
شركة زهرة الواحة للتجارة 

) شركة مساهمة سعودية (

(غير مراجعة) األولية املوجزةالقوائم املالية 

هيتين في والتسعة أشهر لفترتي الثالثة  م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر املن

املالية األولية املوجزة القوائمفحص املراجع املستقل عن فحص تقرير و 



١

للتجارة الواحة زهرة شركة 

) سعودية مساهمةشركة (

هيتين في والتسعة ر أشهلفترتي الثالثةاملوجزةالقوائم املالية األولية فهرس  م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر املن

الصفحة 

٢املالية األولية املوجزة القوائمتقرير فحص املراجع املستقل عن فحص 

٣(غير مراجعة)األولية املوجزةاملركز املالي قائمة 

٤(غير مراجعة)األولية املوجزةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

٥(غير مراجعة)األولية املوجزة التغيرات في حقوق امللكية قائمة 

٦(غير مراجعة)األولية املوجزة التدفقات النقدية قائمة 

٢٠- ٧املوجزة األولية القوائم املالية حول مختارةإيضاحات 
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شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

٧

هامعلومات حول الشركة- ١ وأنشط

اململكة العربية السعودية بتاريخ  ")  الشركة("شركة زهرة الواحة للتجارة   ١٠شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب نظام الشركات في 

برأس مال قدره  )  م٢٠٠٣أكتوبر  ٦املوافق  (هـ  ١٤٢٤شعبان   ٥٠تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

إضافة لذلك، فقد تم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة  ).  م٢٠١٥ديسمبر  ٩املوافق  (هـ  ١٤٣٧صفر  ٢٧سعودي بتاريخ  لایر  مليون  

بتاريخ   مقفلة  اآلخر  ٣الى شركة مساهمة سعودية  مال قدره  )  م٢٠١٧يناير  ١املوافق  (هـ  ١٤٣٨ربيع  سعودي٨٠برأس  ريال  وتم  .  مليون 

) م٢٠١٧سبتمبر  ١٧املوافق  (هـ  ١٤٣٨ذو الحجة  ٢٦تحويلها من شركة مساهمة سعودية مقفلة إلى شركة مساهمة سعودية عامة بتاريخ  

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة )  م٢٠٢٢مايو  ٩املوافق  (هـ  ١٤٤٣شوال  ٨، بتاريخ  مليون ريال سعودي١٥٠برأس مال قدره  

رياالت سعودية للسهم  ١٠مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ٢٢٫٥مليون ريال سعودي مقسم إلى ٢٢٥على زيادة رأس مال الشركة إلى 

 أعن طريق منح  الواحد  
ً
١٠١٠١٩٠٣٩٠جل التجاري رقم  تعمل الشركة بموجب الس.  رباح املبقاةمن األ سهم مجانيھ ملساهمي الشركة تحويال

.في اململكة العربية السعودية) م٢٠٠٣أكتوبر ٦املوافق (هـ ١٤٢٤شعبان ١٠الصادر في الرياض بتاريخ 

سبتمبر ١٧املوافق  (هـ  ١٤٣٨ذو الحجة  ٢٦بتاريخ  )  تداول (اعتمدت هيئة السوق املالية السعودية إدراج الشركة بالسوق املالية السعودية  

شركة ).  م٢٠١٧ الى  مقفلة  سعودية  مساهمة  شركة  من  لتحويلها  للشركة  األساسىي  النظام  لتعديل  النظامية  اإلجراءات  من  هاء  االن وتم 

). م٢٠١٧نوفمبر ٣٠املوافق (هـ ١٤٣٩ربيع األول ١٢عامة بتاريخ مساهمة سعودية

القوارير بمختلف   اللدائن، صناعة  والصناديق من  العلب  يتمثل نشاط الشركة في صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن، صناعة 

١٤٤٢صفر ٢٨بتاريخ ٤٢١١٠٢١٠٧٤٩٥أشكالها من اللدائن، صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الرتومولد بموجب الترخيص الصناعي 

.)م٢٠٢٠أكتوبر ١٥املوافق (هـ 

ها من خالل فرعها في الخرج بموجب السجل التجاري رقم  جمادى اآلخرة ٢٢الصادر في الرياض بتاريخ ١٠١١٠١٤٠٦١تزاول الشركة أنشط

).م٢٠١٠يونيو ٤املوافق (هـ ١٤٣١

في   للشركة  املسجل  الرئيسىي  املكتب  التالييقع  ص٧٤٤٩:العنوان  الربوة  األحساء،  الرياض  ٢٩٨٠ب  .  شارع  العربية  ١٢٨١٤،  اململكة 

.السعودية



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

٨

األساس املحاسبى- ٢

بيان االلتزام ١-٢

 وفقاملوجزةتم إعداد ھذه القوائم املالیة األولیة 
ً
املعتمد في اململكة العربیة السعودیة  "التقریر املالي األولي"٣٤رقم ملعیار املحاسبة الدولي ا

 إلى  املوجزةحاسبين ویجب قراءة ھذه القوائم املالیة األولیة مراجعين واملواملعایير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الھیئة السعودیة لل
ً
جنبا

هيةجنب مع القوائم املالیة للشركة  وال تتضمن ھذه القوائم املالیة "). املالیة للسنة السابقةالقوائم ("م ٢٠٢١دیسمبر ۳۱في عن السنة املن

املوجزة   في األولية  املعتمدة  املالي  للتقرير  الدولیة  للمعایير   
ً
وفقا املعدة  املالیة  القوائم  كاملة من  املطلوبة إلعداد مجموعة  املعلومات  كافة 

یضاحات التفسيریة املحددة لتفسير األحداث واملعامالت الھامة  السیاسات املحاسبیة واإل بعض  اململكة العربية السعودية ولكن تم إدراج  

. خالل الفترة لفھم التغيرات في املركز املالي واألداء املالي للشركة منذ القوائم املالیة للسنة السابقة

هية في  التسعة باإلضافة إلي ذلك، فإن نتائج فترة   ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي من املمكن توقعها للسنة  م٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

هية في  .م٢٠٢٢ديسمبر ٣١املن

أسس االعداد٢-٢

 ملبدأ التكلفة التاريخية  تم
ً
من العادلةبالقيمةاستثماراتبإستثناء إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة على أساس االستمرارية وفقا

لاللتزامات الحاليةبالقيمةيقاسالذىوللموظفينالخدمةهايةمكافآتالتزامو، العادلةبالقيمةقياسها يتمالتىوالخسارةأوالربحخالل

. املتوقعةاالئتمانوحدةطريقةباستخداماملستقبلية

عملة العرض و النشاط ٣-٢

.بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للشركةاملوجزةيتم إعداد هذه القوائم املالية األولية 



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

٩

فتراضات الهامة ال حاسبية وا ملالتقديرات ا- ٣

 ملعيار املحاسبة الدولى رقم (للشركة من اإلدارة األولية املوجزةيتطلب إعداد القوائم املالية 
ً
القيام باألحكام  ) "التقرير املالى األولى " ٣٤وفقا

لة  والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على املبالغ املسجلة لإليرادات والتكاليف واملوجودات واملطلوبات واإلفصاحات عن املطلوبات املحتم

ه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم  في تاريخ الفترة املالية. إال أن عدم التأكد حول هذ

الدفترية للموجودات واملطلوبات التي تتأثر في املستقبل. 

للظروف وتستخدم   إن التقديرات واالفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية والتي تعتبر مناسبة 

لتحديد القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات غير املستقلة عن املصادر األخرى، يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر.

أ حال  في  املستقبلية  والفترات  املراجعة  فترة  في  التقديرات  مراجعة  ها  ف يتم  التي  الفترة  في  املثبتة  املحاسبية  التقديرات  مراجعة  ثرت  يتم 

ات التي تغيرت على الفترات الحالية واملستقبلية. التقدير 

ها بالقوائم  التقديرات و إن   ها اإلدارة عند تطبيق السياسات املحاسبية للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح ع األحكام الهامة التي قامت 

هية فى املالية للسنة  . م٢٠٢١ديسمبر ٣١املن

ها فى آخر قوائم مالية  و تتماشىى أهداف و سياسات إدارة املخاطر املالية للشركة و طرق تحديد القيم العادلة مع تلك التى تم اال  فصاح ع

هية فى  م.٢٠٢١ديسمبر ٣١سنوية للسنة املن

حاسبية اململخص بأهم السياسات - ٤

مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم املالية  املوجزةاألولية  تتماشىى السياسات املحاسبية املستخدمة عند إعداد هذه القوائم املالية  

هية في  . م٢٠٢١ديسمبر ٣١للشركة للسنة املن

. تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترات املعروضةاملوجزةالسياسات املحاسبية الرئيسية املطبقة في إعداد هذه القوائم املالية األولية 

والتعديالت على املعايير والتفسيرات املعايير الجديدة 

  اليوجد معايير جديدة تم اصدارها ومع ذلك فإن عدد
ً
م، والتي تم شرحها بالقوائم املالية ٢٠٢٢يناير  ١ من التعديالت على املعايير سارية منا

للشركة.املوجزةولية السنوية للشركة والتي ليس لها تاثير جوهري على القوائم املالية األ 



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٠

ممتلكات وآالت ومعدات- ٥

واملعدات كما في  - إجمالي تكلفة املمتلكات واآلالت  مبلغ  م٢٠٢٢سبتمبر٣٠بلغ  :  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي (٤٠٦٫٣٧، 

هالك مبلغ  ٣٨٨٫٨٩ مليون ريال  ١٦٨٫٦٥:  م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي ( ١٩٠٫٦٩مليون ريال سعودي) وبلغ مجمع اإلس

هية في التسعةفترة سعودي). قامت الشركة خالل  وسائل نقل واجهزة و مشروعات تحت التنفيذ بإضافة  م ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهراملن

ريال سعودي١٨٫٤٣بمبلغ  الكترونية في  ريال سعودى)مليون ٩٬٢٤م:  ٢٠٢١سبتمبر٣٠(مليون  رئيسىي  بشكل  انتاج  وتتمثل  خط 

.عدات مساعدة للعملية اإلنتاجية ووسائل نقلماغطية القوارير البالستيكية وخط الطباعة و 

ها باإليضاح  القروض- ها الدفترية كما في)١٢رقم (املشار إل مبلغم  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠مضمونة بـأراضىي ومباني وآالت بلغت صافي قيم

.ريال سعودي)مليون ١١٣٬٦٤: م٢٠٢١ديسمبر ٣١ريال سعودي. (مليون ١٠٢٬٨٦

قار استثماري ع- ٦

بـــــــالـتـكـلـفـــــــة. ـهـــــــا  ــا إثـبـــــ تـم  ـــة،  بـــــــاملـزاحـمـيــــ قـطـع أراضـــــــــــــىـي  ــــاري مـن  االســـــــــــــتـثـمـــ في  يـتـكـون الـعـقـــــــار  كـمـــــــا  األراضـــــــــــــىـي  لـهـــــــذه  الـعـــــــادلـــــــة  الـقـيـمـــــــة  وبـلـغـــــــت 

ها مقارنة ىرضـــىافى القيمة العادلة لألي إختالف جوهر والتتوقع اإلدارة وجود ريال ســـعوديمليون ٤٬٢١م مبلغ٢٠٢١ديســـمبر  ٣١ املشـــار ال

م.٢٠٢١ديسمبر ٣١فى هبما تم تقدير 

هية فى  القيمة العادلةالتوصل إلىتم   م بناًء على تقييم  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للعقار االستثمارى كما فى تاريخ القوائم املالية السنوية للسنة املن

.املبين أدناه ، و هو ليس على عالقة بالشركةستقلاملخارجي العقاري القيم  املنفذه

كما فى القيمة العادلة مؤهالت املقيم املدينةاملقيم املستقل 
م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

الرياضشركة قيم العقارية 

مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين  

املعتمدين و وزارة االستثمار 

)١٢١٠٠٠٠٠٥٢ترخيص رقم (

مليون ريال ٤٬٢١

سعودى

موجودات غير ملموسة - ٧

في   كما  امللموسة  غير  املوجودات  تكلفة  إجمالي  سعوديمليون  ١٬٩٦مبلغ,  م٢٠٢٢سبتمبر٣٠بلغ  املحاسبيريال  البرنامج  في  وتتمثل 

مليون  ٠٬٦٥٢مبلغ  م  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما فى  سةو ريال سعودي) وبلغ مجمع إطفاء املوجودات غير امللممليون  ١٬٩٦:  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١(

ريال سعودي).  مليون ٠٬٤٩: م٢٠٢١ديسمبر ٣١ريال سعودي (

مخزون- ٨

م٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) غير مراجعة (

م ٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة)

٢٩٬٧٤٨٬٧٨١٤٠٬٠٤٥٬٠٢٧مواد خام ومواد تعبئة وتغليف 

٣٨٬٥٣١٬٣٥٣٣٨٬٤٠٨٬٣٩٩بضاعة تامة الصنع 

٢٬٩٥٩٬٥١٤٢٬٥٦٧٬٨٩٨مستلزمات وزيوت وقطع غيار

٧١٬٢٣٩٬٦٤٨٨١٬٠٢١٬٣٢٤



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١١

الخسارة أو الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل - ٩

استثمار في محفظة أسهم استثمارية 

م٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) غير مراجعة (

م ٢٠٢١يسمبرد٣١

(مراجعة)

ها  -٣٢٥٬٢٨٦عدد الوحدات املستثمر 

-٥٩٫٦٦٠متوسط سعر الوحدة (ريال)

-١٩٬٤٠٦٬٦٠١إجمالي قيمة االستثمارات 

ها في السوق املالية السعودية متمثلة في االستثمار في حقوق  )  تداول (تتمثل هذه االستثمارات في محفظة أسهم استثمارية يتم التداول عل

.متنوعةمدرجةامللكية ملجموعة شركات

.إدارةوفقا لعقد ))كابيتالشركة االستثمار((يتم ادارة املحفظة من خالل شركة متخصصة في االستثمار في األوراق املالية والوساطة 

بالقيمة العادلة، وذلك على أساس األسعار املتداولة لالسهم في السوق وحده٣٢٥٬٢٨٦تم قياس حصة الشركة في حقوق امللكية والبالغة 

ذلك التقييم  .  املالية السعودية (تداول)   بمبلغ  يمليون ريال سعود١٬٤٩لغ  بغير محققة بمخسائروقد نتج عن  ٠٫١٤وخسائر محققة 

هية في اشهرالتسعةلفترة مليون ريال سعودى  و الخسارة.أوالتي تم عرضها ضمن قائمة الربح م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠املن

مليون ١١٥٬٦تجديد اتفاقية التسهيالت االئتمانية بقيمة تمويل  مقابل  جميع االسهم االستثمارية مرهونة لصالح البنك السعودى لالستثمار

).١٢م (ايضاح ٢٠٢٢يوليو ٣١م حتى ٢٠٢٢ابريل ٣ريال سعودى عن الفترة من 

: االستثماراتفيما يلي حركة 

م٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) غير مراجعة (

م ٢٠٢١يسمبرد٣١

(مراجعة)

٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩-السنة /تكلفة االستثمار أول الفترة 

٢١٬٨٤٧٬٣٢٢٢١٬٧٠٥٬٧٠٧شراء وحدات استثمارية  

ها  (٥٠٬٢١٠٬٢٤٨)(١٬٠٢٨٬٥٣١)بيع وحدات مستثمر ف

٦٬١٦٧٬٨٣٢(١٤٤٬٢٩٣)أرباح محققة من بيع استثمارات  (خسائر) / 

-(١٬٤٨٨٬١٨٠)التغير فى القيمة العادلة(خسائر)

-٢٢٠٬٢٨٣توزيعات أرباح مستلمة

-١٩٬٤٠٦٬٦٠١السنة /الرصيد آخر الفترة 



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٢

و أوراق قبض ذمم مدينة تجارية - ١٠

م٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) غير مراجعة (

م ٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة)

٢١٠٬٧١٧٬٤٨١١٦٠٬٠٦٧٬٣٥٨)١٨( إيضاح -و أوراق قبض مدينون تجاريون 

٦٩٬٨٧٥٬٠٦٠٥٠٬١٩٩٬٤٣٤)١٨إيضاح ( -عالقةذوطرفمستحق من 

٢٨٠٬٥٩٢٬٥٤١٢١٠٬٢٦٦٬٧٩٢

(٢٥٬٠٦٤٬٨١٧))٢٥٬٤٨١٬٨٢٠(مخصص االنخفاض فى القيمة : يخصم

٢٥٥٬١١٠٬٧٢١١٨٥٬٢٠١٬٩٧٥

:  مخصص االنخفاض فى القيمة فيما يلي بيان بالحركة في 

م٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) غير مراجعة (

م٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة)

٢٥٬٠٦٤٬٨١٧٢٣٬٣٢٥٬١٤٧السنة /الفترة الرصيد في بداية

٤١٧٬٠٠٣١٬٧٣٩٬٦٧٠السنة  /املكون خالل الفترة 

هاية الفترة  ٢٥٬٤٨١٬٨٢٠٢٥٬٠٦٤٬٨١٧السنة /الرصيد في 

واملتأخرة ألكثر من   ها  قيم في  بالكامل استناًدا إلى سلوك  ٩٠ترى اإلدارة أن املبالغ التي لم تتعرض النخفاض  للتحصيل  ما تزال قابلة   
ً
يوما

ذلك   في  بما  االئتمانية األساسية للعميل، في حال كانت متاحة  السداد السابق والتحليل الشامل للمخاطر االئتمانية للعميل  التصنيفات 

. يوم٣٦٠وكذلك تقوم الشركة بتكوين مخصص بالكامل لجميع األرصدة املتأخرة ألكثر من

املال سأر - ١١

مليون ريال  ١٥٠: ٢٠٢١ديسمبر ٣١(مليون ريال سعودي ٢٢٥املدفوع بالكامل املصدر والشركةم، بلغ رأس مال ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 

ديسمبر  ٣١(ريال سعودي للسهم الواحد ١٠بقيمة  مليون سهم عادى)١٥:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(مليون سهم عادي٢٢٫٥مقسم إلى  سعودى)  

. ريال سعودى للسهم الواحد)١٠: ٢٠٢١

الشركة املنعقدإدارة مجلسعلى توصية  ،للشركة العامة غير العاديةوافقت الجمعية هــ)  ١٤٤٣شوال ٨م (املوافق ٢٠٢٢مايو ٩بتاريخ 

مليون  ريال ٢٢٥ليصبح ريال سعودى مليون ١٥٠من مال الشركة سأ هــ ) بزيادة ر ١٤٤٣ربيع الثانى ١٠م (املوافق٢٠٢١نوفمبر١٥ بتاريخ

 ملساهمي الشركةةسهم مجانيأعن طريق منح  ي  سعود
ً
للمساهمين رباح املبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهميناأل من  تحويال تستحق  

هاية ث هاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في  اني املالكين لألسهم ب

.يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية

هت الشركة االجراءات املتعلقة بزيادة رأس املال فى  ٢٠٢٢مارس ٢٨الشركة فى زيادة رأس املال فى وافقت هيئة السوق املالية على طلب م ، أ

.م بعد تحقيق املتطلبات النظامية٢٠٢٢يونيو١



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٣

قروض - ١٢

قروض قصيرة األجل) أ

م٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) غير مراجعة (

م٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة)

٢٢٨٬٧١٣٬٤٧٥١٦٦٬٣١٣٬٨٠٢(*)قروض قصيرة األجل 

٢٢٨٬٧١٣٬٤٧٥١٦٦٬٣١٣٬٨٠٢

يتم إستخدام هذه القروض قصيرة األجل بشكل رئيسىي لتمويل متطلبات رأس املال العامل للشركة، ولم تستخدم الشركة هذه القروض  *

). شراء األصول الثابتة(قصيرة األجل في تمويل التوسعات الرأسمالية 

قروض طويلة األجل)ب

م٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) غير مراجعة (

م٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة)

٣٬٢٤٧٬٤٧٧١٢٬٩٢٩٬٢٥٧بنوك محلية

٢٣٬٢٨٠٬٠٠٠٤٨٬٢٨٠٬٠٠٠صندوق التنمية الصناعية السعودي

٢٦٬٥٢٧٬٤٧٧٦١٬٢٠٩٬٢٥٧

 
ً
(١٬٣٣٢٬٠٣٨)) ٩٩١٬٠٤٥(فوائد مؤجلة    : ناقصا

٢٥٬٥٣٦٬٤٣٢٥٩٬٨٧٧٬٢١٩

:تم عرضها في قائمة املركز املالي كما يلي

١٠٬٥٣٠٬٠٠٠٢٣٬١٥٣٬٢٨٠املتداول ضمن املطلوبات غير املتداولةالجزء غير 

١٥٬٠٠٦٬٤٣٢٣٦٬٧٢٣٬٩٣٩الجزء املتداول ضمن املطلوبات املتداولة

٢٥٬٥٣٦٬٤٣٢٥٩٬٨٧٧٬٢١٩

٢٥٤٬٢٤٩٬٩٠٧٢٢٦٬١٩١٬٠٢١إجمالي القروض 

مليون ريال  ١٠٢٬٨٦مصنع الشركة بقيمة دفترية تبلغ  الت  آمضمون مقابل أراضىي ومباني و قرض صندوق التنمية الصناعية السعودىإن

. سنوات٥الى  ١وتستحق السداد خالل فترة من  )  مليون ريال سعودي١١٣٬٦٤:  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١(م  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في  سعودي

)٥ايضاح (



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٤

الحركة في القروضجماليإ)ج

م٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) مراجعة غير (

م  ٢٠٢١ديسمبر٣١

(مراجعة)

٢٢٦٬١٩١٬٠٢١٢٤٩٬٩٦٤٬٩٣٢السنة /الرصيد في أول الفترة 

٥٣٠٬٥٥٧٬٩٧٤٥٨٩٬٨٤١٬٩٠٠متحصالت من قروض

(٦١٩٬٠٣٥٬٩٥٦)(٥١٠٬٠٦٥٬٨٥٥)سدادات قروض

٨٬٥٣٢٬٧٦٠٧٬٦١٥٬٤٣٥مصروفات تمويلية

(٢٬١٩٥٬٢٩٠)(٩٦٥٬٩٩٣))مدفوعة(مصروفات تمويلية 

٢٥٤٬٢٤٩٬٩٠٧٢٢٦٬١٩١٬٠٢١السنة /الرصيد في أخر الفترة 

التسهيالت البنكية اتفاقيات) د 

٤١٧٫٥٥حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية وقروض طويلة وقصيرة األجل واعتمادات مستندية بسقف تمويلي قدره-

سعودي ريال  وبعض .  مليون  العامل  املال  رأس  لتمويل  وذلك  وتورق  مرابحة  اتفاقيات  بموجب  التسهيالت  هذه  على  الحصول  تم  وقد 

تبلغ التسهيالت واإلعتمادات املستندية املفتوحة وغير املستخدمة كما في .  واالستثمارات العامةالتوسعات ومتطلبات النفقات الرأسمالية

التسهيالت  ).  مليون ريال سعودي٢٣٫٣٩مبلغ  م  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(مليون ريال سعودي  ١٠٠٫٠٥م مبلغ  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠ اتفاقيات  إن 

ت على تعهدات تتعلق بقيود على توزيعات األرباح وأمور تشتمل اتفاقيات التسهيال .  االئتمانية مضمونة بسندات ألمر صادرة من قبل الشركة

 لذلك
ً
ها وفقا املالية التي يجب االحتفاظ  تتطلب حد أدنى من القيمة الصافية وبعض النسب  وقد حصلت الشركة في بداية عام .  أخرى 

.البنك لتجاوز أحد التعهدات البنكيةعلى موافقة منم ٢٠٢٢

هية  الفترةتم خالل  مليون ريال سعودي ٦٠بقيم تصل إلى بعض البنوك املحليةاتفاقيات تمويل مع برامام ٢٠٢٢سبتمبر٣٠في املالية املن

هدف شراء واستيراد مواد خام وتمويل رأس املال مليون ريال  ٢٦٤٬٣٠كما تم تجديد اتفاقيات مع بعض البنوك املحلية بقيم تصل إلى   وذلك 

ورهن اسهم محفظة هذه االتفاقيات بضمان سندات ألمر صادرة من قبل الشركةابرامتم  .  شراء االصول واالستثمارات العامةوالعامل

.الشركة االستثمارية

هذه  ،  الشركة تسهيالت ائتمانية من صندوق التنمية الصناعية السعوديلدى التعهدات  تشتمل القروض على تعهدات معينة إن اإلخالل 

وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثھ في املستقبل،  دوريةوتقوم اإلدارة بمراقبة التعهدات بصورة  .  في املستقبل قد يؤدي الى إعادة تفاوض

. فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات الالزمة لضمان االلتزام

ها أعاله هي قروض متوافقة مع أحكام الشريعة  اإلسالمية.كافة القروض املشار إل



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٥

الزكاة- ١٣

بالربط على هذه األعوام  )  الهيئة(م، وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ٢٠١٥م الى  ٢٠١٢قرارات الزكوية لألعوام من  تم تقديم اإل-

العامة للجان الضريبية حتى تاريخ اعداد هذه القوائم  مانةريال سعودي، وال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى األ ١٬٠٢٦٬٣٧٥بمبلغ  

. بإجمالي مبلغ هذه الربوط الزكوية، وتعتقد الشركة بأن نتائج هذه االعتراضات ستكون لصالحهامخصصتم تكويناملالية، كما

رك بالربط على هذه األعوام بمبلغ  م وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجما٢٠١٨م الى  ٢٠١٦الزكوية لألعوام من  قراراتتم تقديم اإل-

ريال سعودي، وقامت الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية لهذه األعوام خالل الفترة النظامية، وقامت الهيئة بقبول ١١٬٠٨٣٬٠٦٣

 وبالتالي إصدار ربط معدل بعد دراسة االعتراض بمبلغ 
ً
لربط املعدل  ريال سعودي، وافقت الشركة على ا٣٬٥٨٦٬٩٢٦االعتراض جزئيا

.وقامت بسداد املستحق بموجب الربط املعدل

هية في ٢٠٢١اكتوبر ١٣استلمت الشركة بتاريخ - ديسمبر  ٣١م من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربط زكوي عن السنوات املالية املن

مليون ريال سعودي، نتجت هذه الفروق الزكوية  ٣٫٥مطالبة الشركة بدفع مبالغ زكوية إضافية بقيمة  م والذي تضمن٢٠٢٠م و٢٠١٩

وبالتالي هي بمثابة قروض طويلة األجل وال  بصورة جوهرية من افتراض الهيئة بأن القروض قصيرة األجل هي عبارة عن قروض دوارة  

 للمستندات  
ً
هاتتفق إدارة الشركة مع هذا اإلفتراض وفقا نظرها وخاصة أن هناك حاالت مماثلة ةهواملؤيدة لوجالثبوتية املتاحة لد

 على ما سبق والحقائق املتاحةلحالة الشركة حيث تم تأييد وجهة نظر املكلفين امام اللجان الضريبية،  
ً
لدى الشركة، قامت  وبناءا

.النظاميةالشركة باالعتراض على الربوط الزكوية لهذه األعوام خالل الفترة 

هيةاملاليةتعديل والخاص بالربط الزكوي عن السنواتم استلمت الشركة من الهيئة اشعارات  ٢٠٢٢فبراير  ١٤بتاريخ  - ٣١ فياملن

الشركة  توقام،  سعوديريالمليون ٣٫٤٨ بقيمةإضافيةزكويةمبالغبدفعالشركةمطالبةواملتضمنم٢٠٢٠م و٢٠١٩ ديسمبر

الشركةإدارةالعامة للجان الضريبية خالل الفترة النظامية حيث انة  مانباالعتراض على ربط الهيئة املعدل وتصعيد املوضوع الى األ 

 املعدلالهيئةربطمعتتفقال
ً
 وقداملتاحةالثبوتيةوالوثائقللمستنداتوفقا

ً
ها كما تم االشارة اليھ سابقا بتكوينالشركةقامتلد

بمبلغزكاةمخصص ريالالف٨٨٣ مبلغبسدادقامتالشركةانالىةضافباإل الربطهذامقابلسعوديريالمليون ١٬٨اضافي 

.الهيئةلدىاالعتراض تقديم عند)للهيئة(مقدمة كدفعةسعودي

الشركة اإل- بناًء على هذا  ٢٠٢١الزكوي لعام  قرار قدمت  الزكاة املستحقة  تم سداد  لعام اإلم، وقد  قرار، وقد صدرت شهادة الزكاة 

. م٢٠٢٣ابريل ٣٠م وهى صالحة حتى ٢٠٢١

توزيعات األرباح - ١٤

دارة الشركة إمجلس على توصية  بناًء )هـــ  ١٤٤٣شوال  ٨املوافق  (م  ٢٠٢٢مايو  ٩ة العامة الغير العادية املنعقدة بتاريخ  عيوافقت الجم-

مليون ريال سعودى عن العام  ٢٢٬٥أرباح نقدية تبلغ  علي توزيع  )هــ١٤٤٣ربيع الثانى  ١٠املوافق(م  ٢٠٢١نوفمبر١٥ بتاريخاملنعقد

بواقع  ٢٠٢١املالى   واملقيدين في سجل  ريال لكل سهم ١٫٥م  الجمعية  هاية تداول يوم انعقاد  ب تستحق للمساهمين املالكين لألسهم 

هاية ثامساهمي الشركة لدى ني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق.شركة مركز اإليداع في 



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٦

الرأسمالية وااللتزامات املحتملة والتزامات أخرى االرتباطات - ١٥

يتم اإلفصاح عن االلتزامات املحتملة عند وجود إلتزام سيتأكد فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس االلتزامات بصورة 

ها ها عندما يكون من املحتمل تحقيق منافع اقتصاديةال يتم إثبات . موثوقة ف .املوجودات املحتملة ولكن يتم اإلفصاح ع

باالعتمادات املستندية   البلغت االلتزامات املحتملة املتعلقة  في  مليون ٣٤٫٢٣غير املغطاةلشراء مواد خام  سبتمبر٣٠ريال سعودي كما 

). سعوديريال مليون ٤٨٬٧: م ٢٠٢١ديسمبر ٣١(م ٢٠٢٢

التنفي تحت  بمشروعات  املتعلقة  الرأسمالية  اإلرتباطات  في  مليون  ٤٣٬٥٤ذ  بلغت  سعودي كما  واملتمثلة بشكل م٢٠٢٢سبتمبر٣٠ريال 

: م٢٠٢١ديسمبر  ٣١(عدات  مت و ال الآو قوالب حقنوطباعة و و مصغرات القوارير ( بريفورم )خطوط انتاج اغطية رئيسىى في التعاقد على  

).ريال سعوديمليون ١٬٣

ها باإليضاح توجد  ،للشركةبكامل قيمة التمويالت املمنوحة  من قبل الشركةسندات ألمربموجبمضمونة)١٢(رقمالقروض املشار إل

لدى الشركة إلتزامات بكامل قيمة سندات ألمر بكامل قيمة القروض املمنوحة للشركة. 

ربحية السهم - ١٦

ربحية السهم األساسية واملخفضة 

د األسهم  العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على املتوسط املرجح لعدةفتر للبتقسيم الربحية  تم احتساب ربحية السهم األساسية  

.العادية القائمة خالل الفترة

هية في  هية في التسعةالثالثة أشهر املن أشهر املن

م ٢٢٠٢سبتمبر ٣٠

(غير مراجعة) 

م ١٢٠٢سبتمبر٣٠

(غير مراجعة)

م ٢٢٠٢سبتمبر ٣٠

(غير مراجعة) 

م ١٢٠٢سبتمبر٣٠

(غير مراجعة)

٬٧٩٥٤٢١٧٬٤٧٠٬١٠٦٬١٦٣٣٣٧١٠٬٤٤٬٠٧٠٬٤٣٦ربحية الفترة  

عدد األسهم 

٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم  

ربحية السهم األساسية  

٠٢٠٫٠٫٣٣٤٦٠٫١٫٩٦واملخفضة (ريال سعودي) 

بعد زيادة رأس املال عن طريق منح أسهم  سهم،  ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠عدد  م  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠بلغ املتوسط املرجح لعدد األسهم كما فى  -

تم تطبيق املتوسط املرجح لعدد األسهم على فترات املقارنة بأثر رجعى ألغراض احتساب ربحية السهم. للمساهمين،مجانية 

.ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضةربحية السهم املخفضة هي نفس -



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٧

إيرادات أخرى - ١٧

هية في التسعةلفترة   أشهر املن

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

مراجعة) (غير 

م ٢٠٢١سبتمبر٣٠

(غير مراجعة)

)٥٬٥١٢(١٣١٬٧٣٥من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات )خسائرأرباح / (

١٬٤٤٣٬٠٠٠-أرباح من استبعاد عقارات استثمارية  

٩٠٢٬٤٥٩٤٦٦٬٤٨٦أخرى 

١٬٠٣٤٬١٩٤١٬٩٠٣٬٩٧٤

معامالت األطراف ذات العالقة - ١٨

ها بالتعامل مع أطراف ذات عالقة تشـــــمل  بعض مســـــاهمي الشـــــركة وأعضـــــاء لشـــــركات مملوكةتقوم الشـــــركة خالل الســـــياق االعتيادي ألنشـــــط

ها   ها واملدرجة في قائمة  الفترة تتمثل املعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل. وموظفي اإلدارة العليامجلس إدار واألرصــدة املتعلقة 

: يليكمااملركز املالي 

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

مراجعة) (غير 

م٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(غير مراجعة) 

: املعامالت

٥٠٬٩٤٠٬٣٤٨٥٣٬١٠٠٬٧٦٨مبيعات لشركة مياه هنا 

٧٤٬٧٢١٩٩٬٠٩٦مشتريات من شركة مياه هنا

٢٬١١٨٬٠٩٢٢٬٣٦٩٬١٠٦مرتبات وبدالت ومكافآت ملوظفي اإلدارة العليا  

٢٠٧٬٠٠٠١٤٤٬٠٠٠بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة 

٤٣٠٬٠٠٠١٣٠٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

األرصدة 

م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

) غير مراجعة (

م ٢٠٢١ديسمبر ٣١

(مراجعة)

٦٩٬٨٧٥٬٠٦٠٥٠٬١٩٩٬٤٣٤) ١٠يضاح إ(-) شركة مياه هنا(مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية    

١٤٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠)١٠(إيضاح –أوراق قبض مسحوبة على طرف ذو عالقة (شركة مياه هنا) 

٤٢٨٬٨٦٠١٣٠,٨٩موظفي اإلدارة العليا مدرج ضمن ذمم مدينة أخرى 

هاية الخدمة ٩٤٤٬٤٣٩٨٤٥٬٢٨٨موظفي اإلدارة العليا مكافأة 

١٣١٬٠٠٠٢٠٨٬٠٠٠بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة مدرج ضمن املصروفات املستحقة  

٣٩٧٬٥٠٠٤٣٠٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مدرج ضمن املصروفات املستحقة  



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٨

املعلومات القطاعية - ١٩

أساس التقسيم ١-١٩

ها التشغيليةالقطاعات األستراتيجيةلدى الشركة   تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة وتدار بصورة  .  أدناه والتي تعتبر قطاعا

ها تتطلب استراتيجيات تقنية وتسويقية مختلفة . منفصلة أل

 يوضح عمليات كل تقرير قطاعي
ً
: وفيما يلي ملخصا

طبيعة أنشطة القطاع القطاع 

يتضمن النشاط الرئيسىي تصنيع وبيع مصغرات القوارير البالستيكية مصغرات القوارير البالستيكية  

يتضمن النشاط الرئيسىي تصنيع وبيع األغطية البالستيكيةأغطية بالستيكية 

. بصورة شهريةطاعيقوم الرئيس التنفيذي للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل ق

يلي   قطاعيفيما  تقرير  بكل  املتعلقة  ربح.  املعلومات  هذه  )  خسارة(/يستخدم  بأن  ترى  اإلدارة  ألن   
ً
نظرا األداء  لقياس  الزكاة  قبل  القطاع 

:املعلومات هي األنسب عند تقييم نتائج القطاعات املعنية التي تتعلق باملنشآت األخرى التي تعمل في نفس قطاع األعمال



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

١٩

اعية معلومات حول التقارير القط٢- ١٩

التقارير القطاعية 

ريال سعودي 

قطاع مصغرات 

القوارير 

البالستيكية

قطاع األغطية  

اإلجماليالبالستيكية

هية في التسعةعن فترة  )غير مراجعة(م٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر املن

٤٣٧٬٦٤٠٬٢٥٦٦٩٬٩٦٠٬٢٥٤٥٠٧٬٦٠٠٬٥١٠املبيعات  

(٤٧١٬١٥٥٬٥٩٢)(٥٨٬٤٧٠٬٧٧١)(٤١٢٬٦٨٤٬٨٢١)تكلفة املبيعات

٢٤٬٩٥٥٬٤٣٥١١٬٤٨٩٬٤٨٣٣٦٬٤٤٤٬٩١٨مجمل الربح  

٨٨٧٬٧٢٢١٤٦٬٤٧٢١٬٠٣٤٬١٩٤إيرادات أخرى 

(٧٬٩٢٢٬٧٧٤)(١٬٩٩٩٬٢٧٥)(٥٬٩٢٣٬٤٩٩)مصروفات بيع وتوزيع  

(٥٬٩٦٨٬٩٩٦)(٧٤٤٬٧٢٩)(٥٬٢٢٤٬٢٦٧)مصروفات عمومية وادارية 

) ٤١٧٬٠٠٣() ٥٢٬١٨٠() ٣٦٤٬٨٢٣(اإلنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية

١٤٬٣٣٠٬٥٦٨٨٬٨٣٩٬٧٧١٢٣٬١٧٠٬٣٣٩ربح التشغيل

(٨٬٥٣٢٬٧٦٠)(١٬٠٦٦٬٠٩٩)(٧٬٤٦٦٬٦٦١)تكاليف تمويل 

٦٬٨٦٣٬٩٠٧٧٬٧٧٣٬٦٧٢١٤٬٦٣٧٬٥٧٩الربح قبل الزكاة 

)غير مراجعة(م ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 

٨٥٬١٥٠٬٩٩٠٣٢٬٥٣٥٬٦٦٦١١٧٬٦٨٦٬٦٥٦صافي موجودات القطاعات 

هية في التسعةعن فترة  )غير مراجعة(م٢٠٢١سبتمبر٣٠أشهر املن

٣٤٩٬٩٠٩٬٥٧٩٥٨٬٣٠٦٬١٦٨٤٠٨٬٢١٥٬٧٤٧املبيعات  

) ٣٤٩٬٧٩١٬٨١٦()٤٤٬٧٨١٬٩٠٦() ٣٠٥٬٠٠٩٬٩١٠(تكلفة املبيعات

٤٤٬٨٩٩٬٦٦٩١٣٬٥٢٤٬٢٦٢٥٨٬٤٢٣٬٩٣١مجمل الربح  

١٬٦٣٢٬٧٣٨٢٧١٬٢٣٦١٬٩٠٣٬٩٧٤إيرادات أخرى 

)٧٬٨١٧٬٤٨٩() ١٬٦٨٠٬٧٩٣() ٦٬١٣٦٬٦٩٦(مصروفات بيع وتوزيع  

) ٥٬١١٢٬٣٢١() ٦٥٤٬٥٠٢()٤٬٤٥٧٬٨١٩(مصروفات عمومية وادارية 

) ١٬٧٣٩٬٦٧٠() ٢٣٧٬٤٩٥()١٬٥٠٢٬١٧٥(اإلنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية

٣٤٬٤٣٥٬٧١٧١١٬٢٢٢٬٧٠٨٤٥٬٦٥٨٬٤٢٥ربح التشغيل

) ٥٬٨٣٦٬٠٦٢() ٧٤٧٬١٥٩() ٥٬٠٨٨٬٩٠٣(تكاليف تمويل 

٢٩٬٣٤٦٬٨١٤١٠٬٤٧٥٬٥٤٩٣٩٬٨٢٢٬٣٦٣الربح قبل الزكاة  

)غير مراجعة(م ٢٠٢١سبتمبر٣٠كما في 

١٠٠٬٨٠٧٬٩١٨٣٦٬١٥٤٬٢٠٨١٣٦٬٩٦٢٬١٢٦صافي موجودات القطاعات 



شركة زهرة الواحة للتجارة  

)  شركة مساهمة سعودية(

هيالتسعةلفترتى الثالثة أشهر و (غير مراجعة)املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق م٢٠٢٢سبتمبر٣٠في تينأشهر املن

) سعوديالريال املبالغ بال (

٢٠

: يتم توزيع مبيعات الشركة في السوق املحلي ومبيعات التصدير كما يلي

هية في لفتر لبيعاتامل إجمالي املبيعات  مبيعات تصدير مبيعات محلية  ة املن

٣٨٣٬٢٥٤٬٣٩٣١٢٤٬٣٤٦٬١١٧٥٠٧٬٦٠٠٬٥١٠(غير مراجعة) م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٣٠٠٬٤٣١٬٩٤٨١٠٧٬٧٨٣٬٧٩٩٤٠٨٬٢١٥٬٧٤٧)غير مراجعة(م ٢٠٢١سبتمبر٣٠

: يتم توزيع أرصدة عمالء الشركة في السوق املحلي والتصدير كما يلي

اإلجمالي  عمالء تصدير عمالء محليين  أرصدة العمالء كما في 

٢٣٩٬٧٧٤٬٣٧٠٤٠٬٨١٨٬١٧١٢٨٠٬٥٩٢٬٥٤١(غير مراجعة) م٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٨٩٬٧٣٨٬١٣٧٢٠٬٥٢٨٬٦٥٥٢١٠٬٢٦٦٬٧٩٢) مراجعة(م٢٠٢١ديسمبر٣١

العميل واملورد الرئيسىي٣-١٩

ريال  مليون  ١٧٥٫٠٠بمبلغالشركةمبيعاتصافىمن  %٣٤٫٤٨نسبةأكبر عميلين للشركةإلىتمثل املبيعات  م  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في  

.)ريال سعوديمليون ١٧٠٫٦٤بمبلغ% ٤١٫٨٠م٢٠٢١سبتمبر٣٠(سعودي 

مليون ٣٨٢٫٣١من إجمالي املشتريات من املواد الخام بمبلغ٪٩٠٫٨٣نسبة تمثل املشتريات من أكبر مورد للشركة  م  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في  

.من إجمالي مشتريات الشركة) ريال سعوديمليون ٢٥٩٫١٩بمبلغ٪٨٦٫٦٩م ٢٠٢١سبتمبر٣٠(ريال سعودي 

التغيرات املوسمية - ٢٠

هالك والطلب بين  وتسعى إدارة الشركة الى تقليل التأثير املوسمي. املواسمتتأثر إيرادات الشركة بعوامل موسمية وذلك بناء على تغيير االس

.علي إيرادات الشركة كما ال يجب األعتداد بنتائج الفترة الحالية كمؤشر علي النتائج السنوية للشركة

أرقام املقارنة  - ٢١

تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع تبويب الفترة الحالية .

ولية املوجزة  املالية األ اعتماد القوائم - ٢٢

.م٢٠٢٢اكتوبر٢٧املوافقه١٤٤٤ربيع اآلخر ٢في تاريخ ةاعتمدت هذه القوائم املالية األولية املوجزة من قبل مجلس االدار 


