شركة زهرة الواحة للتجارة
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية األولية المختصرة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
مع تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية
المختصرة
للسادة مساهمي شركة زهرة الواحة للتجارة
شركة مساهمة سعودية
مقدمة
لقد فحصناا القوائم المالية األولية المختصنرة كما في  31مارس 2021م المرفقة لشررةة هررة الواحة لتتجارة ("الشنركة"
المكواة من:
• قائمة المركز المالي المختصرة كما في  31مارس 2021م،
• قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة عن فترة الثالثة أشهر الماتهية في  31مارس 2021م،
• قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر الماتهية في  31مارس 2021م،
• قائمة التدفقات الاقدية المختصرة عن فترة الثالثة أشهر الماتهية في  31مارس 2021م،
• اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة.
إن اإلدارة هي المسننننئولة عن إعداد وعره هلق القوائم المالية األولية المختصننننرة وفقا لمعيار المحاسننننبة الدولي (34
"التقرير المالي األولي " المعتمد في المملكة العربية السنننعودية .ومسننناوليتاا هي إبدات إسنننتاتاا عن هلق القوائم المالية
األولية المختصرة إستاادا إلى فحصاا.
نطاق الفحص
لقد قماا بالفحص وفقا للمعيارالدولي الرتباطات الفحص )“ (2410فحص المعلومات المالية األولية ال ُمافل من قبل مراجع
الحسننننابات المسننننتقل للماشنن ن ة“ المعتمد في المملكة العربية السننننعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجي
إسنتفسنارات بشنكل أساسي لاشخاص المساولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيج إجراتات تحليلية وإجراتات فحص
أخرى .ويعد الفحص أقل بشنكل كبير في اطاق من المراجعة التي يتم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في
المملكة العربية السنننعودية ،وبالتالي فإاة ال يمكِّااا من الحصنننول على ت كيد ب ااا سننناعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن
التعرف عليها خالل عملية مراجعة .وعلي  ،فلن اُبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
اسنتاادا إلى فحصناا ،فلم يام إلى علماا شنيت يجعلاا اعتقد ب ن القوائم المالية األولية المختصنرة كما في  31مارس 2021م
المرفقنة لشررررررةرة هررة الواحرة لتتجرارة غير معندة ،من جميع الاواحي الجوهرينة ،وفقنا لمعينار المحناسننننبنة الندولي (34
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
ةي بي إم جي لالستشارات المهنية

الرياه في 15 :رمضان 1442هـ
الموافج 27 :أبريل 2021م

د.عبدهللا حمد الفوهان
ترخيص رقم 348
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شرةة هررة الواحة لتتجارة
(شرةة مسارمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
-1

التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة زهرة الواحة للتجارة ("الشركة") شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب نظام الشركات في المملكة العربية
السعودية بتاريخ  10شعبان  1424هـ (الموافق  6أكتوبر 2003م) تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة
ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره  50مليون لاير سعودي بتاريخ  27صفر 1437هـ (الموافق  9ديسمبر 2015م).
إضافة لذلك ،فقد تم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية مقفلة بتاريخ  3ربيع اآلخر
1438هـ (الموافق  1يناير 2017م) برأس مال قدره  80مليون لاير سعودي .وتم تحويلها من شركة مساهمة سعودية
مقفلة إلى شركة مساهمة سعودية عامة بتاريخ  26ذو الحجة 1438هـ (الموافق  17سبتمبر 2017م) برأس مال قدره
 150مليون لاير سعودي .تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  1010190390الصادر في الرياض بتاريخ
 10شعبان 1424هـ (الموافق  6أكتوبر 2003م) في المملكة العربية السعودية.
اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية إدراج الشركة بالسوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ  26ذو الحجة 1438هـ
(الموافق  17سبتمبر 2017م) .وتم االنتهاء من اإلجراءات النظامية لتعديل النظام األساسي للشركة لتحويلها من شركة
مساهمة سعودية مقفلة الى شركة مساهمة سعودية عامة بتاريخ  12ربيع األول 1439هـ (الموافق  30نوفمبر
2017م).
تزاول الشركة أنشطتها من خالل فرعها في الخرج بموجب السجل التجاري رقم  1011014061الصادر في الرياض
بتاريخ  22جمادى اآلخرة 1431هـ (الموافق  4يونيو 2010م).
يتمثل نشاط الشركة في صناعة منتجات نصف مصنعة من اللدائن ،صناعة العلب والصناديق من اللدائن ،صناعة
القوارير بمختلف أشكالها من اللدائن ،صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الرتومولد بموجب الترخيص الصناعي
 421102107495بتاريخ  28صفر  1442هـ (الموافق  15أكتوبر 2020م)
يقع المكتب الرئيسي المسجل للشركة في العنوان التالي:
شركة زهرة الواحة للتجارة
 7449شارع األحساء ،الربوة
ص .ب  ،2980الرياض 12814
المملكة العربية السعودية
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األساس المحاسبي
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  34التقرير المالي األولي المعتمد في المملكة
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءة هذه
القوائم المالية األولية المختصرة جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
("القوائم المالية للسنة السابقة") .وال تتضمن هذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من
القوائم المالية المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولكن تم إدراج بعض
السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة خالل الفترة لفهم التغيرات في
المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ القوائم المالية للسنة السابقة.
باإلضافة إلي ذلك ،فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي
من الممكن توقعها للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
تم اعتماد هذه القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  13رمضان 1442هـ (الموافق  25أبريل 2021م)

-3

عملة العرض والنشاط
يتم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للشركة.

6

شرةة هررة الواحة لتتجارة
(شرةة مسارمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
استخدام التقديرات واالفتراضات واألحكام
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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
عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات التي تتأثر في المستقبل.
إن ال تقديرات واالفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة
للظروف وتستخدم لتحديد القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى ،يتم تقييم
التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر.
يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية
في حال أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية والمستقبلية.
إن التقديرات و األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة تتفق مع تلك التي تم
اإلفصاح عنها بالقوائم المالية للسنة السابقة.
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السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم المالية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة
الفترات المعروضة.
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدد من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من  1يناير 2021م
والتي تم شرحها في القوائم المالية السنوية للشركة و ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية المختصرة للشركة.
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ممتلكات وآالت ومعدات
•

بلغ إجمالي تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  31مارس 2021م ،مبلغ  385.56مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2020م 378.61 :مليون لاير سعودي) وبلغ مجمع اإلستهالك مبلغ  145.64مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2020م 138.27 :مليون لاير سعودي) .قامت الشركة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31
مارس 2021م بإضافة ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ بمبلغ  7.2مليون لاير سعودي وتتمثل
بشكل رئيسي في خط انتاج أغطية القوارير البالستيكية وخط الطباعة ومعدات مساعدة للعملية اإلنتاجية ووسائل
نقل وأراضي.

•

القروض المشار إليها باإليضاح  12مضمونة بـأراضي ومباني وآالت بلغت صافي قيمتها الدفترية كما في 31
مارس 2021م مبلغ  111,187,948لاير سعودي 31( .ديسمبر 2020م 95,635,226 :لاير سعودي)

عقار استثماري
يتكون العقار االستثماري من قطع أراضي بالمزاحمية ،تم إثباتها بالتكلفة.
قامت الشركة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م ببيع عقارات استثمارية ( 3قطع أراضي)
تبلغ تكلفتها  975ألف لاير سعودي ونتج عن ذلك مكاسب بيع عقارات استثمارية بمبلغ 1,44مليون لاير سعودي
(إيضاح .)17
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موجودات غير ملموسة
•

بلغ إجمالي تكلفة الموجودات غير الملموسة كما في  31مارس 2021م ،مبلغ  1.96مليون لاير سعودي (31
ديسمبر 2020م 1.96 :مليون لاير سعودي) وبلغ مجمع إطفاء الموجودات غير الملموسة مبلغ  336.25ألف
لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 283,59 :ألف لاير سعودي).
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شرةة هررة الواحة لتتجارة
(شرةة مسارمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
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مخزون

 31مارس
2021م
28,029,902
28,068,707
2,130,325
58,228,934

مواد خام ومواد تعبئة وتغليف
بضاعة تامة الصاع
قطع غيارومستلزمات وزيوت

 -10استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
استثمار في محفظة أسهم استثمارية
عدد الوحدات المستثمر بها
متوسط سعر الوحدة (لاير
إجمالي قيمة االستثمارات

 31مارس
2021م
1,439,584
24.067
34,646,264

 31ديسمبر
2020م (مراجعة
50,351,242
25,157,156
1,988,866
77,497,264

 31ديسمبر
2020م (مراجعة
1,120,703
19.931
22,336,709

تتمثل هلق االستثمارات في محفظة أسهم استثمارية يتم التدوال عليها في السوق المالية السعودية (تداول متمثلة في
اإلستثمار في حقوق الملكية لمجموعة شركات متاوعة.
يتم إدارة المحفظة من خالل شركة متخصصة في االستثمار في األوراق المالية والوساطة – االستثمار كابيتال وللك
وفقا لعقد إدارة مبرم بين الشركة الملكورة والشركة.
تم قياس االستثمارات في حقوق الملكية البالغة  1,439,584سهم بالقيمة العادلة ،وللك على أساس األسعار المتداولة
لاسهم في السوق المالية السعودية (تداول  .وقد اتج عن للك التقييم بالقيمة العادلة مكاسب غير محققة بمبلغ
 2,867,176وأرباح محققة بمبلغ  1,074,858لفترة الثالثة أشهر الماتهية في  31مارس 2021م والتي تم
عرضها ضمن قائمة الربح أو الخسارة .فيما يلي حركة االستثمارات:
 31مارس
 31ديسمبر
2021م
2020م (مراجعة)
22,336,709
-تكلفة االستثمار أول الفترة
18,596,872
34,385,978
شرات وحدات استثمارية
)(10,316,257
(11,679,515
بيع وحدات مستثمر فيها
1,074,858
354,618
أرباح محققة من بيع استثمارات
2,867,176
(724,372
فروقات تقييم القيمة العادلة للوحدات
86,906
توزيعات ارباح مستلمة
-34,646,264

الرصيد آخر الفترة

 -11ذمم مدينة تجارية

 31مارس
2021م
153,820,961
57,587,465
211,408,426
()24,123,383
187,285,043

ذمم مدينة تجارية
مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح )18
يخصم :اإلنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية
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22,336,709
 31ديسمبر
2020م (مراجعة)
147,674,928
42,705,247
190,380,175
)(23,325,147
167,055,028

شرةة هررة الواحة لتتجارة
(شرةة مسارمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
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ذمم مدينة تجارية (يتبع)

فيما يلي بيان بالحركة في اإلنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية:
 31ديسمبر
 31مارس
2021م
2020م (مراجعة)
23,325,147
23,325,147
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
798,236
-المكون خالل الفترة  /السنة
23,325,147
24,123,383
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
ترى اإلدارة أن المبالغ التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها والمتأخرة ألكثر من  90يوما ً ما تزال قابلة للتحصيل
بالكامل استنادًا إلى سلوك السداد السابق والتحليل الشامل للمخاطر االئتمانية للعميل بما في ذلك التصنيفات االئتمانية
األساسية للعميل ،في حال كانت متاحة وكذلك تقوم الشركة بتكوين مخصص بالكامل لجميع األرصدة المتأخرة ألكثر
من 360يوم (2020م 270 :يوم) .بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  24,123,383لاير سعودي
كما في  31مارس 2021م2020( .م  23.325.147لاير سعودي).

 -12قروض وسلف
أ)

قروض قصيرة األجل

 31مارس
2021م
171,892,300
171,892,300

قروض قصيرة األجل (*)

 31ديسمبر
2020م (مراجعة)
162,069,666
162,069,666

تتمثل في قروض من بنوك محلية ويتم إستخدام هذه القروض بشكل رئيسي لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة.
(*) يتم إستخدام هذه القروض قصيرة األجل بشكل رئيسي لتمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة ،ولم تستخدم
الشركة هذه القروض قصيرة األجل في تمويل التوسعات الرأسمالية (شراء األصول الثابتة).
ب) قروض طويلة األجل
 31مارس
 31ديسمبر
2020م (مراجعة)
2021م
27,163,123
بنوك محلية
32,821,593
56,630,000
صندوق التنمية الصناعية السعودي
56,630,000
83,793,123
89,451,593
)(1,173,406
ناقصاً :فوائد مؤجلة
)(1,556,327
82,619,717
87,895,266
تم عرضها في قائمة المركز المالي كما يلي:
32,354,192
الجزء غير المتداول الظاهر ضمن المطلوبات غير المتداولة
48,177,220
50,265,525
الجزء المتداول الظاهر ضمن المطلوبات المتداولة
39,718,046
82,619,717
87,895,266
254,512,017
إجمالي القروض
249,964,932
إن هذه القروض مضمونة مقابل أراضي ومباني وآالت مصنع الشركة بقيمة دفترية تبلغ  111,187,948لاير
سعودي كما في  31مارس 2021م ( 31ديسمبر 2020م 95,635,226 :لاير سعودي) وتستحق السداد خالل فترة
من  1الى  4سنوات.
ج) إجمالي الحركة في القروض والسلف
 31ديسمبر
 31مارس
2020م (مراجعة)
2020م
241,962,652
249,964,932
الرصيد في أول الفترة  /السنة
355,742,372
112,083,495
متحصالت من قروض
)(352,274,339
)(109,078,029
سدادات قروض
9,886,763
2,299,540
مصروفات تمويلية
)(5,352,516
)(757,921
مصروفات تمويلية (مدفوعة)
249,964,932
254,512,017
الرصيد في أخر الفترة  /السنة
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شرةة هررة الواحة لتتجارة
(شرةة مسارمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
 -12قروض وسلف (يتبع)
د)

اتفاقيات التسهيالت البنكية
 حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية من بنوك محلية وقروض طويلة وقصيرة األجل واعتمادات مستندية بسقفتمويلي قدر  307.3مليون لاير سعودي .وقد تم الحصول على هذه التسهيالت بموجب اتفاقيات مرابحة وتورق وذلك
لتمويل رأس المال العامل وبعض التوسعات ومتطلبات النفقات الرأسمالية .تبلغ التسهيالت واإلعتمادات المستندية
المفتوحة وغير المستخدمة كما في  31مارس 2021م مبلغ  50.9مليون لاير سعودي .إن اتفاقيات التسهيالت االئتمانية
مضمونة بسندات ألمر صادرة من قبل الشركة .تحمل التسهيالت رسوم تمويل وفقا ً لألسعار السائدة في السوق سايبور
زائدا ً الهامش على النحو المحدد في اتفاقيات التسهيالت .تشتمل اتفاقيات التسهيالت على تعهدات تتعلق ،من بين أمور
أخرى ،بقيود على توزيعات األرباح ،وتتطلب حد أدنى من القيمة الصافية وبعض النسب المالية التي يجب االحتفاظ
بها وفقا ً لذلك.
حصلت الشركة على تسهيالت ائتمااية من صادوق التامية الصااعية السعودي كما في  31مارس 2021م بمبلغ
 12.7مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 33.5 :مليون لاير سعودي .إن اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل
قد يؤدي الى إعادة تفاوض .وتقوم اإلدارة بمراقبة التعهدات بصورة شهرية وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثه في
المستقبل ،فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات الالزمة لضمان االلتزام.
كافة القروض المشار إليها أعاله هي قروض متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 -13الزكاة
تم تقديم االقرارات الزكوية لألعوام من 2012م الى 2015م ،وقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالربط على هذه
األعوام بمبلغ  1,026,375لاير سعودي ،وال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى االمانة العامة للجان الضريبية حتى
تاريخ اعداد هذه القوائم المالية ،كما ان الشركة كونت مخصص بإجمالي مبلغ هذه الربوط الزكوية ،وتعتقد الشركة بأن
نتائج هذه االعتراضات ستكون لصالحها.
تم تقديم االقرارات الزكوية لألعوام من 2016م الى 2018م وقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالربط على هذه
األعوام ،وقامت الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية لهذه األعوام خالل الفترة النظامية ،وقامت الهيئة بقبول
االعتراض جزئيا ً وبالتالي إصدار ربط معدل بعد دراسة االعتراض ،وافقت الشركة على الربط المعدل وقامت بسداد
المستحق بموجب الربط المعدل ،هذا وتؤكد الشركة بعدم إستالم أية فروقات أخرى بعد هذا الربط.
قدمت الشركة االقرار الزكوي لعام 2019م ،وقد تم سداد الزكاة المستحقة بنا ًء على هذا االقرار ،وهذا االقرار قيد
المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد صدرت شهادة الزكاة لهذا العام 2019م وهى صالحة حتى  30ابريل
2021م.
قدمت الشركة االقرار الزكوي لعام 2020م وفق المواعيد النظامية.

 -14أحداث الحقة – توزيعات األرباح
أوصى مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  24فبراير 2021م الموافق  12رجب 1442ه بتوزيع أرباح نقدية
بمبلغ  15مليون لاير سعودي عن العام المالي 2020م بواقع لاير سعودي لكل سهم وتمت الموافقة على توصية مجلس
اإلدارة من قبل الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ  26ابريل 2021م الموافق  14رمضان 1442هـ2020( .م :
 11,25مليون لاير سعودي).

 -15االلتزامات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة والتزامات أخرى
يتم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة عند وجود إلتزام سيتأكد فقط من خالل أحداث مستقبلية أو عندما ال يمكن قياس
االلتزامات بصورة موثوقة فيها .ال يتم إثبات الموجودات المحتملة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل
تحقيق منافع اقتصادية.
بلغت االلتزامات المحتملة المتعلقة باالعتمادات المستندية لشراء مواد خام الغير المغطاة  24,495,737لاير سعودي
كما في  31مارس 2021م ( 31ديسمبر 2020م 46,198,340 :لاير سعودي).
بلغت اإلرتباطات الرأسمالية المتعلقة بمشروعات تحت التنفيذ  719,750لاير سعودي كما في  31مارس 2021م
والمتمثلة بشكل رئيسى في التعاقد على آالت ومعدات ( 31ديسمبر 2020م 1,881,513 :لاير سعودي).
القروض المشار إليها باإليضاح  12مضمونة بموجب سندات ألمر من قبل الشركة بكامل قيمة التمويالت الممنوحة
للشركة.
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شرةة هررة الواحة لتتجارة
(شرةة مسارمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
 -16ربحية السهم
ربحية السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم الربحية للفترة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة.
 31مارس
 31مارس
2020م
2020م
ربح الفترة
12,912,046
20,323,342
عدد الحصص
المتوسط المرجح لعدد األسهم
15,000,000
15,000,000
ربحية السهم االساسية والمخفضة (لاير سعودي)
0.86
1.35

 -17إيرادات أخرى

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2021م  31مارس 2020م
-()5,512
-1,443,000
107,677
108,575
107,677
1,546,063

خسائر من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
أرباح من استبعاد عقارات استثمارية
أخرى

 -18معامالت األطراف ذات العالقة

 1-18تقوم الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها بالتعامل مع أطراف ذات عالقة تشمل شركات مملوكة  /ذات عالقة
لبعض مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة العليا .تتمثل المعامالت التي تمت مع األطراف ذات
العالقة خالل الفترة  /السنة واألرصدة المتعلقة بها والمدرجة في قائمة المركز المالي كما يلي:
 31مارس
 31مارس
2020م
2021م
المعامالت:
20,536,930
14,915,321
مبيعات لشركة مياه هنا
59,453
20,527
مشتريات من شركة مياه هنا
502,954
601,202
مرتبات وبدالت ومكافآت لموظفي اإلدارة العليا
60,000
54,000
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة
107,500
82,500
مكافآت أعضات مجلس اإلدارة
األرصدة
مستحج من أطراف لات عالقة مدرا ضمن لمم مدياة تجارية
(شركة مياق هاا (ايضاح 11
موظفي اإلدارة العليا مدرا ضمن لمم مدياة أخرى
موظفي اإلدارة العليا مدرا ضمن لمم دائاة أخرى
موظفي اإلدارة العليا مكاف ة اهاية الخدمة
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة مدرا ضمن
المصروفات المستحقة
مكافآت أعضات مجلس اإلدارة مدرا ضمن المصروفات المستحقة
اإلجمالي
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 31مارس
2021م

 31ديسمبر 2020م
(مراجعة

57,587,465

42,705,247

58,316
()71,000
()671,010

78,479
()47,000
()640,215

()198,000

()144,000

()437,500
56,268,271

()355,000
41,597,511

شرةة هررة الواحة لتتجارة
(شرةة مسارمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
-19

المعلومات القطاعية

 1-19أساس التقسيم
لدى الشركة القطاعين االستراتيجيين أدناه والتي تعتبر قطاعاتها التشغيلية .تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة
وتدار بصورة منفصلة ألنها تتطلب استراتيجيات تقنية وتسويقية مختلفة.
وفيما يلي ملخصا ً يوضح عمليات كل تقرير قطاعي:
القطاع
مصغرات القوارير البالستيكية
أغطية بالستيكية

طبيعة أنشطة القطاع
يتضمن النشاط الرئيسي تصنيع وبيع مصغرات القوارير البالستيكية
يتضمن النشاط الرئيسي تصنيع وبيع األغطية البالستيكية

يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع بصورة شهرية.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بكل تقرير قطاعي .يستخدم ربح(/خسارة) القطاع قبل الزكاة لقياس األداء نظراً ألن
اإلدارة ترى بأن هذه المعلومات هي األنسب عند تقييم نتائج القطاعات المعنية التي تتعلق بالمنشآت األخرى التي
تعمل في نفس قطاع األعمال:
 2-19معلومات حول التقارير القطاعية
لاير سعودي
عن الفترة المنتهية في  31مارس 2021م
المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الربح
إيرادات أخرى
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وادارية
اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
ربح التشغيل
خسائر غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
أرباح محققة من بيع االستثمارات
توزيعات ارباح مستلمة
تكاليف تمويلية
الربح قبل الزكاة
كما في  31مارس 2021م
صافي موجودات القطاعات

قطاع مصغرات
القوارير البالستيكية

التقارير القطاعية
قطاع األغطية
البالستيكية

اإلجمالي

101,583,911
)(83,646,356
17,937,555
1,330,531
)(1,819,660
)(1,377,478
)(699,159
15,371,789

16,555,460
)(11,853,459
4,702,001
215,532
)(469,935
)(195,201
)(99,077
4,153,320

118,139,371
)(95,499,815
22,639,556
1,546,063
)(2,289,595
)(1,572,679
()798,236
19,525,109

-

-

2,867,176

)(2,014,121
13,357,668

)(285,419
3,867,901

1,074,858
86,906
)(2,299,540
21,254.509

111,539,530

35,861,282

147,400,812

عن الفترة المنتهية في 31مارس 2020م
المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الربح

106,271,094
)(90,046,531
16,224,563

17,375,562
)(12,653,978
4,721,584

123,646,656
)(102,700,509
20,946,147

إيرادات أخرى
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وادارية
ربح التشغيل

92,137
)(2,128,156
()1,776,323
12,412,221

15,540
)(352,846
()248,216
4,136,062

107,677
)(2,481,002
()2,024,539
16,548,283

تكاليف تمويلية
الربح قبل الزكاة
كما في  31مارس 2020م
صافي موجودات القطاعات

)(2,315,915
10,096,306

)(326,087
3,809,975

)(2,642,002
13,906,281

114,364,400
12

46,142,952

160,507,352

شرةة هررة الواحة لتتجارة
(شرةة مسارمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
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المعلومات القطاعية (يتبع)

 2-19معلومات حول التقارير القطاعية (يتبع)
يتم توزيع مبيعات الشركة في السوق المحلي ومبيعات التصدير كما يلي:
مبيعات تصدير
مبيعات محلية
المبيعات للفترة المنتهية في
32,435,244
85,704,126
31مارس 2021م
31,474,092
92,172,564
 31مارس 2020م

إجمالي المبيعات
118,139,371
123,646,656

يتم توزيع أرصدة عمالء الشركة في السوق المحلي والتصدير كما يلي:
عمالء تصدير
عمالء محليين
أرصدة العمالء كما في
43,130,860
168,277,566
 31مارس 2021م
32,965,230
157,414,945
 31ديسمبر2020م (مراجعة

اإلجمالي
211,408,426
190,380,175

 3-19العميل والمورد الرئيسي
كما في  31مارس 2021م تمثل المبيعات إلى أكبر عميلين للشركة نسبة  ٪38.67من صافى مبيعات الشركة بمبلغ
 45,688,306لاير سعودي ( 31مارس 2020م  ٪46.69بمبلغ  57,735,247لاير سعودي).
كما في  31مارس 2021م تمثل المشتريات من أكبر مورد للشركة نسبة  ٪84.28من إجمالي المشتريات من المواد
الخام بمبلغ  53,004,839لاير سعودي ( 31مارس 2010م  ٪95.67بمبلغ  84,658,318لاير سعودي) من
إجمالي مشتريات الشركة.

-20

التغيرات الموسمية

-21

أمور هامة

تتأثر إيرادات الشركة بعوامل موسمية وذلك بناء على تغيير االستهالك والطلب بين المواسم .وتسعى إدارة الشركة الى
تقليل التأثير الموسمي علي إيرادات الشركة كما ال يجب األعتداد بنتائج الفترة الحالية كمؤشر علي النتائج السنوية
للشركة.

باإلستجابة النتشار جائحة كورونا (كوفيد )19في المملكة والبلدان األخرى التي تمارس من خاللها الشركة أعمالها مما
تسبب في اضطرابات في القطاعات االقتصادية والتجارية بشكل عام وقامت إدارة الشركة بتقييم التأثير بشكل استباقي
على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية ،لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالتها .على الرغم من هذه
التحديات ،ال تزال أعمال وعمليات الشركة حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير وذلك على الرغم من وجود إنخفاض على
الطلب خالل مواسم معينة أثناء العام وحدوث إنخفاض في مبلغ اإليرادات خالل الفترة مقارنة بالفترة السابقة ،بناء
على هذه العوامل ،تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد  19لم يكن لها تأثير جوهري على النتائج المالية التي تم التقرير
عنها للفترة المنتهية في  31مارس  2021م.
تواصل الشركة مراقبة تطور الجائحة عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأية عوامل
متوقعة قد تغير من تأثير الجائحة على عمليات الشركة خالل عام 2021م أو بعده .كما أجرت إدارة الشركة تقييم
لقـدرتها علـى االسـتمرار وفقـا لمبـدأ االسـتمرارية ،ولـديها القناعـة بـأن لـدى الشركة الموارد الكافية إلستمرار أعمالها
في المسـتقبل القريـب .عـالوة علـى ذلـك ،فـإن اإلدارة لـيس لـديها أي شكوك جوهرية في مقدرة الشركة على االستمرار
وفقا لمبدأ االستمرارية .لذلك ،ال تزال الشركة تعـد القـوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية .تقوم إدارة الشركة
حاليا ً بمراقبة الوضع ومدى تأثيره على عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي .وترى اإلدارة ،استنادا ً إلى
تقييمها ،أن الشركة لديها ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور
عند استحقاقها.
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