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 شركة زهرة الواحة للتجارة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ١٢٠٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٠ 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١
الواحة للتجارة ("الشركة") شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية  شركة زهرة  

تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة    م)٢٠٠٣أكتوبر    ٦هـ (الموافق    ١٤٢٤شعبان    ١٠بتاريخ    السعودية
قدره   مال  برأس  محدودة  مسئولية  بتاريخ    ٥٠ذات  سعودي  لایر  (الموافق  ١٤٣٧صفر    ٢٧مليون  ديسمبر    ٩هـ 

 ٣مقفلة بتاريخ  سعودية  م). إضافة لذلك، فقد تم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة  ٢٠١٥
مليون لایر سعودي. وتم تحويلها من شركة    ٨٠) برأس مال قدره  م ٢٠١٧يناير    ١  هـ (الموافق١٤٣٨ربيع اآلخر  

  )م٢٠١٧سبتمبر    ١٧الموافق  (هـ  ١٤٣٨ذو الحجة    ٢٦بتاريخ    ة مساهمة سعودية مقفلة إلى شركة مساهمة سعودية عام
صادر في  ال   ١٠١٠١٩٠٣٩٠مليون لایر سعودي. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم    ١٥٠برأس مال قدره  
  م) في المملكة العربية السعودية.٢٠٠٣أكتوبر  ٦هـ (الموافق ١٤٢٤شعبان  ١٠الرياض بتاريخ  

هـ ١٤٣٨ذو الحجة    ٢٦إدراج الشركة بالسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ    السعودية  هيئة السوق المالية  عتمدتا
. وتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لتعديل النظام األساسي للشركة لتحويلها من ) م٢٠١٧سبتمبر    ١٧الموافق  (

نوفمبر    ٣٠الموافق  (هـ  ١٤٣٩ربيع األول    ١٢شركة مساهمة سعودية مقفلة الى شركة مساهمة سعودية عامة بتاريخ  
  . )م٢٠١٧

 
الصادر في الرياض    ١٠١١٠١٤٠٦١تزاول الشركة أنشطتها من خالل فرعها في الخرج بموجب السجل التجاري رقم  

  م).٢٠١٠يونيو  ٤هـ (الموافق ١٤٣١جمادى اآلخرة  ٢٢بتاريخ 
 

والصناديق من اللدائن، صناعة  صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن، صناعة العلب  يتمثل نشاط الشركة في  
الصناع الترخيص  بموجب  الرتومولد  بطريقة  اللدائن  من  منتجات  صناعة  اللدائن،  من  أشكالها  بمختلف    يالقوارير 

 )م ٢٠٢٠أكتوبر  ١٥هـ (الموافق   ١٤٤٢ صفر ٢٨ بتاريخ ٤٢١١٠٢١٠٧٤٩٥
 

 يقع المكتب الرئيسي المسجل للشركة في العنوان التالي:
 ة للتجارةشركة زهرة الواح

 شارع األحساء، الربوة ٧٤٤٩
 ١٢٨١٤، الرياض ٢٩٨٠ص. ب 

 المملكة العربية السعودية 
 

 األساس المحاسبي - ٢
  

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير   تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً 
  واإلصدارات األخرى الصادرة بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  

  

عام   بداية  منذ  العالم  جائحة  ٢٠٢٠إجتاح   االقتصادية   القطاعات  في   اضطرابات  في  تسبب   مما )١٩(كوفيد كورونا  م 
تأثير بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية،  البتقييم    شركةقامت إدارة الو  عام  بشكل  والتجارية

حاليًا غير    شركةتزال أعمال وعمليات ال  ال على الرغم من هذه التحديات،    .هاتمة موظفيها وعمالاللضمان صحة وس
ة إلى حد كبير، على الرغم من وجود  شرك منتجات ال  علىء  العمالساسي من  األلم يتأثر الطلب   متأثرة إلى حد كبير،

لم   ١٩كوفيد   جائحةأن  شركة. بناء على هذه العوامل، تعتقد إدارة الالعام أثناء معينة فترات خالل على الطلب  إنخفاض
 شركة. تواصل ال م٢٠٢١ديسمبر  ٣١نتائج المالية التي تم التقرير عنها للسنة المنتهية في  التأثير جوهري على  ايكن له
عوامل متوقعة قد تغير من    ةدارة في هذا الوقت ليست على علم بأياإلعن كثب على الرغم من أن    الجائحة  تطورمراقبة  
 االسـتمرار   علـى  لقـدرتها  مييما أجرت إدارة الشركة تقك.  أو بعده  م٢٠٢٢عام    اللة خشركعلى عمليات ال  لجائحةتأثير ا
. ـبيالقر  المسـتقبل  في  أعمالها  إلستمرار  ةيالكاف  الموارد   الشركة  لـدى  بـأن  القناعـة  هايولـد   ة،ياالسـتمرار  لمبـدأ  وفقـا

. ةياالستمرار  لمبدأ  وفقا  االستمرار  على  الشركة  مقدرة  في  ةيجوهر  شكوك  أي  هايلـد   سيلـ  اإلدارة  فـإن  ذلـك،  علـى  عـالوة
. تقوم إدارة الشركة حالياً بمراقبة الوضع ومدى ةياالستمرار مبدأ  أساس على  ةيالمال  القـوائم  تعـد   الشركة تزال  ال  لذلك، 

إلى تقييمها، أن الشركة لديها ما  تأثيره على عمليات الشركة   وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي. وترى اإلدارة، استناداً 
 يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها. 

   .سنة كل من ديسمبر ٣١  في  وتنتهي يناير ١ في للشركة المالية   السنة تبدأ
  

 . م)٢٠٢٢ فبراير ٢٧هـ (الموافق  ١٤٤٣رجب  ٢٦تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في 
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١١ 

  أسس القياس  - ٣
  

  ما يلي: تم اعداد القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا 
   .احتسابه بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبليةمستحقات مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين حيث يتم  - 
  . الربح أو الخسارةاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل تقييم  - 

  
 عملة العرض والنشاط   -٤

 
 .للشركة والنشاط يتم إعداد هذه القوائم المالية باللایر السعودي الذي يمثل عملة العرض

 
 واألحكاماستخدام التقديرات واالفتراضات  - ٥

 
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة القيام باألحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المسجلة 
لإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة في تاريخ الفترة المالية. إال أن  

االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية  عدم التأكد حول هذه  
  للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في المستقبل. 

  
إن التقديرات واالفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة 

ل وتستخدم  تقييم  للظروف  يتم  األخرى،  المصادر  عن  المستقلة  غير  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة  تحديد 
  التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. 

  
المستقبلية   والفترات  الفترة  في  المثبتة  المحاسبية  التقديرات  مراجعة  الحاليةيتم  الفترة  في  التغير  أثر  بأثر    وإثبات 

  . مستقبلي
  

ة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة تتفق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها  إن األحكام الهام 
 بالقوائم المالية للسنة السابقة.  

 
إن المعلومات حول التقديرات واالفتراضات واألحكام المستخدمة عند تطبيق السياسات المحاسبية ذات التأثير األكبر  

 القوائم المالية يتم إدراجها أدناه:على المبالغ المسجلة في 
 

   الذمم المدينة التجاريةاالنخفاض في قيمة    ١-٥
وتقييمي دراسة  ا  تم  قيمة  في  التجاريةاإلنخفاض  المدينة  السداد   بإستخدام  الذمم  في  التعثر  مخاطر  حول  افتراضات 

  الالزمةومعدالت الخسارة المتكبدة. تستخدم الشركة األحكام عند وضع هذه اإلفتراضات وتقوم باختيار المدخالت  
في نهاية كل فترة   والمستقبلية  حتساب اإلنخفاض في القيمة بناًء على خبرة الشركة السابقة وأوضاع السوق الحاليةال

   . )١٢(إيضاح   ٩وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  وذلك تقرير 
 

 األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات   ٢-٥
تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية لممتلكاتها وآالتها ومعداتها بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا 

األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات. تقوم  التقدير بعد  
وطريقة االستهالك للتأكد من أن طريقة    (إن وجدت)  اإلدارة دورياً بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية

وفترة االستهالك تتماشى مع نمط المنافع االقتصادية للموجودات. هذا ولم يتم إجراء أي تعديل على األعمار اإلنتاجية  
   . )٧سنة (إيضاح خالل ال

 

 قياس التزامات المنافع المحددة    ٣-٥
يم االكتواري إجراء العديد  ياكتوارية. يتضمن التق  ييمللموظفين وفق عمليات تقتحدد تكلفة التزامات المنافع المحددة  

تحديد معدل  المستقبل. وتشتمل هذه االفتراضات على  تختلف عن التطورات الفعلية في  من االفتراضات والتي قد 
يم واالفتراضات األساسية  يالمعقدة للتقالخصم، والزيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات. ونظرا للطبيعة  

وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة 
 ). ١٩مالية (إيضاح القوائم الكافة االفتراضات بتاريخ إعداد 

  



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
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١٢ 

 (يتبع)  استخدام التقديرات واالفتراضات واألحكام - ٥
 

 االنخفاض في قيمة المخزون  ٤-٥
 

. يجب إثبات مبلغ شطب وأي تخفيض في  ، ايهما اقلللتحققصافي القيمة القابلة    بسعر التكلفة او يتم قياس المخزون
كمصروفات في نفس الفترة التي حدث فيها  الراكد  المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون  

 ). ١٠الشطب أو تكبد المصروفات (إيضاح 
  
 السياسات المحاسبية الهامة - ٦

 
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم 

  .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية للشركة للسنة المنتهية في 
 

 المعروضة في هذه القوائم المالية.  السنواتتم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت على جميع 
  

 ممتلكات وآالت ومعدات    ١-٦
 

 اإلثبات والقياس  ١-١-٦
   
االستهالك المعدات بالتكلفة والتي تتضمن تكاليف االقتراض المرسملة بعد خصم اآلالت ويتم قياس بنود الممتلكات و

 .   إن وجدت المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة
 

والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابه كبند منفصل (عناصر    اآلالت و  عندما تكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات
من استبعاد أي   من الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم إثبات أي أرباح أو خسائر  بنود للممتلكات واآلالت  رئيسية) 

 الربح أو الخسارة.  قائمة والمعدات في  
 
 النفقات الالحقة   ٢-١-٦

 

 هذه النفقات. نتيجة لمنافع اقتصادية مستقبلية يترتب عليها يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما 
 

 االستهالك  ٣-١-٦
 

قيمها المتبقية المقدرةيتم احتساب االستهالك لتكلفة بنود الممتلكات واآلالت   ستخدام إ ب  ، إن وجدت  والمعدات ناقصاً 
وي  المقدرة  اإلنتاجية  أعمارها  مدى  على  الثابت  القسط  اإلستهالك  طريقة  ال  درج  األراضي  الخسارة.  أو  الربح  في 

 تُستهلك.  
 

 المقارنة:  وسنة الحالية  سنةوفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات لل
  

 سنة ٣٣ مباني 
 سنة ١٣٫٣إلى  ١٠ ماكينات 
 سنة  ٥إلى  ٤ سيارات
 سنوات ١٠ ومعدات  أدوات
 سنوات ١٠ أثاث

 سنوات ٥ أجهزة حاسب آلي  
 
في حال كان هناك   يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في فترة كل تقرير ويتم تعديلها

 حاجة لذلك.
، إن   أعمال تحت التنفيذ . يتم إثبات  أعمال تحت التنفيذ ال يتم استهالك   بالتكلفة ناقًصا خسارة االنخفاض في القيمة 

     وجدت.
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١٣ 

 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) - ٦
 

 الموجودات غير الملموسة     ٢-٦
 اإلثبات والقياس  ١-٢-٦

الموجودات غير الملموسة بما فيها برامج الحاسب اآللي التي تحصل عليها الشركة وذات عمر محدد بالتكلفة يتم قياس  
 .إن وجدت ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة

 
 اإلطفاء    ٢-٢-٦

ستخدام طريقة  إب  ،إن وجدت  تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصاً قيمها المتبقية المقدرة  تخفيضتم حساب اإلطفاء لي
 في الربح أو الخسارة. إن األعمار اإلنتاجية المقدرةيدرج اإلطفاء  القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، و

 سنوات.  ١٠ هي
 

 يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية في كل تاريخ تقرير ويتم تعديلها عند اللزوم. 
 

 تكاليف االقتراض    ٣-٦
مؤهلة   موجودات  إنتاج  أو  إنشاء  أو  باقتناء  مباشرة  المتعلقة  االقتراض  تكاليف  برسملة  الشركة  تكلفة  تقوم  لتحمل 

فيها  اإلقتراض   تكبدها  تم  التي  الفترة  في  األخرى  االقتراض  تكاليف  جميع  قيد  يتم  األصل.  ذلك  تكلفة  من  كجزء 
 .  اتكمصروف

 
 الموجودات المالية       ٤-٦

 

 اإلثبات األولي والقياس  ١-٤-٦
ة باإلعتراف األولي للذمم المدينة الصادرة في تاريخ نشأتها. وجميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات شركقوم الت

 .ة طرفاً في االحكام التعاقدية المتعلقة باألداةشركالمالية عندما تصبح ال
 

يتم القياس المبدئي لألصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئياً بسعر المعاملة)  
بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل 

  الربح أو الخسارة. 

 لتصنيف والقياس الالحق ا  ٢-٤-٦
 التصنيف  -الموجودات المالية 

عند اإلثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على نحو القياس بالتكلفة المطفأة ، أدوات الدين بالقيمة العادلة من  
بالقيمة العادلة من  خالل الدخل الشامل اآلخر، أدوات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر أو الموجودات المالية  

 خالل الربح أو الخسارة.
يعتمد بصورة عامة على نموذج األعمال الذي من    ٩إن تصنيف الموجودات المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  

 خالله يتم إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.  
 

أة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطف
 الربح أو الخسارة: 

 

 إذا كان محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية. و    -
ت نقدية تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على  إذا كانت بنوده التعاقدية ينشأ عنها، بتواريخ محددة، تدفقا  -

 المبلغ األساسي القائم. 
 

يتم قياس االستثمار في سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال 
 يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  

  
ية تعاقدية يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقد   -

 وبيع موجودات مالية؛ و  
إذا كانت بنوده التعاقدية ينشأ عنها، بتواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على    -

 المبلغ األساسي القائم. 
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١٤ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) - ٦
  (يتبع) الموجودات المالية ٤-٦

 (يتبع) والقياس الالحق لتصنيف ا ٢-٤-٦
  (يتبع)   التصنيف –الموجودات المالية 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في األسهم التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للشركة أن تختار بشكل  
الخيار على أساس كل  نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا  

 استثمار على حدة.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر حسب ما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وهذا يتضمن جميع الموجودات 

الية المشتقة. عند اإلثبات األولي، يحق للشركة بشكل نهائي تخصيص األصل المالي بطريقة أخرى يستوفي متطلبات الم
القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كأصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 لتطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير. الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم ا
 يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي: 

الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل  

  الربح أو الخسارة  

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر، التي  
  تشمل أي إيرادات فوائد أو توزيعات أرباح، في قائمة الربح أو الخسارة.  

التكلفة  بموجودات مالية 
 المطفأة  

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض  
التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات الفوائد وأرباح وخسائر  
صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي  

 أو خسارة عند التوقف عن اإلثبات في قائمة الربح أو الخسارة.   ربح
الموجودات المالية 

بالقيمة العادلة من خالل  
  - الدخل الشامل اآلخر 

أدوات االستثمار في 
 الدين 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات إيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام 
ئدة الفعلي وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة  طريقة معدل الفا

في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل 
، يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في قائمة  اإلستبعاد الشامل اآلخر. وعند  

 ة الربح أو الخسارة. الدخل الشامل اآلخر إلى قائم
الموجودات المالية 

بالقيمة العادلة من خالل  
  - الدخل الشامل اآلخر 

 أدوات حقوق الملكية 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات في  
د جزء من تكلفة  قائمة الربح أو الخسارة ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استردا

االستثمار. يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر وال  
 يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٣-٤-٦
الدين التي يتم قياسها بالتكلفة    أدواتتقوم الشركة بتحديد مخصص الخسارة المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة على  

المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك الذمم المدينة التجارية وعقود الضمانات المالية. ال يتم  
. وتعكس قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة التغيرات  أدوات حقوق ملكيةستثمارات في  اثبات خسارة انخفاض في القيمة لال

 في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي لألداة المالية المعنية. 
 

تطبق الشركة النهج المبسط لحساب االنخفاض في قيمة الذمم المدينة، وهذا يقوم دائماً بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة  
على مدى العمر لهذه التعرضات. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام معدل  
تدفق يعتمد على تجربة الخسائر االئتمانية السابقة للشركة، مع تعديلها للعوامل المحددة للمدينين، والظروف االقتصادية 

والمتوقع الحالي  االتجاه  ذلك   العامة وتقييم  كان  حيثما  للنقود  الزمنية  القيمة  ذلك  في  بما  التقرير،  تاريخ  في  للظروف 
 مناسبًا.  

 
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، تطبق الشركة النهج العام لحساب االنخفاض في القيمة. يتم استخدام الخسائر  

مخاطر االئتمان من االعتراف األولي والخسائر   االئتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما تكون هناك زيادة كبيرة في 
 شهراً عندما ال تزيد مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي.   ١٢االئتمانية المتوقعة لمدة 

 
من خالل األخذ إن تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ إثباتها األولي يتم  

 باالعتبار التغير في مخاطر التعثر في السداد الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.
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١٥ 

  
 

 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) - ٦
 
  (يتبع) الموجودات المالية ٤-٦

  
  (يتبع)  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية -٤٣-٦

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ إثباتها األولي، تقوم الشركة بمقارنة  
مخاطر حدوث تعثر في سداد األداة المالية كما في نهاية فترة التقرير مع مخاطر حدوث تعثر في سداد األداة المالية كما  

ء هذا التقييم، تأخذ الشركة باعتبارها المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة في تاريخ اإلثبات األولي. وعند إجرا
 وقابلة للدعم، بما في ذلك التجربة السابقة والمعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل التي تكون متاحة.  

 
تأخذ الشركة باالعتبار التعثر في السداد في حالة الذمم المدينة التجارية عندما ينتقل رصيد العميل إلى الفئة "غير النشطة" 

  بناًء على تحليلها لعمر الدين.  
  

حيث    بالنسبة لجميع الموجودات المالية األخرى، تأخذ الشركة باالعتبار األمور التالية التي تشكل حدث التعثر في السداد 
 أن التجربة السابقة تشير إلى أن الذمم المدينة التي تستوفي أحد الضوابط التالية عادةً ما تكون غير قابلة لالسترداد. 

 عندما يكون هناك عدم إلتزام بالتعهدات المالية من قبل الطرف اآلخر؛ أو  
جية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم  عندما تشير المعلومات المطورة داخليًا أو يتم الحصول عليها من مصادر خار 

 المدين بسداد مديونياته. 
 

عندما تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان لألداة المالية لم تزداد بشكل جوهري منذ إثباتها األولي إذا تقرر أن األداة 
 مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:المالية ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد أداة مالية ذات 

 ) أن األداة المالية لديها مخاطر منخفضة للتعثر في السداد، ١ 
 ) أن يكون لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية في األجل القريب،  ٢ 
ن ولكن ليس بالضرورة، ) حدوث تغيرات سلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، من الممك٣

 تقليل قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدية.  
 
تقاس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق إستخدام معادلة تتكون من الخسارة بافتراض التعثر في السداد (أي نسبة  

تمد تقييم احتمالية العجز على البيانات التاريخية  الخسارة في حالة وجود عجز) و التعرضات عند التعثر في السداد. يع
 المعدلة بواسطة معلومات مستقبلية. 

 
لجميع    والدخل الشامل اآلخر  تقوم الشركة بإثبات خسائر أو عكوسات االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة

صص الخسارة، باستثناء االستثمارات في  األدوات المالية مع إجراء تعديل مقابل قيمتها الدفترية من خالل حساب مخ
سندات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والتي يتم إثبات مخصص خسارة لها في  

ويتم تجميعها في احتياطي إعادة تقييم االستثمار، وال يتم تخفيض القيمة    والدخل الشامل اآلخر  قائمة الربح أو الخسارة
 فترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي.الد 

 
 المطلوبات المالية  ٥-٦
 اإلثبات والقياس ١-٥-٦

يتم تصنيف المطلوبات المالية عند اإلثبات األولي كمطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح  
أو الخسائر. يتم قيد كافة المطلوبات المالية ما عدا المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الخسائر مبدئياً  

كاليف المعامالت المباشرة. يتم القياس المبدئي والالحق للمطلوبات المالية من خالل الربح أو بالقيمة العادلة بعد خصم ت
  الخسارة بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بأي تكاليف معاملة ذات صلة في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.  
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية   ٦-٦

كل سنة مالية بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية، للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر   نهايةتقوم الشركة في  
 ألي انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. 

 
يخ كل تقرير مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للشركة، بخالف المخزون لتحديد ما إذا كان هناك  يتم في تار

  أي مؤشر على تعرضها لالنخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. 
  

المنتجة للنقد في القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقًصا تكاليف    تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة
البيع، أيهما أكبر. وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية باستخدام 

ر المحددة لألصل. ولغرض فحص االنخفاض  معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاط
في أصغر مجموعة موجودات     تنتج في القيمة، فإن الموجودات التي ال يمكن فحصها بصورة فردية يتم تجميعها معاً 

للموجودات  الداخلة  النقدية  التدفقات  عن  الحدود  أبعد  إلى  مستقلة  وتكون  المستمر  االستخدام  من  داخلة  نقدية  تدفقات 
األخرى أو مجموعة الموجودات (الوحدة المنتجة للنقد). وإذا كان هناك مؤشر على احتمالية تعرض موجودات الشركات  

القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات.  لالنخفاض في قيمتها، عندئِذ يتم تحديد القيمة  
يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد التابعة له تتجاوز قيمتها  

لخسارة. يتم عكس خسائر االنخفاض في  المقدرة القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر االنخفاض ضمن الربح أو ا 
يتم عكس خسارة االنخفاض في   القيمة إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد. 
القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألًصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك 

    و اإلطفاء، إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.أ
  

 المخزون    ٧-٦
يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط 

الراهنة. وفي حالة المخزون   المرجح، وتتضمن النفقات التي يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته
 المصنع وتحت التصنيع، فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من النفقات العامة لإلنتاج وفقاً للطاقة التشغيلية العادية. 

 
يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدَّر خالل السياق االعتيادي لألعمال ناقًصا التكاليف المقدرة لإلكمال 
يجب إثبات مبلغ أي تخفيض للمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وجميع خسائر المخزون  ومصروفات البيع. 

 خسارة. كمصروف في الفترة التي حدث فيها التخفيض أو ال
  

شهراً. يتم إثبات هذه  ١٢يتم شراء البضائع بخصومات تمنح من الموردين على أساس المشتريات اإلجمالية على مدى 
 .العقود المبرمة مع الموردين الخصومات وفق أساس اإلستحقاق إستناداً 
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 المخصصات   ٨-٦
نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه  يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر  

بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ  
 قبلية.االلتزام بصورة موثوقة. ال يتم االعتراف بالمخصص للخسائر التشغيلية المست

يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة    يتعلق اإللتزام بفترات زمنية طويلةعندما  
بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال، وعندما يكون مالئماً والمخاطر  

 عتراف بالخصم المتنازل عنه كتكاليف تمويل.  التي ينطوي عليها االلتزام. ويتم اال
 

  منافع الموظفين  ٩-٦
 
 قصيرة األجل  التزامات المنافع  ١-٩-٦

 
المتوق المبالغ  تلك  هي  األجل  قصيرة  خالل    عالمنافع  كامل  بشكل  فيها    ١٢تسويتها  يقدم  التي  السنة  نهاية  في  شهراً 

  الموظفون الخدمات التي تنشأ عنها المنافع. 
المزايا العينية التي و  ،إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة

شهراً بعد نهاية السنة التي يقوم فيها الموظفون بالخدمة ذات الصلة فيتم اإلعتراف  يتوقع تسويتها بالكامل خالل اثني عشر  
  بها حتى نهاية فترة التقارير ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات. 

 
 الخدمة التزامات منافع  ٢-٩-٦

 
في المملكة العربية السعودية. ويستند    لمتطلباتالشركة بمنح مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً    تقوم نظام العمل 

بشرط  للموظف وطول مدة خدمته  والبدالت  إلى الراتب األساسي    - باستخدام األساليب اإلكتوارية-استحقاق هذه المنافع
  التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. الحد األدنى من فترة الخدمة. يتم تسجيل استكمال 

ذلك، يقوم خبراء اكتواريون مستقلون بتقييم االلتزامات    ناء على خطط التزامات استحقاقات الموظفين غير ممولة. وب
  واري. المخططة ويتم تسجيل االلتزام على أساس تقييم اكت وحدة اإلئتمان   بموجب هذه الخطط استناداً إلى طريقة 

إن االلتزام المعترف به في قائمة المركز المالي فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين هو القيمة الحالية لمنافع الخدمة 
  للموظفين في نهاية فترة التقرير. 

لمستقبل بإستخدام وتحدد القيمة الحالية اللتزام منافع نهاية الخدمة للموظفين بخصم التدفقات النقدية الخارجة المقدرة في ا
  أسعار الفائدة لسندات عالية الجودة ، والتي لها شروط استحقاق تقارب شروط التزام منافع نهاية الخدمة. 

  يتم إثبات تكاليف الخدمات السابقة مباشرة في قائمة الدخل.
يتم احتساب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في قائمة الدخل.  

تم تحميل أو إدراج األرباح أو الخسائر اإلكتوارية الناتجة عن تسويات الخبرة والتغيرات في اإلفتراضات اإلكتوارية ي
    شامل اآلخر في السنة التي تنشأ فيها.في حقوق الملكية في قائمة الدخل ال

  
 نقد وما في حكمه   ١٠-٦

يتكون النقد وما في حكمه من النقد بالصندوق ولدى البنوك واالستثمارات ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل 
 والمتاحة للشركة دون أي قيود.
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 الزكاة   ١١-٦
أساس االستحقاق.    وفقفي المملكة العربية السعودية     هيئة الزكاة والضريبة والجماركيتم احتساب الزكاة وفقاً ألنظمة  

يتم تحميل مصروف الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة. يتم تسوية الفروقات، إن وجدت، الناتجة عن الربوط النهائية  
 في السنة التي تم فيها االنتهاء من الربط.

 
 بالعمالت األجنبية  المعامالت ١٢-٦

 
على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ    العملة الوظيفية للشركةيتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى  

 تلك المعامالت. 
 
يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار التحويل 

البنود غير النقدية التي يتم قياسها بناًء على التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها على أساس    في تاريخ التقرير. إن
 أسعار الصرف في تاريخ المعاملة. يتم االعتراف بفروقات ترجمة العمالت األجنبية بشكل عام في الربح أو الخسارة. 

 
 النظامي  االحتياطي ١٣-٦

 
في كل سنة   للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تجنب  ٪ من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي  ١٠وفقاً 

٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. يتم حساب االحتياطي  ٣٠نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  
 بصورة سنوية. 

 
 توزيعات األرباح  ١٤-٦

 
تقيد في  حيث    توزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركةتقيد  

أو من قبل مجلس االدارة اذا كان مفوض    القوائم المالية في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة
  .بالتوزيع من قبل المساهمين فى الشركة

  يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .
  

 
  ربحية السهم   ١٥-٦

تقوم الشركة بعرض ربحية السهم األساسية والمخفضة. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربح أو الخسارة 
على   بالشركة  العاديين  للمساهمين  الالعائدة  خالل  القائمة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  باألسهم    عامالمتوسط  وتعديلها 

 المملوكة المحتفظ بها، إن وجدت.  
يتم تحديد ربحية السهم المخفضة، إن وجدت بتعديل الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح  

  مملوكة المحتفظ بها ألثر كافة األسهم المخفضة المحتملة.  لعدد األسهم العادية القائمة وتعديلها باألسهم ال
  

  العقار االستثماري   ١٦-٦
يتم قياس العقار االستثماري بالتكلفة وإثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقار االستثماري (التي تحتسب بالفرق بين 

 الربح أو الخسارة. األراضي ال تُستهلك.صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في 
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  إثبات اإليرادات    ١٧-٦

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

مصغرات القوارير  
البالستيكية 

القوارير   وأغطية 
   البالستيكية

يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على البضاعة ويتم ذلك عندما يتم قبول 
  وتسليم البضاعة إلى العميل. ويتم في ذلك الوقت إصدار الفواتير وإثبات اإليرادات.  

السماح   ويتم  جديدة،  أخرى  ببضاعة  واستبدالها  البضاعة  بإرجاع  للعمالء  العقود  بعض  تسمح 
  بإسترجاع نقدي. 

شهًرا. يتم اثبات هذه   ١٢يتم بيع المنتجات بخصومات على اساس المبيعات االجمالية على مدى  
  المبيعات استنادا الى السعر فى العقد ناقص حجم الخصومات . 

  الية:) بإستخدام نموذج الخمس خطوات الت١٥تعترف الشركة باإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  

.العميل مع العقد  تحديد : ١ الخطوة
ً  ينشئ  أكثر أو طرفين بين  اتفاق بأنه  العقد  يعرف   للتنفيذ  قابلة والتزامات حقوقا

  . بها الوفاءيجب  التيوالمعايير لكل عقد  حدد تو

  .العميل إلى خدمة أو سلعة لنقل عميل مع عقد  هو األداء التزام.األداء التزامات تحديد : ٢ الخطوة

 . المعاملة سعر تحديد : ٣ الخطوة
نقل  نظير في  عليه الحصول الشركة تتوقع الذي المقابل مبلغال هو المعاملة سعر
الخدمات التي وعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن   أو السلع

  أطراف ثالثة.  

  سعر تخصيص: ٤ الخطوة
  .المعاملة

 سعر  بتوزيع الشركة تقوم  أداء، التزام من  أكثر على يحتوي  الذي للعقد  بالنسبة

المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة  
  مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.   اعليه صولالح

. باإليرادات اإلعتراف: ٥ الخطوة
  الشركة اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طريق نقل  تحقق

  السلع أو الخدمات التي وعد بها العميل بموجب العقد.  

      

 

  المصروفات   ١٨-٦
التسويق.   البيع و  مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إدارات

تُصنف جميع المصروفات األخرى باعتبارها مصروفات إدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة  
المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات اإلدارية، عند اللزوم، على أساس معقول مع األخذ في االعتبار  

  طبيعة وظروف المصروفات المشتركة. 

  ير القطاعيةالتقار   ١٩-٦
قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد  

 تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي تقاس وفقاً للتقارير التي تستخدمها اإلدارة التنفيذية. 
 

بتقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد القطاع الجغرافي هو القطاع المرتبط  
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. تتوافق اإلفصاحات عن التقارير القطاعية مع  

اح عن معلومات  المعلومات التي تم مراجعتها من قبل المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية. تقوم الشركة باإلفص
عن أسس القياس المطبقة، مثل طبيعة وتأثير أي فروقات بين القياسات المستخدمة في المعلومات عن القطاعات التي  

  يصدر عنها تقارير وتلك القياسات المستخدمة.
  
 
 
 



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ١٢٠٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٢٠ 

  
 (يتبع) السياسات المحاسبية الهامة - ٦

 
  والتفسيرات المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير    ٢٠-٦

م  ٢٠٢١يناير    ١ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدد من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من  
  و ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.

  
  جوهري على القوائم المالية:م ولم يكن لها تأثير ٢٠٢١يناير   ١التعديالت على المعايير التالية ألول مرة من  ١-٢٠-٦
  

ومعيار    ١٦و٤و  ٧و  ٩المرحلة الثانية تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم    -إصالح معيار سعر الفائدة  
 م). ٢٠٢١يناير  ١(التعديالت سارية المفعول في أو بعد    ٣٩المحاسبة الدولي رقم 

  
 
 المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة      ٢١-٦
 

، ويسمح بالتطبيق المبكر. اختارت  م ٢٠٢٢يناير    ١  بعد   تبدأ  التي  السنوية  للفترات  الجديدة   المعايير  من  عدد   يسري
الشركة عدم التطبيق المبكر للمعايير المشار إليها وتقوم إدارة الشركة حاليا بدراسة أثر تطبيق المعايير والتعديالت  

  .في حال كان لها أثر على الشركة أدناةالمذكورة 
 

 سارية للفترات السنوية
يالتالمعايير الجديدة والتعد بدًءا من أو بعد تاريخ  

م٢٠٢٢يناير  ١  

 م )  ٢٠٢٠  –م    ٢٠١٨التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي (دورة  
رقم   المعايير الدولية    تطبيق:  ١تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

، األدوات   ٩إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ، والمعيار الدولي للتقارير المالية 
  .الزراعة ٤١المالية ، ومعيار المحاسبة الدولي 

الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  )تجميع االعمال ٣

على  (تعديالت  المقصود  االستخدام  قبل  العائدات  والمعدات:  واآلالت  الممتلكات 
  )١٦معيار المحاسبة الدولي 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  تعديالت  بالعقد:  الوفاء  المخصصات    ٣٧تكلفة 
  .وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة

م٢٠٢٣يناير  ١  

للتقارير   الدولي  التطبيق   ١٧المالية  المعيار  تعديالت  ذلك  في  بما   ، التأمين  عقود 
المالية   للتقارير  الدولي  للمعيار  المالية    ١٧المبكر  للتقارير  الدولي    -  ٩والمعيار 

  .معلومات المقارنة
، "عرض القوائم المالية" على تصنيف    ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

  على انها متداولة أوغيرمتداولة.   المطلوبات
السياسات    ٨تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    -تعريف التقديرات المحاسبية  

  . المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   - االفصاحات االولية : السياسات المحاسبية  

البيانات المالية وقائمة الممارسة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عرض    ١
  . إصدار األحكام النسبية ٢

واحدة   معاملة  عن  الناشئة  والمطلوبات  باألصول  المتعلقة  المؤجلة    -الضرائب 
  .ضرائب الدخل ١٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

متاح للتطبيق االختياري /  
تاريخ السريان مؤجل إلى 

 أجل غير مسمى 

  بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك
  .)٢٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١٠(التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 
 
  



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢١ 

 ت ومعدات الآممتلكات و - ٧
  :  ديسمبر  ٣١ في  المنتهية السنةيلي الحركة على الممتلكات واآلالت والمعدات خالل   فيما

 اإلجمالي أعمال تحت التنفيذ أجهزة حاسب آلي أثاث أدوات ومعدات سيارات ماكينات مباني  أراضي 
          التكلفة:

 ٣٧٨٬٦١٣٬٤٣٦ ٢١٬٦٢٦٬٠٦٤ ٢٬٠٢٩٬٦٢٦ ٦٧٦٬٥١٥ ٢٩٠٬٦٠٣ ٣٬١٨٠٬٧٥٠ ٢٨٤٬٩٠٨٬١٥١ ٣٥٬٤٤٨٬٨٦٧ ٣٠٬٤٥٢٬٨٦٠ م ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
 ١٠٬٥٢٧٬١٧٩ ٥٬٢٥١٬٩٢٨ ٥٦٬٢٥٣ ٩٬٢٩٩ ٢٦٬٠٠٠ ٦١٣٬٣٢٢ ٢٥٦٬١٠٦ -- ٤٬٣١٤٬٢٧١ إضافات 
 ) ٢٤٧٬٨٠٠( -- ) ٤٬٥٠٠( ) ٤٬٨٠٠( -- ) ١٨٦٬٠٠٠( ) ٥٢٬٥٠٠( -- --  استبعادات
 -- ) ٣٬٩١٩٬٦٧٧( -- -- -- -- ٣٬٩١٩٬٦٧٧ -- --  السنةخالل تحويالت 

 ٣٨٨٬٨٩٢٬٨١٥ ٢٢٬٩٥٨٬٣١٥ ٢٬٠٨١٬٣٧٩ ٦٨١٬٠١٤ ٣١٦٬٦٠٣ ٣٬٦٠٨٬٠٧٢ ٢٨٩٬٠٣١٬٤٣٤ ٣٥٬٤٤٨٬٨٦٧ ٣٤٬٧٦٧٬١٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 

          االستهالك المتراكم:
 ١٣٨٬٢٦٧٬٣١٣ -- ١٬٠٠٢٬٧١٩ ٢٦٩٬٨٠٩ ١٥٥٬٥١٥ ٢٬٤١٢٬٠١٥ ١٣٠٬٣٦٢٬٠٣٩ ٤٬٠٦٥٬٢١٦ -- م ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 

 ٣٠٬٦٣٥٬٧٩٦ -- ٣٤٩٬٦٦٧ ٦٨٬٨١٥ ٢٩٬٨٣٩ ٣٤٥٬٢٢٠ ٢٨٬٧٧٨٬٧٥٢ ١٬٠٦٣٬٥٠٣ -- إضافات 
 ) ٢٤٧٬٨٠٠( -- ) ٤٬٥٠٠( ) ٤٬٨٠٠( -- ) ١٨٦٬٠٠٠( ) ٥٢٬٥٠٠( -  --  استبعادات

 ١٦٨٬٦٥٥٬٣٠٩ -- ١٬٣٤٧٬٨٨٦ ٣٣٣٬٨٢٤ ١٨٥٬٣٥٤ ٢٬٥٧١٬٢٣٥ ١٥٩٬٠٨٨٬٢٩١ ٥٬١٢٨٬٧١٩  -- م٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
          القيمة الدفترية:صافي 

 ٢٢٠٬٢٣٧٬٥٠٦ ٢٢٬٩٥٨٬٣١٥ ٧٣٣٬٤٩٣ ٣٤٧٬١٩٠ ١٣١٬٢٤٩ ١٬٠٣٦٬٨٣٧ ١٢٩٬٩٤٣٬١٤٣ ٣٠٬٣٢٠٬١٤٨ ٣٤٬٧٦٧٬١٣١ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

                    التكلفة:
 ٣٤٧٬٠٧٩٬٤٢٨ ١٣٬٩٧٠٬٢٤١ ١٬٥٤٦٬٥١٤ ٦٦١٬١٤١ ٢٨٢٬٨٥٣ ٢٬٩٤٥٬٧٥٠ ٢٦١٬٨٠٤٬٢٠٢ ٣٥٬٤١٥٬٨٦٧ ٣٠٬٤٥٢٬٨٦٠ م ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

 ٣٢٬٤٤٠٬٠٢٢ ٢٨٬١٧٥٬٥٩٩ ١١٨٬٠٨٧ ١٥٬٣٧٤ ٧٬٧٥٠ ٢٣٥٬٠٠٠ ٣٬٨٨٨٬٢١٢ -- -- إضافات 
 -- (١٩٬٦١٣٬٧٦٢) ٣٦٥٬٠٢٥ -- -- -- ١٩٬٢١٥٬٧٣٧ ٣٣٬٠٠٠ --   تحويالت خالل السنة

 (٩٠٦٬٠١٤) (٩٠٦٬٠١٤) -- -- -- -- -- -- --موجودات غير ملموسة  حول إلىمال

 ٣٧٨٬٦١٣٬٤٣٦ ٢١٬٦٢٦٬٠٦٤ ٢٬٠٢٩٬٦٢٦ ٦٧٦٬٥١٥ ٢٩٠٬٦٠٣ ٣٬١٨٠٬٧٥٠ ٢٨٤٬٩٠٨٬١٥١ ٣٥٬٤٤٨٬٨٦٧ ٣٠٬٤٥٢٬٨٦٠ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

          االستهالك المتراكم:
 ١٠٩٬٠٦٥٬٧١١ -- ٧٠٣٬٧٠٨ ٢٠٢٬٩٥٦ ١٢٦٬٩٦٨ ١٬٨٥٩٬٤١٦ ١٠٣٬١٧٠٬٣٥١ ٣٬٠٠٢٬٣١٢ -- م ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

 ٢٩٬٢٠١٬٦٠٢ -- ٢٩٩٬٠١١ ٦٦٬٨٥٣ ٢٨٬٥٤٧ ٥٥٢٬٥٩٩ ٢٧٬١٩١٬٦٨٨ ١٬٠٦٢٬٩٠٤ -- إضافات 

 ١٣٨٬٢٦٧٬٣١٣ -- ١٬٠٠٢٬٧١٩ ٢٦٩٬٨٠٩ ١٥٥٬٥١٥ ٢٬٤١٢٬٠١٥ ١٣٠٬٣٦٢٬٠٣٩ ٤٬٠٦٥٬٢١٦  -- م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

          القيمة الدفترية:صافي 
 ٢٤٠٬٣٤٦٬١٢٣ ٢١٬٦٢٦٬٠٦٤ ١٬٠٢٦٬٩٠٧ ٤٠٦٬٧٠٦ ١٣٥٬٠٨٨ ٧٦٨٬٧٣٥ ١٥٤٬٥٤٦٬١١٢ ٣١٬٣٨٣٬٦٥١ ٣٠٬٤٥٢٬٨٦٠ م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

مليون لایر   ٢٤٬٦١مبلغ    اتالمشروع  هبلغ إجمالي التكلفة المتوقعة لهذت. وطباعة  خطو   الطباعة  مصنع  وانشاءات  ومبانى  قوالب حقنوتخزين آلي    نظامشراء  يتمثل رصيد االعمال تحت التنفيذ في المبلغ المدفوع مقابل   - 
  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١لایر سعودي كما في    ١١٣٬٦٤٣٬٨٥٨. تم رهن صافي القيمة الدفترية لألراضي والمباني والمصنع مقابل قروض بمبلغ  م٢٠٢٢عام  من    الثانى  الربع  ات خاللالمشروع  ه سعودي، ويتوقع االنتهاء من هذ

 ).ب - ١٨(إيضاح  لایر سعودي)  ٩٥٬٦٣٥٬٢٢٦: م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(

  .الخاصة بتشغيل خط إنتاجي جديد كيناتالما قيمة في السنة خالل التنفيذ تحت مشروعات من  التحويالت مثلتت - 



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢٢ 

 يعقار استثمار  - ٨
  

 تقوم الشركة بقيد جميع العقارات االستثمارية بالتكلفة. 
 

متر    ١٢٬١١٣بالمزاحمية بمساحة اجمالية  م  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما فى    يضاأر  قطعيتكون العقار االستثماري من  
 . متر مربع) ٢٧٬٢٢٦م :   ٢٠٢٠( مربع

 
  ٢٬٦م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (١٬٧م مبلغ  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١االستثماري كما في    العقاربلغت قيمة  

  مليون لایر سعودي). 
 

   ٣٫١٧: م٢٠٢٠( مليون لایر سعودي  ٤٫٢١مبلغ  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١بلغت القيمة العادلة للعقار االستثماري كما في 
 . مليون لایر سعودي)

 
  ذلك  عن  ونتج  سعودي  لایر  ألف  ٩٧٥  تكلفتها  تبلغ)  أراضي  قطع(  استثمارية  عقارات  ببيع  السنة  خالل  الشركة  قامت

 . االخرى االيرادات ضمن مدرجه سعودي لایر مليون١٬٤٤ بمبلغ  استثمارية  عقارات بيع  مكاسب
 

،  العقارية  قيم  شركةستثمار العقاري بواسطة مقيم عقاري خارجي مستقل عن الشركة (المقيم:  تم تحديد القيمة العادلة لال
    .)١٢١٠٠٠٠٠٥٢ترخيص رقم 

 
للقيمة العادلة بناء علي المدخالت الخاصة بطريقة التقييم    ٢إن القيمة العادلة للعقاري االستثماري تم تصنيفها كمستوى  

  .المستخدمة 
 

  

 موجودات غير ملموسة   - ٩
  

خالل السنة  الموجودات غير الملموسةيما يلي الحركة على  فو آليتتمثل الموجودات غير الملموسة فى برامج حاسب 
    ديسمبر:  ٣١المنتهية في 

  

  ديسمبر   ٣١   ديسمبر   ٣١ 
 م٢٠٢٠  م ٢٠٢١ 

    التكلفة:
 ١٬٠٥٦٬٢٠٨  ١٬٩٦٢٬٢٢٢ يناير  ١الرصيد في 
 ٩٠٦٬٠١٤ --   أعمال تحت التنفيذ المحول من 
 ١٬٩٦٢٬٢٢٢ ١٬٩٦٢٬٢٢٢ ديسمبر   ٣١الرصيد في 

   
    اإلطفاء المتراكم:

 ١٢٦٬٢٩٣   ٢٨٣٬٥٨٩ يناير  ١الرصيد في 
 ١٥٧٬٢٩٦   ٢١٠٬٦٥٧ اإلطفاء خالل العام 

 ٢٨٣٬٥٨٩  ٤٩٤٬٢٤٦ ديسمبر   ٣١الرصيد في 
  

 ١٬٦٧٨٬٦٣٣   ١٬٤٦٧٬٩٧٦  صافي القيمة الدفترية:
  
 

 مخزون - ١٠

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ٥٠٬٣٥١٬٢٤٢   ٤٠٬٠٤٥٬٠٢٧ ومواد تعبئة وتغليف مواد خام 

 ٢٥٬١٥٧٬١٥٦   ٣٨٬٤٠٨٬٣٩٩ بضاعة تامة الصنع
 ١٬٩٨٨٬٨٦٦    ٢٬٥٦٧٬٨٩٨  وزيوت  مستلزماتقطع غيارو

 ٧٧٬٤٩٧٬٢٦٤   ٨١٬٠٢١٬٣٢٤ 
  
  



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢٣ 

  
  رباح أو الخسائرالعادلة من خالل األاستثمارات بالقيمة  - ١١

 استثماريةأسهم محفظة  استثمار في
ديسمبر   ٣١  

   م ٢٠٢١
ديسمبر   ٣١

 م٢٠٢٠
 ١٬١٢٠٬٧٠٣  --    عدد الوحدات المستثمر بها 

 ١٩٫٩٣١  --    (لایر) سعر الوحدة
  ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩  --    إجمالي االستثمارات

  

في السوق المالية السعودية   يتم التدوال عليهامحفظة أسهم استثمارية  االستثمار في بم   ٢٠٢٠خالل عام قامت الشركة 
 . تنوعةمجموعة شركات مل حقوق الملكية متمثلة في اإلستثمار في  (تداول)

لعقد    كابيتال  االستثمار  –يتم إدارة المحفظة من خالل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة     دارةاالوذلك وفقاً 
    .المبرم

 

في حقوق الملكية بالقيمة العادلة، وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسهم في السوق المالية    اتاالستثمار  تقييم تم  
وقد   (تداول).  المستثمرالسعودية  االسهم  جميع  بيع  عام  فيها  تم  وم٢٠٢١خالل  ذلك  ،  عن  بمبلغ نتج  محققة        أرباح 

والتي تم    لایر سعودي  ٣١٦٬٩٠٦وقد بلغت توزيعات االرباح المستلمة خالل العام مبلغ     لایر سعودي  ٦٬١٦٧٬٨٣٢
  : ديسمبر ٣١فيما يلي حركة االستثمارات للسنة المنتهية في  .لربح أو الخسارةعرضها ضمن قائمة ا

  

 ديسمبر   ٣١
 م ٢٠٢١

 ديسمبر ٣١ 
 م٢٠٢٠

 --   ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩   يناير   ١كما في   تكلفة االستثمار 
  ٣٤٬٣٨٥٬٩٧٨  ٢١٬٧٠٥٬٧٠٧   شراء وحدات استثمارية  
 )١١٬٦٧٩٬٥١٥(  )٥٠٬٢١٠٬٢٤٨(   بيع وحدات مستثمر فيها  

 ٣٥٤٬٦١٨  ٦٬١٦٧٬٨٣٢    استثمارات  بيع  من أرباح محققة 
 )٧٢٤٬٣٧٢(  --    فروقات تقييم القيمة العادلة للوحدات 

  ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩  --    ديسمبر ٣١الرصيد كما في  
  

 ذمم مدينة تجارية - ١٢

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
  ١٤٧٬٦٧٤٬٩٢٨   ١٦٠٬٠٦٧٬٣٥٨ ذمم مدينة تجارية

  ٤٢٬٧٠٥٬٢٤٧   ٥٠٬١٩٩٬٤٣٤ ) ٢٨مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح 
 ١٩٠٬٣٨٠٬١٧٥   ٢١٠٬٢٦٦٬٧٩٢  

 (٢٣٬٣٢٥٬١٤٧)  (٢٥٬٠٦٤٬٨١٧) يخصم: اإلنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية  
 ١٦٧٬٠٥٥٬٠٢٨    ١٨٥٬٢٠١٬٩٧٥ 

 : ارية اإلنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجفيما يلي بيان بالحركة في 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

    م٢٠٢٠
  ٢٣٬٣٢٥٬١٤٧  ٢٣٬٣٢٥٬١٤٧ الرصيد في بداية السنة

  --   ١٬٧٣٩٬٦٧٠  المكون خالل السنة 
  ٢٣٬٣٢٥٬١٤٧   ٢٥٬٠٦٤٬٨١٧  الرصيد في نهاية السنة

  

معلومات حول مدى تعرض الشركة لمخاطر االئتمان والسوق بما في ذلك أعمار الذمم   ٢-٢٧يعرض اإليضاح رقم  
  المدينة التجارية.

 ذمم مدينة أخرىمدفوعات مقدمة و - ١٣

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ١٧٬٩٤٢٬٧٠٣   ٢٢٬٠٧٤٬١٤٦  (*)  أرصدة مدينة - موردين

 ١٬٢٦٨٬٣٥٤  ٤٬٨٣٠٬٩٠٦  ضريبة قيمة مضافة بالصافي 
ً مصروفات مدفوعة مقدم  ٩٢٠٬٩٥٢  ١٬٧٥٠٬١٨١  ا
 ١٬٤١٩٬٧٧٣  ٢٢٧٬٥٧٢  دفعات مقدَّمة للموردين
 ١٬١١٧٬٦٠٤  --  ) ٢٠خطاب ضمان (ايضاح 

 ٦٠٬٣١٠   ٣٧٬٨٠٠ موجودات أخرى
 ٢٢٬٧٢٩٬٦٩٦   ٢٨٬٩٢٠٬٦٠٥ 

  من المورد الرئيسي للشركة. عن السنة ومات المستحقة صفي قيمة الخ رصيد يتمثل هذا ال* 



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢٤ 

  
 النقدية ومافى حكمها  - ١٤

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ٣٬٨٩٩  ٢٬٨١٥ نقد في الصندوق 

 ٩٬٨٠١٬٢٩٤  ٤٨٬٧٣٧٬٨٠٤  لدى البنوك  نقد 
 ٩٬٨٠٥٬١٩٣  ٤٨٬٧٤٠٬٦١٩ 

 رأس المال  - ١٥
:  م٢٠٢٠مليون لایر سعودي (  ١٥٠، بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل  م٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  
لایر سعودي   ١٠مليون سهم عادي) بقيمة    ١٥:  م٢٠٢٠مليون سهم عادي (  ١٥مليون لایر سعودي) مقسم إلى    ١٥٠

 لایر سعودي للسهم الواحد). ١٠: م٢٠٢٠للسهم الواحد (

 وذلك   الشركة  مالراس    بزيادة)  هــ    ١٤٤٣ربيع الثانى    ١٠الموافق(م    ٢٠٢١نوفمبر ١٥ بتاريخمجلس اإلدارة    أوصى
 على وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين    ةالمبقا  االرباح  رسملة  طريق  عن  الشركة  يلمساهم  نيهمجااسهم    منحعن طريق  

  . موافقه الجهات الرسمية ذ بعد اخ الغيرعادية العتماده العامة الجمعية على  ذلك يعرض ان
 
 

  احتياطيات أخرى - ١٦
ديسمبر    ٣١رصيد البند كما في    وبلغ  ناتجة عن إعادة قياس منافع الموظفينالاإلكتوارية  الخسائرفي    الرصيد يتمثل  
  . )لایر سعودي  ١٣٨٬١١٤ :م٢٠٢٠لایر سعودي ( ١٤٠٬٣٤٤ مبلغ م٢٠٢١

  
 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى - ١٧

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ١٬٠٢٩٬٠١٧  ١٬٢٤٦٬٦١٠ كهرباء  –مصروفات مستحقة 

 ٩٧١٬٢٤٧   ٧٦٥٬٧٢٤  مستحقة   حوافز
 ٤٩٩٬٠٠٠  ٦٣٨٬٠٠٠  ) ٢٨وبدالت مجلس اإلدارة واللجان بالشركة (إيضاح  مكافآت 

  ٤٠٥٬٢٥٠   ٤٩٨٬٤١٢ إستشارات –مصروفات مستحقة 

 ٤٠٢٬٥٩٦  ٤٨٤٬١٠٣   تذاكر سفر   مستحقات 
 ٣٣٩٬٩٧٠  ٣٩٩٬٩٥٥ إجازات    مستحقات 

 ٢٤٥٬٩٠٣  ٥٤٬٤٨٩ عمالء  ال مندفعات مقدمة 
  ٧٦٩٬٥٦٠   ١٠٬٣٥٠  مفوترة غير بضاعة -  مستحقة مصروفات

 ١٬١٥٥٬١٤٢  ٢٬٠٩١٬٠٦٥ أخرى  
 ٥٬٨١٧٬٦٨٥  ٦٬١٨٨٬٧٠٨ 

 قروض - ١٨
 قروض قصيرة األجل   أ)

 
  ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ١٦٢٬٠٦٩٬٦٦٦   ١٦٦٬٣١٣٬٨٠٢ قروض قصيرة األجل (*) 

 ١٦٢٬٠٦٩٬٦٦٦  ١٦٦٬٣١٣٬٨٠٢ 

، ولم تستخدم بشكل رئيسي لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة  قصيرة األجل  (*) يتم إستخدام هذه القروض
  .  في تمويل التوسعات الرأسمالية قصيرة األجل هذه القروض ةالشرك

  

  

  

  

  

  



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢٥ 

  قروض (يتبع)  -١٨
 قروض طويلة األجل  ب) 

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ٣٢٬٨٢١٬٥٩٣   ١٢٬٩٢٩٬٢٥٧ بنوك محلية

 ٥٦٬٦٣٠٬٠٠٠   ٤٨٬٢٨٠٬٠٠٠ صندوق التنمية الصناعية السعودي
 ٨٩٬٤٥١٬٥٩٣   ٦١٬٢٠٩٬٢٥٧ 

 (١٬٥٥٦٬٣٢٧)  (١٬٣٣٢٬٠٣٨) فوائد مؤجلة    ناقصاً: 
 ٨٧٬٨٩٥٬٢٦٦   ٥٩٬٨٧٧٬٢١٩ 

    تم عرضها في قائمة المركز المالي كما يلي:
 ٤٨٬١٧٧٬٢٢٠   ٢٣٬١٥٣٬٢٨٠ الجزء غير المتداول ضمن المطلوبات غير المتداولة 

 ٣٩٬٧١٨٬٠٤٦   ٣٦٬٧٢٣٬٩٣٩ الجزء المتداول ضمن المطلوبات المتداولة 
 ٨٧٬٨٩٥٬٢٦٦   ٥٩٬٨٧٧٬٢١٩ 

  ٢٤٩٬٩٦٤٬٩٣٢   ٢٢٦٬١٩١٬٠٢١ إجمالي القروض

تبلغ  مصنع الشركة بقيمة دفترية  الت ب آومضمون مقابل أراضي ومباني    يقرض صندوق التنمية الصناعية السعود إن  
لایر سعودي)      ٩٥٬٦٣٥٬٢٢٦:  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  م٢٠٢١ديسمبر    ٣١لایر سعودي كما في    ١١٣٬٦٤٣٬٨٥٨

  ) ٧(إيضاح  سنوات. ٥الى  ١وتستحق السداد خالل فترة من  
 إجمالي الحركة في القروض    ج)

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ٢٤١٬٩٦٢٬٦٥٢   ٢٤٩٬٩٦٤٬٩٣٢ يناير  ١الرصيد كما في  

 ٣٥٥٬٧٤٢٬٣٧٢   ٥٨٩٬٨٤١٬٩٠٠ متحصالت من قروض
(٣٥٢٬٢٧٤٬٣٣٩) (٦١٩٬٠٣٥٬٩٥٦) سدادات قروض 

 ٩٬٨٨٦٬٧٦٣   ٧٬٦١٥٬٤٣٥ تمويل  تكاليف
 (٥٬٣٥٢٬٥١٦)  (٢٬١٩٥٬٢٩٠)  تمويل (مدفوعة) تكاليف

  ٢٤٩٬٩٦٤٬٩٣٢    ٢٢٦٬١٩١٬٠٢١  ديسمبر ٣١الرصيد كما في  

 اتفاقيات التسهيالت البنكية   د) 
حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية وقروض طويلة وقصيرة األجل واعتمادات مستندية بسقف   -

بموجب اتفاقيات مرابحة وتورق مليون لایر سعودي. وقد تم الحصول على هذه التسهيالت    ٣٠٠٫٧تمويلي قدره  
الر النفقات  ومتطلبات  التوسعات  وبعض  العامل  المال  رأس  لتمويل  التسهيالتوذلك  تبلغ  عتمادات إلوا  أسمالية. 

 ٦١٫٥ م٢٠٢٠( يون لایر سعوديمل ٢٣٫٣٩مبلغ  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١غير المستخدمة كما في و المفتوحة مستنديةال
. تشتمل اتفاقيات  شركة. إن اتفاقيات التسهيالت االئتمانية مضمونة بسندات ألمر صادرة من قبل المليون لایر سعودي)

تتطلب حد أدنى من القيمة الصافية وبعض    وأمورأخرى  توزيعات األرباح قيود على  ب  تتعلق التسهيالت على تعهدات  
لتجاوز أحد   البنك من  على موافقةفي بداية العام    الشركة  حصلتقد  و  النسب المالية التي يجب االحتفاظ بها وفقاً لذلك.

 .التعهدات البنكية
 

في   المنتهية  السنة  خالل  م  م٢٠٢١ديسمبر    ٣١تم  التمويل  اتفاقيات  إلى    ع تجديد  تصل  بقيم  المحلية  البنوك  بعض 
وتمويل التوسعات  مليون لایر سعودي وذلك بهدف شراء واستيراد مواد خام وتمويل رأس المال العامل    ٢٢٧٫٩٣

 صادرة من قبل الشركة.. تم تجديد هذه االتفاقيات بضمان سندات ألمر سماليةأالر
كما في     مويل رأس المال العامللت  السعوديحصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من صندوق التنمية الصناعية    -

 ). مليون لایر سعودي ٣٣٫٥٠:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٤٫٥٠بمبلغ  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل قد يؤدي الى إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة تشتمل القروض على تعهدات معينة. إن  

بمراقبة التعهدات بصورة شهرية وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثه في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات 
  زمة لضمان االلتزام.الال
 

  . اإلسالمية الشريعة  أحكام مع متوافقة قروض  هي أعاله إليها المشار القروض  كافة
  
 

 
 



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢٦ 

 منافع الموظفين  - ١٩
 

 التوصيف العام لخطط المنافع المحددة للموظفين:
َ يتعين على الشركة سداد مكافأة نهاية الخدمة (خطط المنافع المحددة)   لنظام العمل السعودي. تتمثل مكافأة نهاية    وفقا

الخدمة في نصف راتب آخر شهر في أول خمس سنوات من الخدمة بما في ذلك أجزاء السنة، باإلضافة إلى راتب  
في حال إنهاء خدمة الموظف أو   آخر شهر بالكامل مقابل كل سنة متبقية/ الحقة في الخدمة بما في ذلك أجزاء السنة

  . التقاعد 
  

 ية التقييم واالفتراضات الرئيسية للدراسة اإلكتوارية: منهج
"منافع الموظفين"، تم استخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة لتحديد   ١٩تماشياً مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي  

التزامات الخطة. وبموجب هذه الطريقة، تحسب التكلفة المتوقعة للمنفعة لكل استحقاق يستحقه أعضاء الخطة الذين 
وطول مدة الخدمة في تاريخ التقييم، ويتم احتساب المكافأة على أساس هم في الخدمة. تعتمد التكلفة المتوقعة للمنفعة  

ن إلتزامات الخطة هي القيمة اإلكتوارية الحالية للمزايا المستحقة  إآخر راتب يتوقع أن يستلمه الموظف في سن التقاعد.  
  المتوقعة لجميع الموظفين الذين هم على رأس عملهم في تاريخ التقييم. 

 اإلفتراضات الرئيسية
، يجب أن تكون االفتراضات اإلكتوارية غير متحيزة ومتوافقة مع بعضها البعض.  ١٩وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  

إن االفتراضات تمثل أفضل تقدير للشركة للمتغيرات التي ستحدد التكلفة النهائية لتقديم التكلفة النهائية لمكافأة نهاية  
 ت األساسية المستخدمة هي كما يلي: الخدمة. إن االفتراضا

لنظام العمل في المملكة العربية السعودية. وال يتم تمويل خطط  تقوم الشركة بإدارة خطط منافع نهاية الخدمة وفقاً 
 استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة. 

 

 الحركة في إلتزام منافع الموظفين  ١-١٩
 االفتتاحية مع األرصدة الختامية اللتزام المنافع المحددة:يعرض الجدول التالي تسوية األرصدة 

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ١٬٣٣٢٬٦٩٥  ١٬٩٢٠٬٩٤٣ الرصيد في بداية السنة

    المدرج في قائمة الربح أو الخسارة 
 ٣٨٤٬٠٩٢  ٤٦٨٬١٤٦  تكلفة الخدمة الحالية

  ٥٥٬٠٠٩   ٦٧٬٤٢٩  تكلفة الفائدة 
  )١٧٬٧٧٧(   )٤٢٬٥٤١(  (المسدد) خالل السنة

  ٤٢١٬٣٢٤   ٤٩٣٬٠٣٤  
    المدرج في الدخل الشامل اآلخر 

 ١٦٦٬٩٢٤  ٢٬٢٣٠ خسائرالتقييم االكتواري  
 ١٬٩٢٠٬٩٤٣  ٢٬٤١٦٬٢٠٧الرصيد في نهاية السنة

  

 االفتراضات اإلكتوارية   ٢-١٩
 تاريخ التقرير (معبر عنها كمتوسط مرجح): فيما يلي اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية في 

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
  ٪٣٬٠٠  ٪٣٫٢٥  معدل الخصم

 ٪٥٬٠٠  ٪٥٫٠٠  النمو المستقبلي في الرواتب
 استندت االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية إلى االحصاءات المنشورة وجداول الوفيات. 

 

 تحليل الحساسية    ٣-١٩
إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير إلحدى اإلفتراضات اإلكتوارية ذات العالقة مع افتراض بقاء  

 اإلفتراضات األخرى ثابتة قد تؤثر على إلتزامات المنافع المحددة بالمبالغ التالية المبينة أدناه:
 م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ 
  نقص زيادة   نقص زيادة  

 ٢٬٢٠٢٬٥٣٢ )١٬٦٨٩٬٣٠٩(  ٢٬٧٤٥٬٩٩١ (٢٬١٤٢٬٧٩٢) ٪) ١معدل الخصم (تغير بنسبة 
 )١٬٦٩١٬٣٣٤( ٢٬١٩٣٬٧٦٠  (٢٬١٤٤٬٥٩٠) ٢٬٧٣٦٬٦٠٨٪)١معدل النمو المستقبلي في الرواتب (تغير بنسبة  

للتدفقات النقدية المتوقعة بموجب الخطة، إال أنه يوفر  على الرغم من أن التحليل ال يأخذ في الحسبان التوزيع الكامل  
  تقديراً تقريبياً لحساسية اإلفتراضات المبينة. 



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢٧ 

  مخصص الزكاة - ٢٠
 

بالربط (الهيئة)    والضريبة والجماركزكاة  ال  هيئةم، وقامت  ٢٠١٥م الى  ٢٠١٢عوام من  تم تقديم االقرارات الزكوية لأل ١-٢٠
األ هذه  بمبلغ  على  للجان سعودي  لایر  ١٬٠٢٦٬٣٧٥عوام  العامة  االمانة  لدى  منظورة  االعتراضات  هذه  تزال  وال   ،

مبلغ هذه الربوط الزكوية، وتعتقد   يجمالإالضريبية حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية، كما ان الشركة كونت مخصص ب
 ن نتائج هذه االعتراضات ستكون لصالحها.أالشركة ب

 

م وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالربط على هذه ٢٠١٨م الى  ٢٠١٦عوام من  تم تقديم االقرارات الزكوية لأل ٢-٢٠
لایر سعودي، وقامت الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية لهذه األعوام خالل الفترة    ١١٬٠٨٣٬٠٦٣األعوام بمبلغ  

 ٣٬٥٨٦٬٩٢٦سة االعتراض بمبلغ  النظامية، وقامت الهيئة بقبول االعتراض جزئياً وبالتالي إصدار ربط معدل بعد درا
 لایر سعودي، وافقت الشركة على الربط المعدل وقامت بسداد المستحق بموجب الربط المعدل. 

  
م من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربط زكوي عن السنوات المالية المنتهية  ٢٠٢١اكتوبر    ١٣استلمت الشركة بتاريخ   ٣-٢٠

مليون لایر سعودي،   ٣٫٥مطالبة الشركة بدفع مبالغ زكوية إضافية بقيمة      تضمنم والذي  ٢٠٢٠م و٢٠١٩ديسمبر    ٣١في  
نتجت هذه الفروق الزكوية بصورة جوهرية من افتراض الهيئة بأن القروض قصيرة األجل هي عبارة عن قروض دوارة  

 تندات الثبوتية المتاحة لديهاوبالتالي هي بمثابة قروض طويلة األجل وال تتفق إدارة الشركة مع هذا اإلفتراض وفقاً للمس
اللجان   امام  المكلفين  نظر  وجهة  تأييد  تم  حيث  الشركة  لحالة  مماثلة  حاالت  هناك  أن  وخاصة  نظرها  لوجة  والمؤيدة 

المتاحة  الضريبية،   والحقائق  سبق  ما  على  لهذه      وبناءاً  الزكوية  الربوط  على  باالعتراض  الشركة  قامت  الشركة،  لدى 
م استلمت الشركة من الهيئة اشعارات تعديل والخاص بالربط ٢٠٢٢فبراير    ١٤وبتاريخ   ة النظامية.األعوام خالل الفتر

 زكوية مبالغ بدفع الشركة مطالبة  والمتضمن م٢٠٢٠م و٢٠١٩ ديسمبر ٣١ في المنتهية المالية الزكوي عن السنوات
بط الهيئة المعدل وتصعيد الموضوع الى ، وستقوم الشركة باالعتراض على ر سعودي لایر  مليون  ٣٫٤٨ بقيمة إضافية

ً  المعدل الهيئة ربط مع تتفق ال الشركة إدارة االمانه العامة للجان الضريبية خالل الفترة النظامية حيث ان  للمستندات وفقا
وقد  المتاحة الثبوتية والوثائق  ١٬٨   بمبلغ  اضافي زكاة مخصص بتكوين الشركة قامت لديها كما تم االشارة اليه سابقاً 
   مقدمة كدفعة سعودي لایر  الف ٨٨٣ مبلغ بسداد  قامت  الشركة ان الى باالضافه الربط هذا مقابل سعودي لایر مليون

 .الهيئة لدى االعتراض تقديم عند  (للهيئة)
 

  

، وقد تم سداد الزكاة المستحقة بناًء على هذا االقرار، وقد صدرت شهادة  م٢٠٢٠لعام    يقدمت الشركة االقرار الزكو ٤-٢٠
 م.٢٠٢٢ابريل  ٣٠وهى صالحة حتى  م٢٠٢٠الزكاة لهذا العام 

 

 ساب مخصص الزكاة للسنة الحالية كما يلي: تحإتم  ٥-٢٠

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ٣٢٤٬٦٣١٬١٦٥  ٣٢٢٬٧٢١٬٦٠٨ األخرى حقوق الملكية والمخصصات االفتتاحية والتسويات 

 (٢٤٤٬٦٧٣٬٧٥٦)  (٢٢٣٬٣٧٩٬٤٨٢) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
 ٧٩٬٩٥٧٬٤٠٩   ٩٩٬٣٤٢٬١٢٦  اإلجمالي

 ٤٧٬٣٦٧٬١٤١  ٧٢٬٩٤٤٬٢٠٥ الربح الزكوي للسنة
 ١٢٧٬٣٢٤٬٥٥٠  ١٧٢٬٢٨٦٬٣٣١ وعاء الزكاة

 

 الزكاة خالل السنة:فيما يلي بيان بالحركة في مخصص  ٦-٢٠

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ٤٬٦٦٠٬٦٦٤  ٤٬٢٧١٬٦٠٠ الرصيد في بداية السنة
 ٣٬٢٤٥٬٢٢٧  ٤٬٣٠٧٬١٥٨ المكون خالل السنة

 )٤٧٦٬٥٦٧(  ٧٧٬٤٨٧  تسويات  
 ٣٬٥٨٦٬٩٢٦   ١٬٨٠٠٬٠٠٠  عن سنوات سابقة  فروق ربط زكوية

 ٦٬٣٥٥٬٥٨٦  ٦٬١٨٤٬٦٤٥  الخسارة والدخل الشامل اآلخرالمحمل على قائمة الربح أو 
 )٦٬٧٤٤٬٦٥٠(  )٣٬١٦٣٬٤٨١( مبالغ مدفوعة خالل السنة 
 ٤٬٢٧١٬٦٠٠  ٧٬٢٩٢٬٧٦٤ الرصيد في نهاية السنة

      
  
 



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢٨ 

 تكلفة المبيعات  - ٢١
 ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
 م٢٠٢٠  م ٢٠٢١ 

 ٢٩٦٬٣٣٥٬٨٢١   ٤٠٣٬٠٥٤٬٦٩١ تكلفة مواد خام 
 ٢٧٬٢٠٦٬٩١٣  ٢٨٬٢٠٤٬٣١٣  إستهالك
 ١٢٬٥٧٠٬٦٥٩  ١٣٬٩٩٨٬١٠٣  كهرباء  

 ٧٬٨٣٨٬٦٧٠  ٨٬٨٦٣٬٣٠٤ رواتب وتكاليف مرتبطة بها 
 ٦٬٧١٣٬٠٠٩  ٧٬٠٦٤٬٨٧٠ أخرى  

 ٣٥٠٬٦٦٥٬٠٧٢  ٤٦١٬١٨٥٬٢٨١ 

 مصروفات بيع وتوزيع  - ٢٢
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 م٢٠٢٠  م ٢٠٢١ 

 ٧٬٤٤٩٬٨٧٣  ٧٬٣٢٨٬٨٨٨ مصروفات نقل 
 ٦٨٢٬٥٠٦  ٧٧١٬٢٩١  رواتب وأجور 
 ١٨٣٬١١٦  ١١٢٬٠٠٠ عموالت بيعية  

 ٢٦٬٦٢٠  ١٨٬٢٣٥  إستهالك
 ٩٤٣٬٥٣٩  ٩٣٩٬٩٥٨ مصروفات أخرى

 ٩٬٢٨٥٬٦٥٤  ٩٬١٧٠٬٣٧٢ 

 مصروفات عمومية وإدارية - ٢٣
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 م٢٠٢٠  م ٢٠٢١ 

 ٣٬٦٥٥٬٦٢٥  ٣٬٦٥٦٬٨٢٩ وأجور رواتب 
 ١٬٣٧١٬٢٨٣  ١٬٠٤١٬٠٥٧ أتعاب مهنية استشارات و

  ٤٩٩٬٠٠٠   ٦٣٨٬٠٠٠  كافآت وبدالت مجلس اإلدارة واللجان بالشركة م
 ٤١٨٬٤٦٩  ٣٧٠٬٨٩٥   وإطفاء إستهالك

 ١٣٩٬٦٩٥  ٣١٦٬١٠٤ بضاعة تالفة 
 ١٬١٠٧٬٥٩٣  ١٬٣٠٣٬٢٨٠ مصروفات أخرى

 ٧٬١٩١٬٦٦٥  ٧٬٣٢٦٬١٦٥ 
  

   رباح األتوزيعات  - ٢٤

هـ بناًء على توصية  ١٤٤١رمضان    ١٤م الموافق  ٢٠٢١ابريل    ٢٦وافقت الجمعية العامة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ  
  ١٥أرباح نقدية بمبلغ    عيه بتوز١٤٤٢رجب    ١٢م الموافق  ٢٠٢١فبراير    ٢٤  خيمجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتار
مليون لایر سعودي   ١١٬٢٥٠م :  ٢٠٢٠لكل سهم.  (   يلایر سعود   ١م بواقع  ٢٠٢٠مليون لایر سعودي عن العام المالي  

    لایر لكل سهم).  ٠٫٧٥بواقع 

هــ بتوزيع أرباح نقدية تبلغ    ١٤٤٣الثانى    يع رب  ١٠الموافق  م   ٢٠٢١نوفمبر ١٥ بتاريخ   بالتمرير مجلس اإلدارة    أوصى
 ه المقيد   سهماال   لمالكى  تصرف  ان  علىلایر لكل سهم .    ١٫٥م بواقع    ٢٠٢١مليون لایر سعودى عن العام المالى    ٢٢٬٥
 . الحقا إنعقادها موعد  عن يعلن سوف والتىالشركة  يمساهمل العامة الجمعية إنعقاد  يوم يلى تداول  يوم  انىث  بنهاية

  

 والتزامات أخرى  المحتملة لتزاماتواال  الرأسمالية اإلرتباطات - ٢٥

يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عند وجود إلتزام سيتأكد فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس  
يكون من المحتمل االلتزامات بصورة موثوقة فيها. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما  

 تحقيق منافع اقتصادية.

ديسمبر    ٣١كما في    لایر سعودي  ٤٨٬٧٣٥٬٣٧١المغطاة  بلغت االلتزامات المحتملة المتعلقة باالعتمادات المستندية غير  
 لایر سعودي).  ٤٦٬١٩٨٬٣٤٠:  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١( م٢٠٢١

  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١سعودي كما في    لایر  ١٬٣٠٢٬٧٥٠التنفيذ ت الرأسمالية المتعلقة بمشروعات تحت  رتباطا بلغت اإل
  لایر سعودي).  ١٬٨٨١٬٥١٣: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١، (إنتاج جديد  في التعاقد على خط  يوالمتمثلة بشكل رئيس

 .الممنوحة للشركةلقروض مر بكامل قيمة األتوجد لدى الشركة إلتزامات بكامل قيمة سندات  



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٢٩ 

 ربحية السهم - ٢٦

 ربحية السهم األساسية والمخفضة
العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح    سنةللالربحية    بتقسيم تم احتساب ربحية السهم األساسية  

 لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
 

 

ديسمبر   ٣١  
  م ٢٠٢١

 
ديسمبر   ٣١

  م٢٠٢٠
 ٤٠٬٥٧٢٬٤٥٤  ٦٤٬٥٧١٬٦٨٣  ربح السنة

     سهم عدد األ
  ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ) ١٥المتوسط المرجح لعدد األسهم (ايضاح 

 ٢٫٧٠  ٤٫٣٠  *ربحية السهم االساسية والمخفضة (لایر سعودي)

 ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة.       * 
  

 التصنيف المحاسبي والقيم العادلة  -األدوات المالية  - ٢٧

بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين  القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل  
المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام  

   في إحدى الحاالت التالية:

  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو   •
 األكثر تفضيالً للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسي.  في السوق  •

 

  يجب أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر تفضيالً متاحاً للشركة. 
 

تقاس القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون لتسعير أصل أو التزام وذلك على فرضية  
 عون ألفضل منفعة اقتصادية. أن المتعاملين يس

 

يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام 
األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى  

 وأفضل مستوى له.
 

الشركة طرق التقييم المالئمة للظروف والتي تم توفير معطيات كافية لها لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام   تستخدم
  المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 

بالقيمة العادلة في القوائم المالية ضمن التسلسل تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها  
الهرمي للقيمة العادلة. والمبين كما يلي، استناًدا إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة  

 ككل: 
 : أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.١المستوى 
: قياس القيمة العادلة باستخدام مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى األول الذي يمكن  ٢المستوى  

 مالحظته إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. 
قابلة    لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير  ةالحد األدنى من المدخالت الالزمقياس القيمة العادلة بإستخدام  :  ٣المستوى  

 للمالحظة).
لمعترف بها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متكرر، باستخدام المؤشرات ابالنسبة للموجودات والمطلوبات  

، تقوم الشركة بتحديد إذا ما كان قد حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل  ٢و  ١الخاصة بالمستويين  
بناًء على أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام) في تاريخ نهاية كل فترة  إعادة تقدير التصنيف (

 تقرير. 
ومخاطر  وسمات  طبيعة  إلى  استناًدا  والمطلوبات  الموجودات  فئات  الشركة  حددت  العادلة،  القيمة  إفصاحات  لغرض 

 موضح أعاله. األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو 
  

يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام  
المتدرج للقيمة العادلة. وال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها  

 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. بالقيمة 
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 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٣٠ 
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       م٢٠٢١ديسمبر  ٣١       
  القيمة العادلة         القيمة الدفترية    
 

  القيمة العادلة  
    

  التكلفة المطفأة 
  

  اإلجمالي 
  المستوى   

١    
المستوى 

٢    
المستوى 

٣  
    

  اإلجمالي 
                       الموجودات المالية 
 ١٨٥٬٢٠١٬٩٧٥   --    --    --    ١٨٥٬٢٠١٬٩٧٥   ١٨٥٬٢٠١٬٩٧٥   --   ذمم مدينة تجارية 

  ٤٨٬٧٤٠٬٦١٩   --    --    --     ٤٨٬٧٤٠٬٦١٩    ٤٨٬٧٤٠٬٦١٩   --   النقد وما في حكمه 
  --    --     --   --   --   --   --   العادلة من خالل األرباح أو الخسائر استثمارات بالقيمة 

  ٢٢٬٠٧٤٬١٤٦   --    --    --     ٢٢٬٠٧٤٬١٤٦    ٢٢٬٠٧٤٬١٤٦   --   )  ١٣أرصدة مدينة (إيضاح –موردين 
  ٢٥٦٬٠١٦٬٧٤٠  --   --   --     ٢٥٦٬٠١٦٬٧٤٠   ٢٥٦٬٠١٦٬٧٤٠  --   اإلجمالي  

                المطلوبات المالية 
 ١٦٦٬٣١٣٬٨٠٢   --    --    --   ١٦٦٬٣١٣٬٨٠٢   ١٦٦٬٣١٣٬٨٠٢   --   قصيرة األجل  قروض
 ٢٣٬١٥٣٬٢٨٠   --    --    --    ٢٣٬١٥٣٬٢٨٠   ٢٣٬١٥٣٬٢٨٠   --   طويلة األجل قروض 
 ٣٦٬٧٢٣٬٩٣٩   --    --    --    ٣٦٬٧٢٣٬٩٣٩   ٣٦٬٧٢٣٬٩٣٩   --   الجزء المتداول  –قروض 

 ٢٣٬١٠٤٬٣٠٠   --    --    --   ٢٣٬١٠٤٬٣٠٠  ٢٣٬١٠٤٬٣٠٠  --   ذمم دائنة تجارية 
  ٢٤٩٬٢٩٥٬٣٢١  --   --   --    ٢٤٩٬٢٩٥٬٣٢١   ٢٤٩٬٢٩٥٬٣٢١  --   اإلجمالي  

 

       م٠٢٠٢ديسمبر  ٣١       
  القيمة العادلة         القيمة الدفترية    
 

  القيمة العادلة  
    

  التكلفة المطفأة 
  

  اإلجمالي 
  المستوى   

١    
المستوى 

٢    
المستوى 

٣  
    

  اإلجمالي 
                       الموجودات المالية 
 ١٦٧٬٠٥٥٬٠٢٨   --    --    --    ١٦٧٬٠٥٥٬٠٢٨   ١٦٧٬٠٥٥٬٠٢٨   --  ذمم مدينة تجارية 

  ٩٬٨٠٥٬١٩٣   --    --    --     ٩٬٨٠٥٬١٩٣    ٩٬٨٠٥٬١٩٣   --  النقد وما في حكمه 
  ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩   --     --   ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩  ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩  --   ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٧٬٩٤٢٬٧٠٣   --    --    --     ١٧٬٩٤٢٬٧٠٣    ١٧٬٩٤٢٬٧٠٣   --  )  ١٣أرصدة مدينة (إيضاح –موردين 
  ٢١٧٬١٣٩٬٦٣٣  --   --   ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩    ٢١٧٬١٣٩٬٦٣٣   ١٩٤٬٨٠٢٬٩٢٤  ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩  اإلجمالي  

                المطلوبات المالية 
 ١٦٢٬٠٦٩٬٦٦٦   --    --    --   ١٦٢٬٠٦٩٬٦٦٦   ١٦٢٬٠٦٩٬٦٦٦   --  قصيرة األجل  قروض
 ٤٨٬١٧٧٬٢٢٠   --    --    --    ٤٨٬١٧٧٬٢٢٠   ٤٨٬١٧٧٬٢٢٠   --  طويلة األجل قروض 
 ٣٩٬٧١٨٬٠٤٦   --    --    --    ٣٩٬٧١٨٬٠٤٦   ٣٩٬٧١٨٬٠٤٦   --  الجزء المتداول  –قروض 

 ٢٩٬٦٢١٬٦٠٠   --    --    --   ٢٩٬٦٢١٬٦٠٠  ٢٩٬٦٢١٬٦٠٠  --  ذمم دائنة تجارية 
  ٢٧٩٬٥٨٦٬٥٣٢  --   --   --    ٢٧٩٬٥٨٦٬٥٣٢   ٢٧٩٬٥٨٦٬٥٣٢  --  اإلجمالي  

  
 الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية:تتعرض 

 مخاطر االئتمان؛ 
  مخاطر السيولة 
  مخاطر السوق 
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 اإلطار العام إلدارة المخاطر   ١-٢٧

 
 مجلس اإلدارة   

يكون مجلس إدارة الشركة مسئوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. يكون 
 مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشركة. 

 
ع الحدود والضوابط  يتم وضع سياسات الشركة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووض 

المالئمة للمخاطر باإلضافة إلى مراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة  
من خالل معايير   في ظروف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة  منتظمة لتعكس التغيرات  المخاطر بصورة 

الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللها يدرك جميع  وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة بها إلى  
 الموظفين أدوارهم والتزاماتهم. 

 
 لجنة المراجعة  

تتولى لجنة المراجعة بالشركة اإلشراف على كيفية قيام اإلدارة بمتابعة مدى االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة  
ية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها  إلدارة المخاطر باإلضافة إلى مراجعة مدى فاعل

 الشركة. 
 

 فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وطرق التقليل منها بواسطة اإلدارة:
 

 مخاطر االئتمان   ٢-٢٧
ف المقابل عن الوفاء  تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال عجز العميل أو الطر

بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصورة أساسية من مستحقات الشركة من العمالء. القيمة العادلة للموجودات المالية تمثل  
 الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان. 

 
ة تضع باعتبارها  يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل. إال أن اإلدار

أيًضا العوامل التي قد يكون لها تأثير على مخاطر االئتمان لقاعدة العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العميل  
 والدول التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم. 

 
كل عميل جديد على حدة للتحقق من قدرته االئتمانية قبل  قييم  قام مجلس اإلدارة بإنشاء سياسة ائتمان يتم بموجبها ت

لخارجية في حال توفرها وفي بعض  . تشتمل مراجعة الشركة على التصنيفات االتعاقد معه وقبوله كعميل لدى الشركة
 حاالت المرجعيات البنكية. 

ريق وضع حد أقصى لفترة تسعى الشركة إلى الحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية عن ط
 يوماً للعمالء.  ١٢٠السداد تكون 
للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية    أفضل تقديرمخصص لالنخفاض في القيمة يمثل    لدى الشركة

 ). ١٢(إيضاح 
مليون لایر سعودي) من إجمالي    ٢١٧٬١:  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ٢٥٦٬٠١هناك موجودات بمبلغ  

البالغة   (  ٥٦٧٬٢٦الموجودات  سعودي  لایر  خاضعة    ٥٤٤٬٠٩:  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون  سعودي)  لایر  مليون 
لمخاطر االئتمان. إن التركيزات الهامة لمخاطر الشركة حسب القطاع والمنطقة الجغرافية تم تقييمها في اإليضاحات  

  . ٢-٢٩و  ١-٢-٢٧
 

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
١٦٧٬٠٥٥٬٠٢٨  ١٨٥٬٢٠١٬٩٧٥ ذمم مدينة تجارية
 ٩٬٨٠٥٬١٩٣  ٤٨٬٧٤٠٬٦١٩ نقد وما في حكمه

  ٢٢٬٣٣٦٬٧٠٩   --   استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ١٧٬٩٤٢٬٧٠٣   ٢٢٬٠٧٤٬١٤٦  ) ١٣إيضاح ( أرصدة مدينة –موردين 

 ٢١٧٬١٣٩٬٦٣٣ ٢٥٦٬٠١٦٬٧٤٠
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 الجودة االئتمانية للموجودات المالية  ١-٢-٢٧

         لایر سعوديمليون  ٤٣٬٩ رصيد بمبلغ، م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في تتضمن أرصدة الذمم المدينة التجارية 
 . عميلين من عمالء الشركةاكبر  يخص لایر سعودي) مليون  ٤٢٬٥: م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(

 
 ، كان تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية كما يلي: م٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 

 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١
 ديسمبر ٣١ 

 م٢٠٢٠
 ٨٩٬٨٨١٬١٥٩  ١٢٥٬٥٨٢٬٨٥٧ متداولة (ليست متأخرة) 

 ٤٤٬٦٦٠٬٣٣٨  ٤٣٬٩٦٥٬٢٣٨ يوم   ٩٠-١
 ٢٦٬٩٩٣٬٠٢٩  ١٥٬١٤٨٬٧٨٠ يوم    ١٨٠-٩١
 ١٢٬٦٢٥٬٠٣٠  ٦٬٧٧٨٬٨٨٠ يوم   ٢٧٠-١٨١من 
 ٢٬٢٤١٬٧٧٠  ١٬٨٣٠٬٨٨٤ يوم   ٣٦٠-٢٧١من 

  ١٣٬٩٧٨٬٨٤٩   ١٦٬٩٦٠٬١٥٣  يوم   ٣٦٠أكثر من من 
  ١٩٠٬٣٨٠٬١٧٥  ٢١٠٬٢٦٦٬٧٩٢ الرصيد  

ما تزال قابلة للتحصيل   ٩٠ترى اإلدارة أن المبالغ التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها والمتأخرة ألكثر من   يوماً 
السداد السابق والتحليل الشامل للمخاطر االئتمانية للعميل بما في ذلك التصنيفات االئتمانية  بالكامل استناًدا إلى سلوك  

ألكثر    المتأخرة  ذلك تقوم الشركة بتكوين مخصص بالكامل لجميع األرصدةوك  األساسية للعميل، في حال كانت متاحة
 لایر سعودي   ٢٥٫٠٦٤٫٨١٧تحصيلها  رصيد مخصص ديون مشكوك في  بلغ  .  يوم)  ٢٧٠:  م٢٠٢٠(  يوم  ٣٦٠  من

 )لایر سعودي ٢٣٫٣٢٥٫١٤٧ م٢٠٢٠( . )١٢(ايضاح   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
 

:  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في    كما   سعودي  مليون لایر  ٤٨٫٧قدره  تحتفظ الشركة بنقد وما في حكمه  
 .مليون لایر سعودي) لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد  ٩٫٨

 
 مخاطر السيولة  ٣-٢٧

 
المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم  تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها  

تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة الشركة في إدارة مخاطر السيولة، 
وذلك بالتأكد، قدر المستطاع، بأن لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها حال استحقاقها خالل الظروف العادية وغير 

 دون تكبد خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة الشركة.  العادية،
 

تهدف الشركة أن يكون مستوى النقد وما في حكمه أكبر من التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة المرتبطة بالمطلوبات 
مستوى التدفقات النقدية يوماً قادمة. كما تقوم الشركة بمراقبة    ٩٠المالية (بخالف الذمم الدائنة التجارية) على مدى  

الداخلة المتوقعة على الذمم المدينة التجارية واألخرى مع التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة على الذمم الدائنة التجارية  
 واألخرى.  

 
ديسمبر    ٣١سعودي (  مليون لایر  ٢٣٫٣٩تبلغ  مستخدمة  غير  و  مفتوحةعتمادات مستندية  إولدى الشركة تسهيالت بنكية  

  .)د   - ١٨(إيضاح  مليون لایر سعودي) كما في تاريخ قائمة المركز المالي للوفاء بمتطلبات السيولة ٦١٫٥: م٢٠٢٠
 

   



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٣٣ 

  

 (يتبع)  التصنيف المحاسبي والقيم العادلة -األدوات المالية  - ٢٧
  

  . م٢٠٢١ديسمبر  ٣١فيما يلي تحليالً لالستحقاقات التعاقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للشركة كما في 
 

 ديسمبر ٣١
 م٢٠٢١

 أقل من سنة
 واحدة 

 من سنة إلى    
 سنوات ٣

  ٣ أكثر من 
 سنوات

فوائد مستحقة  
 لفترات مستقبلية 

إجمالي االتفاقيات  
 التعاقدية 

 
 الدفترية القيمة 

             
مطلوبات مالية غير 

  مشتقة 
 
          

 ٢٢٦٬١٩١٬٠٢١ ٢٢٨٬٥٨٨٬٢٣٦  ٢٬٣٩٧٬٢١٥  ٨٬١٩٠٬٠٠٠  ١٤٬٩٦٣٬٢٨٠   ٢٠٣٬٠٣٧٬٧٤١ قروض 
 ٢٣٬١٠٤٬٣٠٠  ٢٣٬١٠٤٬٣٠٠  --  --  --   ٢٣٬١٠٤٬٣٠٠ ذمم دائنة تجارية  

مصروفات مستحقة 
 وذمم دائنة أخرى

٦٬١٨٨٬٧٠٨ 
 
 --  --  --  ٦٬١٨٨٬٧٠٨  ٦٬١٨٨٬٧٠٨ 

 ٢٥٥٬٤٨٤٬٠٢٩ ٢٥٧٬٨٨١٬٢٤٤  ٢٬٣٩٧٬٢١٥  ٨٬١٩٠٬٠٠٠  ١٤٬٩٦٣٬٢٨٠   ٢٣٢٬٣٣٠٬٧٤٩ 
 

 ديسمبر ٣١
 م٢٠٢٠

أقل من سنة 
 واحدة 

 من سنة إلى   
 سنوات ٣

  ٣ أكثر من 
 سنوات

فوائد مستحقة  
 لفترات مستقبلية 

إجمالي االتفاقيات  
 التعاقدية 

 
 القيمة الدفترية 

            
مطلوبات مالية غير 

 مشتقة 
           

 ٢٤٩٬٩٦٤٬٩٣٢  ٢٥٢٬٤٨٦٬٣٤١  ٢٬٥٢١٬٤٠٩  --  ٤٨٬١٧٧٬٢١٩  ٢٠١٬٧٨٧٬٧١٣ قروض 
 ٢٩٬٦٢١٬٦٠٠  ٢٩٬٦٢١٬٦٠٠  --  --  --  ٢٩٬٦٢١٬٦٠٠ ذمم دائنة تجارية  

مصروفات مستحقة 
 وذمم دائنة أخرى

٥٬٨١٧٬٦٨٥  ٥٬٨١٧٬٦٨٥  --  --  --  ٥٬٨١٧٬٦٨٥ 

 ٢٨٥٬٤٠٤٬٢١٧  ٢٨٧٬٩٢٥٬٦٢٦  ٢٬٥٢١٬٤٠٩  --  ٤٨٬١٧٧٬٢١٩  ٢٣٧٬٢٢٦٬٩٩٨ 
 

  ال توجد لدى الشركة مخاطر سيولة هامة.
 

 مخاطر السوق   ٤-٢٧
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
الفائدة وأسعار األسهم على إيرادات الشركة أو قيمة أدواتها المالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة وضبط التعرض  

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

 األخرى. 
 

 مخاطر العمالت األجنبية   ١-٤-٢٧
العمالت   صرف  أسعار  في  التقلبات  بسبب  للتقلب  ما  مالية  أداة  قيمة  تعرض  مخاطر  هي  األجنبية  العمالت  مخاطر 
األجنبية. إن الشركة غير معرضة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل السياق االعتيادي لألعمال، نظراً  

  ثبت والر األمريكي. وحيث أن سعر صرف اللایر السعودي مباللایر السعودي والد   تتم ألن تعامالت الشركة الجوهرية  
  الدوالر األمريكي، فإنه ليس هناك أي مخاطر هامة مرتبطة بالمعامالت واألرصدة المدرجة بالدوالر األمريكي. مقابل 

  

 مخاطر أسعار الفائدة   ٢-٤-٢٧
النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار  مخاطر أسعار الفائدة هي التذبذب في القيمة العادلة للتدفقات  

 الفائدة السوقية.
تنشأ مخاطر أسعارالفائدة للشركة من القروض طويلة األجل. إن القروض المعتمدة بمعدالت فائدة متغيرة تعرض الشركة 

 لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية. 

  

الزيادة/ النقص في نقاط
المتعلقة بأسعار األساس

األثر على ربح السنة  العموالت
 (٢٬٢٦١٬٩١٠) ١٠٠+  لایر سعودي    م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 ٢٬٢٦١٬٩١٠ ١٠٠-  لایر سعودي  
 )٢٬٤٩٩٬٦٤٩( ١٠٠+  لایر سعودي   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ٢٬٤٩٩٬٦٤٩ ١٠٠-  لایر سعودي 



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٣٤ 

 (يتبع)  العادلةالتصنيف المحاسبي والقيم  -األدوات المالية  - ٢٧
 

  إدارة رأس المال  ٣-٤-٢٧
 

تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق  
على أساس نسبة المديونية. يتم احتساب  بمراقبة رأس المال  واستدامة التطورات المستقبلية ألعمالها. يقوم مجلس اإلدارة  

. يتم احتساب  )قوق الملكية المعدلة وصافي الدين المعدلح(  مقسوما على  )دلصافي الدين المع(هذه النسبة على أساس  
بنكية قصيرة األجل" و"طويلة األجل" كما هو موضح ال(بما في ذلك "القروض    القروضصافي الدين على أنه إجمالي  

"حقوق ملكية" كما هو مبين    ـفي قائمة المركز المالي) ناقصا النقدية وما في حكمها. يتم احتساب حقوق الملكية المعدلة ك
ً في قائمة المركز المالي زائد    صافي الدين المعدل. ا

 

. وكانت نسب  تدلةمع  حدود   في  نسبة الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلةة هي المحافظة على  شرككانت استراتيجية ال
 ديسمبر على النحو التالي: ٣١في  مديونيةال

 ديسمبر  ٣١في    
 م ٢٠٢١

  ديسمبر ٣١في   
  م٢٠٢٠

 ٢٤٩٬٩٦٤٬٩٣٢   ٢٢٦٬١٩١٬٠٢١    قروضإجمالي ال
  )٩٬٨٠٥٬١٩٣(   )٤٨٬٧٤٠٬٦١٩(    خصم: النقد وما في حكمه 

  ٢٤٠٬١٥٩٬٧٣٩    ١٧٧٬٤٥٠٬٤٠٢    صافي الدين المعدل (أ)
  ٢٥٢٬٣٣٨٬٨٩٨    ٣٠١٬٩٠٨٬٣٥١    إجمالي حقوق الملكية

 ٤٩٢٬٤٩٨٬٦٣٧   ٤٧٩٬٣٥٨٬٧٥٣    المعدلين (ب)  حقوق الملكية وصافي الدين
  %٤٩    ٪ ٣٧    (ب)  /(أ)  ة نسبة الدين المعدل من حقوق الملكية المعدل

 

إلى المال  رأس  إدارة  عند  الشركة  االستمرار  وتهدف  على  الشركة  قدرة  توفير    يةحماية  في  االستمرار  يمكنها  بحيث 
 ألصحاب المصالح اآلخرين.والعوائد للمساهمين 

تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال في سياق ظروف اقتصادية وخصائص مخاطر الموجودات األساسية. ومن أجل 
الموزعة   األرباح  تعديل  للشركة  يمكن  تعديله،  أو  المال  رأس  هيكل  على  أسهم  الحفاظ  وإصدار  للمساهمين  المدفوعة 

  جديدة. 
 

  معامالت األطراف ذات العالقة - ٢٨
 

 

شركات مملوكة لبعض مساهمي  تقوم الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها بالتعامل مع أطراف ذات عالقة تشمل    ١-٢٨
وموظفي اإلدارة العليا. تتمثل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الشركة وأعضاء مجلس إدارتها  

 السنة واألرصدة المتعلقة بها والمدرجة في قائمة المركز المالي فيما يلي:  

 

للسنة المنتهية في 
 ديسمبر ٣١

 م ٢٠٢١

 للسنة المنتهية في   
 ديسمبر ٣١

 م٢٠٢٠
    المعامالت:

 ٥٢٬٩٩٦٬٦٧٣  ٧٣٬١٧٦٬٢٩٥ بضاعة لشركة مياه هنا  مبيعات 
  ١١٣٬٣٦٧   ١٢٦٬٢١٨  مشتريات بضاعة من شركة مياه هنا 

  ٢٬٨٨٨٬٢٠٤   ٣٬١٠٠٬٩٠٠  مرتبات وبدالت ومكافآت سنوية لموظفي اإلدارة العليا
  ١٤٤٬٠٠٠   ١٤٤٬٠٠٠  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة  

  ٤٣٠٬٠٠٠   ١٣٠٬٠٠٠أعضاء مجلس اإلدارة  آت مكاف
     األرصدة

مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية     
 ) ١٢(شركة مياه هنا) (ايضاح 

٤٢٬٧٠٥٬٢٤٧  ٥٠٬١٩٩٬٤٣٤ 

  ٧٨٬٤٧٩   ٨٩٬١٣٠  موظفي اإلدارة العليا مدرج ضمن ذمم مدينة أخرى  
  ٤٧٬٠٠٠   --   أخرى دائنةموظفي اإلدارة العليا مدرج ضمن ذمم 

 ٦٤٠٬٢١٥  ٨٤٥٬٢٨٨   مكافأة نهاية الخدمةموظفي اإلدارة العليا 
مدرج ضمن  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة

  )١٧المصروفات المستحقة (إيضاح  
١٤٤٬٠٠٠   ٢٠٨٬٠٠٠  

مدرج ضمن المصروفات المستحقة   أعضاء مجلس اإلدارة آت مكاف
  ) ١٧(إيضاح 

٣٥٥٬٠٠٠   ٤٣٠٬٠٠٠  



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٣٥ 

 المعلومات القطاعية  - ٢٩
 أساس التقسيم     ١-٢٩

أدناه والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية. تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة    ةاالستراتيجي  اتلدى الشركة القطاع
 وتدار بصورة منفصلة ألنها تتطلب استراتيجيات تقنية وتسويقية مختلفة. 

 وفيما يلي ملخصاً يوضح عمليات كل تقرير قطاعي:
 طبيعة أنشطة القطاع القطاع

 يتضمن النشاط الرئيسي تصنيع وبيع مصغرات القوارير البالستيكية مصغرات القوارير البالستيكية  
 يتضمن النشاط الرئيسي تصنيع وبيع األغطية البالستيكية أغطية بالستيكية

 يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم بصورة شهرية. 

 معلومات حول التقارير القطاعية   ٢-٢٩
ألن   نظراً  األداء  لقياس  الزكاة  قبل  القطاع  ربح/(خسارة)  يستخدم  قطاعي.  تقرير  بكل  المتعلقة  المعلومات  يلي  فيما 
اإلدارة ترى بأن هذه المعلومات هي األنسب عند تقييم نتائج القطاعات المعنية التي تتعلق بالمنشآت األخرى التي  

 : األعمال تعمل في نفس قطاع
   التقارير القطاعية 

 لایر سعودي 
  مصغرات قطاع

 القوارير البالستيكية 
قطاع األغطية  

 البالستيكية 
 

 اإلجمالي
ديسمبر   ٣١عن السنة المنتهية في 

  م ٢٠٢١
 

 
 

 
 ٥٤٩٬٠١١٬٣٠٣   ٧٤٬٣١٥٬٠١٣  ٤٧٤٬٦٩٦٬٢٩٠  المبيعات  

 (٤٦١٬١٨٥٬٢٨١)  (٥٥٬٤٧٦٬٥٥٩)  (٤٠٥٬٧٠٨٬٧٢٢) تكلفة المبيعات 
 ٨٧٬٨٢٦٬٠٢٢   ١٨٬٨٣٨٬٤٥٤  ٦٨٬٩٨٧٬٥٦٨ مجمل الربح  

          
   ٢٬٢٩٧٬٢١٠    ٣٠٧٬٩١٩   ١٬٩٨٩٬٢٩١  إيرادات أخرى

  (٩٬١٧٠٬٣٧٢)   (١٬٩٥٠٬٢٧٥)  (٧٬٢٢٠٬٠٩٧)  مصروفات بيع وتوزيع 
  (٧٬٣٢٦٬١٦٥)   (٨٨١٬٢٧٤)  (٦٬٤٤٤٬٨٩١)  داريةإمصروفات عمومية و

 (١٬٧٣٩٬٦٧٠)  (٢٠٩٬٢٦٦)  (١٬٥٣٠٬٤٠٤)  االنخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية
  ٧١٬٨٨٧٬٠٢٥   ١٦٬١٠٥٬٥٥٨   ٥٥٬٧٨١٬٤٦٧ ربح التشغيل

      
 (٧٬٦١٥٬٤٣٥)  (٩١٦٬٠٧٠)  (٦٬٦٩٩٬٣٦٥) تكاليف تمويل 

 ٦٤٬٢٧١٬٥٩٠  ١٥٬١٨٩٬٤٨٨  ٤٩٬٠٨٢٬١٠٢ الربح قبل الزكاة   
       م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

  ١٢٩٬٩٤٣٬١٣٩   ٣٤٬٣٨٤٬٧٢٧   ٩٥٬٥٥٨٬٤١٢ صافي موجودات القطاعات
      

      م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية في 
  ٤٢٤٬٨٥٠٬٤١٩   ٧٢٬٤٤٧٬٣٠٠   ٣٥٢٬٤٠٣٬١١٩  المبيعات  

 )٣٥٠٬٦٦٥٬٠٧٢(  ) ٤٩٬٠٢٨٬٤١٣(  )٣٠١٬٦٣٦٬٦٥٩( تكلفة المبيعات 
 ٧٤٬١٨٥٬٣٤٧    ٢٣٬٤١٨٬٨٨٧  ٥٠٬٧٦٦٬٤٦٠ مجمل الربح  
 ) ٥٢٣٬٤٧١(  ) ٨٢٬٦٧٩(  ) ٤٤٠٬٧٩٢(  إيرادات أخرى

 (٩٬٢٨٥٬٦٥٤)  (٢٬١٤٤٬٤٣١)  (٧٬١٤١٬٢٢٣)  مصروفات بيع وتوزيع 

 (٧٬١٩١٬٦٦٥)   ) ١٬٠٠٩٬٤٩٩(   (٦٬١٨٢٬١٦٦)  داريةإمصروفات عمومية و

 --   --  --  االنخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية

  ٥٧٬١٨٤٬٥٥٧   ٢٠٬١٨٢٬٢٧٨  ٣٧٬٠٠٢٬٢٧٩ ربح التشغيل
  (٩٬٨٨٦٬٧٦٣)   (١٬٤٠٤٬٦٦٩)   (٨٬٤٨٢٬٠٩٤) تكاليف تمويل 

  ٤٧٬٢٩٧٬٧٩٤   ١٨٬٧٧٧٬٦٠٩   ٢٨٬٥٢٠٬١٨٥ الربح قبل الزكاة   

           م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  ١٥٤٬٥٢٥٬٩٨٩   ٣٧٬٥٣٢٬٠٧٤   ١١٦٬٩٩٣٬٩١٥ القطاعاتصافي موجودات 

 



 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٣٦ 

 (يتبع) المعلومات القطاعية  - ٢٩
  
  (يتبع)  معلومات حول التقارير القطاعية   ٢-٢٩

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

 إجمالي المبيعات    مبيعات تصدير    مبيعات محلية    اإليرادات للسنة المنتهية في 
  ٥٤٩٬٠١١٬٣٠٣  ١٤٣٬٦٧١٬٩٢٣   ٤٠٥٬٣٣٩٬٣٨٠  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ٤٢٤٬٨٥٠٬٤١٩  ١٢١٬٦٨٤٬٠٨٢  ٣٠٣٬١٦٦٬٣٣٧  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  
  وتتمثل مبيعات التصدير في اآلتي: 

  
   ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية   
   م٢٠٢٠    م٢٠٢١  

  ١٠٣٬١٦١٬٧٠٧  ١٢٢٬١٥٦٬٧٩٩  اليمن 
   ٧٬١٩٤٬٠٩٧   ٨٬٥٩٥٬٦٦١   عمان

   ٦٬٠٧٣٬٣٣٦   ٦٬٨١٤٬٥٧٠   البحرين
   ٣٬٠٨٧٬٢٢٤   ٢٬٧٣٥٬٥٢٨   السودان 
  ٢٬١١٤٬٩١٨  ٢٬٧٢٦٬٦٩٧  الكويت 
   ٥٢٬٨٠٠   ٢٩٩٬١٣١   األردن 
   --    ٣٤٣٬٥٣٧   لبنان

   ١٢١٬٦٨٤٬٠٨٢    ١٤٣٬٦٧١٬٩٢٣   إجمالي مبيعات التصدير
  

  : يلي كما  التصديرالشركة في السوق المحلي و أرصدة عمالءيتم توزيع 
         اإلجمالي  تصدير  عمالء   ينمحليعمالء   في أرصدة العمالء كما

 ٢١٠٬٢٦٦٬٧٩٢  ٢٠٬٥٢٨٬٦٥٥  ١٨٩٬٧٣٨٬١٣٧   م  ٢٠٢١ديسمبر ٣١
 ١٩٠٬٣٨٠٬١٧٥  ٣٢٬٩٦٥٬٢٣٠  ١٥٧٬٤١٤٬٩٤٥   م٢٠٢٠ديسمبر ٣١

           

 
 العميل والمورد الرئيسي   ٣-٢٩

 

 بمبلغ  الشركة  مبيعات من إجمالي    ٪٤٣  نسبة   أكبر عميلين للشركة  إلىتمثل المبيعات    م٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  
  ليون لایر سعودي) . م ١٩١٫٩  بمبلغ ٪٤٥  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٢٣٧

  
العمال  بلغت  م٢٠٢١  ديسمبر  ٣١  في  كما   :م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  سعودي  لایر  مليون  ١٨٩٬٧  المحليين  ءأرصدة 

 سعودي  لایر  مليون  ٢٠٫٥  بلغت  م٢٠٢١ديسمبر    ٣١وأرصدة عمالء التصدير كما في    )  مليون لایر سعودي  ١٥٧٬٤
 .)سعودي لایر مليون ٣٣ :م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(

 
من إجمالي المشتريات من المواد   ٪٨٧٫٨  نسبة أكبر مورد للشركة  تمثل المشتريات من    م٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  

مليون لایر سعودي) من إجمالي    ٣١٣٫١  بمبلغ  ٪٩٠  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  يون لایر سعوديمل  ٣٧٨٫٤  الخام بمبلغ 
 مشتريات الشركة.

  
 أحداث الحقة  -٣٠

 
لم تحدث أي أحداث جوهرية بعد تاريخ التقرير والتي قد تؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية واإلفصاحات ذات 

  .  م٢٠٢١ ديسمبر  ٣١في  السنة المالية المنتهية  الصلة عن 




