
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة زهرة الواحة للتجارة 

 (شركة مساهمة سعودية)

 )غير مراجعة( األولية املوجزة القوائم املالية

 م 2022يونيو  30أشهر املنتهيتين في   والستةأشهر  لفترتي الثالثة 

 املالية األولية املوجزة  القوائمفحص املراجع املستقل عن فحص  تقرير و 
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 للتجارة الواحة  زهرة شركة

 ( سعودية مساهمة شركة)

 م 2022يونيو   30والستة أشهر املنتهيتين في ر  أشه لفترتي الثالثة املوجزةالقوائم املالية األولية فهرس 

 

 

 الصفحة 

 2 املالية األولية املوجزة القوائمتقرير فحص املراجع املستقل عن فحص 

 3 )غير مراجعة( األولية املوجزةاملركز املالي  قائمة

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

 5 )غير مراجعة( األولية املوجزةالتغيرات في حقوق امللكية  قائمة

 6 )غير مراجعة( األولية املوجزةالتدفقات النقدية  قائمة

 20 - 7 املوجزة األوليةالقوائم املالية  حول  مختارة إيضاحات
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  وأنشطتها  معلومات حول الشركة -1

 10شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب نظام الشركات في اململكة العربية السعودية بتاريخ  "(  الشركة)"شركة زهرة الواحة للتجارة  

 50تم تحويل الشركة من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره  (  م2003أكتوبر    6املوافق  )هـ    1424شعبان  

إضافة لذلك، فقد تم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة  .  (م2015ديسمبر    9املوافق  )هـ  1437صفر    27سعودي بتاريخ  لایر  مليون  

بتاريخ   مقفلة  اآلخر    3الى شركة مساهمة سعودية  قدره  (  م2017يناير    1املوافق  )هـ  1438ربيع  مال  ريال سعودي  80برأس  وتم .  مليون 

( م2017سبتمبر    17املوافق  )هـ  1438ة  ذو الحج  26تحويلها من شركة مساهمة سعودية مقفلة إلى شركة مساهمة سعودية عامة بتاريخ  

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة (  م2022مايو    9املوافق  )هـ  1443شوال    8، بتاريخ  مليون ريال سعودي   150برأس مال قدره  

رياالت سعودية للسهم  10مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  22.5مليون ريال سعودي مقسم إلى  225على زيادة رأس مال الشركة إلى 

 أعن طريق منح  الواحد  
ً
 1010190390تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  .    رباح املبقاة من األ   سهم مجانيه ملساهمي الشركة تحويال

  .اململكة العربية السعوديةفي ( م2003أكتوبر  6املوافق )هـ 1424شعبان  10الصادر في الرياض بتاريخ 

سبتمبر    17املوافق  )هـ  1438ذو الحجة    26بتاريخ  (  تداول ) اعتمدت هيئة السوق املالية السعودية إدراج الشركة بالسوق املالية السعودية  

م(.  م2017 سعودية  مساهمة  من شركة  لتحويلها  للشركة  األساس ي  النظام  لتعديل  النظامية  اإلجراءات  من  االنتهاء  الى شركة  وتم  قفلة 

 (.م2017نوفمبر   30املوافق )هـ 1439ربيع األول  12مساهمة سعودية عامة بتاريخ 

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

 1442صفر  28بتاريخ  421102107495مولد بموجب الترخيص الصناعي أشكالها من اللدائن، صناعة منتجات من اللدائن بطريقة الرتو 

  .(م2020أكتوبر  15املوافق )هـ 

 

جمادى اآلخرة  22الصادر في الرياض بتاريخ  1011014061تزاول الشركة أنشطتها من خالل فرعها في الخرج بموجب السجل التجاري رقم 

 (. م2010يونيو   4املوافق )هـ 1431

التالييقع   العنوان  في  للشركة  املسجل  الرئيس ي  ص  7449  :املكتب  الربوة  األحساء،  الرياض  2980ب  .  شارع  العربية   12814،  اململكة 

 .السعودية
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 األساس املحاسبى  -2

 بيان االلتزام   2-1

 وفق  املوجزةتم إعداد ھذه القوائم املالیة األولیة  
ً
املعتمد في اململكة العربیة السعودیة    "التقریر املالي األولي"  34رقم  ملعیار املحاسبة الدولي    ا

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

 وال تتضمن ھذه القوائم املالیة"(.  القوائم املالیة للسنة السابقة)"م  2021دیسمبر    ۳۱في    عن السنة املنتهيةجنب مع القوائم املالیة للشركة  

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

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

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

ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي من املمكن توقعها للسنة    م2022  يونيو   30أشهر املنتهية في    الستةباإلضافة إلي ذلك، فإن نتائج فترة  

 . م2022ديسمبر   31املنتهية في 

 أسس االعداد  2-2

 ملبدأ التكلفة التاريخية    تم
ً
 من  العادلة  بالقيمة  استثمارات  بإستثناءإعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة على أساس االستمرارية وفقا

 لاللتزامات   الحالية  بالقيمة  يقاس  الذى  و   للموظفين   الخدمة  نهاية  مكافآت  التزام  و   ،  العادلة   بالقيمة  قياسها  يتم  التى   و  الخسارة   أو   الربح   خالل

 .املتوقعة االئتمان وحدة طريقة باستخدام  املستقبلية

 عملة العرض و النشاط  2-3

 .بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للشركة  املوجزةيتم إعداد هذه القوائم املالية األولية 
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 فتراضات الهامة ال حاسبية واملالتقديرات ا -3

 ملعيار املحاسبة الدولى رقم )للشركة من اإلدارة    األولية املوجزة  القوائم املاليةيتطلب إعداد  
ً
القيام باألحكام ( "التقرير املالى األولى "  34وفقا

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

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

 الدفترية للموجودات واملطلوبات التي تتأثر في املستقبل. 

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

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

التقديرا مراجعة  فيها  يتم  التي  الفترة  في  املثبتة  املحاسبية  التقديرات  مراجعة  أثرت  يتم  حال  في  املستقبلية  والفترات  املراجعة  فترة  في  ت 

 التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية واملستقبلية.

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

 .  م2021ديسمبر  31فى  املنتهيةاملالية للسنة 

  و تتماش ى أهداف و سياسات إدارة املخاطر املالية للشركة و طرق تحديد القيم العادلة مع تلك التى تم االفصاح عنها فى آخر قوائم مالية 

 م. 2021ديسمبر  31سنوية للسنة املنتهية فى 

 حاسبيةاململخص بأهم السياسات  -4

مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم املالية   املوجزةاألولية  د إعداد هذه القوائم املالية  تتماش ى السياسات املحاسبية املستخدمة عن

 . م2021ديسمبر  31للشركة للسنة املنتهية في 

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

 املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات 

 من التعديالت على  
ً
م، والتي تم شرحها بالقوائم املالية 2022يناير   1 املعايير سارية مناليوجد معايير جديدة تم اصدارها ومع ذلك فإن عددأ

 للشركة.  املوجزةولية السنوية للشركة والتي ليس لها تاثير جوهري على القوائم املالية األ 
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 ممتلكات وآالت ومعدات  -5

في   - كما  واملعدات  واآلالت  املمتلكات  تكلفة  إجمالي  مبلغ  م2022  يونيو  30بلغ   ،396.71  ( ريال سعودي  : م2021ديسمبر    31مليون 

مليون ريال    168.65:  م 2021ديسمبر    31مليون ريال سعودي )  183.14مليون ريال سعودي( وبلغ مجمع اإلستهالك مبلغ    388.89

وسائل نقل واجهزة  و مشروعات تحت التنفيذ  بإضافة  م  2022  يونيو   30أشهراملنتهية في    الستةفترة  سعودي(. قامت الشركة خالل  

خط انتاج اغطية  وتتمثل بشكل رئيس ي في    ريال سعودى(  مليون   7,83م:  2021  يونيو  30) مليون ريال سعودي  8.75بمبلغ    الكترونية

 . عدات مساعدة للعملية اإلنتاجية ووسائل نقل مالبالستيكية وخط الطباعة و القوارير 

    مبلغ ب م  2022  يونيو   30   مضمونة بـأراض ي ومباني وآالت بلغت صافي قيمتها الدفترية كما في   (12رقم )املشار إليها باإليضاح    القروض -

 . سعودي(ريال مليون  113,64: م2021ديسمبر  31ريال سعودي. )مليون  106,52

 قار استثماري ع -6

بـــــــالـتـكـلـفـــــــة. إثـبـــــــا ـهـــــــا  تـم  بـــــــاملـزاحـمـيـــــــة،  أراضـــــــــــــ ـي  قـطـع  مـن  ــتـثـمـــــــاري  االســـــــــــ الـعـقـــــــار  فـي    يـتـكـون  كـمـــــــا  األراضـــــــــــــ ـي  لـهـــــــذه  الـعـــــــادلـــــــة  الـقـيـمـــــــة   وبـلـغـــــــت 

املشــار اليها مقارنة   ىرضــ افى القيمة العادلة لأل  ي والتتوقع اإلدارة وجود إختالف جوهر   ريال ســعودي  مليون    4,21    م مبلغ2021ديســمبر   31

 م. 2021ديسمبر   31فى    هبما تم تقدير 

م بناًء على تقييم  2021ديسمبر    31للعقار االستثمارى كما فى تاريخ القوائم املالية السنوية للسنة املنتهية فى    القيمة العادلة  التوصل إلىتم  

 .ين أدناه ، و هو ليس على عالقة بالشركةاملب  ستقل امل خارجي العقاري ال قيم امل  نفذه

 

كما فى  القيمة العادلة    مؤهالت املقيم  املدينة  املقيم املستقل

 م 2021ديسمبر  31

  الرياض   شركة قيم العقارية

مقيم معتمد من الهيئة السعودية للمقيمين  

 املعتمدين و وزارة االستثمار

  ( 1210000052ترخيص رقم )

مليون ريال   4,21

 سعودى 

 موجودات غير ملموسة  -7

في   كما  امللموسة  غير  املوجودات  تكلفة  إجمالي  سعودي مليون    1,96  مبلغ ,    م2022  يونيو   30بلغ  املحاسبي  ريال  البرنامج  في   وتتمثل 

مليون    0,60مبلغ    م  2022يونيو    30كما فى    سةو ريال سعودي( وبلغ مجمع إطفاء املوجودات غير امللممليون    1,96:  م2021ديسمبر    31) 

 ريال سعودي(.  مليون  0,49: م2021ديسمبر  31ريال سعودي )

 

 مخزون  -8

 م2022 يونيو 30 

 (غير مراجعة)

 م2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 

 40,045,027  65,521,783 مواد خام ومواد تعبئة وتغليف 

 38,408,399  25,115,277 بضاعة تامة الصنع 

 2,567,898   2,514,966 مستلزمات وزيوت  و قطع غيار 

 93,152,026   81,021,324 
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 الخسارة أو   الربحاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  -9

 استثمار في محفظة أسهم استثمارية

 م2022 يونيو 30

 (غير مراجعة)
 

 م 2021يسمبرد31

 )مراجعة( 

 -   169,511 عدد الوحدات املستثمر بها 

 -  115.282 متوسط سعر الوحدة )ريال( 

 -  19,541,585 إجمالي قيمة االستثمارات 

 

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

   .متنوعة مدرجة امللكية ملجموعة شركات

 .إدارة وفقا لعقد   ((  كابيتال شركة االستثمار )) يتم ادارة املحفظة من خالل شركة متخصصة في االستثمار في األوراق املالية والوساطة 

بالقيمة العادلة، وذلك على أساس األسعار املتداولة لالسهم في السوق    وحده  169,511تم قياس حصة الشركة في حقوق امللكية والبالغة  

  30املنتهية في    اشهر  الستةلفترة    يمليون ريال سعود   1,09لغ  ب غير محققة بم  خسائروقد نتج عن ذلك التقييم  .  املالية السعودية )تداول(  

 و الخسارة. أوالتي تم عرضها ضمن قائمة الربح م  2022 يونيو 

مليون  115,6تجديد اتفاقية التسهيالت االئتمانية بقيمة تمويل  مقابل    جميع االسهم االستثمارية مرهونة لصالح البنك السعودى لالستثمار

 (.12م )ايضاح 2022يوليو  31م حتى 2022ابريل  3ريال سعودى عن الفترة من 

 :االستثماراتفيما يلي حركة 

 

 م2022 يونيو 30

 (غير مراجعة)
 

 م2021يسمبر 31

 )مراجعة( 

 22,336,709  - السنة  / تكلفة االستثمار أول الفترة 

 21,705,707   20,632,931 شراء وحدات استثمارية  

 (50,210,248)  - بيع وحدات مستثمر فيها  

 6,167,832  - أرباح محققة من بيع استثمارات  

 -  ( 1,091,346)   خسائر التغير فى القيمة العادلة

 -  19,541,585 السنة  / الرصيد آخر الفترة  
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 ذمم مدينة تجارية  -10

 

 م2022 يونيو 30

 (غير مراجعة)

 م2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 

 160,067,358   195,634,706 مدينون تجاريون 

 50,199,434   63,327,379 (18إيضاح )عالقة  ذو  طرف مستحق من 

 258,962,085   210,266,792 

 (25,064,817)  (25,239,817) اإلنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية  : يخصم

 233,722,268   185,201,975 

 :  تجاريةفيما يلي بيان بالحركة في اإلنخفاض في قيمة ذمم مدينة  

 م2022 يونيو 30 

 (غير مراجعة)

 م2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 

  25,064,817 السنة /الفترة  الرصيد في بداية
23,325,147 

   175,000 السنة   /املكون خالل الفترة  
1,739,670 

 25,064,817   25,239,817 السنة /الرصيد في نهاية الفترة  

بالكامل استناًدا إلى سلوك    90ترى اإلدارة أن املبالغ التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها واملتأخرة ألكثر من    ما تزال قابلة للتحصيل 
ً
يوما

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

 . يوم 360وكذلك تقوم الشركة بتكوين مخصص بالكامل لجميع األرصدة املتأخرة ألكثر من

 

 راس املال  -11

مليون ريال   150:  2021ديسمبر    31)مليون ريال سعودي    225املدفوع بالكامل    املصدر و   الشركةم، بلغ رأس مال  2022  يونيو  30كما في  

ديسمبر    31)  ريال سعودي للسهم الواحد  10بقيمة   مليون سهم عادى(  15:  2021ديسمبر    31)  مليون سهم عادي  22.5مقسم إلى  سعودى(  

 . ريال سعودى للسهم الواحد( 10:  2021

 

  الشركة املنعقد   إدارة    مجلسعلى توصية     ، للشركة    العامة غير العادية وافقت الجمعية     هــ(   1443شوال   8م )املوافق    2022مايو    9بتاريخ  

مليون  ريال    225ليصبح    ريال سعودى  مليون   150من  هــ ( بزيادة راس مال الشركة    1443ربيع الثانى    10م )املوافق   2021نوفمبر 15 بتاريخ

   سهم مجانيه ملساهمي الشركةأعن طريق منح  سعودى  
ً
تستحق  للمساهمين    رباح املبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهميناأل من    تحويال

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

 . يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية

م ، أنهت الشركة االجراءات املتعلقة بزيادة رأس املال فى  2022مارس    28الشركة فى زيادة رأس املال فى    وافقت هيئة السوق املالية على طلب

 .م بعد تحقيق املتطلبات النظامية2022 يونيو  1
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 قروض -12

 

 قروض قصيرة األجل  ( أ 

 
 م2022 يونيو 30

 (غير مراجعة)

 م2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 

 166,313,802   222,389,139 )*( قروض قصيرة األجل 

 222,389,139   166,313,802 

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

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

 قروض طويلة األجل  (ب

 
 م2022 يونيو 30

 (غير مراجعة)

 م2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 

 12,929,257   6,012,523 بنوك محلية 

 48,280,000   35,780,000 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 41,792,523   61,209,257 

 
 
 (1,332,038)  (1,061,357) فوائد مؤجلة    : ناقصا

 40,731,166   59,877,219 

    : تم عرضها في قائمة املركز املالي كما يلي

 23,153,280   11,700,000 الجزء غير املتداول ضمن املطلوبات غير املتداولة 

 36,723,939   29,031,166 الجزء املتداول ضمن املطلوبات املتداولة 

 40,731,166   59,877,219 

 226,191,021  263,120,305 إجمالي القروض  

مليون ريال   106,52  مصنع الشركة بقيمة دفترية تبلغ  الت  آمضمون مقابل أراض ي ومباني و   قرض صندوق التنمية الصناعية السعودى  إن

في    سعودي    .سنوات  5الى    1وتستحق السداد خالل فترة من  (  مليون ريال سعودي   113,64:  م2021ديسمبر    31)م  2022  يونيو   30كما 

 ( 5ايضاح )
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   الحركة في القروض جماليإ ( ج 

 
 م2022 يونيو 30

 (مراجعةغير )

م 2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 

 249,964,932   226,191,021 السنة  / الرصيد في أول الفترة 

 589,841,900   340,344,166 متحصالت من قروض 

 (619,035,956)  (307,668,833) سدادات قروض 

 7,615,435   5,149,631 مصروفات تمويلية

 (2,195,290)  (895,680) ( مدفوعة)مصروفات تمويلية 

 226,191,021   263,120,305 السنة  /الرصيد في أخر الفترة 

 التسهيالت البنكية اتفاقيات (د

 

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

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

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

مبلغ  2022  يونيو   30 سعودي    90.09م  ريال  سعودي  23.39مبلغ  م  2021ديسمبر    31)مليون  ريال  التسهيالت (.  مليون  اتفاقيات  إن 

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

 لذلكأخرى تتطلب حد أدنى من القيمة الص
ً
 2022وقد حصلت الشركة في بداية عام.  افية وبعض النسب املالية التي يجب االحتفاظ بها وفقا

 . البنك لتجاوز أحد التعهدات البنكية على موافقة منم 

 

مليون ريال سعودي    60بقيم تصل إلى    بعض البنوك املحلية اتفاقيات تمويل مع    برامام  2022  يونيو   30في    املالية املنتهية    الفترة تم خالل  

وذلك بهدف شراء واستيراد مواد خام وتمويل رأس املال  مليون ريال    115,58كما تم تجديد اتفاقيات مع بعض البنوك املحلية بقيم تصل إلى  

ورهن اسهم محفظة   لشركةهذه االتفاقيات بضمان سندات ألمر صادرة من قبل ا   ابرامتم  .  شراء االصول واالستثمارات العامة  و   العامل 

 .الشركة االستثمارية

 

تشتمل القروض على تعهدات معينة إن اإلخالل بهذه التعهدات  ،  الشركة تسهيالت ائتمانية من صندوق التنمية الصناعية السعودي  لدى 

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

 .فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات الالزمة لضمان االلتزام

 

 كافة القروض املشار إليها أعاله هي قروض متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 الزكاة  -13

 

بالربط على هذه األعوام  ( الهيئة)م، وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  2015م الى  2012تم تقديم االقرارات الزكوية لألعوام من   -

ريال سعودي، وال تزال هذه االعتراضات منظورة لدى االمانة العامة للجان الضريبية حتى تاريخ اعداد هذه القوائم    1,026,375بمبلغ  

 . بإجمالي مبلغ هذه الربوط الزكوية، وتعتقد الشركة بأن نتائج هذه االعتراضات ستكون لصالحها مخصص تم تكوين  املالية، كما

 

م وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالربط على هذه األعوام بمبلغ  2018م الى  2016تم تقديم االقرارات الزكوية لألعوام من   -

ة باالعتراض على الربوط الزكوية لهذه األعوام خالل الفترة النظامية، وقامت الهيئة بقبول  ريال سعودي، وقامت الشرك  11,083,063

 وبالتالي إصدار ربط معدل بعد دراسة االعتراض بمبلغ  
ً
ريال سعودي، وافقت الشركة على الربط املعدل    3,586,926االعتراض جزئيا

 .وقامت بسداد املستحق بموجب الربط املعدل

 

ديسمبر   31م من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربط زكوي عن السنوات املالية املنتهية في 2021اكتوبر   13بتاريخ   استلمت الشركة -

مليون ريال سعودي، نتجت هذه الفروق الزكوية    3.5مطالبة الشركة بدفع مبالغ زكوية إضافية بقيمة     م والذي تضمن2020م و2019

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

 للمستندات الثبوتية املتاحة لديها
ً
واملؤيدة لوجة نظرها وخاصة أن هناك حاالت مماثلة   تتفق إدارة الشركة مع هذا اإلفتراض وفقا

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

  .الشركة باالعتراض على الربوط الزكوية لهذه األعوام خالل الفترة النظامية

 

الهيئة اشعارات  2022فبراير    14بتاريخ   - الشركة من  بالربط الزكوي عن السنوات م استلمت   31 في نتهيةامل املالية تعديل والخاص 

الشركة   توقام،   سعودي  ريال مليون  3.48 بقيمة إضافية زكوية مبالغ  بدفع  الشركة مطالبة واملتضمن م2020م و2019 ديسمبر 

 الشركة إدارة  باالعتراض على ربط الهيئة املعدل وتصعيد املوضوع الى االمانه العامة للجان الضريبية خالل الفترة النظامية حيث ان 

  املعدل الهيئة  ربط  مع تتفق  ال
ً
 وقد  املتاحة الثبوتية والوثائق للمستندات وفقا

ً
 بتكوين الشركة قامت  لديها كما تم االشارة اليه سابقا

 ريال  الف 883 مبلغ  بسداد  قامت   الشركة ان الى  باالضافه الربط هذا مقابل سعودي  ريال  مليون   1,8  اضافي بمبلغ زكاة  مخصص

 .الهيئة لدى  االعتراض تقديم عند (للهيئة)مقدمة  كدفعة سعودي

 

لعام   - الزكوي  الشركة االقرار  لعام  2021قدمت  الزكاة  بناًء على هذا االقرار، وقد صدرت شهادة  املستحقة  الزكاة  تم سداد  م، وقد 

 . م 2023ابريل   30م وهى صالحة حتى 2021

 

 توزيعات األرباح -14

دارة الشركة  إمجلس  على توصية    بناءً   (هـــ  1443شوال    8املوافق  ) م    2022مايو    9ة العامة الغير العادية املنعقدة بتاريخ  عي وافقت الجم -

مليون ريال سعودى عن العام    22,5أرباح نقدية تبلغ    علي توزيع    ( هــ  1443ربيع الثانى    10املوافق)م    2021نوفمبر 15 بتاريخ  املنعقد

يوم انعقاد الجمعية واملقيدين في سجل    ريال لكل سهم  1.5م بواقع    2021املالى   تداول  بنهاية  تستحق للمساهمين املالكين لألسهم 

 مساهمي الشركة لدى شركة مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. 

لى توصية مجلس اإلدارة فى  ه بناًء ع1441رمضان    14م املوافق  2021ابريل    26وافقت الجمعية العامة فى اجتماعها املنعقد بتاريخ   -

مليون ريال سعودى عن العام املالى   15ه بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1442رجب  12م املوافق 2021فبراير   24جلسته املنعقدة بتاريخ 

 ريال لكل سهم(.  0,75مليون ريال سعودى بواقع  11,250م: 2020)ريال سعودى لكل سهم.  1م بواقع 2020
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   الرأسمالية وااللتزامات املحتملة والتزامات أخرى االرتباطات  -15

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

 .حتمل تحقيق منافع اقتصاديةال يتم إثبات املوجودات املحتملة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من امل. موثوقة فيها

م 2022  يونيو  30ريال سعودي كما في    مليون   53.87  غير املغطاةلشراء مواد خام ال بلغت االلتزامات املحتملة املتعلقة باالعتمادات املستندية  

 (. ريال سعوديمليون   48,7: م2021ديسمبر  31)

واملتمثلة بشكل رئيس ى   م2022  يونيو 30ريال سعودي كما في  مليون    36,46ذ  التنفيبلغت اإلرتباطات الرأسمالية املتعلقة بمشروعات تحت  

 (. ريال سعودي مليون 1,3: م2021ديسمبر  31)عدات م ت و ال الآو  قوالب حقنخطوط انتاج اغطية وطباعة و في التعاقد على 

توجد    ، للشركةبكامل قيمة التمويالت املمنوحة    من قبل الشركة  سندات ألمر  بموجب  مضمونة  (12)  رقم  القروض املشار إليها باإليضاح

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

 ربحية السهم   -16

 ربحية السهم األساسية واملخفضة

د األسهم العائدة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على املتوسط املرجح لعد  ةفتر ل ل بتقسيم الربحية  تم احتساب ربحية السهم األساسية  

 .العادية القائمة خالل الفترة

 الستة أشهر املنتهية في   الثالثة أشهر املنتهية في  

م 2202يونيو  30  

 )غير مراجعة(

م 1202يونيو  30 

 )غير مراجعة(

م 2202يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 م1202يونيو  30 

 )غير مراجعة(

 36,600,330  9,915,368  16,276,988  4,007,147 ربحية الفترة  

        عدد األسهم 

000500,22,  22,500,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم    22,500,000  ,000005,22  

ربحية السهم األساسية  

 1.62  0.44  0.72  0.18 واملخفضة )ريال سعودي( 

بعد زيادة رأس املال عن طريق منح أسهم  سهم،    22,500,000عدد  م  2022يونيو    30بلغ املتوسط املرجح لعدد األسهم كما فى   -

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

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

 

 

 

 

 



 شركة زهرة الواحة للتجارة  

 (  شركة مساهمة سعودية)
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 ( سعوديالريال املبالغ بال)
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 إيرادات أخرى  -17

   أشهر املنتهية في  الستةلفترة  

 
 م 2022 يونيو  30

 مراجعة()غير 
 

 م2021يونيو  30

 )غير مراجعة(

 (5,512)  131,735 خسائر من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 1,443,000  - أرباح من استبعاد عقارات استثمارية  

 383,747  335,670 أخرى 

 467,405  1,821,235 

 معامالت األطراف ذات العالقة -18

بعض مســـــاهمي الشـــــركة وأعضـــــاء  ل   شـــــركات مملوكةتقوم الشـــــركة خالل الســـــياق االعتيادي ألنشـــــطتها بالتعامل مع أطراف ذات عالقة تشـــــمل  

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

 :  يلي  كماز املالي  املرك

 

 م2022 يونيو   30

 مراجعة()غير 

 م2021 يونيو   30 

 )غير مراجعة(

    : املعامالت

 34,222,897  32,849,326 مبيعات لشركة مياه هنا 

 53,527  52,613 مشتريات من شركة مياه هنا 

 1,569,055  2,751,677 مرتبات وبدالت ومكافآت ملوظفي اإلدارة العليا  

 75,000  108,000 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة 

 165,000  265,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 

    األرصدة

 

 م 2022يونيو  30

 (غير مراجعة)
 

 م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 

 50,199,434  63,327,379 (10ايضاح ( )شركة مياه هنا)مستحق من أطراف ذات عالقة مدرج ضمن ذمم مدينة تجارية    

 130,89  60,090 موظفي اإلدارة العليا مدرج ضمن ذمم مدينة أخرى  

 845,288  896,645  موظفي اإلدارة العليا مكافأة نهاية الخدمة

 208,000  103,000 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان بالشركة مدرج ضمن املصروفات املستحقة  

 430,000  265,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مدرج ضمن املصروفات املستحقة  



 شركة زهرة الواحة للتجارة  

 (  شركة مساهمة سعودية)

 م2022 يونيو 30في  تينالستة أشهر املنتهي لفترتى الثالثة أشهر و  )غير مراجعة( املوجزةاألولية  ائم املاليةو إيضاحات حول الق
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 املعلومات القطاعية -19

 

 أساس التقسيم  19-1

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

 .منفصلة ألنها تتطلب استراتيجيات تقنية وتسويقية مختلفة

 يوضح عمليات كل تقرير قطاعي
ً
 :وفيما يلي ملخصا

 

 طبيعة أنشطة القطاع  القطاع

 يتضمن النشاط الرئيس ي تصنيع وبيع مصغرات القوارير البالستيكية  مصغرات القوارير البالستيكية  

 يتضمن النشاط الرئيس ي تصنيع وبيع األغطية البالستيكية  أغطية بالستيكية 

 

 .بصورة شهرية  طاعيقوم الرئيس التنفيذي للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل ق

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

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

 

  



 شركة زهرة الواحة للتجارة  

 (  شركة مساهمة سعودية)
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 عيةمعلومات حول التقارير القطا 19-2

 التقارير القطاعية  

 ريال سعودي

قطاع مصغرات 

القوارير 

 البالستيكية 

 

قطاع األغطية  

 البالستيكية 

 

 اإلجمالي

 

  (غير مراجعة (م2022 يونيو  30أشهر املنتهية في  الستةعن فترة 

 

 

 

 

  336,101,973  45,309,021   290,792,952 املبيعات  

 (309,011,001)  (37,925,502)  (271,085,499) تكلفة املبيعات 

  27,090,972   7,383,519  19,707,453 مجمل الربح 

 467,405  64,062  403,343 إيرادات أخرى 

 (5,084,684)  (1,255,118)  (3,829,566) مصروفات بيع وتوزيع  

 (4,331,258)  (535,728)  (3,795,530) مصروفات عمومية وادارية 

 (175,000)  (23,154)  ( 151,846) اإلنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية 

 17,967,435  5,633,581  12,333,854 ربح التشغيل

      

 ( 5,149,631)  (638,091)  ( 4,511,540) تكاليف تمويل 

 12,817,804  4,995,490  7,822,314 الربح قبل الزكاة

      (غير مراجعة(م 2022 يونيو 30كما في 

 122,060,821  34,401,697  87,659,124 صافي موجودات القطاعات

 

 (غير مراجعة (م2021 يونيو  30أشهر املنتهية في  الستةعن فترة 
     

  242,728,209   36,886,735   205,841,474 املبيعات  

 تكلفة املبيعات 

(172,988,696)  (27,349,891)  (200,338,587

) 

  42,389,622   9,536,844   32,852,778 مجمل الربح 

      

 1,821,235  275,936  1,545,299 إيرادات أخرى 

 (4,302,122)  (1,020,454)  (3,281,668) مصروفات بيع وتوزيع  

 (3,215,823)  (439,019)  (2,776,804) مصروفات عمومية وادارية 

 (1,739,670)  (237,495)  (1,502,175) اإلنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية 

 34,953,242  8,115,812  26,837,430 ربح التشغيل

      

 (4,162,152)  (568,210)  (3,593,942) تكاليف تمويل 

 30,791,090  7,547,602  23,243,488 الربح قبل الزكاة  

      (غير مراجعة (م 2021 يونيو 30كما في 

 143,831,617  37,732,824  106,098,793 صافي موجودات القطاعات

 



 شركة زهرة الواحة للتجارة  

 (  شركة مساهمة سعودية)
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 :  يتم توزيع مبيعات الشركة في السوق املحلي ومبيعات التصدير كما يلي

 إجمالي املبيعات    مبيعات تصدير    مبيعات محلية    ة املنتهية في لفتر ل بيعاتامل 

       

 336,101,973  91,891,469  244,210,504  )غير مراجعة( م2022 يونيو  30

 242,728,209  69,080,840  173,647,369  (غير مراجعة)م 2021يونيو  30

 

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

 اإلجمالي    عمالء تصدير    عمالء محليين    أرصدة العمالء كما في 

       

 258,962,085  41,079,471  217,882,614  )غير مراجعة( م2022 يونيو  30

 210,266,792  20,528,655  189,738,137  ( مراجعة) م2021 ديسمبر31

 

 العميل واملورد الرئيس ي  19-3

ريال سعودي مليون  117,65  بمبلغ  الشركة مبيعات صافىمن  % 35 نسبة أكبر عميلين للشركة إلىتمثل املبيعات م 2022 يونيو 30كما في 

 . (ريال سعودي مليون  97,36 بمبلغ%  40  م2021 يونيو  30)

مليون    268,38  من إجمالي املشتريات من املواد الخام بمبلغ   %91.62  نسبةتمثل املشتريات من أكبر مورد للشركة  م  2022  يونيو  30كما في  

  .من إجمالي مشتريات الشركة( ريال سعوديمليون  138.83 بمبلغ %85.99م 2021 يونيو 30)ريال سعودي  

 التغيرات املوسمية -20

 وتسعى إدارة الشركة الى تقليل التأثير املوسمي. تتأثر إيرادات الشركة بعوامل موسمية وذلك بناء على تغيير االستهالك والطلب بين املواسم

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

 أرقام املقارنة   -21

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

 ولية املوجزة  اعتماد القوائم املالية األ  -22

 ه. 1444محرم  4املوافق   م2022أغسطس  2 في تاريخ   ةاعتمدت هذه القوائم املالية األولية املوجزة من قبل مجلس االدار 

 


