججننةة  االلممررااججععةة
عة مدى االلتزام بسیاسات وإجراءات الشركة تتولى لجنة المراجعة بالشركة اإلشراف على كیفیة قیام اإلدارة بمتاب

إلدارة المخاطر باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعلیة اإلطار العام إلدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا 
الشركة. 

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

ااالالئئتتممااننممخخااططرر  ۲۲--۲۲٥٥
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالیة في حال عجز العمیل أو الطرف المقابل عن الوفاء 
بالتزاماتھ التعاقدیة، وتنشأ بصورة أساسیة من مستحقات الشركة من العمالء. القیمة العادلة للموجودات المالیة تمثل 

الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان.

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

والدول التي یزاول فیھا العمالء أنشطتھم.

كل عمیل جدید على حدة للتحقق من قدرتھ االئتمانیة قبل قییم قام مجلس اإلدارة بإنشاء سیاسة ائتمان یتم بموجبھا ت
لخارجیة في حال توفرھا وفي بعض . تشتمل مراجعة الشركة على التصنیفات االتعاقد معھ وقبولھ كعمیل لدى الشركة

حاالت المرجعیات البنكیة.

من تعرضھا لمخاطر االئتمان من الذمم المدینة التجاریة عن طریق وضع حد أقصى لفترة تسعى الشركة إلى الحد
یوماً للعمالء.۱۲۰السداد تكون 

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

ملیون لایر سعودي) من إجمالي ۱۹٤٫٦: م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ن لایر سعودي (ملیو۱۹۷٫۷ھناك موجودات بمبلغ 
ملیون لایر سعودي) خاضعة لمخاطر ٤۷۷٫۸: م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي (٤۸۹٬۷الموجودات البالغة 

-۲-۲٥االئتمان. إن التركیزات الھامة لمخاطر الشركة حسب القطاع والمنطقة الجغرافیة تم تقییمھا في اإلیضاحات 
.۲-۲۷و ۱

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۹

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۸

۱٥۹٬۲٥۳٬۸۸۰۱۷۷٬۹۷۹٬۷٦۱ذمم مدینة تجاریة
۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲نقد وما في حكمھ

--۱۳٬۱۰۳٬۲۳۳)۱۱(إیضاحأرصدة مدینة–موردین 
۱۹۷٬۷۳۳٬٦٦۷۱۹٤٬٦۰۰٬۱۸۳
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شركة زھرة الواحة للتجارة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۲۹

إدارة المخاطر المالیة (یتبع)	۲٥

((ییتتببعع))ممخخااططرر  ااالالئئتتمماانن۲۲--۲۲٥٥
االلججووددةة  ااالالئئتتممااننییةة  للللممووججووددااتت  االلممااللییةة۱۱--۲۲--۲۲٥٥

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

، كان تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة كما یلي:م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في 
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۹
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
۱۰۰٬۱٥۱٬۲۱۲۱۱۸٬٤۰۷٬٤۹۸متداولة (لیست متأخرة)

٤۷٬۰۸۹٬۲٦٤۳۸٬٦۳٥٬۲۰۲یوم ۱-۹۰
۹٬۲۸۹٬۲۳۳۲۱٬۳٤۹٬۲۸۷یوم  ۹۱-۱۸۰
۸٬٤۷۱٬٥٤۹٦٬۸٦۸٬۹۱٦یوم ۲۷۰-۱۸۱من 
۳٬۸۳٦٬۲۱۷۱٬۹٤۱٬٤۱٦یوم ۳٦۰-۲۷۱من 

۱۳٬۷٤۱٬٥٥۲۱٤٬۱۰۲٬٥۸۹یوم ۳٦۰أكثر من من 
۱۸۲٬٥۷۹٬۰۲۷۲۰۱٬۳۰٤٬۹۰۸الرصید 

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

ألكثر المتأخرةوكذلك تقوم الشركة بتكوین مخصص بالكامل لجمیع األرصدةاألساسیة للعمیل، في حال كانت متاحة
لایر سعودي ۲۳٫۳۲٥٫۱٤۷رصید مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا بلغ . یوم)۳٦۰م: ۲۰۱۸(یوم۲۷۰من

)لایر سعودي۲۳٫۳۲٥٫۱٤۷م ۲۰۱۸(.)۱۰(ایضاح م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في 

: م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱(م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱في كماملیون لایر سعودي۲٥٫٤تحتفظ الشركة بنقد وما في حكمھ قدره 
ملیون لایر ۲۰، قامت ادارة الشركة باستثمار مبلغ ملیون لایر سعودي) لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني جید۱٦٫۲

.أحد المصارف المحلیةمن النقد المتاح فى ودیعة اسالمیة لدى 

ممخخااططرر  االلسسییووللةة۳۳--۲۲٥٥

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

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

تھدف الشركة أن یكون مستوى النقد وما في حكمھ أكبر من التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة المرتبطة بالمطلوبات 
یوماً قادمة. كما تقوم الشركة بمراقبة مستوى التدفقات النقدیة ۹۰نة التجاریة) على مدى المالیة (بخالف الذمم الدائ

الداخلة المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة واألخرى مع التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة على الذمم الدائنة التجاریة 
واألخرى. 

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

المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۳۰

إدارة المخاطر المالیة (یتبع)	۲٥
.م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱فیما یلي تحلیالً لالستحقاقات التعاقدیة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة للشركة كما في 

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۹

أقل من سنة
واحدة

من سنة إلى 
سنوات۳

إلى ۳من 
سنوات٥

فوائد مستحقة 
لفترات مستقبلیة

إجمالي االتفاقیات 
القیمة الدفتریةالتعاقدیة

ممططللووببااتت  ممااللییةة  غغییرر  
ممششتتققةة
۱٥۹٬٥۷۹٬۹۰۹۷۱٬۷٥۲٬۷٤۳۱۰٬٦۳۰٬۰۰۰٥٬۱۹٤٬٦۱۰۲٤۷٬۱٥۷٬۲٦۲۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲قروض

۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸						۱۳٬٦۳٤٬٦۰۸ذمم دائنة تجاریة 
مصروفات مستحقة 

٤٬۸۸۷٬٥٦٤٤٬۸۸۷٬٥٦٤						٤٬۸۸۷٬٥٦٤وذمم دائنة أخرى

۱۷۸٬۱۰۲٬۰۸۱۷۱٬۷٥۲٬۷٤۳۱۰٬٦۳۰٬۰۰۰٥٬۱۹٤٬٦۱۰۲٦٥٬٦۷۹٬٤۳٤۲٦۰٬٤۸٤٬۸۲٤

دیسمبر۳۱
م۸۲۰۱

أقل من سنة 
واحدة

من سنة إلى 
سنوات۳

إلى۳من 
سنوات٥

فوائد مستحقة 
لفترات مستقبلیة

إجمالي االتفاقیات 
القیمة الدفتریةالتعاقدیة

ممططللووببااتت  ممااللییةة  غغییرر  
ممششتتققةة
۱٤٥٬٦۱٤٬۹٦۳۷٤٬۳٥٤٬۹٦۹۳۸٬٤٤۱٬٦٥٤۹٬٥۷۷٬۸۷٦۲٦۷٬۹۸۹٬٤٦۲۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦قروض

۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲------۱۷٬٦٦۸٬۰۹۲ذمم دائنة تجاریة 
مصروفات مستحقة 

۳٬۲۰۹٬۷۲۹۳٬۲۰۹٬۷۲۹------۳٬۲۰۹٬۷۲۹وذمم دائنة أخرى

۱٦٦٬٤۹۲٬۷۸٤۷٤٬۳٥٤٬۹٦۹۳۸٬٤٤۱٬٦٥٤۹٬٥۷۷٬۸۷٦۲۸۸٬۸٦۷٬۲۸۳۲۷۹٬۲۸۹٬٤۰۷

ال توجد لدى الشركة مخاطر سیولة ھامة.
ممخخااططرر  االلسسووقق٤٤--۲۲٥٥

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

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

األخرى.
ممخخااططرر  االلععممالالتت  ااألألججننببییةة۱۱--٤٤--۲۲٥٥

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

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

ممخخااططرر  أأسسععاارر  االلففاائئددةة۲۲--٤٤--۲۲٥٥
قبلیة لألدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار مخاطر أسعار الفائدة ھي التذبذب في القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المست

الفائدة السوقیة.
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة للشركة من القروض طویلة األجل. إن القروض المعتمدة بمعدالت فائدة متغیرة تعرض 

الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة.
الزیادة/ النقص في نقاط 

بأسعار األساس المتعلقة 
األثر على ربح السنةالعموالت

)۲٬٤۱۹٬٦۲۷(۱۰۰+لایر سعوديم ۲۰۱۹دیسمبر ۳۱
۱۰۰۲٬٤۱۹٬٦۲۷-لایر سعودي

)۲٬٥۸٤٬۱۱٦(۱۰۰+لایر سعوديم۸۲۰۱دیسمبر ۳۱
۱۰۰۲٬٥۸٤٬۱۱٦-لایر سعودي
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المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۳۱

إدارة المخاطر المالیة (یتبع)	٥۲
إإددااررةة  ررأأسس  االلمماالل۳۳--٤٤--۲۲٥٥

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

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

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

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

دیسمبر۳۱في 
م۲۰۱۹

دیسمبر۳۱في 
م۲۰۱۸

۲٤۱٬۹٦۲٬٦٥۲۲٥۸٬٤۱۱٬٥۸٦قروضإجمالي ال
)۱٦٬٦۲۰٬٤۲۲()۲٥٬۳۷٦٬٥٥٤(خصم: النقد وما في حكمھ

۲۱٦٬٥۸٦٬۰۹۸۲٤۱٬۷۹۱٬۱٦٤صافي الدین المعدل (أ)
۲۲۳٬۱۸۳٬۳٦۸۱۹۲٬۸۹۸٬۷۷۸إجمالي حقوق الملكیة

٤۳۹٬۷٦۹٬٤٦٦٤۳٤٬٦۸۹٬۹٤۲المعدلین (ب)حقوق الملكیة وصافي الدین
٪٥٦%٤۹(ب)/(أ) ة نسبة الدین المعدل من حقوق الملكیة المعدل

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

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

جدیدة.
معامالت األطراف ذات العالقة	٦۲

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

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

دیسمبر۳۱
م۲۰۱۹

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر۳۱

م۲۰۱۸
المعامالت:

۹٥٬۷۳۰٬۰٦۸۹۸٬٦٦۹٬۹۰۷بضاعة لشركة میاه ھنامبیعات
۱٬۷۷۳٬۳۳٤٦٬٤٥۱٬۷۰٥مشتریات بضاعة من شركة میاه ھنا

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

۲٬۷٥۸٬۸٦٥۲٬۱۳۱٬۹۳۰مرتبات وبدالت ومكافآت سنویة لموظفي اإلدارة العلیا
۱۸۹٬۰۰۰۲٦۱٬۰۰۰بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة 

۷٤۲٬۰۰۰٤۷۰٬۰۰۰أعضاء مجلس اإلدارةآتمكاف
األرصدة

مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدینة تجاریة    
٤۷٬۲۰۷٬۷۳۱٤۷٬۰۹۳٬٤۳۰)۱۰(شركة میاه ھنا) (ایضاح 

--۲٬٦۱۹بنك الریاض 
۸٦٬۳۰۱۱۲٥٬۳۰۱موظفي اإلدارة العلیا مدرج ضمن ذمم مدینة أخرى 

۷۱٬۰۰۰٤۹٬۰۰۰أخرىدائنةموظفي اإلدارة العلیا مدرج ضمن ذمم 
٤۳۳٬٦۱۷۳۰۳٬۷۷٥مكافأة نھایة الخدمةموظفي اإلدارة العلیا 

مدرج ضمن بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة
۱٤٤٬۰۰۰۱۲٦٬۰۰۰)۱٤المصروفات المستحقة (إیضاح 

مدرج ضمن المصروفات المستحقة أعضاء مجلس اإلدارةآتمكاف
٤۳۰٬۰۰۰۱۳۰٬۰۰۰)۱٤(إیضاح 
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(شركة مساھمة سعودیة) 

المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۳۲

المعلومات القطاعیة 	۷۲

أساس التقسیم۱	۲۷
أدناه والتي تعتبر قطاعاتھا التشغیلیة. تقدم ھذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة ةاالستراتیجیاتلدى الشركة القطاع

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

طبیعة أنشطة القطاعالقطاع
یتضمن النشاط الرئیسي تصنیع وبیع مصغرات القواریر البالستیكیةمصغرات القواریر البالستیكیة 

یتضمن النشاط الرئیسي تصنیع وبیع األغطیة البالستیكیةأغطیة بالستیكیة
لكل قسم بصورة شھریة.یقوم الرئیس التنفیذي للشركة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة 

معلومات حول التقاریر القطاعیة۲	۲۷
فیما یلي المعلومات المتعلقة بكل تقریر قطاعي. یستخدم ربح/(خسارة) القطاع قبل الزكاة لقیاس األداء نظراً ألن 
اإلدارة ترى بأن ھذه المعلومات ھي األنسب عند تقییم نتائج القطاعات المعنیة التي تتعلق بالمنشآت األخرى التي 

:األعمالتعمل في نفس قطاع 
التقاریر القطاعیة

لایر سعودي
مصغراتقطاع

القواریر البالستیكیة
قطاع األغطیة 

اإلجماليالبالستیكیة
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱

٤٤۲٬۷٥۷٬۸۲٤۷٦٬۹۹۹٬۷۱۱٥۱۹٬۷٥۷٬٥۳٥المبیعات 
)٤۳۱٬۲۹۷٬۱۸۹()٤٦٬٤۲٥٬۷٥٤()۳۸٤٬۸۷۱٬٤۳٥(تكلفة المبیعات
٥۷٬۸۸٦٬۳۸۹۳۰٬٥۷۳٬۹٥۷۸۸٬٤٦۰٬۳٤٦مجمل الربح 

۳۸۸٬٦۳۹٤٦۳٬۸٦۸۸٥۲٬٥۰۷إیرادات أخرى
)۸٬۷۷٤٬٦۰٤()۱٬۹٤٤٬۸٥٤()٦٬۸۲۹٬۷٥۰(مصروفات بیع وتوزیع 

)۷٬۱۳۹٬۹٦۲()۸۱٦٬۳۹۲()٦٬۳۲۳٬٥۷۰(داریةإمصروفات عمومیة و
٤٥٬۱۲۱٬۷۰۸۲۸٬۲۷٦٬٥۷۹۷۳٬۳۹۸٬۲۸۷ربح التشغیل

(۱۳٬۲۷٤٬۱٥۱))۱٬٤٥۲٬٤٥۸()۱۱٬۸۲۱٬٦۹۳(تكالیف تمویل
۳۳٬۳۰۰٬۰۱٥۲٦٬۸۲٤٬۱۲۱٦۰٬۱۲٤٬۱۳٦الربح قبل الزكاة  

م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في 
۱۱٤٬۳٦٤٬٤۰۰٤٦٬۱٤۲٬۹٥۲۱٦۰٬٥۰۷٬۳٥۲صافي موجودات القطاعات

م۸۲۰۱دیسمبر ۳۱
٤۸۸٬٥۱۲٬۲۱٤       ٤۱۹٬۲٥۷٬۳٥۱٦۹٬۲٥٤٬۸٦۳المبیعات 

)٤۲۳٬٤۷٦٬۳۲۱()٤٤٬۲۱٤٬۱٤۳()۳۷۹٬۲٦۲٬۱۷۸(تكلفة المبیعات
       ٦٥٬۰۳٥٬۸۹۳       ۲٥٬۰٤۰٬۷۲۰       ۳۹٬۹۹٥٬۱۷۳مجمل الربح 

      ۱٬۱٥٥٬۰۳۰۱۳۷٬٦۹۳۱٬۲۹۲٬۷۲۳إیرادات أخرى
(۷٬۳۰٦٬۳٥٥))۱٬٦۳۸٬۷۹۰()٥٬٦٦۷٬٥٦٥(مصروفات بیع وتوزیع 

(٦٬۰٤۲٬۳۹۰))٦۷۰٬٥۹۱()٥٬۳۷۱٬۷۹۹(داریةإمصروفات عمومیة و
       ۳۰٬۱۱۰٬۸۳۹۲۲٬۸٦۹٬۰۳۲٥۲٬۹۷۹٬۸۷۱ربح التشغیل
)۱۳٬۸٦٤٬۸۰۲()۱٬٤۷٦٬۷۹۷()۱۲٬۳۸۸٬۰۰٥(تكالیف تمویل

      ۱۷٫۷۲۲٫۸۳٤۲۱٬۳۹۲٬۲۳٥۳۹٬۱۱٥٬۰٦۹الربح قبل الزكاة  
م۸۲۰۱دیسمبر ۳۱كما في 

۱۰۹٬۳۷۲٬۹۰۸٥۲٬۱۲۹٬٥٦۷۱٦۱٬٥۰۲٬٤۷٥صافي موجودات القطاعات
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المالیةإیضاحات حول القوائم 
م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

(لایر سعودي)

۳۳

المعلومات القطاعیة (یتبع) 	۷۲

(یتبع)معلومات حول التقاریر القطاعیة۲	۲۷

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

۳۹٦٬۰٥٦٬۲۹۸۱۲۳٬۷۰۱٬۲۳۷٥۱۹٬۷٥۷٬٥۳٥م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱
۳۹۸٬٦۹۸٬٦٥۳۸۹٬۸۱۳٬٥٦۱٤۸۸٬٥۱۲٬۲۱٤م۸۲۰۱دیسمبر ۳۱

وتتمثل مبیعات التصدیر في اآلتي:

م۲۰۱۸م۲۰۱۹اإلیرادات للسنة المنتھیة في
۱۰٦٬۳۱۳٬۱۷۸۷٤٬۱۷۸٬۳٦٤الیمن
۹٬۱۸٤٬۱۲٤٤٬۹۰۳٬٥٦۳عمان

٥٬۰٤۰٬۹۰٤٥٬٦٦۱٬۸۱٥البحرین
۱٬۸۱۹٬۲٦۷۱٬٤٥٥٬۸۳۹السودان
۱٬۱٥٥٬۲۸٤۱٬۰٥٥٬۱۰۰الكویت

۲٬۱۱۱٬٥۳۲		اإلمارات
۱۸۸٬٤۸۰۲۹۰٬٦۹۷األردن
۱٥٦٬٦٥۱		أخرى

۱۲۳٬۷۰۱٬۲۳۷۸۹٬۸۱۳٬٥٦۱إجمالي مبیعات التصدیر

العمیل والمورد الرئیسي۳	۲۷

بمبلغمن إجمالي إیرادات الشركة٪٤۰نسبةأكبر عمیلین للشركةإلىتمثل المبیعات م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في 
ملیون لایر سعودي) من إجمالي مبیعات ۱۹۰٫۱بمبلغ٪۳۹م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي (۲۰۸٫۲
الشركة.

من إجمالي المشتریات من المواد ٪۹٤نسبةتمثل المشتریات من أكبر مورد للشركة م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱كما في 
ملیون لایر سعودي) من إجمالي ۳٥۸٫۳بمبلغ٪۹۱م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱یون لایر سعودي (مل۳۸۲٫۳الخام بمبلغ

مشتریات الشركة.

أحداث الحقة	۲۸

نقدیة أرباح عیھ بتوز۱٤٤۱رجب ۲م الموافق ۲۰۲۰فبرایر۲٦خیمجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة بتارىأوص
سعودي لكل سھم. لایر۰٫۷٥م بواقع ۲۰۱۹العام المالي النصف الثاني منسعودي عنلایر ملیون ۱۱٫۲٥بلغت

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