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احمد حمود ابراهيم الذياب
رئيس مجلس اإلدارة

حققنا عائدات مميزة 
للمساهمين خالل عام 2021م

لقــد تمثلــت أولــى النجاحــات المشــهودة للشــركة خــالل العــام فــي 
مســاعيها المثمــرة للتضافــر والتأييــد التــام للجهــود الســديدة التــي يبذلهــا 
صاحــب الســمو الملكــي ولــّي العهــد مــن أجــل تحفيــز التنويــع االقتصــادي 
وتكثيــف االســتثمارات فــي مجــال التحــّول الرقمــي؛ بهــدف تعزيــز القــدرات 
التنافســية لمملكتنــا فــي األســواق الدوليــة. فقــد رصد مجلس إدارة شــركة 
زهــرة الواحــة للتجــارة بفخــر شــديد اإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة فــي 
ظــل هــذه األجــواء والتحديــات علــى صعيــد إبــراز أعمالهــا وأنشــطتها بشــبكة 
التجــارة اإللكترونيــة، وتوظيــف أحــدث أدوات تكنولوجيــا الخدمــات الماليــة 
بالشــركة، بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 المتمثلــة فــي 
ــزم الشــركة  ــة. وتلت ــى مســتوى المملك ــة التحــّول الرقمــي عل الدفــع بعجل
باالســتمرار فــي إحــراز المزيــد مــن التقــدم فــي تلــك المجاالت، حيــث تتطلع 

ــا  ــم االســتفادة مــن قدراته ــى تعظي ــة إل خــالل األشــهر والســنوات المقبل
وبنيتهــا الرقميــة لتكثيــف االبتــكار التكنولوجــي فــي مجــال إدارة الشــركة، 
ــك  ــد االســتثماري للســادة المســاهمين، وكذل ــم العائ ــوازي مــع تعظي بالت

المســاهمة الفعالــة فــي الدفــع بعجلــة التنميــة االقتصاديــة بالمملكــة.

الكامــل  دعمنــا  أجــدد  أن  أوّد  الموقــر،  اإلدارة  مجلــس  عــن  ونيابــة 
والصــادق للجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
لمنــع انتشــار جائحــة كورونــا واحتــواء تداعياتهــا بالمملكــة، وكذلك المســاندة 
والدعــم الكّلــي لجميــع اإلجــراءات الســديدة التــي تتخذهــا ســلطات المملكــة 
لحمايــة صحــة وســالمة جميــع المواطنيــن والمقيميــن. وقــد حرصنــا فــي 
لحمايــة صحــة  تكثيــف جهودنــا  علــى  االســتثنائية  األوضــاع  هــذه  ظــل 

رئيس مجلس اإلدارة
رسالة



التقرير السنوي ٢٠٢١ شركة زهرة الواحة للتجارة

ــة واألصــول الداعمــة التــي  ــة الثابت ــا، باعتبارهــم األولوي وســالمة موظفين
تذخــر بهــا الشــركة، وذلــك إلــى جانــب مســاعينا الحثيثــة للحفــاظ علــى صحــة 

ــا الكــرام. وســامة عمالئن

وفــي إطــار حرصهــا علــى ســرعة االســتجابة لتلــك التحديــات، تبنــت 
تعزيــز  فــي  اإلدارة  انطلقــت  حيــث  للغايــة،  اســتباقًيا  منهًجــا  الشــركة 
مســتويات الحمايــة الكافيــة والتأميــن الصحــي بمجــرد بــدء انتشــار الفيروس 
بالمملكــة وتوعيــة كافــة موظفيهــا بتلقــي جرعــات اللقــاح المعتمــدة فــي 
توقيتهــا، وهــي الخطــوة التــي ســاهمت فــي تجنــب مواجهــة الشــركة ألي 

ــن بالشــركة. ــع العاملي ــات تهــدد صحــة وســالمة جمي عقب

وفــي ظــل التحديــات غيــر المســبوقة التــي مــر بهــا العالــم بأســره خــالل 
ــًدا وال  ــم تدخــر شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة جه عامــي 2020م و 2021م، ل
مــااًل فــي ســبيل المســاهمة فــي دعــم مجتمعاتنــا لتجــاوز االضطرابــات 
ــا وتداعياتهــا، ســعًيا إلــى الوفــاء بواجباتهــا نحــو  الناجمــة عــن جائحــة كورون

ــزة للنجاحــات واإلنجــازات المحققــة. ــذي يشــكل الركي المجتمــع ال

الجهــود  فــي دعــم  الشــركة  اإلدارة بمســاهمات  ويتشــرف مجلــس 
البطوليــة التــي تبذلهــا وزارة الصحــة لوقــف انتشــار الفيــروس وحمايــة 

الشــركة  واصلــت  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن  المواطنيــن.  وســالمة  صحــة 
مســاعيها إلذكاء روح العطــاء والمســئولية المجتمعيــة بوســائل متنوعــة 
تهــدف فــي المقــام األول إلــى رفــع الــروح المعنويــة للمواطنيــن، والــذي 
يأّصــل أهــداف وقيــم مؤســس مملكتنــا. ونجــدد إيماننــا بــأن إعــالء روح 
العطــاء والعمــل الجماعــي هــو الســبيل لتعزيــز قــدرة المملكــة والعالــم 

بأســره علــى تجــاوز هــذه األوضــاع والظــروف الصعبــة.

ببالــغ  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  إدارة  مجلــس  يتوجــه  وختامــًا، 
وجميــع  التنفيذيــة  ولــإدارة  المســاهمين،  للســادة  واالمتنــان  التقديــر 
منســوبى الشــركة، والــذي شــّكل التزامــه بالتميــز والتفانــي فــي العمــل 
الركيــزة الجوهريــة للمكانــة الرائــدة التــي وصلــت إليهــا الشــركة اليــوم، 
ــد الطريــق لتحقيــق المزيــد مــن النمــو المســتقبلي وتعظيــم القيمــة  ومّه
والمــردود اإليجابــي لجميــع األطــراف ذات العالقــة؛ والــذي ســيمكننا مــن 
ــر  مواصلــة تقديــم كل مــا هــو جديــد فــي عالــم تصنيــع مصغــرات القواري
البالســتيكية )البريفــورم( واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر والوصــول إلــى 
أعلــى مســتويات الكفــاءة التشــغيلية والجــودة بمــا يتماشــى مــع طموحاتنــا 

المســتقبلية.

ربحية السهم
٤,٣ ريال
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جورج عبدالكريم جورج موسى
الرئيس التنفيذي

واجهنا اثار جائحة فيروس 
كورونا بقوة المركز المالى 

للشركة

أبــرز  التقريــر  أعــرض علــى حضراتكــم فــي طيــات هــذا  أن  يســّرني 
المؤشــرات الماليــة والتشــغيلية خــالل الفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 

2021م. ديســمبر 

ــام  ــا فــي ع ــى أعمالن ــر عل ــا بشــكل كبي ــا وتداعياته ــرت جائحــة كورون أث
2021م. ومــع ذلــك، فقــد ســاعدنا المركــز المالــي القــوي لشــركة زهــرة 
الواحــة للتجــارة واإلجــراءات التــي اتخذناهــا للتخفيــف مــن تأثيــر الجائحــة فــي 
ــا بشــكل  ــا لمعــاودة عملياتن ــز موقعن ــات وتعزي ــى هــذه التحدي ــب عل التغل

أقــوى عندمــا يتعافــى النشــاط االقتصــادي.

مــن الواضــح أن جائحــة كورونــا وتداعياتهــا ســتواصل فــرض تأثيراتهــا 
علــى قطــاع األعمــال، والتــي ال يمكــن التنبــؤ بمداهــا فــي الوقــت الراهــن، 

لكننــا متفائلــون بمســاهمة حمــالت التطعيــم العالميــة فــي التخفيــف 
مــن حــدة هــذه التأثيــرات. وتمتلــك شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة القــدرات 
والمركــز المالــي القــوي والســيولة القويــة لمواصلــة تمويــل عملياتهــا، 
وســوف نتخــذ جميــع الخطــوات الالزمــة إلدارة هــذا الوضــع المتغيــر بحكمــة 

ورؤيــة ثاقبــة.

وبفضــل الثبــات الــذي يميــز شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة فــي ممارســة 
عملياتهــا، ومــا أظهــره موظفوهــا مــن التــزام وتفــان كبيريــن، فقــد واجهــت 
التحــدي بشــكل مباشــر ونجحــت فــي التكيــف مــع الواقــع الجديــد مــن خــالل 
االبتــكار، مــع مواصلــة تركيزهــا علــى األهــداف االســتراتيجية التــي وضعتهــا 
لنفســها. وبهــذه الطريقــة تمكنــت شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة مــن خلــق 

رسالة
الرئيس التنفيذي
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فــرص ُمجزيــة فــي وســط هــذه التحديــات، حيــث اســتفادت مــن قنــوات 
أكثــر  التجــارة اإللكترونيــة لخدمــة عمالئهــا بشــكل  وأســاليب مراســالت 

فعاليــة لمواجهــة التداعيــات التــي فرضــت جــراء جائحــة كورونــا.

ــا  ــا التشــغيلي وتوجهن ــز نمــوذج عملن ــة لتعزي ــا جهــودًا حثيث ــث بذلن حي
بالتــوازي مــع  التوســع بشــكل فعــال  أجــل  التكاليــف مــن  نحــو ترشــيد 

االقتصــادي. النشــاط  تعافــي  اســتكمال 

وســمعتها  ريادتهــا  علــى  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  حافظــت 
المعروفــة فــي الســوق المحلــي، بجانــب حضورهــا القــوي فــي العديــد مــن 
األســواق األخــرى. ونظــرًا لمــا تحتلــه شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة مــن مكانــة 
اســتراتيجية فــي ِقطــاَع تصنيــع مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفورم( 
واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا.

2021م  عــام  فــي  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  تركيــز  اســتهدف 
دعــم وتنميــة أنشــطتها العاملــة فــي ِقطــاَع تصنيــع مصغــرات القواريــر 

ظــل  وفــي  للقواريــر.  البالســتيكية  واألغطيــة  )البريفــورم(  البالســتيكية 
تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد، فقــد ركــزت شــركة زهــرة الواحــة 
االســتثمارية  برامجهــا  تحديــث مصانعهــا وعلــى  علــى  للتجــارة جهودهــا 
المبتكــرة فــي التقنيــات األحــدث مــن نوعهــا فــي ِقطــاَع تصنيــع مصغــرات 
القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر، كمــا أنــه 
ــا تعظيــم ربحيــة الشــركة مــن خــالل النشــاط  خــالل عــام 2021م كان هدفن
لتنويــع  اإلســتثمارية  المحافــظ  فــى  اإلســتثمار  مــع  للشــركة  التشــغيلي 

مصــادر الدخــل وتعظيــم الربحيــة. 

وكما يوحي اســم شــركتنا، نحن مســتمرون في رحلتنا نحو المســتقبل 
والتــي قطعنــا منهــا شــوطًا كبيــًرا مــن خــالل إعــادة هيكلــة محفظــة أعمالنــا 
والعمــل بنمــوذج الشــركات الناشــئة لنتمكــن مــن المنافســة فــي أســواق 
ــد  ــا ســنواجه المزي ــد أنن ــر واالســتفادة مــن فــرص أوســع. ومــن المؤك أكب
مــن الظــروف غيــر المواتيــة خــالل مســيرتنا، لكــن مــا زلنــا نشــعر بالتفــاؤل 
حيــال المســتقبل وســنبقى ملتزميــن باالســتثمار فــي منصــات التكنولوجيــا 
والمواهــب البشــرية، بينمــا نوجــه شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة فــي مســار 
يتيــح لهــا اغتنــام جميــع الفــرص الجديــدة التــي ســتولد مــن رحــم هــذه 

األزمــة.

حقوق الملكية
٣01,٩1

مليون ريال





نبذة عن الشركة 
وأنشطتها
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أعضاء مجلس اإلدارة  السابق

أحمد حمود ابراهيم الذياب

رئيس مجلس اإلدارة

طارق عبدالرحمن صالح السدحان

احمد حسن احمد عليطه محمد عبد الواحد ازهري

جورج عبدالكريم جورج موسى

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
الدئيس التنفيذي للشركة



التقرير السنوي ٢٠٢١ شركة زهرة الواحة للتجارة
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أعضاء مجلس اإلدارة  الحالي

أحمد حمود ابراهيم الذياب

رئيس مجلس اإلدارة

جورج عبدالكريم جورج موسى

سهيل يوسف عبدالله جمل الليل

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
الدئيس التنفيذي للشركة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

طه محمد عبد الواحد ازهري

مشعل محمد صالح المقرن

عضو مجلس اإلدارة

احمد حسن احمد علي

عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء اإلدارة  التنفيذية

جورج عبدالكريم جورج موسى

عضو مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي للشركة

شريف رمضان يوسف زقزوق

مدير إدارة اإلنتاج والصيانة

محمود محمد ذكي الغمري

المدير التنفيذي المالي
أمين سر مجلس اإلدارة

أحمد حسن أحمد علي

مدير إدارة الجودة
عضو مجلس اإلدارة 

ياسر غنام عرفات الخطيب

مدير إدارة المبيعات

راكان أحمد حمود الذياب

مدير إدارة اإلمداد والتموين

عبدالمحسن ناصر سالم الغريميل

مدير إدارة الموارد البشرية

محمد عبدالعزيز معجب الحقباني

مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف



التقرير السنوي ٢٠٢١ شركة زهرة الواحة للتجارة
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نبذة عن الشركة وأنشطتها

مقر اإلدارة العامة:

ممثلي الشركة:

مراجع الحسابات:

أحمد حمود ابراهيم الذياب

كى بى ام جى لالستشارات المهنية 

جورج عبد الكريم جورج موسى
الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

ahmed@zaoasis.comsm@zaoasis.com

مقر الفرع )مصنع زهرة الواحة للبالستيك(:

المملكة العربية السعودية
الرياض، حي الربوة، شارع االحساء

وحدة رقم 1 – مبنى ٧44٩
الرقم اإلضافي: ٢٩٨٠
الرمز البريدي: 1٢٨14

هاتـف: ٩٢٠٠٢1٢٠3 ٩٦٦+
فاكس: ٢111٧٠3 )11( ٩٦٦+

www.zaoasis.com :الموقع اإللكتروني
info@zaoasis.com :البريـــد اإللكتروني

تأسســت الشــركة ابتــداًء كمؤسســة فرديــة لصاحبهــا أحمــد حمــود إبراهيــم 
الســجل  بموجــب  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  أســم مؤسســة  تحــت  الذيــاب 

التجــاري رقــم 1٠1٠1٩٠3٩٠ بتاريــخ ٢٠٠3/1٠/٠٦م فــي مدينــة الريــاض. 
بتاريــخ ٢٧-11-٢٠1٢م تمــت زيــادة رأس مــال مؤسســة زهــرة الواحــة للتجــارة 

إلــى 11,٧٥٠,٠٠٠ ريــال ســعودي. 
بتاريــخ 1٨-٠٢-٢٠1٥م تمــت زيــادة رأس مــال مؤسســة زهــرة الواحــة للتجــارة 

إلــى 33,3٧٥,٠٠٠ ريــال ســعودي. 
بتاريــخ ٠٩-1٢-٢٠1٥م تــم تحويــل مؤسســة زهــرة الواحــة للتجــارة وفروعهــا 
إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب قــرار الشــركاء المثبــت لــدى 
كاتــب العــدل بالرقــم 3٧٢٠٢٩ بتاريــخ 1٩-11-٢٠1٥م مــع االحتفــاظ باســم 
ورقــم الســجل التجــاري للمؤسســة حيــث صــدر الســجل التجــاري للشــركة 
بتاريــخ ٠٩-1٢-٢٠1٥ بــرأس مــال قــدره ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي مقســم 
إلــى ٥,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا 1٠ ريــاالت ســعودية 

للســهم الواحــد. 
مســؤولية  ذات  شــركة  مــن  الشــركة  تحويــل  تــم  ٠1-٠1-٢٠1٧م  بتاريــخ 
محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأس مــال الشــركة مــن 
٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي إلــى ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي مقســم إلــى 
٨,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا 1٠ ريــاالت ســعودية للســهم 
الواحــد وقــد صــدر القــرار الــوزاري رقــم ق/٨٦ بتاريــخ ٢٧-1٢-٢٠1٦م بإعــالن 

ــة.  ــى شــركة مســاهمة مقفل تحــول الشــركة إل

المملكة العربية السعودية
الخرج، طريق الرياض الخرج، مخرج ٧ , منطقة الرفايع الصناعية

وحدة رقم ٢ – مبنى 4٠٧٠
الرقم اإلضافي: ٨3٦٢
الرمز البريدي: 1٦3٥٢

هاتـف: ٩٢٠٠٢1٢٠3 ٩٦٦+
فاكس: ٥4٥٩٠٠٩ )11( ٩٦٦+

للشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  1٥-٠٥-٢٠1٧م  بتاريــخ 
علــى زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى 1٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي مقســم 
ــاالت ســعودية  ــى 1٥,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي بقيمــة أســمية قدرهــا 1٠ ري إل

للســهم الواحــد. 
الماليــة  الســوق  بهيئــة  االكتتــاب  عمليــة  تمــت  1٧-٠٩-٢٠1٧م  بتاريــخ 

الســعودية. 
بتاريــخ 3٠-11-٢٠1٧م تــم تحويــل شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة مــن شــركة 
مــال  بــراس  ســعودية  عامــة  مســاهمة  شــركة  الــى  مقفلــة  مســاهمة 
1٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال ســعودي مقســم إلــى 1٥,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي بقيمــة 

أســمية قدرهــا 1٠ ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.
النشــاط  والــذي يشــكل  أعمالهــا مــن خــالل مصنعهــا  الشــركة  تمــارس 
التجــاري  الســجل  لهــا، بموجــب  الرئيســي والوحيــد  التجــاري والصناعــي 
الفرعــي رقــم 1٠11٠14٠٦1 بتاريــخ ٠٥-٠٦-٢٠1٠ م، باســم »مصنــع زهــرة 
الريــاض  طريــق  الخــرج،  محافظــة  فــي  والمقــام  للبالســتيك«  الواحــة 
الخــرج، مخــرج ٧، منطقــة الرفايــع الصناعيــة والــذي يتــم مــن خاللــه تصنيــع 
البالســتيكية  واألغطيــة  )البريفــورم(  البالســتيكية  القواريــر  مصغــرات 

للقواريــر.
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وتتمثل الشركات والفروع التابعة للشركة فيما يلي: -

وتتمثل األنشطة المصرح للشركة ممارستها بموجب نظامها األساسي فيما يلي: -

دولة التأسيسدولة العملنسبة الملكيةراس المالالشركات التابعة

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية1٠٠%1٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعوديمصنع زهرة الواحة للبالستيك

الشركات التابعةد 1جدول رقم ل

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. 1
التشييد والبناء. 2
خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى. 3
التجارة. 	
تقنية المعلومات. 	
الكهرباء والغاز والماء وفروعها. 	
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 	
النقل والتخزين والتبريد. 	
الزراعة والصيد. 	

بنــاء مفهــوم جديــد فــي قطــاع مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( 
واألغطيــة البالســتيكية مــن خــالل توفيــر منتجــات متنوعــة بأحجــام وأوزان 
ــة  مختلفــة بأعلــى مســتويات الجــودة وبأســعار تنافســية، فضــاًل عــن تلبي
جميــع احتياجــات شــركائها وعمالئهــا، وتســعى الشــركة إلــى االســتفادة 
مــن مكانتهــا الرائــدة الكتســاب حصــة ســوقية إضافيــة مــن خــالل التوســع 
فــي المملكــة وخارجهــا )دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال ووســط أفريقيــا( مــن خــالل تعزيــز مكانتهــا كشــريك 

مفضــل لــدى منتجــي قطــاع الميــاه والعصائــر ولتحقيــق رؤيــة الشــركة.

رؤيتنــا هــي أن نصبــح الشــركة االفضــل فــي قطــاع صناعــة مصغــرات 
القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر فــي 
جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنطقــة الشــرق األوســط 
مــن  واســعة  مجموعــة  توفيــر  خــالل  مــن  إفريقيــا،  ووســط  وشــمال 
ــى مســتويات الجــودة  ــى أعل المنتجــات بأســعار تنافســية، مــع الحفــاظ عل

العمــالء. وخدمــة 

تعتمــد الشــركة فــي العمليــات التشــغيلية علــى اســتخدام أحــدث خطــوط 
صناعــة  مجــال  فــي  التكنولوجيــا  انــواع  بأحــدث  تتميــز  والتــي  االنتــاج 
مصغــرات القواريــر البالســتيكية واغطيــة القواريــر البالســتيكية والتــي يتــم 
ــم فــي هــذا المجــال،  ــى مســتوى العال شــراؤها مــن أفضــل الشــركات عل
ــزة فــي  ــرة عاليــة وكفــاءات ممي كمــا ان الشــركة لديهــا فريــق عمــل ذو خب
إدارة العمليــة التشــغيلية، وهــذا يســاعد علــى تشــغيل الخطــوط بأعلــى 
كفــاءة تشــغيلية وبأقــل نســب الهــدر ممــا يســاهم فــي االنتــاج بأقــل 
مصاريــف تشــغيلية وبأعلــى مســتويات الجــودة والتــي هــي أحــد اهــداف 

الشــركة الرئيســية.

المناجم والبترول وفروعها. 10
شــراء االراضــي وتطويرهــا وبيعهــا واقامــة المبانــي عليهــا واســتثمارها . 11

ــاء  ــارات وبن ــة العق ــك وإدارة وصيان ــا وتمل ــع وتطويره ــار أو البي باإليج
ــا. ــة وتأجيرهــا وبيعه المســتودعات وورش الصيان

إقامــة وإدارة وتشــغيل وبنــاء وصيانــة المصانــع والمرافــق والمشــاريع . 12
والكرتونيــة  الورقيــة  أنواعهــا  بجميــع  والتغليــف  بالطباعــة  الخاصــة 
والبالســتيكية والمعدنيــة وغيرهــا والقيــام بأعمــال الطباعــة والتغليــف 
ــا. ــف واألشــرطة بكافــة أنواعه ــة األغلفــة والملصقــات واللفائ وصناع

رسالة الشركة

كفاءة التشغيلرؤية الشركة

كمــا ان الشــركة تكــرس كافــة مواردهــا لتنويــع محفظتنــا، ســواء لدفــع نمــو 
ــا  ــر أي تقلــب فــي الطلــب فــي المســتقبل محلي المبيعــات وتخفيــف تأثي
ودوليــا، تمتــد إمكانــات النمــو إلــى مــا وراء عمالئنــا األساســيين فــي تعبئــة 
الميــاه، حيــث نهــدف الــى فــرص جديــدة فــي قطــاع صناعــة المشــروبات، 

بمــا فــي ذلــك المشــروبات الغازيــة والعصيــر ومنتجــات األلبــان.
كل هــذا يشــكل خلفيــة لتخصيــص رأس المــال اإلســتراتيجي لدينــا، مــع 

توجيــه اســتثماراتنا وخلــق قيمــة طويلــة األجــل للمســاهمين.
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الحوكمة

مــن  يتــم  التــي  القواعــد  مجموعــة  الشــركة،  حوكمــة  بالئحــة  يقصــد 
خاللهــا إدارة الشــركة وتوجيههــا ورقابتهــا. ويحــدد هيــكل حوكمــة الشــركة 
المشــاركين  مختلــف  بيــن  “المســؤوليات”  والواجبــات  الحقــوق  توزيــع 
فــي الشــركة، مثــل مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، والمســاهمين، 
ــح، كمــا تحــدد الئحــة حوكمــة الشــركة قواعــد وإجــراءات  وأصحــاب المصال
اتخــاذ القــرارات فــي مختلــف شــؤون وأعمــال الشــركة، والهيــكل الــذي 
يتــم مــن خاللــه وضــع األهــداف وتحديــد وســائل وطــرق تحقيقهــا وكذلــك 

األداء. مراقبــة 
بتهيئــة  الشــركة  لمــوارد  األمثــل  االســتثمار  إلــى  الالئحــة  هــذه  تهــدف 
بيئــة عمــل أساســها المســؤولية والرقابــة وااللتــزام وعمادهــا الوضــوح 
التجاريــة  وخططهــا  الشــركة  أهــداف  تحديــد  فــي  ســواء  والشــفافية، 
واإلســتراتيجية، أو فــي بيــان حقــوق كل كيــان مــن كياناتهــا والتزاماتــه، 
وجهــات  والمســتهلكين  والمموليــن  بالمورديــن  عالقتهــا  إدارة  فــي  أو 
الرقابــة عليهــا وعلــى النشــاط الــذي تعمــل فيــه. وتتفاعــل هــذه البيئــة مــع 

منظومــة التشــريعات الوطنيــة التــي تعمــل الشــركة فــي إطارهــا وتتكامــل 
معهــا لحمايــة الشــركة مــن أي إخــالل أو تعــدي، ولوضــع القواعــد القانونيــة 
التــي ترســخ مبــادئ العدالــة والنزاهــة والشــفافية فــي تعامــالت الشــركة.
وقــد تــم إعــداد هــذه الالئحــة بنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/ 3( بتاريــخ 143٧/1/٢٨هـــ الموافــق ٢٠1٥/11/1٠م المعدلــة 
الموافــق  1441/٧/1هـــ  بتاريــخ  الماليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  بقــرار 
هيئــة  مجلــس  عــن  الصــادرة  الشــركات  حوكمــة  والئحــة  ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م 
الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )٨-1٦-٢٠1٧( بتاريــخ 143٨/٥/1٦هـــ 
الموافــق ٢٠1٧/٢/13م المعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
)3-٥٧-٢٠1٩( بتاريــخ 144٠/٩/1٥ه الموافــق٢٠1٩/٥/٢٠م والنظــام األساســي 
للشــركة المعتمــد مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة بتاريــخ 144٠/٩/14هـــ 
فــي  للشــركة  العامــة  الجمعیــة  مــن  والمعتمــدة  ٢٠1٩/٥/1٩م  الموافــق 

1441/٠٨/٢٦ه. الموافــق  ٢٠٢٠/٠4/1٩م  بتاریــخ  المنعقــد  اجتماعھــا 
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ملخص العمليات التشغيلية

المزايا التنافسية للشركة

خــالل عــام ٢٠٢٠م اجتــاح العالــم جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد والــذى 
كان لــه تاثيــر واضــح علــى االقتصــاد المحلــى والعالمــى، وبالرغــم مــن 
التحــدى الكبيــر الناتــج عــن اثــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد خــالل 
إســتطاعت  الشــركة  إدارة  فــإن   ٢٠٢1 لعــام  تأثيرهــا  وامتــداد   ٢٠٢٠ عــام 
ــار بكفــاءة مــن خــالل عــدة اجــراءات حيــث إســتهدفت إدارة  إدارة هــذه األث
الشــركة تشــغيل جميــع خطــوط اإلنتــاج بأعلــى مســتويات الكفــاءة لتقليــل 
ــق العمــل  ــة، حيــث إســتغلت إدارة الشــركة كفــاءة فري ــر التكاليــف الثابت أث
علــى كافــة المســتويات التشــغيلية والبيعيــة واإلداريــة فــى إدارة كافــة 
مواردهــا لتخفيــض التكاليــف الــى أقــل مســتوياتها، حيــث بلغــت حجــم 
ــف طــن، فــى  ــر البالســتيكية )البريفــوم( ٨3.٢٧ ال ــاج مصغــرات القواري إنت
حيــن بلغــت حجــم إنتــاج األغطيــة البالســتيكية للقواريــر خــالل عــام ٢٠٢1م 

٨.٦٧ الــف طــن.

التنافســية  المزايــا  مــن  العديــد  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  تمتلــك 
التــى تجعــل لهــا القــدرة الريــادة فــى قطــاع صناعــة مصغــرات القواريــر 
البالســتيكية واغطيــة القواريــر البالســتيكية بــل وتعطيهــا القــدرة علــى 
منافســة منافســيها القائميــن والمحتمليــن، ويظهــر ذلــك جاليــا فــى ادارتهــا 
لعمليتهــا فــى ظــل اثــار فيــروس كورونــا التــى امتــدت لعــام ٢٠٢1م، ويمكنــا 

ــى:- ــا ي أن نلخــص أهــم هــذه العوامــل فيم
تلبية احتياجات  العمالء بمرونة وسرعة

لــدى شــركة الواحــة القــدرة التنافســية فــي تلبيــة االحتياجــات المختلفــة 
ــك  ــور ذل ــات المختلفــة للعمــالء ويتبل ــة المتطلب ــة فــي تلبي للعمــالء بمرون
واألغطيــة  )البريفــورم(  البالســتيكية  القواريــر  مصغــرات  إنتاجهــا  فــي 
واحجــام  بــأوزان  والطويــل  القصيــر  العنــق  ذات  للقواريــر  البالســتيكية 
ــة  ــات مــن الناحي ــك بفضــل اســتخدامها أحــدث اآللي ــوان مختلفــة وذل وال
التقنيــة وارتفــاع قدرتهــا اإلنتاجيــة، وإدارة التكاليــف التشــغيلية وخفضهــا 

الــى اقــل مســتوياتها الممكنــة.
تقنية تصنيع متطورة

يتيــح المصنــع المتطــور الــذي تمتلكــه شــركة زهــرة الواحــة للتجــارة حيــث 
اســتخدام اآلالت والتقنيــات المتطــورة إمكانيــة تصميــم وإنتــاج مجموعــة 
متنوعــة مــن المنتجــات بكفــاءة عاليــة لتلبيــة الطلــب المتغيــر للعمــالء 

ــى درجــات الجــودة. بأعل
النتــاج  خــط   )1٧( عشــر  ســبعة  للتجــارة  الواحــة  زهــرة  شــركة  تمتلــك 
مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( تســعة )٩( خطــوط إلنتــاج 

كمــا انــه قــد تــم اضافــة خــط انتــاج جدیــد خــالل عــام ٢٠٢1 إلنتــاج األغطيــة 
البالســتیكیة والــذى یعمــل بكامــل طاقتــه التشــغیلیة، ویھــدف زیــادة خــط 

اإلنتــاج إلــى مواجھــة الزيــادة علــى الطلــب.
وخــالل عــام ٢٠٢1م عمــل فريــق المبيعــات بالشــركة علــى زيــادة قاعــدة 
عمــالء الشــركة وفتــح اســواق جديــدة، حيــث ظهــر ذلــك مــن خــالل ارتفــاع 
ــل  ــام ٢٠٢1م مقاب ــف طــن خــالل ع ــى بلغــت ٩1.٨3 ال ــة المبيعــات الت كمي
٨٦.٢٩ الــف طــن خــالل العــام الســابق ٢٠٢٠م، والــذى كان لــه االثــر الواضــح 

علــى ربحيــة الشــركة خــالل عــام ٢٠٢1م.

األغطيــة البالســتيكية للقواريــر بأحــدث التقنيــات والتــى یتــم شــرائها مــن 
شــركة هيســكى وهــى شــركة رائــدة عالميــا فــى قطــاع صناعــة خطــوط 
انتــاج مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( و األغطيــة البالســتيكية 

للقواريــر. 
الخدمات اللوجستية والكفاءة التشغيلية

بالمملكــة  الوســطى  المنطقــة  الخــرج فــي  المصنــع فــي منطقــة  يقــع 
العربيــة الســعودية، وتســتفيد شــركة  زهــرة الواحــة للتجــارة مــن إمكانيــات 
اتصــال ممتــازة وســريعة بكافــة العمــالء  فــي جميــع انحــاء المملكــة، كمــا 
ان الشــركة تمتلــك مســتودع مركــزي بمســاحة 3٧ الــف متــر مربــع والــذى 
ســوف يتــم تشــغيله  بأحــدث انظــم التخزيــن األوتوماتيكــي والمتعاقــد عليه 
مــع شــركة الكتريــك ٨٠ االيطاليــة المتخصصــة فــي أنظمــة التخزيــن وتــداول 
المنتجــات آليــا ممــا يســاهم فــي االســتغالل األمثــل لمســاحة المســتودع 
وممــا ينعكــس علــى زيــادة القــدرة التخزينيــة واســتغالل الطاقــة االنتاجيــة 
بشــكل أمثــل علــى مــدار العــام وخاصــة الفتــرات الغيــر موســمية لمقابلــة 
ــادة الطلــب، كمــا انــه ســوف يســاهم فــي العمليــات اللوجســتية، ممــا  زي
ســوف يكــون لــه االثــر فــي  تقليــل التوالــف وســرعة ودقــة تــداول المخــزون 

وتقليــل عــدد العمالــة بالمســتودعات.
کمــا أن الشــرکة متعاقــدة مــع العديــد مــن شــركات النقــل والتــى تمكنهــا 
مــن تلبيــة طلبــات جميــع العمــالء فــى  جمیــع أنحــاء المملكــة وخارجهــا 
وباســرع وقــت وبالكميــات المطلوبــة فــى الموعيــد المحــددة وفقــًا لجــدول 

احتياجــات العمــالء

معدل دوران المخزوننسبة زيادة رصيد المخزون

%4.٥٥٥.٨٢:1
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إدارة المخــزون واالعمــال اللوجســتية، كمــا ان فريــق القطــاع 
التشــغيلي لديــه خبــرة التشــغيل وخبــرة التعامــل مــع مكائــن 
ــاج فــي تشــغيلها إلــي خبــرات وكفــاءات  هيســكى والتــي تحت
مميــزة وعــن الفريــق المالــي الــذى يمتلــك خبــرة إدارة المــوارد 
الماليــة والتدفقــات الماليــة للشــركة بكفــاءة عاليــة ومتمــرس 
األقتــراض  لعمليــة  إدارتــه  مــن  بوضــوح  ظهــرت  والتــى 
وتقليــل تكاليــف التمويــل خــالل العــام الحالــى ٢٠٢1م عــن 
العــام المماثــل٢٠٢٠م، كمــا ان اإلدارة العليــا لديهــا خبــرة إدارة 
الخطــط التوســعية قصيــرة وطويلــة االجــل وخبــرة واســعة 
فــى قطــاع انتــاج مصغــرات القواريــر البالســتيكية )البريفــورم( 

البالســتيكية. القواريــر  وأغطيــة 

زهــرة  شــركة  إدارة   فريــق  أفــراد  يعمــل معظــم 
الواحــة للتجــارة  لــدى الشــركة منــذ إنشــائها كمــا 
أن جميــع فريــق العمــل لديــه خبــرة  واســعة كال 
ــه حيــث يتــم تســويق المنتجــات وبيعهــا  فــي مجال
والترويــج لهــا مــن خــالل فريــق عمــل يحظــى بخبــرة 
المحلــى  بالســوق  جيــدة  درايــة  وعلــى  واســعة 
ــه  ــة ولدي ــات االعمــال التجاري والخارجــى، وديناميكي
المجــال  النجاحــات  فــي هــذا  ســجل حافــل مــن 
خــالل  البيــع  حركــة  إدارتــه  مــن  اتضحــت  والتــى 
مــن  بالتحديــات  المليئــة  ٢٠٢1م  و  ٢٠٢٠م  عامــي 
ــا  ــا انه ــا المســتجد، كم ــرورس كورون ــة في ــار جائح أث
فــي  الواســعة  الخبــرة  لديــه  عمــل  فريــق  تملــك 

فريق عمل متمرس

الطاقة التشغيلية
2٦ خط إنتاج
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النمو التاريخي ألهم المؤشرات
معدل الرافعة الماليةالمالية لفترة خمسة أعوام

٠.٨٧:1

األرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واإلهالك واالستهالك

 1٠٩ مليون ريال 
بمعدل نمو سنوي مركب

%4٥.٨3

٢٠٢١
٢٠٢٠
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٢٩٢

٨٤

١١٤

١٣٧

٥٠

٢٦٥٢٥
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٣٠٢

١٩٣

١٨٩
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١٤٢

١٠٣

٧٩
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اإليرادات
(ماليين الرياالت)

الربح التشغيلي
(ماليين الرياالت)

صافي الخسائر/ األرباح
(ماليين الرياالت)

قاعدة العمالء

المطلوبات
(ماليين الرياالت)

حقوق المساهمين
(ماليين الرياالت)

الموجودات
(ماليين الرياالت)

الموجدات المتداولةالموجدات الغير المتداولةمجموع الموجدات

المطلوبات المتداولةالمطلوبات الغير المتداولةمجموع المطلوبات
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1. التدفقات النقدية

2. الفروقات الجوهرية في نتائج التشغيل

تأثــر صافــي التغيــر فــى أرصــدة النقديــة ومــا فــى حكمهــا الــذى تحقــق 
ــر بســبب  ــال ســعودى وكان هــذا التغي خــالل عــام ٢٠٢1م 4٨,٧4 مليــون ري

التغيــرات الناتجــة فــى بنــود قائمــة التدفقــات النقديــة التاليــة:-

خــالل عــام ٢٠٢1م كان لــدى الشــركة العديــد مــن التغيــرات فــى النتائــج التشــغيلية والتــى تأثــرت بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر باســتمرار آثــار جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد والتــى اجتاحــت العالــم خــالل ٢٠٢٠م ونتيجــة إدارة الشــركة لهــذه األثــار بطــرق جيــدة ممــا قلــل التأثيــر الــى اقــل مســتويات التأثيــر وتمثــل 

ذلــك فيمــا يلــي:

الفروقات الجوهرية في صافي اإليرادات ومجمل الربحأ. 

تأثــرت التدفقــات النقديــة للشــركة خــالل عــام ٢٠٢1م عــن عــام ٢٠٢٠ بشــكل ملحــوظ فــى التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن االنشــطة التشــغيلية متأثــرة بصافــي 
الربــح والتغيــر فــى الذمــم المدينــة التجاريــة والتغيــر فــى المخــزون والتغيــر فــى الذمــم الدائنــة التجاريــة والتغيــر فــى مدفوعــات مقدمــة والذمــم مدينــة اخــرى 
وتكاليــف التمويــل المدفوعــة حيــث بلغــت التدفقــات النقديــة مــن االنشــطة التشــغيلية خــالل ٢٠٢1م مبلــغ ٦٢,٧3 مليــون ريــال مقابــل 4٧.33 مليــون ريــال 

خــالل عــام ٢٠٢٠م.

بلــغ مجمــل الربــح لعــام ٢٠٢1م مبلــغ ٨٧.٨3 مليــون ريــال ســعودي بارتفــاع 
قــدرة 13,٦4 مليــون ريــال ســعودي عــن العــام المماثــل ٢٠٢٠م متأثــر بارتفــاع 
مبيعــات الشــركة بنســبة ٢٩,٢٢ % عــن العــام المماثــل ٢٠٢٠م متأثــر بارتفــاع 
كميــة المبيعــات وارتفــاع أســعار المــواد الخــام التــى تأثــرت مــن ارتفــاع أســعار 
البتــرول، ممــا كان لهمــا األثــر فــى زيــادة قيمــة المبيعــات، حيــث بلغــت كميــة 
مبيعــات مصغــرات القواريــر واالغطيــة البالســتيكية خــالل عــام ٢٠٢1م مقــدار 
٢٠٢٠م،  عــام  مبيعــات  طــن  الــف   ٨٦.٢٩ بمقــدار  مقارنــة  طــن  الــف   ٩1.٨3
بارتفــاع قــدره ٢٢.٦٢ % فــى قيمــة المبيعــات بينمــا انخفــض كميــة المبيعــات 
ــر زیــادة  ــًا أث ٦.4٢% لعــام ٢٠٢1م مقابــل مبيعــات عــام ٢٠٢٠م، حیــث ظھــر جلي
قاعــدة العمــالء واالســواق الجدیــدة بشــكل واضــح علــى زیــادة المبیعــات مــع 

نسبة السيولة

معدل النسبة السنوي المركب 
لمجمل األرباح

1:1.43

%3٥.٨٦

2020م2021مالبیان
٦٢,٧33,4٥44٧,3٢٧,٨٠3التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

)٥٥,14٦,4٨٥(٢٠,3٩٥,3٦3التدفقات النقدية الناتجه من/ )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية 

)٧,٧٥٢,٦٧٩()44,1٩3,3٩٠(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

)1٥,٥٧1,3٦1(4٨,٧4٠,٦1٩صافي التغير فى أرصدة النقد وما فى حكمها 

2020م2021مالبيان
التغيير

%قيمة
٢٩.٢٢%٥4٩,٠11,3٠34٢4,٨٥٠,41٩1٢4,1٦٠,٨٨4اإليرادات

31.٥٢%4٦1,1٨٥,٢٨13٥٠,٦٦٥,٠٧٢11٠,٥٢٠,٢٠٩تكلفة اإليرادات

1٨.3٩%٨٧,٨٢٦,٠٢٢٧4,1٨٥,34٧13,٦4٠,٦٧٥مجمل الربح

التدفقات النقديةد 2جدول رقم ل

الفروقات الجوهرية في صافي اإليرادات ومجمل الربحد 3جدول رقم ل

االســتغالل األمثــل للطاقــة االنتاجيــة المتاحــة للشــركة خــالل عــام ٢٠٢1م ممــا 
ادى الــى الحــد مــن أثــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد المســتمرة منــذ عــام 

٢٠٢٠ م الــى أقــل مایمكــن.
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الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيلب. 

الفروقات الجوهرية في صافي ربح العامج. 

2020م2021مالبيان
التغيير

%قيمة
1٨.3٩%٨٧,٨٢٦,٠٢٢٧4,1٨٥,34٧13,٦4٠,٦٧٥مجمل الربح

)1.٢4(%)11٥,٢٨٢()٩,٢٨٥,٦٥4()٩,1٧٠,3٧٢(مصروفات بيع وتسويق

1.٨٧%134,٥٠٠)٧,1٩1,٦٦٥()٧,3٢٦,1٦٥(مصروفات عمومية وإدارية

٢٠٦.٥1%1,٠٨1,٠11)٥٢3,4٧1(٥٥٧,٥4٠مصروفات/ إيرادات تشغيلية أخرى )صافي(

٢٥.٧1%٧1,٨٨٧,٠٢٥٥٧,1٨4,٥٥٧14,٧٠٢,4٦٨الربح التشغيلي

2020م2021مالبيان
التغيير

%قيمة
٢٥.٧1%٧1,٨٨٧,٠٢٥٥٧,1٨4,٥٥٧14,٧٠٢,4٦٨الربح التشغيلي

صافي خسائر من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسائر
٦,4٨4,٧3٨)3٦٩,٧٥4(٦,٨٥4,4٩٢%1,٨٥3،٨٠

----إيرادات التمويل

)٢٢.٩٧(%)٢,٢٧1,3٢٨()٩,٨٨٦,٧٦3()٧,٦1٥,43٥(تكاليف التمويل

)٢.٦٩(%)1٧٠,٩41()٦,3٥٥,٥٨٦()٦,1٨4,٦4٥(مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

٥٩.1٥%٦4,٥٧1,٦٨34٠,٥٧٢,4٥4٢3,٩٩٩,٢٢٩صافي ربح العام

الفروقات الجوهرية في نتائج ربح التشغيلد 	جدول رقم ل

صافي ربح العامد 	جدول رقم ل

تأثــر الربــح التشــغيلي لعــام ٢٠٢1م مقابــل الربــح التشــغيلي للعــام المماثــل 
٢٠٢٠م حيــث ارتفــع الربــح التشــغيلي بنســبة ٢٥,٧1% بســبب ارتفــاع مجمــل 
بنســبة  األخــرى  اإليــرادات  ارتفــاع  مــع   %1٨,3٩ بنســبة  ارتفــع  الــذى  الربــح 
٢٠٦,٥1% ومــع تكویــن مخصــص خســائر اإلنخفــاض فــى قیمــة ذمــم مدینــة 

تجاریــة الــذى تــم تكوينــه بمبلــغ 1.٧4 مليــون ريــال.

العــام  ربــح  صافــى  عــن   %٥٩,1٥ بنســبة  ٢٠٢1م  لعــام  الربــح  صافــى  ارتفــع 
ارتفــاع األربــاح المحققــة  التشــغیلي،  الربــح  بارتفــاع  المماثــل ٢٠٢٠م متأثــرًا 
مــن المحفظــة اإلســتثمارية للشــركة، وانخفــاض مصروفــات الــزكاة وانخفــاض 
تكالیــف التمویــل لعــام ٢٠٢1م عــن العــام المماثــل ٢٠٢٠م بنســبة ٢٢,٩٧% 
بســبب توجــه إدارة الشــركة إلــى تخفیــض القــروض وبصفــة خاصــة القــروض 

طویلــة األجــل التــى تنتھجهــا الشــركة فــى إدارة الســداد وعــدم الحصــول
على قروض جدیدة.

معدل النمو السنوي المركب 
للربح التشغيلي

معدل النمو السنوي المركب 
لصافي الخسائر واألرباح

%٢٧.3٨

%٢٩,٩٠
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٣. ربحية السهم خالل العام

٤. المرابحات والتسهيالت اإلسالمية األخرى 

2020م2021مالبيان
التغيير

%قيمة
٥٩.1٥%4,3٢,٧٠1.٦ربحية السهم

ربحية السهم خالل العامد 	جدول رقم ل

ارتفعت ربحية السهم لعام ٢٠٢1م بنسبة ٥٩,1٥% عن ربحية السهم للعام المماثل ٢٠٢٠م، بسبب ارتفاع صافي الربح الذى ارتفع بنسبة 1٥,٥٩%.

معدل الدين الى إجمالي 
األصول

1:4٠
مرابحات قصيرة األجل أ. 

أصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدة المتبقية 

من القرض
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة للحصول 

على المرابحة

سند ألمر من قبل الشركة1٥٥,3٩٠٠1٥٥,3٩٠٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1

سند ألمر من قبل الشركة٢٠,٩43٠٢٠,٩43٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢

سند ألمر من قبل الشركة٧1,٠٠٥٠٧1,٠٠٥٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3

سند ألمر من قبل الشركة111,3٥٨٠111,3٥٨٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى4

سند ألمر من قبل الشركة3٢,٠٩٠٠3٢,٠٩٠٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٥

سند ألمر من قبل الشركة114٥٥,11٢٢٦٨,٦٨4 شهر٧٢3,٧٩٦قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٦

سند ألمر من قبل الشركة3٢,43٥٠3٢,43٥٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٧

سند ألمر من قبل الشركة٢٧,٦٥4٠٢٧,٦٥4٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٨

سند ألمر من قبل الشركة٥4,٩٩٦٠٥4,٩٩٦٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٩

سند ألمر من قبل الشركة3٩,٥٢٢٠3٩,٥٢٢٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٠

سند ألمر من قبل الشركة11٩41,٨٥٩٧٥3,٩٨٥ شهر1,٦٩٥,٨4٥قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى11

سند ألمر من قبل الشركة11٨٠٨,٧٢٩٦٥٠,3٠٨ شهر1,4٥٩,٠3٧قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٢

سند ألمر من قبل الشركة11٦٢1,٠٩٢4٩٥,٦٩٦ شهر1,11٦,٧٨٨قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى13

سند ألمر من قبل الشركة11٥٩٩,٥4٩4٧٦,٩٨٦ شهر1,٠٧٦,٥3٥قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى14

سند ألمر من قبل الشركة11٢,٦٥3,3٩3٢,133,1٩٢ شهر4,٧٨٦,٥٨4قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٥

سند ألمر من قبل الشركة٢٢,٩٧٦٠٢٢,٩٧٦٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٦

سند ألمر من قبل الشركة111,٦33,3٦٠1,٢٩٥,٨4٢ شهر٢,٩٢٩,٢٠٢قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٧

سند ألمر من قبل الشركة٢4,٨٢٧٠٢4,٨٢٧٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٨

سند ألمر من قبل الشركة113٥٢,3٥٢٢٨٢,٩٥4 شهر٦3٥,3٠٥قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى1٩

سند ألمر من قبل الشركة11٦٠1,٥٨٢4٧٦,1٦٢ شهر1,٠٧٧,٧44قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢٠

سند ألمر من قبل الشركة11٩٨٦,1٥٨1٧٢,٩٦٢ شهر1,1٥٩,1٢٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢1

سند ألمر من قبل الشركة٢٨٨,٦٩٥٠٢٨٨,٦٩٥٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢٢

سند ألمر من قبل الشركة٨٩٥,1٧4٠٨٩٥,1٧4٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢3

سند ألمر من قبل الشركة٢٩,٧٠٨,٧31٠٢٩,٧٠٨,٧31٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢4

سند ألمر من قبل الشركة٢,33٥,٧٢٢٠٢,33٥,٧٢٢٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢٥

سند ألمر من قبل الشركة13,٦٦٥,٩3٦٠13,٦٦٥,٩3٦٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢٦

سند ألمر من قبل الشركة3٩٠,٩33٠3٩٠,٩33٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢٧

مرابحات قصيرة األجلد 	جدول رقم ل
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أصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدة المتبقية 

من القرض
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة للحصول 

على المرابحة

سند ألمر من قبل الشركة3٨,٦3٩,1٥٧٠3٨,٦3٩,1٥٧٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢٨

سند ألمر من قبل الشركة3٧,34٢,٦٥1٠3٧,34٢,٦٥1٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى٢٩

سند ألمر من قبل الشركة3,٢٥1,4٩٨٠3,٢٥1,4٩٨٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3٠

سند ألمر من قبل الشركة٢,٠٨٥,1٩1٠٢,٠٨٥,1٩1٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى31

سند ألمر من قبل الشركة11,٧٢٥,٩٨٥٠11,٧٢٥,٩٨٥٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3٢

سند ألمر من قبل الشركة1٧,٥٠٦,٨1٩٠1٧,٥٠٦,٨1٩٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى33

سند ألمر من قبل الشركة٢٩,341,٠٢٢٠٢٩,341,٠٢٢٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى34

سند ألمر من قبل الشركة٥٩,٧٢٦,٦٦٦1٦,٨٨٦,٩3٨ شهور٢٦,٦13,٦٠4قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3٥

سند ألمر من قبل الشركة4٠٩,٩3٠,٨٩٠ شهور٩,٩3٠,٨٩٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3٦

سند ألمر من قبل الشركة3٠٦,٨٥4,٠٢٩ شهور٦,٨٥4,٠٢٩قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3٧

سند ألمر من قبل الشركة4٠٢,٧٨٠,٠٠1 شهور٢,٧٨٠,٠٠1قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3٨

سند ألمر من قبل الشركة4٠٢٢,3٧٦,٨٩٩ شهور٢٢,3٧٦,٨٩٩قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى3٩

سند ألمر من قبل الشركة ٠    ٩,٥٧٩,٧1٠٠٩,٥٧٩,٧1٠قروض قصيرة االجلالبنك العربى الوطنى4٠

سند ألمر من قبل الشركة٥٠٠,٦٥1٠٥٠٠,٦٥1٠قروض قصيرة االجلمصرف االنماء41

سند ألمر من قبل الشركة1,٦٢٠,٦٧٥٠1,٦٢٠,٦٧٥٠قروض قصيرة االجلمصرف االنماء4٢

سند ألمر من قبل الشركة3,٥٩٩,٥1٧٠3,٥٩٩,٥1٧٠قروض قصيرة االجلمصرف االنماء43

سند ألمر من قبل الشركة٥1٠٧,٨٦٩,٢٨٥3٨,٠٧٧,4٥1 شهور14٥,٩4٦,٧3٦قروض قصيرة االجلمصرف االنماء44

سند ألمر من قبل الشركة٢٢,4٩٦,٧3٥٠٢٢,4٩٦,٧3٥٠قروض قصيرة االجلمصرف االنماء4٥

سند ألمر من قبل الشركة34,4٩٨,31٦٠34,4٩٨,31٦٠قروض قصيرة االجلمصرف االنماء4٦

سند ألمر من قبل الشركة٥٢٠,٦٥3,٨٠11,33٠,11٩ شهور٢1,٩٨3,٩٢1قروض قصيرة االجلمصرف االنماء4٧

سند ألمر من قبل الشركة٨4,٠٥٥,٨٢٨٢,٩1٦,٨٦3 شهور٦,٩٧٢,٦٩1قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار4٨

سند ألمر من قبل الشركة1٨٢,٢٧٢,٠٩13,٠٠٥,٦٢4 شهر٥,٢٧٧,٧1٥قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار4٩

سند ألمر من قبل الشركة٨,4٩٥,3٠٩٠٨,4٩٥,3٠٩٠قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥٠

سند ألمر من قبل الشركة٢٧,٥٢٨,٠٢٢٠٢٧,٥٢٨,٠٢٢٠قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥1

سند ألمر من قبل الشركة٩,411,٦٩٧٠٩,411,٦٩٧٠قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥٢

سند ألمر من قبل الشركة13,٠٦٦,٩٠٨٠13,٠٦٦,٩٠٨٠قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥3

سند ألمر من قبل الشركة٨,44٥,٦٢٦٠٨,44٥,٦٢٦٠قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥4

سند ألمر من قبل الشركة3٨,٩٩3,٧٢11,314,٨٥3شهران4٠,3٠٨,٥٧3قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥٥

سند ألمر من قبل الشركة٢1,٧٧٢,٦٧31٦,٦٩1,٥٠٨شهران3٨,4٦4,1٨٢قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥٦

سند ألمر من قبل الشركة٨,٥4٢11,٨11,3٠3شهران11,٨1٩,٨4٥قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥٧

سند ألمر من قبل الشركة٧٠14,٨٢4,٩٨٨ شهور14,٨٢4,٩٨٨قروض قصيرة االجلالبنك السعودى لالستثمار٥٨

سند ألمر من قبل الشركة1٥٢1,٠٠٠,٠٠٠3٥,٦3٠,٠٠٠ شهر٥٦,٦3٠,٠٠٠قروض قصيرة االجلصندوق التنمية الصناعى٥٩

سند ألمر من قبل الشركة٦٧٠1٢,٦٥٠,٠٠٠ شهر1٢,٦٥٠,٠٠٠قروض قصيرة االجلصندوق التنمية الصناعى٦٠

سند ألمر من قبل الشركة33,٥٠٠,٠٠٠٠33,٥٠٠,٠٠٠٠قروض قصيرة االجلصندوق التنمية الصناعى٦1

سند ألمر من قبل الشركة1٢٠٢4,٥٠٠,٠٠٠ شهر٢4,٥٠٠,٠٠٠قروض قصيرة االجلصندوق التنمية الصناعى٦٢

ارتفــع رصيــد القــروض قصيــرة االجــل والتــى تســتخدم فــى تمويــل راس المــال العامــل فــى 31 ديســمبر ٢٠٢1 عــن رصيــد القــروض فــي 31 ديســمبر ٢٠٢٠ بمبلــغ ٢4.4 
مليــون ريــال بنســبة ٢.٥٥% وذلــك نتيجــة ارتفــاع مشــتريات المــواد الخــام بســبب ارتفــاع اســعار الشــراء مقارنــة باســعار الشــراء خــالل العــام المماثــل ٢٠٢٠ م.
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مرابحات طويلة األجل ب. 

أصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدة المتبقية 

من القرض
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة للحصول 

على المرابحة

سند ألمر من قبل الشركة1٥٥,3٩٠٠1٥٥,3٩٠٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1

سند ألمر من قبل الشركة٢٠,٩43٠٢٠,٩43٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢

سند ألمر من قبل الشركة٧1,٠٠٥٠٧1,٠٠٥٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3

سند ألمر من قبل الشركة111,3٥٨٠111,3٥٨٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى4

سند ألمر من قبل الشركة3٢,٠٩٠٠3٢,٠٩٠٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٥

سند ألمر من قبل الشركة11٢٢٦٨,٦٨4,٧٢3,٧٩٦Months 114٥٥قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٦

سند ألمر من قبل الشركة3٢,43٥٠3٢,43٥٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٧

سند ألمر من قبل الشركة٢٧,٦٥4٠٢٧,٦٥4٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٨

سند ألمر من قبل الشركة٥4,٩٩٦٠٥4,٩٩٦٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٩

سند ألمر من قبل الشركة3٩,٥٢٢٠3٩,٥٢٢٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1٠

سند ألمر من قبل الشركة٩٨٥,٨٥٩٧٥3,1,٦٩٥,٨4٥Months 11٩41قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى11

سند ألمر من قبل الشركة3٠٨,1,4٥٩,٠3٧Months 11٨٠٨,٧٢٩٦٥٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1٢

سند ألمر من قبل الشركة٠٩٢4٩٥,٦٩٦,1,11٦,٧٨٨Months 11٦٢1قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى13

سند ألمر من قبل الشركة1,٠٧٦,٥3٥Months 11٥٩٩,٥4٩4٧٦,٩٨٦قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى14

سند ألمر من قبل الشركة133,1٩٢,4,٧٨٦,٥٨4Months 11٢,٦٥3,3٩3٢قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1٥

سند ألمر من قبل الشركة٢٢,٩٧٦٠٢٢,٩٧٦٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1٦

سند ألمر من قبل الشركة٢٩٥,٨4٢,٦33,3٦٠1,٢,٩٢٩,٢٠٢Months 111قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1٧

سند ألمر من قبل الشركة٢4,٨٢٧٠٢4,٨٢٧٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1٨

سند ألمر من قبل الشركة3٥٢٢٨٢,٩٥4,٦3٥,3٠٥Months 113٥٢قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى1٩

سند ألمر من قبل الشركة1٦٢,٥٨٢4٧٦,1,٠٧٧,٧44Months 11٦٠1قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢٠

سند ألمر من قبل الشركة1٥٨1٧٢,٩٦٢,1,1٥٩,1٢٠Months 11٩٨٦قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢1

سند ألمر من قبل الشركة٢٨٨,٦٩٥٠٢٨٨,٦٩٥٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢٢

سند ألمر من قبل الشركة٨٩٥,1٧4٠٨٩٥,1٧4٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢3

سند ألمر من قبل الشركة٢٩,٧٠٨,٧31٠٢٩,٧٠٨,٧31٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢4

سند ألمر من قبل الشركة٢,33٥,٧٢٢٠٢,33٥,٧٢٢٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢٥

سند ألمر من قبل الشركة13,٦٦٥,٩3٦٠13,٦٦٥,٩3٦٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢٦

سند ألمر من قبل الشركة3٩٠,٩33٠3٩٠,٩33٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢٧

سند ألمر من قبل الشركة3٨,٦3٩,1٥٧٠3٨,٦3٩,1٥٧٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢٨

سند ألمر من قبل الشركة3٧,34٢,٦٥1٠3٧,34٢,٦٥1٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى٢٩

سند ألمر من قبل الشركة3,٢٥1,4٩٨٠3,٢٥1,4٩٨٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3٠

سند ألمر من قبل الشركة٢,٠٨٥,1٩1٠٢,٠٨٥,1٩1٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى31

سند ألمر من قبل الشركة11,٧٢٥,٩٨٥٠11,٧٢٥,٩٨٥٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3٢

سند ألمر من قبل الشركة1٧,٥٠٦,٨1٩٠1٧,٥٠٦,٨1٩٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى33

سند ألمر من قبل الشركة٢٩,341,٠٢٢٠٢٩,341,٠٢٢٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى34

سند ألمر من قبل الشركة٥٩,٧٢٦,٦٦٦1٦,٨٨٦,٩3٨ ٢٦,٦13,٦٠4Monthsقروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3٥

سند ألمر من قبل الشركة٩,٩3٠,٨٩٠Months 4٠٩,٩3٠,٨٩٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3٦

سند ألمر من قبل الشركة٠٢٩,٦,٨٥4,٠٢٩Months 3٠٦,٨٥4قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3٧

سند ألمر من قبل الشركة٢,٧٨٠,٠٠1Months 4٠٢,٧٨٠,٠٠1قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3٨

سند ألمر من قبل الشركة3٧٦,٨٩٩,٢٢,3٧٦,٨٩٩Months 4٠٢٢قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى3٩

مرابحات طويلة األجل د 	جدول رقم ل
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أصل المرابحهفئة المرابحةمصدر المرابحةم
المدة المتبقية 

من القرض
المدفوع خالل 

العام
رصيد المرابحة

في نهاية العام
الضمانات المقدمة للحصول 

على المرابحة

سند ألمر من قبل الشركة٩,٥٧٩,٧1٠٠٩,٥٧٩,٧1٠٠قروض طويلة األجلالبنك العربى الوطنى4٠

سند ألمر من قبل الشركة٥٠٠,٦٥1٠٥٠٠,٦٥1٠قروض طويلة األجلمصرف االنماء41

سند ألمر من قبل الشركة1,٦٢٠,٦٧٥٠1,٦٢٠,٦٧٥٠قروض طويلة األجلمصرف االنماء4٢

سند ألمر من قبل الشركة3,٥٩٩,٥1٧٠3,٥٩٩,٥1٧٠قروض طويلة األجلمصرف االنماء43

سند ألمر من قبل الشركة4٥1,٥1٠٧,٨٦٩,٢٨٥3٨,٠٧٧ 14٥,٩4٦,٧3٦Monthsقروض طويلة األجلمصرف االنماء44

سند ألمر من قبل الشركة٢٢,4٩٦,٧3٥٠٢٢,4٩٦,٧3٥٠قروض طويلة األجلمصرف االنماء4٥

سند ألمر من قبل الشركة34,4٩٨,31٦٠34,4٩٨,31٦٠قروض طويلة األجلمصرف االنماء4٦

سند ألمر من قبل الشركة11٩,٨٠11,33٠,٥٢٠,٦٥3 ٢1,٩٨3,٩٢1Monthsقروض طويلة األجلمصرف االنماء4٧

سند ألمر من قبل الشركة٠٥٥,٨٢٨٢,٩1٦,٨٦3,٨4 ٦,٩٧٢,٦٩1Monthsقروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار4٨

سند ألمر من قبل الشركة٠٠٥,٦٢4,٥,٢٧٧,٧1٥Months 1٨٢,٢٧٢,٠٩13قروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار4٩

سند ألمر من قبل الشركة٨,4٩٥,3٠٩٠٨,4٩٥,3٠٩٠قروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥٠

سند ألمر من قبل الشركة٢٧,٥٢٨,٠٢٢٠٢٧,٥٢٨,٠٢٢٠قروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥1

سند ألمر من قبل الشركة٩,411,٦٩٧٠٩,411,٦٩٧٠قروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥٢

سند ألمر من قبل الشركة13,٠٦٦,٩٠٨٠13,٠٦٦,٩٠٨٠قروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥3

سند ألمر من قبل الشركة٨,44٥,٦٢٦٠٨,44٥,٦٢٦٠قروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥4

سند ألمر من قبل الشركة٨٥3,٧٢11,314,٢3٨,٩٩3 4٠,3٠٨,٥٧3Monthsقروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥٥

سند ألمر من قبل الشركة٥٠٨,٧٧٢,٦٧31٦,٦٩1,٢٢1 3٨,4٦4,1٨٢Monthsقروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥٦

سند ألمر من قبل الشركة٨11,3٠3,٢٨,٥4٢11 11,٨1٩,٨4٥Monthsقروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥٧

سند ألمر من قبل الشركة٩٨٨,٨٢4,٧٠14 14,٨٢4,٩٨٨Monthsقروض طويلة األجلالبنك السعودى لالستثمار٥٨

سند ألمر من قبل الشركة٠٠٠,٠٠٠3٥,٦3٠,٠٠٠,٥٦,٦3٠,٠٠٠Months 1٥٢1قروض طويلة األجلصندوق التنمية الصناعية السعودى٥٩

سند ألمر من قبل الشركة٦٧٠1٢,٦٥٠,٠٠٠ 1٢,٦٥٠,٠٠٠Monthsقروض طويلة األجلصندوق التنمية الصناعية السعودى٦٠

سند ألمر من قبل الشركة33,٥٠٠,٠٠٠٠33,٥٠٠,٠٠٠٠قروض طويلة األجلصندوق التنمية الصناعية السعودى٦1

سند ألمر من قبل الشركة٥٠٠,٠٠٠,٢4,٥٠٠,٠٠٠Months 1٢٠٢4قروض طويلة األجلصندوق التنمية الصناعية السعودى٦٢

بلــغ رصيــد القــروض طويلــة األجــل فــى 31 ديســمبر ٢٠٢1م مبلــغ ٥٩.٨٨ مليــون ريــال ســعودي فــى حيــن كان رصيــد القــروض طويــل األجــل فــي 31 ديســمبر ٢٠٢٠م 
مبلــغ ٨٧.٩٠ مليــون ريــال ســعودي بانخفــاض قــدره 4٦.٧٩% بســبب زیــادة مبلــغ القــروض المســددة عــن القــروض التــى حصلــت علیھــا الشــركة خــالل ٢٠٢1م حیــث 

تھــدف الشــركة فــى التوســعات الرأســمالية إلــى اإلعتمــاد علــى التمویــل الذاتــى مــن نقدیتھــا وعــدم اإلعتمــاد علــى القــروض.
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5. القطاعات التشغيلية

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

ارتفعــت قیمــة المبیعــات لقطــاع مصغــرات القواریــر )البریفــورم( خــالل عــام ٢٠٢1م 
كمیــة  فــى  الزیــادة  نســبة  ٢٥.٧٦%وكانــت  بنســبة  ٢٠٢٠م  المماثــل  بالعــام  مقارنــة 
المبیعــات بالطــن ٧.31% حیــث تأثــرت قیمــة المبیعــات بزیــادة كمیــة المبیعــات وأثــر 

ارتفــاع أســعار المــواد الخــام والتــى ھــى المحــرك الرئيســي فــى أســعار البیــع.

فــى حیــن ارتفعــت قیمــة مبیعــات قطــاع أغطيــة القواریــر البالســتیكیة بنســبة ٢.٥1 % 
خــالل عــام ٢٠٢1م مقارنــة بالعــام المماثــل٢٠٢٠م كانــت نســبة انخفــاض كمیــة المبیعــات 
بالطــن ٦.٩%بســبب انخافــض الطلــب علــى قطــاع األغطيــة وخاصــة خــالل الربــع الرابــع 

مــن عــام ٢٠٢1م

5-1 قطاع مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم( 

5-2 قطاع األغطية البالستيكية للقوارير

%2020م2021مالبيان 

34,٧٠%4٧4,٦٩٦,٢٩٠3٥٢,4٠3,11٩إيرادات قطاع مصغرات القوارير )البريفورم(

11.٢٨%٦,٧٢3,٧٨4,٩٧٦٦,٠4٢,٢٥4,3٨4المبيعات بالحبة

٧,٨٩%٨3,٥4٧٧٧,441المبيعات بالطن

%2020م2021مالبيان 

٢,٥٨%٧4,31٥,٠13٧٢,44٧,3٠٠إيرادات قطاع أغطية القوارير البالستيكية

)4,٩%(٥,44٧,٦٩٥,٠٠٠٥,٧٢٩,٦٧4,٥٠٠المبيعات بالحبة

)٦,4٥%(٨,٢٧٨٨,٨4٩المبيعات بالطن

إيرادات قطاع مصغرات القوارير )البريفورم(د 	جدول رقم ل

 إيرادات قطاع اغطية القوارير البالستيكيةد 10جدول رقم ل

قطاع مصغرات القوارير البالستيكية )البريفورم(
)ماليين الرياالت( 

قطاع األغطية البالستيكية للقوارير
)ماليين الرياالت( 
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2020م2021ماإليرادات حسب الدول 

4٠٥,33٩,3٨٠3٠3,1٦٦,33٧المملكة العربية السعودية

1٢٢,1٥٦,٨٠٠1٠3,1٦1,٧٠٧اليمن

٨,٥٩٥,٦٦٠٧,1٩4,٠٩٧عمان

٦,٨14,٥٧٠٦,٠٧3,33٦البحرين

٢,٧3٥,٥٢٨3,٠٨٧,٢٢4السودان

٢,٧٢٦,٦٩٧٢,114,٩1٨الكويت

-343,٥3٧لبنان

٢٩٩,131٥٢,٨٠٠األردن

٥4٩,٠11,3٠34٢4,٨٥٠,41٩اإلجمالي

5-٣ التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية 

المنطقة الجغرافية 

20212020

 المبيعات 
بالوحدة 

 المبيعات 
بالطن 

 المبيعات 
قيمة 

 المبيعات 
بالوحدة 

 المبيعات 
بالطن 

 المبيعات 
قيمة 

٥1٠,43٨,٩٩٢٢,٨4٥1٨,13٦,٩٢٧4٥٠,٢31,٦4٨٢,٨٨٦1٥,3٨٢,3٥1دول الخليج

1,٨٧٢,٢٢٥,٥٥٢٢٢,3٠41٢٢,٧٩٩,4٦٨٢,٢٦4,٥13,4٠٨٢3,٥٠٧1٠3,٢14,٥٠٦اسيا

43,٢3٩,٧٧٦4٨1٢,٧3٥,٥٢٨4٧,٩33,٠٥٦٥٦٨3,٠٨٧,٢٢4افريقيا

٦,٦٠٨,٢٠1,٩1٦4٨,٦٩٦٢٩٦,٥٨4,٧4٨٥,٨٠٧,3٢4,٢٩٢43,143٢1٦,43٦,٦٥٦المملكة العربية السعودية - المنطقة الوسطى

1,٥٥٦,31٥,٥٨٠٨,٦٢٢٥4,٢٢٨,3٢31,3٠3,٥1٥,٠٠٨٧,13٨3٨,3٢1,٦٥٧المملكة العربية السعودية - المنطقة الشمالية

٦٩3,3٧3,3٩٢4,٠4٨٢4,٩٢٠,331٦33,143,٥٦٠3,٩٩٧٢٠,٦٥٠,٥3٦المملكة العربية السعودية - المنطقة الجنوبية

٦٨,134,٨٠٠34٧٢,333,٢٦٩1٥٥,٩٦٠,٧٥٢٩٩٦٥,1٥3,٧٥٦المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية

٨1٩,٥4٩,٩٦٨4,4٨4٢٧,٢٧٢,٧٠٩1,1٠٩,3٠٧,1٦٠4,٠٥٥٢٢,٦٠3,٧33المملكة العربية السعودية - المنطقة الغربية

1٢,1٧1,4٧٩,٩٧٦٩1,٨٢٧٥4٩,٠11,3٠311,٧٧1,٩٢٨,٨٨4٨٦,٢٩٠4٢4,٨٥٠,41٩اإلجمالي

 التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسيةد 11جدول رقم ل

 اإليرادات حسب الدولد 12جدول رقم ل

فــى حيــن انخفضــت قيمــة المبيعــات فــى الســوق المحلــى عملــت الشــركة علــى الحفــاظ علــى قيمــة المبيعــات فــى الســوق الخارجــى مــن خــالل العمــل علــى الحفــاظ 
علــى قيمــة المبيعــات فــى ســوق دولــة اليمــن والــذى يعــد الســوق الرئيســى فــى الســوق الخارجــى مــع العمــل علــى زيــادة المبيعــات الخارجيــة لســوق دولــة البحريــن 

وســوق دولــة الســودان وســوق دولــة الكويــت.
حققــت إدارة الشــركة ھدفھــا فــى زیــادة قیمــة المبیعــات خــالل عــام ٢٠٢1م مقابــل العــام المماثــل ٢٠٢٠م ســواء فــى الســوق المحلــي أو الســوق الخارجــي وخاصــة 

فــى ســوق دول الیمــن وعمــان والبحریــن والكویــت مــع فتــح ســوق جدیــد فــى دولــة لبنــان.

التحليل الجغرافي ألنشطة الشركة الرئيسية

 مبیعات التصدیر ارتفعت بنسبة 1,%1٨

 المبیعات المحلیة ارتفعت بنسبة ٣٣.٧%
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% الملكيةدولة التأسيسإسم الشركة
إجمالي رأس المال

)يال سعودي(
األنشطة األساسية

ال يوجد

مساهمة القطاعات في إجمالي اإليرادات 
عام 2020

مساهمة القطاعات في إجمالي اإليرادات 
عام 2021

 الشركات التابعةد 13جدول رقم ل

% الملكيةدولة التأسيسإسم الشركة
إجمالي رأس المال

)يال سعودي(
األنشطة األساسية

ال يوجد

الشركات التابعة واستثمارات بطريقة حقوق الملكية )إن وجدت(

 استثمارات بطريقة حقوق الملكيةد 	1جدول رقم ل
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مجلس اإلدارة
والحوكمة
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1. مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

مجلس اإلدارةأ. 

صالحيات المجلسب. 

وفقــــا للنظــــام األساســي للشــــركة البــــاب الثالــــث )مجلــــس اإلدارة( المــــادة 
ــر )1٧( إدارة الشــــركة. ــابعة عشــ الســ

يتولــــى إدارة الشــــركة مجلــــس إدارة يتكــــون مــــن ســــتة )٦( أعضــــاء تعينهــــم 
الجمعيــــة العامــــة العاديــــة لمــــدة ال تزيــــد عــــن ثالثــة ســــنوات، وتبــــدأ مــــدة 
أول مجلــــس إدارة مــــن تاريــــخ صــــدور القــــرار الوزاري القاضي بتحــــول الشــــركة 

ولمــــدة خمــــس )٥( ســــنوات.
ــخ ٢٧  ــم ٨٦ بتاريـ ــوزاري رقـ ــرار ال ــا للقـ ــس إدارة وفقـ ــن أول مجلـ ــم تعيـ ــد تـ وقـ
ــة بتاريـــخ ٢٦ ديســـمبر ٢٠1٦م حتــى  ــة التحوليـ ــرار الجمعيـ ديســـمبر ٢٠1٦م وبقـ

تاريــخ ٢٦ ديســمبر ٢٠٢1م.
يضــع مجلــس إدارة الشــركة الئحــة عمــل مجلــس اإلدارة ويراعــى فيهــا تشــكيل 
المجلــس وشــروط التعييــن والعضويــة. يراعــى فــي تكويــن مجلــس اإلدارة مــا 

يلي:
الشــركة وطبيعــة نشــاطها، دون . 1 تناســب عــدد أعضائــه مــع حجــم 

اإلخــالل بمــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة الســابعة عشــرة مــن الئحــة 
حوكمــة الشــركة.

أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.. 2
أن ال يقــل عــدد أعضائــه المســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء . 3

المجلــس، أيهمــا أكثــر.
تكــون مســؤولية مجلــس اإلدارة وفــق مــا نصــت عليــه األنظمــة واللوائــح 

ذات العالقــة:
يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين، وعليــه بــذل واجبــي العنايــة أ. 

مصالحهــا  صــون  شــأنه  مــن  مــا  وكل  الشــركة   إدارة  فــي  والــوالء 
وتنميتهــا وتعظيــم قيمتهــا.

ــا وإن ب.  ــس إدارة الشــركة المســؤولية عــن أعماله ــق مجل ــى عات تقــع عل
ــه. ــًا أو جهــات أو أفــراد  فــي ممارســة بعــض اختصاصات فــوض لجان

ــادة ج.  ــر القي إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن إدارة الشــركة وتوفي
للتجــارة  الواحــة  زهــرة  أعمــال شــركة  إدارة  علــى  لإشــراف  الفعالــة 
تنمــو قيمتهــا بطريقــة  لكــي  للشــركة  المحــددة  لتحقيــق األهــداف 

ومســتمرة.  مربحــة 

مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة العاديــة، يكــون للمجلــس 
اتخــاذ  ذلــك  فــي  بمــا  الشــركة  إدارة  فــي  والصالحيــات  الســلطات  أوســع 
القــرارات وإبــرام العقــود واالتفاقيــات والقيــام بجميــع التصرفــات األخــرى 
ــه أن  ــام بواجبات الالزمــة لتحقيــق أغــراض الشــركة وللمجلــس فــي ســبيل القي
يمــارس جميــع االختصاصــات ويجــري جميــع التصرفــات واألعمــال ممــا يجــوز 
هــذه  تكــون  أال  بشــرط  بمقتضــى نظامهــا األساســي  تمارســه  أن  للشــركة 
لنظــام  للمســاهمين وفقــًا  العامــة  الجمعيــات  بــه  تختــص  التصرفــات ممــا 

الشــركة األساســي ونظــام الشــركات.
يمثــل مجلــس اإلدارة جميــع المســاهمين، وعليــه بــذل واجبــي العنايــة والــوالء 
فــي إدارة الشــركة  وكل مــا مــن شــأنه صــون مصالحهــا وتنميتهــا وتعظيــم 

قيمتهــا.
وتظــل المســؤولية النهائيــة عــن الشــركة علــى المجلــس حتــى وإن شــكل لجانــا 
أو فــوض جهــات أو أفــراد آخريــن للقيــام ببعــض أعمالــه، وفــي جميــع األحــوال 

ال يجــوز لمجلــس اإلدارة إصــدار تفويــض عــام أو غيــر محــدد المــدة.

يباشــر مجلــس اإلدارة مســؤولياته فــي ضــوء األحــكام المنظمــة لذلــك د. 
والمنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــركات، والئحــة حوكمــة الشــركات، 
ــذًا لنظــام الشــركات  والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفي
الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة، ونظــام الشــركة األساســي، 

والئحــة حوكمــة الشــركة، ومنهــا مــا يلــي:

أواًل: السياسات واإلجراءات العامة

ثانيًا: الخطط اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة

ثالثًا: أنظمة الرقابة الداخلية

رابعًا: مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين
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زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .أ. 
حــل الشــركة قبــل األجــل المعيــن فــي نظــام الشــركة األساســي أو ب. 

تقريــر اســتمرارها .
االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:. 	

اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال تكوينــه مــن أ. 
لغــرض  تخصيصــه  وعــدم  العاديــة  غيــر   العامــة  الجمعيــة  قبــل 

معيــن.
تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة .ب. 
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية .ج. 

إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة واعتمادهــا قبــل . 	
نشــرها.

إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.. 10
ضمــان دقــة وســالمة البيانــات والمعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا . 11

وذلــك وفــق سياســات ونظــم عمــل اإلفصــاح والشــفافية المعمــول 
بهــا.

بشــكل . 12 االطــالع  للمســاهمين  تتيــح  فعالــة  اتصــال  قنــوات  إرســاء 
مســتمر ودوري علــى أوجــه األنشــطة المختلفــة للشــركة وأي تطــورات 

جوهريــة.
د فيها مــدة اللجنة . 13 تشــكيل لجــان متخصصــة منبثقــة عنــه بقــرارات يحــدَّ

ــة المجلــس عليهــا، علــى أن  وصالحياتهــا ومســؤولياتها، وكيفيــة رقاب
يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية األعضــاء وتحديــد مهامهــم وحقوقهــم 

وواجباتهــم، مــع تقييــم أداء وأعمــال هــذه اللجــان وأعضائهــا.
تحديــد أنــواع المكافــآت التــي ُتمنــح للعامليــن فــي الشــركة، مثــل . 	1

المكافــآت الثابتــة، والمكافــآت المرتبطــة بــاألداء، والمكافــآت فــي 
شــكل أســهم، بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 
المســاهمة  بشــركات  الخاصــة  الشــركات  لنظــام  تنفيــذًا  الصــادرة 

المدرجــة.
وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.. 	1

الوظائف األساسية لمجلس اإلدارةد. 
ــس إدارة . 1 ــة، يتولــى مجلــ ــة العامــ ــات الجمعيــ ــاة اختصاصــ ــع مراعــ مــ

ــل  ــلطات الالزمــة إلدارتهــا، وتظــ ــات والســ ــع الصالحيــ ــركة جميــ الشــ
المســــؤولية النهائيــــة عــــن الشــركة علــــى المجلــس، حتــي وإن شــكل 
لجانــــا أو فــــوض جهــــات أو أفــــراد أخريــــن للقيــــام ببعــــض أعمالــــه، 
وعلــــى المجلــــس تجنــــب إصــــدار تفويضــــات عامــــة أو غيــــر محــــددة 

المــدة.
يجــــب تحديــــد مســــؤوليات مجلــــس اإلدارة بوضــــوح فــــي نظــــام . 2

األساســي. الشــــركة 
يجــــب أن يــــؤدي مجلــــس اإلدارة مهماتــــه بمســــؤولية وحســــن نيــــة . 3

وجديــة واهتمــام، وأن تكــون قراراتــه مبنيــة علــى معلومــات وافيــة 
مــــن اإلدارة التنفيذيــــة، أو أي مصــــدر موثــــوق أخر.

يمثــــل عضــــو مجلــــس اإلدارة جميــــع المســــاهمين، وعليــــه أن يلتــــزم . 	
بالقيــــام بمــــا يحقــــق مصلحــــة الشــــركة عمومــــا، وليــــس مــــا يحقــــق 
مصالــــح المجموعــــة التــــي يمثلهــــا، أو التــــي صوتــــت علــــى تعيينــــه 

فــــي مجلــــس اإلدارة. 
يحــــدد مجلــــس اإلدارة الصالحيات التــــي يفوضهــــا لــــإدارة التنفيذيــة . 	

وإجــــراءات اتخــــاذ القــــرار ومــدة التفويــض، كمــــا يحــدد الموضوعــات 

يمارس مجلس اإلدارة المهام االتية: -ج. 
مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة فــي نظــام الشــركات 
ولوائحــه التنفيذيــة ونظــام الشــركة األساســي، يكــون لمجلــس اإلدارة أوســع 
الصالحيــات فــي إدارة الشــركة وتوجيــه أعمالهــا بمــا يحقــق أغراضهــا، ويدخــل 

ضمــن مهــام مجلــس اإلدارة واختصاصاتــه مــا يلــي:
الرئيســية . 1 واألهــداف  واإلســتراتيجيات  والسياســات  الخطــط  وضــع 

للشــركة واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري، والتأكــد 
ــك: ــا، ومــن ذل ــة الالزمــة لتحقيقه ــر المــوارد البشــرية والمالي مــن تواف

وضــع اإلســتراتيجية الشــاملة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســية أ. 
وسياســات وإجــراءات إدارة  المخاطــر، وحوكمــة الشــركة ومراجعتها 

وتوجيههــا.
واســتراتيجيتها ب.  للشــركة  األمثــل  الرأســمالي  الهيــكل  تحديــد 

بأنواعهــا. التقديريــة  الموازنــات  وإقــرار   الماليــة  وأهدافهــا 
اإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية الرئيســية للشــركة، وتملــك ج. 

األصــول والتصــرف بهــا .
فــي د.  الشــامل  واألداء  التنفيــذ  ومراقبــة  األداء  أهــداف  وضــع 

الشــركة .
المراجعــة الدوريــة للهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة فــي الشــركة ه. 

واعتمادهــا .
التحقــق مــن توافــر المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتحقيــق و. 

أهــداف الشــركة وخططهــا  الرئيســية.
وضــع أنظمــة وضوابــط للرقابــة الداخليــة واإلشــراف العــام عليهــا، . 2

ــك: ومــن ذل
المصالــح أ.  تعــارض  حــاالت  لمعالجــة  مكتوبــة  سياســة  وضــع 

واإلدارة  اإلدارة  أعضــاء  مجلــس  مــن  لــكل  والمحتملــة  الفعليــة 
التنفيذيــة والمســاهمين، ويشــمل ذلــك إســاءة اســتخدام أصــول 
الشــركة ومرافقهــا، وإســاءة التصــرف الناتــج عــن التعامــالت مــع 

العالقــة. األطــراف ذوي 
التأكــد مــن ســالمة األنظمــة الماليــة والمحاســبية، بمــا فــي ذلــك ب. 

األنظمــة ذات الصلــة بإعــداد  التقاريــر الماليــة.
وإدارة ج.  لقيــاس  مناســبة  رقابيــة  أنظمــة  تطبيــق  مــن  التأكــد 

المخاطــر؛ وذلــك بوضــع تصــور عــام  عــن المخاطــر التــي قــد تواجــه 
الشــركة وإنشــاء بيئــة ملمــة بثقافــة إدارة المخاطــر علــى مســتوى 
الشــركة، وطرحهــا بشــفافية مــع أصحــاب المصالــح واألطــراف 

ذات الصلــة بالشــركة.
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة .د. 

إعــداد سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحــة ومحــددة للعضويــة فــي . 3
مجلــس اإلدارة – بمــا ال يتعــارض مــع األحــكام اإللزاميــة فــي هــذه 
ــة العامــة لهــا. ــذ بعــد إقــرار الجمعي الالئحــة –، ووضعهــا موضــع التنفي

ــح وفــق . 	 ــة تنظــم العالقــة مــع أصحــاب المصال وضــع سياســة مكتوب
أحــكام هــذه الالئحــة.

ــد الشــركة باألنظمــة . 	 ــي تضمــن تقي وضــع السياســات واإلجــراءات الت
واللوائــح والتزامهــا باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين 

وأصحــاب المصالــح، والتحقــق مــن تقيــد اإلدارة التنفيذيــة بهــا.
ــا . 	 ــة، وعالقاته ــا النقدي ــة الشــركة، وتدفقاته ــى إدارة مالي اإلشــراف عل

ــر. ــة مــع الغي ــة واالئتماني المالي
االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:. 	
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التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا، وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريــر 
دوريــــة عــــن ممارســــتها للصالحيات المفوضــة. 

يجــــب علــــى مجلــــس اإلدارة التأكــــد مــــن وضــــع إجــــراءات لتعريــــف . 	
أعضــــاء المجلــــس الجــــدد بعمــل الشــــركة، وبخاصــة الجوانــب الماليــة 

والقانونيــــة فضــال عــــن تدريبهــــم إن لــــزم األمــر.
يجــــب علــــي مجلــــس اإلدارة التأكــــد مــــن توفيــــر الشــــركة معلومــات . 	

ــه عــام،  ــس اإلدارة بوجــ ــاء مجلــ ــع أعضــ ــؤونها لجميــ ــن شــ ــة عــ وافيــ
وألعضــاء مجلــــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن بوجــــه خــــاص، وذلــــك مــــن 
أجــــل تمكينهــــم مــن القيــــام بواجباتهــــم ومهماتهــــم بكفــاءة وفاعليــــة. 

ال يجــــوز لمجلــــس اإلدارة عقــــد القـــروض التــــي تجــــاوز أجالهــــا ثــالث . 	
ســنوات، أو بيــع عقــارات الشــركة أو رهنهــا، أو إبــراء مدينــي الشــركة 
مــــن التزاماتهــم إال إذا كان مصرحــــا لــه بذلــك فــي نظــام الشــــركة 
األساسي وبالشــــروط الــــواردة فيــــه. وإذا لــم يتضمــن نظــام الشــركة 
األساســي أحكامــــا فــــي هــــذا الشــــأن، فــال يجــــوز للمجلــــس القيــــام 
بالتصرفــــات المذكــــورة إال بــــإذن مــــن الجمعيــة العامــة، مــا لــم تكــن 

تلــــك التصرفــــات داخلــــة بطبيعتهــــا فــي أغــــراض الشــركة. 
علــــى كل عضــــو مــــن أعضــــاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــــة . 	

وموظفــي الشــركة بــذل واجبــي العنايــة والــوالء تجــاه الشــركة، وكل 
مــــا مــــن شــــأنه صــون مصالــح الشـــركة وتنميتهــا وتعظيــم قيمتهــا، 
وتقديــــم مصالحهــــا علــــى مصلحتهــــم الشــــخصية فــــي جميــــع األحوال. 

يمثــــل عضــــو مجلــــس اإلدارة جميــــع المســــاهمين فــــي الشــــركة، . 10
ويلتــزم بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ومصلحــة المســاهمين ويراعــي 
ــة  ــة المجموعــ ــح األخريــن، وليــــس مصلحــ ــاب المصالــ ــوق أصحــ حقــ

التــــي انتخبتــــه فحســــب. 
 يلتــــزم أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وكبــــار التنفيذييــــن فيهــــا بجميــــع . 11

الصلــــة. ذات  والتعليمــــات  واللوائــــح  االنظمــة 
ــة . 12 ــو اإلدارة التنفيذيــ ــس اإلدارة أو عضــ ــو مجلــ ــع اســتغالل عضــ يمنــ

لمنصبــــه الوظيفــــي بهــــدف تحقيــــق مصلحــــة خاصــــة بــــه أو بغيــــره. 
ــق . 13 ــى تحقيــ ــا علــ ــركة ومواردهــ ــول الشــ ــر اســتعمال أصــ ــب قصــ يجــ

أغــــراض الشــــركة وأهدافهــــا، وعــــدم اســتغالل تلــــك األصــول أو 
المــــوارد لتحقيــــق مصالــــح خاصــــة. 

ــم . 	1 ــة تنظــ ــة وواضحــ ــة ومحكمــ ــد دقيقــ ــع مجلــــس اإلدارة قواعــ يضــ
ــة  ــة الخاصــ ــات الداخليــ ــى المعلومــ ــت االطــالع علــ ــة وتوقيــ صالحيــ
بالشــــركة بمــــا يحــــول دون اســــتفادة أعضــــاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــــة وغيرهــــم منهــــا أو اإلفصــاح عنهــــا ألي شــــخص، إال فــــي 

الحــــدود المقــــررة أو الجائــــزة نظامــــًا.

مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم: ـ	. 
ــه فــي  ــؤدي كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة – مــن خــالل عضويت ي

مجلــس اإلدارة – المهــام والواجبــات اآلتيــة:
مــــع مراعــــاة اختصاصــــات الجمعيــــة العامــــة، يتولــى مجلــــس اإلدارة . 1

ــر إســتراتيجية الشــركة. ــم المقترحــات لتطوي تقدي
الشــركة . 2 ألهــداف  تحقيقهــا  ومــدى  التنفيذيــة  اإلدارة  أداء  مراقبــة 

وأغراضهــا.
مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.. 3
التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.. 	
التحقــق مــن أن الرقابــة الماليــة ونظــم إدارة المخاطــر فــي الشــركة . 	

ــة. قوي
تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 	
إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.. 	
المشــاركة فــي وضــع خطــة التعاقــب واإلحــالل فــي وظائــف الشــركة . 	

التنفيذيــة.
الماليــة . 	 الســوق  ونظــام  الشــركات  نظــام  بأحــكام  التــام  االلتــزام 

ولوائحهمــا التنفيذيــة واألنظمــة ذات الصلــة والنظــام األساســي عنــد 
ممارســته لمهــام عضويتــه فــي المجلــس، واالمتنــاع عــن القيــام أو 

المشــاركة فــي أي عمــل يشــكل إســاءة لتدبيــر شــؤون الشــركة.
حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة وعــدم التغيــب . 10

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

ــر الجتماعــات . 11 تخصيــص وقــت كاٍف لالطــالع بمســؤولياته، والتحضي
ذلــك  بمــا فــي  اإلدارة ولجانــه والمشــاركة فيهــا بفعاليــة،  مجلــس 
توجيــه األســئلة ذات العالقــة ومناقشــة كبــار التنفيذييــن بالشــركة.

دراســة وتحليــل المعلومــات ذات الصلــة بالموضوعــات التــي ينظــر . 12
فيهــا مجلــس اإلدارة قبــل إبــداء الــرأي بشــأنها.

تمكيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اآلخريــن مــن إبــداء آرائهــم بحريــة، وحــث . 13
المجلــس علــى مداولــة الموضوعــات واســتقصاء آراء المختصيــن مــن 
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ومــن غيرهــم إذا ظهــرت حاجــة إلــى 

ذلك.
إبــالغ مجلــس اإلدارة بشــكل كامــل وفــوري بــأي مصلحــة لــه - مباشــرة . 	1

كانــت أم غيــر مباشــرة - فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب 
الشــركة، وأن يتضمــن ذلــك اإلبــالغ طبيعــة تلــك المصلحــة وحدودهــا 
وأســماء أي أشــخاص معنييــن بهــا، والفائــدة المتوقــع الحصــول عليهــا 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن تلــك المصلحــة ســواء أكانــت تلــك 
الفائــدة ماليــة أم غيــر ماليــة وعلــى ذلــك العضــو عــدم المشــاركة فــي 
التصويــت علــى أي قــرار يصــدر بشــأن ذلــك، وذلــك وفقــا ألحــكام 

نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
إبــالغ مجلــس اإلدارة بشــكل كامــل وفــوري بمشــاركته – المباشــرة . 	1

ــال مــن شــأنها منافســة الشــركة، أو  ــر المباشــرة – فــي أي أعم أو غي
بمنافســته الشــركة – بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي أحــد فــروع 
ــه، وذلــك وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام  النشــاط الــذي تزاول

الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
عــدم إذاعــة أو إفشــاء أي أســرار وافــق عليهــا عــن طريــق عضويتــه فــي . 	1

المجلــس إلــى أي مــن مســاهمي الشــركة – مــا لــم يكــن ذلــك فــي أثنــاء 
انعقــاد اجتماعــات الجمعيــة العامــة – أو إلــى الغيــر، وذلــك بحســب مــا 
ــة ولوائحهمــا  ــه أحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق المالي تقتضي

التنفيذيــة.
ــة . 	1 ــذل العناي ــة، مــع ب ــة، وبحســن ني ــى معلومــات كامل ــاًء عل العمــل بن

واالهتمــام الالزميــن، لمصلحــة الشــركة والمســاهمين كافــة.
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.. 	1
تنميــة معارفــه فــي مجــال أنشــطة الشــركة وأعمالهــا وفــي المجــاالت . 	1

الماليــة والتجاريــة والصناعيــة ذات الصلــة.
االســتقالة مــن عضويــة مجلــس اإلدارة فــي حــال عــدم تمكنــه مــن . 20

الوفــاء بمهامــه فــي المجلــس علــى الوجــه األكمــل.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

احمد حمود ابراهيم الذياب )رئيس مجلس 1
االدارة(

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة 
هنا للصناعات الغذائية

- العضو المنتدب بشركة هنا للصناعات الغذائية
- مدير عام بشركة هنا للصناعات الغذائية

- نائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة البكرية
مدير عام شركة زهرة الواحة للتجارة

٠ دورات تدريبية في مهارات البيع 
والتسويق الجامعة االمريكية بالقاهرة
دورات تدريبية لتطوير المدراء وصناع 

القرار االبداع الخليجي تركيا

- رئيس مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- عضو مجلس إدارة بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

طارق عبد الرحمن صالح السدحان )نائب رئيس ٢
الرئيس التنفيذي ببنك الرياضمجلس االدارة(

- مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق 
السعودي للتنمية

- المدير العام المكلف الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي للرقابة 
- الرئيس التنفيذي بشركة كي بي ام جي 

مراجعون ومحاسبون قانونيون

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
 ENPC ماجستير إدارة االعمال جامعة

باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي للمحاسبين 

 AICPA المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية للمحاسبين 
SOCPA العامين المرخصين

- رئيس لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافات شركة 
زهرة الواحة للتجارة

جورج عبد الكريم جورج موسى3
الرئيس التنفيذي بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

- مدير عام المبيعات بشركة زهرة الواحة للتجارة

- مدير عام المبيعات بشركة العثمان 

للبالستيك تكوين

بكالوريوس في التسويق والمبيعات
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة 

زهرة الواحة للتجارة

مستشار الرئيس التنفيذى بشركة الطيران طه محمد عبد الواحد أزهري4
المدني السعودي القابضة

- رئيس المراجعة الداخلية بشركة الطيران 
المدني السعودي القابضة

- كبير المدراء الماليين بشركة الطيران المدني 
السعودي القابضة

- المستشار االقتصادى شركة المياه الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال شركة المياه 

الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى شركة المياه الوطنية

بكالوريوس في المحاسبة 

- عضو لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لالستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس إدارة بشركة باتك لالستثمار 
واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- عضو لجنة المخاطر شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني
- عضو لجنة الترشيحات شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني

مدير إدارة الجودة بشركة زهرة الواحة احمد حسن احمد على٥
للتجارة

مدير مراقبة الجودة بشركة تكوين المتطورة 
للصناعات

بكالوريوس في الكيمياء
٠دبلوم في الكيمياء التحليلية 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة )الوظائف الحالية، الوظائف السابقة، المؤهالت والخبرات(د 	1جدول رقم ل
أسماء أعضاء المجلس المنتهى دورته فى 	2 ديسمبر 2021

مهام العضو المستقل: ـو. 
مع مراعاة المادة الثالثين من هذه الالئحة، على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام اآلتية:

إبداء الرأي المستقل في المسائل اإلستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 1
التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.. 2
اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.. 3
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

احمد حمود ابراهيم الذياب )رئيس مجلس 1
االدارة(

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة 
هنا للصناعات الغذائية

- العضو المنتدب بشركة هنا للصناعات الغذائية
- مدير عام بشركة هنا للصناعات الغذائية

- نائب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة البكرية
مدير عام شركة زهرة الواحة للتجارة

٠ دورات تدريبية في مهارات البيع 
والتسويق الجامعة االمريكية بالقاهرة
دورات تدريبية لتطوير المدراء وصناع 

القرار االبداع الخليجي تركيا

- رئيس مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- عضو مجلس إدارة بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

طه محمد عبد الواحد أزهري )نائب رئيس 4
مجلس االدارة(

مستشار الرئيس التنفيذى بشركة الطيران 
المدني السعودي القابضة

- رئيس المراجعة الداخلية بشركة الطيران 
المدني السعودي القابضة

- كبير المدراء الماليين بشركة الطيران المدني 
السعودي القابضة

- المستشار االقتصادى شركة المياه الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال شركة المياه 

الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى شركة المياه الوطنية

بكالوريوس في المحاسبة 

- رئيس لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

-  رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة 
زهرة الواحة للتجارة 

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لالستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس إدارة بشركة باتك لالستثمار 
واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- عضو لجنة المخاطر شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني
- عضو لجنة الترشيحات شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني

الرئيس التنفيذي بشركة زهرة الواحة للتجارةجورج عبد الكريم جورج موسى3

- مدير عام المبيعات بشركة زهرة الواحة للتجارة

- مدير عام المبيعات بشركة العثمان 

للبالستيك تكوين

بكالوريوس في التسويق والمبيعات

- عضو مجلس ادارة بشركة زهرة الواحة 

للتجارة

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة 

زهرة الواحة للتجارة

الرئيس التنفيذى شركة المفهوم الماسىمشعل محمد صالح المقرن4

- رئيس ادارة المراجعة الداخلية الشركة 
التعاونية للتأمين

- رئيس ادارة المراجعة الداخلية شركة دوتشية 
الخليج للتمويل

- رئيس ادارة المراجعة الداخلية شركة الشرق 
االوسط الخليجية

- مشرف مراجعة مكتب كى بى ام جى

- ماجستير ادارة اعمال 
- بكالوريوس محاسبة 

- عضو لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- عضو مجلس ادراة شركة دانات القابضة
- عضو لجنة المراجعة شركة دوتشية 

الخليج للتمويل
- عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية 

لتسجيل العقود

---سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥

- مساعد المدير العام )رئيس المصرفية 
االسالمية( مجموعة سامبا المالية

- مساعد المدير العام )مدير المراجعة 
والتدقيق الشرعى(  مجموعة سامبا المالية

- المدير المالي الخير كابيتال السعودية
- مساعد المدير العام )تطوير االعمال 

االسالمية( مجموعة سامبا المالية
- مراجع حسابات مؤسسة النقد العربي 

السعودي - سمه

---بكالوريوس محاسبة

مدير إدارة الجودة بشركة زهرة الواحة احمد حسن احمد على٦
للتجارة

مدير مراقبة الجودة بشركة تكوين المتطورة 
للصناعات

بكالوريوس في الكيمياء
دبلوم في الكيمياء التحليلية 

-عضو مجلس االدارة بشركة زهرة الواحة 
للتجارة 

)*( قامت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021 بتعيين مجلس االدارة بدورتها الجديدة اعتبارًا من 	2 ديسمبر 2021 ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 	2 ديسمبر 
.202	

)*( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة للدورة من 	2 ديسمبر 2021م الى 	2 ديسمبر 	202م وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021.
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:ز. 

اجتماعات مجلس اإلدارةح. 

)*( قامــت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ ٨ نوفمبــر ٢٠٢1 بتعييــن مجلــس االدارة بدورتهــا الجديــدة اعتبــارًا مــن ٢٦ ديســمبر ٢٠٢1 ولمــدة ثــالث 
ســنوات ميالديــة تنتهــي بتاريــخ ٢٥ ديســمبر ٢٠٢4.

يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل في السنة، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل  ثالثة أشهر.
قامــت الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ ٨ نوفمبــر ٢٠٢1 بتعييــن مجلــس اإلدارة بدورتهــا الجديــدة اعتبــارًا مــن ٢٦ ديســمبر ٢٠٢1 ولمــدة ثــالث 

ســنوات ميالديــة تنتهــي بتاريــخ ٢٥ ديســمبر 

التصنيفالصفةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاحمد حمود ابراهيم الذياب1

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة طارق عبد الرحمن صالح السدحان٢

عضو مجلس إدارة جورج عبد الكريم جورج موسى3
تنفيذيالرئيس التنفيذي للشركة 

مستقلعضو مجلس إدارة طه محمد عبد الواحد أزهري4

تنفيذيعضو مجلس إدارة احمد حسن احمد على٥

التصنيفالصفةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاحمد حمود ابراهيم الذياب1

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة طه محمد عبد الواحد أزهري٢

عضو مجلس إدارة جورج عبد الكريم جورج موسى3
تنفيذيالرئيس التنفيذي للشركة 

مستقلعضو مجلس إدارة مشعل محمد صالح المقرن4

مستقلعضو مجلس إدارة سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥

تنفيذيعضو مجلس إدارة احمد حسن احمد على٦

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

عدد االجتماعات )6(
اإلجمالي

نسبة
الحضور األول

2021/02/02
الثاني

2021/02/24
الثالث

2021/04/25
الرابع

2021/07/26
الخامس

2021/10/24
السادس

2021/12/19

1٠٠%٦احمد حمود ابراهيم الذياب1

1٠٠%٦طارق عبد الرحمن صالح السدحان٢

1٠٠%٦جورج عبد الكريم جورج موسى3

٨3.33%٥طه محمد عبد الواحد أزهري4

1٠٠%٦احمد حسن احمد على٥

استقالةلم يحضر حضر 

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهد 	1جدول رقم ل

سجل حضور اجتماعات مجلس االدارة المنتهى دورته فى 	2 ديسمبر 2021 م

 سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2021م والبالغ مجموعها )	( اجتماعاتد 	1جدول رقم ل

تكوين مجلس االدارة المنتهى دورته فى 	2 ديسمبر 2021م

)*( تكوين مجلس اإلدارة للدورة من 	2 ديسمبر 2021م الى 	2 ديسمبر 	202م وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021.
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة المنتهي دورته فى 	2 ديسمبر 2021م

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

عدد االجتماعات )1(
اإلجمالي

نسبة
الحضور األول

2021/12/26

1٠٠%1احمد حمود ابراهيم الذياب1

1٠٠%1طه محمد عبد الواحد أزهري٢

1٠٠%1جورج عبد الكريم جورج موسى3

1٠٠%1مشعل محمد صالح المقرن4

1٠٠%1سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥

1٠٠%1احمد حسن احمد على٦

استقالةلم يحضر حضر 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركةد 	1جدول رقم ل

)*(  قامت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021 بتعيين مجلس اإلدارة بدورتها الجديدة اعتبارًا من 	2 ديسمبر 2021 ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 	2 ديسمبر 
. 202	

)*( ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة للدورة من 	2 ديسمبر 2021م الى 	2 ديسمبر 	202م وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 
.2021

)*( قامت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021 بتعيين مجلس االدارة بدورتها الجديدة اعتبارًا من 	2 ديسمبر 2021 ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 	2 
ديسمبر 	202.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م
األسهم المملوكة

النسبة إلى إجمالي األسهمعدد األسهم في نهاية العام 2021النسبة إلى إجمالي األسهمعدد األسهم عند بداية العام 2021

٥٦%٥٦٨,4٠٠,٠٠٠%٨,4٠٠,٠٠٠احمد حمود ابراهيم الذياب1

٠%٠٠%٠طارق عبد الرحمن صالح السدحان٢

٠%٠٠%٠جورج عبد الكريم جورج موسى3

٠%٠٥٠%٠طه محمد عبد الواحد أزهري4

٠%٠1٠%٠احمد حسن احمد على٥

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م
األسهم المملوكة

النسبة إلى إجمالي األسهمعدد األسهم في نهاية العام 2021النسبة إلى إجمالي األسهمعدد األسهم عند بداية العام 2021

٥٦%٥٦٨,4٠٠,٠٠٠%٨,4٠٠,٠٠٠احمد حمود ابراهيم الذياب1

٠%٠٥٠%٠طه محمد عبد الواحد أزهري٢

٠%٠٠%٠جورج عبد الكريم جورج موسى3

٠%٠٠%٠مشعل محمد صالح المقرن4

٠.٠٠٢%٠3٠٠%٠سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥

٠%٠1٠%1٠احمد حسن احمد على٦

)*( سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة للدورة من 	2 ديسمبر 2021م الى 	2 ديسمبر 	202م وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021.
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الوســــائل التــــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أداءه 
وأداء لجانــــه وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة

وفقــًا للمــادة الحاديــة واألربعــون مــن الئحــة حوكمــة شــركة زهــرة الواحــة 
للتجــارة والمعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة للشــركة، والتــي تنــص علــي 
» يضــع مجلــس اإلدارة – بنــاًء علــى اقتــراح لجنــة الترشــيحات والمكافــأت – 
اآلليــات الالزمــة لتقييــم أداء المجلــس  وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة 
ســنويًا؛ وذلــك مــن خــالل مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة ترتبــط بمــدى 
تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة وجــودة إدارة المخاطــر وكفايــة 
د جوانــب القــوة والضعــف  أنظمــة الرقابــة الداخليــة وغيرهــا، علــى أن تحــدَّ

ــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة«. واقت

لمسؤولياتأ. 
ومراجعــة  	 إعــداد  عــن  مســؤولة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة 

مؤشــرات وأدوات تقييــم األداء واقتــراح التغییــرات التــي تراهــا 
مناســبة.

أميــن ســر مجلــس اإلدارة مســؤول عــن الدعــم والمســاندة إلصــدار  	
وتحديــث مؤشــرات وأدوات تقييــم األداء، وتطویــر اإلجــراءات التــي 

تســاعد في تطبیقهــا.
تعرض على مجلس اإلدارة إلقرارها. 	
أميــن ســر مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة في الشــرکة مســؤولة  	

عــن تنفیــذ تطبيــق مؤشــرات وأدوات تقييــم األداء.

الوسائل التي يعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أداءه ب. 
وأداء لجانه وأعضائه واإلدارة التنفيذية

وأداء  أدائــه  تقييــم  مــن  تمكنــه  متنوعــة  وســائل  اإلدارة  مجلــس  يتبــع 
ــاًء علــى مؤشــرات قيــاس األداء المعتمــدة فــي  ــه وذلــك بن ــه ولجان أعضائ
بمشــروع تقييــم األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة واإلدارة 
التنفيذيــة المقترحــة مــن قبــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات، حيــث يراعــى 
ــا ومــدى تناســبها وانســجامها مــع نشــاط  ــد تحديدهــا عدالته ــس عن المجل
الشــركة وإســتراتيجيتها وأهدافهــا ومــدى تفاعــل عضــو المجلــس وقدرتــه 
علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة، وقــد تضمنــت األدوات عــدة عناصــر 

مــن أهمهــا األتــي:

معايير قياس األداء لمجلس اإلدارة ولجانه. 1
مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجانــه لتحقيــق أهــداف 	 

المواضيــع  علــى  وانعكاســها  اإلســتراتيجية  وخطتهــا  الشــركة 
المطروحــة خــالل العــام.

المطلــوب 	  باإلجــراءات  ولجانــه  المجلــس  أعضــاء  التــزام  مــدى 
االجتماعــات. فــي  تطبيقهــا 

مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام الُمســندة إليهــا مــن قبــل 	 
اإلدارة. مجلــس 

ــات 	  ــاء اجتماع ــة أثن ــوات اتصــال واضحــة ومفتوح مــدى وجــود قن
مجلــس اإلدارة ولجانــه لتقديــم مشــاركات وقــرارات هادفــة.

مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبــة مقدمــًا، وإشــعار 	 
مختصــر عــن مواضيــع االجتمــاع وتوقيتــه قبــل االجتمــاع بفتــرة 

كافيــه.
مــدى دقــة أعضــاء المجلــس فــي مراجعة القوائــم المالية الســنوية، 	 

ومــدى مراقبــة المجلــس للتدفــق النقــدي والربحيــة واإليــرادات 

والمؤشــرات الماليــة األخــرى لضمــان أن الشــركة تعمــل ضمــن 
ــا المعتمــدة. ــق أهدافه تحقي

مــدى جــودة أعضــاء المجلــس فــي رصــد أداء الشــركة ومقارنــة 	 
البيانــات ذات العالقــة بالمجــال الــذي تعمــل فيــه الشــركة.

مــدى فاعليــة أعضــاء المجلــس مــع المواضيــع التــي تؤثــر فــي 	 
الطويــل. المــدى  علــى  الشــركة 

مــدى إدراك أعضــاء مجلــس اإلدارة الفــرق بيــن دور المجلــس فــي 	 
إعــداد السياســات ودور الرئيــس التنفيــذي فــي إدارة الشــركة.

دور أعضــاء المجلــس فــي مســاعدة الرئيــس التنفيــذي فــي إعــداد 	 
سياســة واضحــة ومفهومــة.

مــدى فاعليــة المجلــس فــي وضــع خطــة لتعاقــب اإلدارة التنفيذيــة 	 
فــي الشــركة فــي حــال شــغرت تلــك المناصــب.

معايير قياس األداء ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان. 2
تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات الشــركة للتمكــن مــن اتخــاذ 	 

اإلدارة  فهــم عضــو مجلــس  ومــدى  بصــورة ســليمة.  القــرارات 
ــة. ــان لألمــور الفني واللج

قضــاء وقــت كافــي مــع الرئيــس التنفيــذي لفهــم الخطــط طويلــة 	 
المــدى. وإمكانيــة تواصــل عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان مــع رئيس 
مجلــس اإلدارة إذا تطلــب األمــر ذلــك ومــدى فهمــه واســتيعابه 

لقطاعــات الشــركة والمجــال الــذي تعمــل فيــه.
مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس بإبــداء الــرآي بشــأن إســتراتيجية 	 

وتوجــه الشــركة متــى أصبــح ذلــك ضروريــًا.
مــدى موضوعيــة عضــو مجلــس اإلدارة فــي مواجهــة القــرارت 	 

الصعبــة، ومــدى قدرتــه علــى التعبيــر عــن رأيــه أثنــاء االجتمــاع حتــى 
إذا كانــت وجهــة النظــر مختلفــة عــن أعضــاء المجلــس اآلخريــن.

مــدى قــدرة عضــو مجلــس اإلدارة علــى جمــع المعلومــات الالزمــة 	 
حضــور  عــن  تغيبــه  حــال  فــي  كافــي  اطــالع  علــى  يكــون  حتــى 

االجتمــاع.
مــدى قيــام عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان باتخــاذ المبــادرة عندمــا 	 

الصلــة  ذات  المعلومــات  علــى  للحصــول  مناســبًا  ذلــك  يكــون 
بالشــركة.

المجلــس 	  أعضــاء  مشــاركة  اإلدارة  مجلــس  عضــو  تقبــل  مــدى 
إبداعيــة  أفــكار  تقديــم  علــى  قدرتــه  ومــدى  اآلخريــن،  واللجــان 
يتلقاهــا. التــي  المعلومــات  ســرية  علــى  تحفظــه  ومــدى  ومبتكــرة، 

والسياســات 	  اإلســتراتيجيات  لتقييــم  كافيــة  خبــرة  مســتوى 
والتطــورات الســوقية وخصوصيــات المجــال الــذي تعمــل فيــه 

الطويــل. المــدى  علــى  الشــركة 

معايير قياس األداء لإلدارة التنفيذية )الرئيس التنفيذي /. ٣
كبار التنفيذيين(

التنفيذييــن بغــرض مراجعــة  التنفيــذي وكبــار  الرئيــس  أداء  يتــم تقييــم 
األهــداف اإلســتراتيجية واألهــداف التشــغيلية ومواءمتهــا مــع األهــداف 
الوظيفيــة المطلــوب إنجازهــا، وتحديــد األهــداف التــي يجــب تطويرهــا، 

وذلــك بشــكل دوري وفقــًا لمــا هــو آت:
التخطيــط اإلســتراتيجي: أنــه يعمــل لضمــان تطويــر إســتراتيجية 	 

توفــي  التــي  والخطــط  األهــداف  ويؤســس  المــدى،  طويلــة 
ــن وكل صاحــب  ــاب األســهم والعمــالء والموظفي ــات أصح احتياج
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مصلحــة فــي الشــركة، ويضمــن كذلــك تقدمــًا متناغمــًا ومناســبًا 
أنــه  كمــا  اإلســتراتيجية.  األهــداف  تحقيــق  نحــو  توقيتــه  فــي 
يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا بطريقــة تنســجم مــع األهــداف 
إلــى  منتظمــة  بطريقــة  تقاريــر  بتقديــم  ويقــوم  اإلســتراتيجية 
الرئيــس التنفيــذي ومجلــس اإلدارة عــن التقــدم الــذي يتــم تحقيقــه 

نحــو المراحــل األساســية مــن الخطــة اإلســتراتيجية.
القيــادة: يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عــن 	 

قيــم وأهــداف الشــركة وضمــان أنهــا مفهومــة تمامــًا وأنهــا تجــد 
ــه يقــوم  ــذ الفعــال داخــل الشــركة. كمــا أن الدعــم العريــض والتنفي
القيــادة  وتكافــيء  وتقــدر  تشــجع  الشــركة  فــي  ثقافــة  بتعزيــز 
والتميــز واالبتــكار وكذلــك يضمــن المفاهيــم التــي ترتقــي باألعــراف 
األخالقيــة واالســتقامة الفرديــة والتعــاون الــذي يؤســس القيــم.

معايير األداءج. 
تتمثــل معاييــر األداء المقيــاس العملــي المناســب الــذي يمكــن اســتخدامه 
ــر  ــة غي ــر نظري ــى معايي ــع المجــاالت واألنشــطة دون االعتمــاد عل فــي جمي
الشــخص  ولنفــس  أخــر  إلــى  مــن شــخص  تختلــف  والتــي   - ملموســة 
مــن فتــرة ألخــرى - لــذا وجــب اختيــار مقاييــس عمليــة ملموســة وثابتــة 
لقيــاس مســتوى األداء لألنشــطة والمجــاالت، والتأكــد مــن أنهــا تســير نحــو 

األهــداف اإلســتراتيجية الموضوعــة.

تعريف معايير األداء:. 1
هــي مســتوى مــا تــم اكتســابه والوصــول إليــه بيــن نقطــة قيــاس إلــى 
أخــرى ويتضمــن مغــزى ومدلــول يمكــن التثبــت منه,حيــث إن أي خطــة 
تحتــاج إلــى متابعــة للتأكــد مــن صحــة التنفيــذ ، والمتابعــة جــزء مــن تقييــم 
ــزم  ــاء العمــل واكتشــاف الفجــوات بغــرض إجــراء مــا يل ــذه أثن ــم تنفي مــا ت
مــن تعديــل والقيــاس بعمليــة التفتيــش الكتشــاف الخلــل، ومتابعــة تنفيــذ 
الخطــة تحتــاج إلــى مقارنــة مرجعيــة ممــا يعنــي أن يكــون هنالــك طرفــان 
ــاس اســتنادًا  ــر للقي ــد معايي ــد مــن تحدي ــر وعندهــا الب ــا األخ ــارن احدهم يق
للمقارنــة، إن اســتخدام معاييــر محــددة لــألداء يمكــن مــن تقديمــه بصــوره 
عمليــه ومتابعتــه وإعطــاء فكــرة عــن مــدى نجــاح الهــدف المخطــط لــه 
مســبقًا، كمــا أنهــا تعطــي مؤشــرًا لمواطــن الخلــل وبالتالــي توفــر فرصــة 

ــر. التطوي

متطلبات تطبيق معايير األداء:. 2
ضــرورة اعتمــاد مقاييــس األداء فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه أ. 

تحديــد األهــداف وهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن بهــا تقييــم 
ــة. ــة ومعقول التقــدم واإلنجــازات بطريقــة عادل

ضــرورة ارتباطهــا باألهــداف والمقاييــس اإلســتراتيجية التــي لهــا مغــزى ب. 
تنظيمــي وتطويــر أداء األعمــال. 

وتكــون ج.  واألفــراد  الفــرق  ومســؤوليات  بأهــداف  ترتبــط  ان  ينبغــي 
والمســؤوليات. الواجبــات  خــالل  مــن  اســتخدامها  تــم  مــا  إذا  فعالــة 

تقوم على أساس النتائج واإلنجازات التي يمكن قياسها.د. 
تستند على الدليل والبيانات التي يمكن أن تكون متاحة للقياس. ه. 
صحــة و.  تؤكــد  التــي  المعلومــات  بتقديــم  منهــا  التحقــق  إمكانيــة   

القيــاس. ونتائــج  التوقعــات 
ــات والغــرض مــن ز.  ــًا لتوفــر البيان أن تكــون دقيقــة قــدر اإلمــكان وفق

ــاس. القي
أن تكون أساسًا سليمًا للتغذية االسترجاعية واإلجراءات.ح. 

أن تكــون شــاملة وتغطــي كافــة الجوانــب الرئيســية لــألداء حتــى يمكــن ط. 
توفيــر مجموعــة مــن المقاييــس.

اإلســتراتيجية ي.  الخطــة  أســاس  هــو  المحاســبي  القيــاس  يكــون  أن 
بناءهــا. تــم  التــي  والعمليــات  واألهــداف 

البيانات والمعلومات التي عن طريقها يمكن وضع معايير . ٣
القياس:

القوائــم الماليــة )المركــز المالــي وقائمــة الدخــل وقائمــة التدفقــات أ. 
النقديــة(.

الموازنة التخطيطية السنوية.ب. 
الخطة اإلستراتيجية.ج. 
أهداف العمليات.د. 
أهداف اإلدارات. ه. 
التدفقات النقدية خالل فترة الخطة اإلستراتيجية.و. 
أهداف الخطة الفرعية.ز. 
أهداف البرامج.ح. 
المسؤوليات والواجبات لكل وظيفة.ط. 

مراجعة وتحدیث مؤشرات وأدوات تقييم األداءد. 
قبــل  مــن  الدوريــة  للمراجعــة  األداء  تقييــم  وأدوات  مؤشــرات  يخضــع 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بغــرض تطويرهــا وتحديثهــا بمــا يتماشــى 
مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ووفــق مــا تــراه لجنــة الترشــيحات 
لجنــة  مــن  بتوصيــة  إال  عليهــا  تعديــل  أي  إجــراء  يجــوز  والمكافــآت، وال 
ــس اإلدارة إلقرارهــا. ــى مجل ــى ان تعــرض عل الترشــيحات والمكافــآت، عل

مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقة عنه واإلدارة 
التنفيذيــة

حرصــًا مــن إدارة الشــرکة علی رفــع فاعلیــة الحوکمــة، وبغــرض تحقیــق 
ــا،  ــر أدائه ــق أهــداف الشــرکة، وتطوی ــًة مــن الشــفافیة، وتحقی درجــة عالی
فقــد تبنــت الشــرکة سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 
للمعاییــر  وفقــًا  وذلــك  الشــرکة  في  التنفيذيــة  واإلدارة  عنــه  المنبثقــة 
الشــرکات،  حوکمــة  والئحــة  الشــرکات  نظــام  في  الــواردة  والضوابــط 

العالقــة. ذات  األخــرى  واللوائــح  واألنظمــة 
تــم إعــداد سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــه عنــه واإلدارة 
ــادة )٦1( مــن الئحــة حوكمــة  ــة بالشــركة بهــدف التوافــق مــع الم التنفيذي
الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة، والتــي نصــت 
علــى أن تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بـــ » إعــداد سياســة واضحــة 
لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة 
التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن 
الجمعيــة العامــة، علــى أن يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط 

بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا.

أهداف السياسةأ. 
تهــدف هــذه السياســة إلــى وضــع معاييــر واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلس 
اإلدارة ولجانــه وكبــار التنفيذييــن فــي ضــوء متطلبــات نظــام الشــركات 
وأنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة، كمــا تهــدف السياســة إلــى جــذب 
ــة مــن أجــل العمــل  أفــراد يتمتعــون بقــدر مــن الكفــاءة والقــدرة والموهب
فــي مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــه عنــه واإلدارة التنفيذيــة مــن خــالل 
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ــا يســاهم  ــاألداء، مم ــزة للمكافــآت ومرتبطــة ب ــي خطــط وبرامــج محّف تبن
ــح مســاهميها. فــي تحســين أداء الشــركة وتحقيــق مصال

المسؤولیاتب. 
ومراجعــة  	 إعــداد  عــن  مســؤولة  والمکافــآت  الترشــیحات  لجنــة 

السیاســة واقتــراح التغییــرات التــي تراهــا مناســبة ورفعهــا لمجلــس 
اإلدارة للنظــر فیهــا.

أميــن ســر مجلــس اإلدارة مســؤول عــن دعــم ومســاندة لجنــة  	
الترشــیحات والمکافــآت إلصــدار وتحدیــث هــذه السیاســة، وتطویــر 

اإلجــراءات التــي تســاعد في تطبیقهــا.
تعرض سياسة المكافآت على الجمعية العامة العادية إلقرارها. 	
في  	 التنفيذيــة  بــاإلدارة  البشــرية  المــوارد  وإدارة  الماليــة  اإلدارة 

الشــرکة مســؤولة عــن تنفیــذ مــا ورد في هــذه السیاســة بإشــراف 
مجلــس اإلدارة المســؤول عــن تطبيقهــا بالشــركة.

معايير المكافآتج. 
للشــركة،  االساســي  والنظــام  النظاميــة  بالمتطلبــات  اإلخــالل  دون 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  تخضــع  الحوكمــة،  الئحــة  ومتطلبــات 

التاليــة: للمعاييــر  التنفيذيــة  واإلدارة  عنــه  المنبثقــة  واللجــان 
انســجامها مــع خطــط الشــركة اإلســتراتيجية وأھدافھــا طويلــة المــدى . 1

وقصيــرة المــدى وأنشــطتها والقطــاع الــذي تعمــل فيــه والمهــارة 
ــدى الشــركة. ــة المخاطــر ل ــة ودرج ــا، وحجــم وطبيع الالزمــة إلدارته

واللجــان . 2 اإلدارة  أعضــاء مجلــس  بغــرض حــث  المكافــآت  م  تقــدَّ أن 
المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى 
المــدى الطويــل، كأن تربــط الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى 

ــل. المــدى الطوي
والمهــام . 3 الوظيفــة،  مســتوى  علــى  بنــاًء  المكافــآت  د  تحــدَّ أن 

ــرات  ــة، والخب والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها، والمؤهــالت العلمي
األداء. ومســتوى  والمهــارات،  العمليــة، 

األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافآت، . 	
ــرر للمكافــآت  ــر مب مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غي

والتعويضــات.
عليهــا . 	 والمحافظــة  المهنيــة  الكفــاءات  اســتقطاب  تســتهدف  أن 

فيهــا. المبالغــة  عــدم  مــع  وتحفيزهــا، 
أن تعــد بالتنســيق مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وإدارة المــوارد . 	

ــدة. ــات الجدي ــد التعيين البشــرية عن
تنظيــم منــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان . 	

أم  جديــدًا  إصــدارًا  أكانــت  ســواء  التنفيذيــة  واإلدارة  عنــه  المنبثقــة 
الشــركة. اشــترتها  أســهمًا 

العضــو . 	 اختصاصــات  مــع  ومتناســبة  عادلــة  المكافــآت  تكــون  أن 
ــس  ــا أعضــاء مجل ــا ويتحمله ــي يقــوم به واالعمــال والمســؤوليات الت
ــس اإلدارة  ــل مجل ــى األهــداف المحــددة مــن قب ــة ال اإلدارة، باإلضاف

المــراد تحقيقهــا خــالل الســنة الماليــة.
أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.. 	

األخــذ بعيــن االعتبــار القطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة وحجمهــا وخبــرة . 10
أعضاء مجلــس اإلدارة.

أن تكــون المكافــأة كافيــة بشــكل معقــول الســتقطاب أعضــاء مجلــس . 11
ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة وتحفيزهــم واإلبقــاء عليهــم.

ــون مــن . 12 ــان المنبثقــة عنــه تتك ــس اإلدارة واللج ــآت أعضــاء مجل مكاف
مكافــأة ســنوية )مبلــغ مقطــوع( وبــدالت حضــور االجتماعــات وغيرهــا 

مــن االســتحقاقات وفقــا للموضــح فــي هــذه السياســة. 
مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة . 13

العامــة وبنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة.
يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه . 	1

فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة مــن قبــل الجمعيــة العامــة، أو مقابــل 
استشــارية  أو  إداريــة  أو  فنيــة  أو  تنفيذيــة  مناصــب  أو  أعمــال  أي 
-بموجــب ترخيــص مهنــي- إضافيــة يكلــف بهــا فــي الشــركة، وذلــك 
باإلضافــة الــى المكافــأة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوًا 
فــي مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، 

وفقــًا لنظــام الشــركات والنظــام األساســي.
يجــوز أن تكــون مكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة المقــدار . 	1

ــه والمهــام المنوطــة  ــرة العضــو واختصاصات بحيــث تعكــس مــدى خب
بــه واســتقالله وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا وغيرهــا مــن االعتبــارات.

ــي صرفــت ألي . 	1 ــآت الت ــة أن المكاف ــة أو الهيئ ــة المراجع ــن للجن إذا تبي
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة مبنيــة علــى معلومــات 
غيــر صحيحــة أو مضللــه تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة او تضمينهــا 
فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي، فيجــب إعادتهــا للشــركة، ويحــق 

للشــركة مطالبتــه بردهــا.

مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنهد. 
تكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة وجميــع المزايــا التــي يحصــل عليهــا . 1

– إن وجــدت – كمــا تقرهــا الجمعيــة العامــة العاديــة وذلــك بمــا يتوافــق 
مــع القــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة فــي هــذا الشــأن، وفــي 

حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه.
يجــوز ان تكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة مبلغــًا معينــًا او بــدل . 2

حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي 
ــا. ــر مــن هــذه المزاي ــن أو أكث ــن اثنتي ــع بي ــوز الجم ــاح ويج االرب

إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة، فــال يجــوز أن . 3
بعــد  وذلــك  األربــاح،  صافــي  مــن   )%1٠( علــى  النســبة  هــذه  تزيــد 
خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــًا ألحــكام 
نظــام الشــركات ونظــام الشــركة األساســي، وبعــد توزيــع ربــح علــى 
المســاهمين ال يقــل عــن )1%( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، علــى 
أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي 

يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــاًل.
فــي جميــع األحــوال، يجــب أال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو . 	

مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة 
ألــف ريــال ســنويًا، وفــق الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.

يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن . 	
األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.
اعمــااًل لمــا ورد فــي البنــود الســابقة مــن هــذه المــادة تكــون مكافــآت . 	

ــه وفقــًا للجــدول  ــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عن ومزاي
أدنــاه:
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اواًل: أعضاء مجلس اإلدارة:

المبلغالبيان

ثالثة األف ريال )3,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

مائة ألف ريال )1٠٠,٠٠٠ ريال(مكافأة عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

صفر ريالمكافأة عضو مجلس اإلدارة التنفيذي

المبلغالبيان

ثالثة األف ريال )3,٠٠٠ ريال(بدل حضور الجلسة الواحدة 

ثالثون ألف ريال )3٠,٠٠٠ ريال(مكافأة عضو اللجنة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

المبلغالبيان

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

عشرون ألف ريال )٢٠,٠٠٠ ريال(مكافأة عضو اللجنة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

المبلغالبيان

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

عشرون ألف ريال )٢٠,٠٠٠ ريال(مكافأة عضو اللجنة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

المبلغالبيان

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

عشرون ألف ريال )٢٠,٠٠٠ ريال(مكافأة عضو اللجنة غير التنفيذي )مبلغ مقطوع(

يتــم صــرف بــدل حضــور االجتماعــات والبــدالت األخــرى ســنويًا، بينمــا يتــم 
ــة  ــل الجمعي ــة بعــد اعتمادهــا مــن قب ــأة الســنوية المقطوع صــرف المكاف

العامــة.

ثانيًا: أعضاء لجنة المراجعة:

يتم صرف بدل حضور االجتماعات والبدالت األخرى سنويًا، بينما يتم 
صرف المكافأة السنوية المقطوعة بعد اعتمادها من قبل الجمعية 

العامة. 

ثالثًا: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

رابعًا: أعضاء لجنة إدارة المخاطر: 

خامسًا: أعضاء لجنة الحوكمة: 

مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه	. 
تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة ســلم الرواتــب المحــدد . 1

لجميــع الموظفيــن وكبــار التنفيذييــن وبرنامــج وخطــط الحوافــز.   
بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية 

وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:
راتب أساسي. 	
تأمين طبي له وألسرته. 	
تأمين اجتماعي 	
بدل انتقال أو تأمين وسيلة انتقال مناسبة. 	
بدل سكن أو تأمين سكن مناسب له وألسرته. 	
زيــادة ســنوية مرتبطــة بمؤشــرات األداء ووفقــًا للتقييــم الســنوي  	

الــذي يتــم بهــذا الخصــوص.
مكافــأة ســنوية مرتبطــة بمؤشــرات األداء ووفقــًا للتقييــم الســنوي  	

الــذي يتــم بهــذا الخصــوص.

مكافأة تحفيزية طويلة األجل إن وجدت. 	
ــه  	 ــر الســفر ل ــاء وتذاك ــم األبن ــدل تعلي ــا األخــرى كب ــدالت والمزاي الب

وألســرته واإلجــازة الســنوية مدفوعــة األجــر ومكافــأة نهايــة الخدمــة 
وفقــًا لقانــون العمــل الســعودي والئحــة إدارة المــوارد البشــرية 

بالشــركة.
أي مكافــآت أو بــدالت اخــرى يتــم اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة  	

الشــركة.
تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمراجعــة السياســات والخطــط . 2

والبرامــج العامــة لمكافــآت كبــار التنفيذييــن وتقــوم برفــع مــا توصلــت 
إليــه مــن نتائــج لمجلــس اإلدارة العتمادهــا.

يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار . 3
التنفيذييــن فــي ضــوء السياســات والخطــط والبرامــج العامــة التــي 
ــة الترشــيحات والمكافــآت والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة. تقرهــا لجن

الحوافــز . 	 صــرف  بمراجعــة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تقــوم 
اإلدارة  لمجلــس  ورفعهــا  التنفيــذي  للرئيــس  الســنوية  والمكافــآت 

العتمادهــا

صرف المكافآتو. 
تصــرف المكافــآت –وفقــا لمــا ھــو منصــوص عليــه فــي جــداول المكافــآت 
والمزايــا المرفقــة فــي هــذه السياســة- بالريــال الســعودي أو مــا يعادلــه بــأي 
عملــة اخــرى ويتــم الدفــع مــن خــالل قيــد مباشــر فــي الحســابات البنكيــة 

المحــددة مــن جانــب الشــخص المعنــي.

أحكام عامةز. 
ــد مكافــأة أعضــاء . 1 ــى بن ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت عل

ــة العامــة. مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعي
ونظــام . 2 للشــركة،  األساســي  للنظــام  مكملــة  السياســة  هــذه  تعــد 

الحوكمــة. والئحــة  الشــركة،  حوكمــة 
كل مــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي هــذه السياســة يطبــق بشــأنه األنظمــة . 3

واللوائــح ذات الصلــة الصــادرة مــن الجهــات المختصة.

اإلفصاحح. 
العامــة  	 الجمعيــة  إلــى  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  يشــتمل  أن  يجــب 

العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس 
مصروفــات  وبــدل  مكافــآت  مــن  الماليــة  الســنة  خــالل  اإلدارة 
وغيــر ذلــك مــن المزايــا، وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه 
أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر 
أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات، وأن يشــتمل أيضــًا علــى بيــان 
بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو 
مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة أو خــالل الســنة الماليــة 

ــة فــي 31 ديســمبر. المنتهي
 دون اإلخــالل بمــا ورد فــي الفقــرة الســابقة مــن هــذه المــادة،  	

تفصــح الشــركة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه 
واإلدارة التنفيذيــة )أكبــر خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا 
أكبــر المكافــآت علــى أن يكــون مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي 
والمديــر المالــي( وفقــًا للمتطلبــات النظاميــة المحــددة فــي الئحــة 

الحوكمــة.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

مكافآت مجلس االدارة المنتهى دورته فى 	2 ديسمبر 2021م

عضو المجلس

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

-طارق عبد الرحمن صالح السدحان

1٥,٠٠٠

٢٢,٠٠٠

---

3٧,٠٠٠

-------

3٧,٠٠٠

-

-طه محمد عبد الواحد أزهري

1٥,٠٠٠

1٨,٠٠٠

---

33,٠٠٠

-------

33,٠٠٠

-

-المجموع

3٠,٠٠٠

4٠,٠٠٠

---

٧٠,٠٠٠

-------

٧٠,٠٠٠

-

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

-احمد حمود ابراهيم الذياب

1٥,٠٠٠

----

1٥,٠٠٠

-------

1٥,٠٠٠

-

-المجموع

1٥,٠٠٠

----

1٥,٠٠٠

-------

1٥,٠٠٠

-
ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

-جورج عبد الكريم موسى

1٥,٠٠٠

--

٥٢٠,٥٠٠

-

٥3٥,٥٠٠

-

٨٧٠,٠٠٠

---

٨٧٠,٠٠٠

3٥٦,٥14

1,٧٦٢,٠14

-

احمد حسن احمد على

1٥,٠٠٠

--

3٠4,٥٩3

-

31٩,٥٩3

-

٥٢,٨٠٠

---

٥٢,٨٠٠

٧٩,٦٦1

4٥٢,٠٥4

-

-المجموع

3٠,٠٠٠

--

٨٢٥,٠٩3

-

٨٥٥,٠٩3

-

٩٢٢,٨٠٠

---

٩٢٢,٨٠٠

43٦,1٧٥

٢,٢14,٠٦٨

-

المجموع

3٨٠,٠٠٠

٧٥,٠٠٠

4٠,٠٠٠

-

٨٢٥,٠٩3

-

٩4٠,٠٩3

-

٩٢٢,٨٠٠

---

٩٢٢,٨٠٠

43٦,1٧٥

٢,٢٩٩,٠٦٨

-

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2021مد 	1جدول رقم ل

• مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين مقابل أعمالهم كتنفيذيين وليس كأعضاء مجلس إدارة
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)*( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للدورة من 	2 ديسمبر 2021م الى 	2 ديسمبر 	202م وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021.

عضو المجلس
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أواًل: األعضاء المستقلين

----------------طه محمد عبد الواحد أزهري

----------------مشعل محمد صالح المقرن

----------------سهل يوسف عبد الله جمل الليل

----------------المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

----------------احمد حمود ابراهيم الذياب

----------------المجموع
ثالثًا: األعضاء التنفيذيين

----------------جورج عبد الكريم موسى

----------------احمد حسن احمد على

----------------المجموع

----------------المجموع
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى 

عضوية أعضاء مجلس االدارة المنتهى دورته فى 	2 ديسمبر 2021م

)*( عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخري للدورة من 	2 ديسمبر 2021م الى 	2 ديسمبر 	202م وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 
.2021

عضو المجلس *م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها الحالية 

أو من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانونيداخل/ خارج المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة هنا للصناعات الغذائيةمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة هنا للصناعات الغذائيةاحمد حمود ابراهيم الذياب1

------مساهمة عامةداخل المملكةبنك الرياضطارق عبد الرحمن صالح السدحان٢

مساهمة عامةداخل المملكةشركة العثمان للبالستيك - تكوين------جورج عبد الكريم جورج موسى3

طه محمد عبد الواحد أزهري4

شركة باتك لالستثمار واألعمال 
شركة الطيران المدنى السعودى مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية

--داخل المملكةالقابضة

--داخل المملكةشركة المياه الوطنية------

مساهمة عامةداخل المملكةشركة تكوين المتطورة للصناعات------احمد حسن احمد على٥

عضو المجلس *م

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا 
في مجالس إدارتها الحالية 

أو من مديريها

داخل/ خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها السابقة أو من 

مديريها

الكيان القانونيداخل/ خارج المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة هنا للصناعات الغذائيةمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة هنا للصناعات الغذائيةاحمد حمود ابراهيم الذياب1

طه محمد عبد الواحد أزهري٢

شركة باتك لالستثمار واألعمال 
شركة الطيران المدنى السعودى مساهمة عامةداخل المملكةاللوجستية

--داخل المملكةالقابضة

--داخل المملكةشركة المياه الوطنية------

مساهمة عامةداخل المملكةشركة العثمان للبالستيك - تكوين------جورج عبد الكريم جورج موسى3

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة دانات القابضةمساهمة مقفلةداخل المملكةشركة المفهوم الماسىمشعل محمد صالح المقرن4

سهل يوسف عبد الله جمل الليل٥
مساهمة عامةداخل المملكةمجموعة سامبا المالية------

داخل المملكةالخير كابيتال السعودية------

مساهمة عامةداخل المملكةشركة تكوين المتطورة للصناعات------احمد حسن احمد على٦

 عضوية أعضاء مجلس اإلدارة لشركات أخرى.د 20جدول رقم ل
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2. لجان المجلس

حرصًا من إدارة الشرکة علی رفع فاعلیة الحوکمة، وبغرض تحقیق درجة عالیًة من الشفافیة، وتحقیق أهداف الشرکة، وتطویر أدائها، فقد تبنت الشرکة 
معاییر ترشیح أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في الشرکة واختیارهم بناًء علی الکفاءة والقدرة علی تمثیل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، 

بصورة تکفل توافر الخبرة والقدرة والمعرفة العلمیة والعملیة التي من شأنها أن تسهم في رفع کفاءة الشرکة اإلستراتيجية والرقابية والتنظيمية 
والتشغیلیة، وتحدید مکافآتهم وذلك وفقًا للمعاییر والضوابط الواردة في نظام الشرکات والئحة حوکمة الشرکات، واألنظمة واللوائح األخرى ذات 

العالقة

رئيس اللجنة
هاني ممدوح علي السيد شريفاحمد خضر محمد حرارةطه محمد عبد الواحد ازهري مشعل محمد صالح المقرن

مدير إدارة المراجعة الداخلية والمخاطرعضو اللجنةعضو اللجنة
أمين سر اللجنة

لجنة المراجعةأ. 
ُتعد لجنة المراجعة من اللجان الهامة في الشركات المساهمة العامة 

المدرجة لما تقوم به من دور جوهري وفّعال في اإلشراف على أعمال 
وإجراءات المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية وعملية الرقابة الداخلية 

وتطوير النظم والخطط المتعلقة بهذه األنشطة ومتابعة تنفيذها 
والتزام الشركة وتوافقها مع األنظمة والمعايير المتعارف عليها. وقد 

أولت أنظمة هيئة السوق المالية السعودية ونظام الشركات السعودي 
أهمية خاصة للجنة المراجعة من خالل تشكيلها من قبل الجمعية 

العامة وفقًا ألحكام المادة )101( من نظام الشركات وتعزيز إطار عملها 
وصالحياتها. 

اواًل: تكوين لجنة المراجعة

ل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من أ.  تشكَّ
المساهمين أو من غيرهم  على أن يكون من بينهم عضو مستقل 

على األقل وأال تضم أيًا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، 

ويجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة، وأن 
يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقال .ب. 

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة ج. 
– الئحة عمل لجنة  المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط 

وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية 
ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها 

بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في د. 
اإلدارة التنفيذية أو المالية  للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، 

أن يكون عضوًا في لجنة المراجعة.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

الرئيس التنفيذي ببنك الرياضطارق عبد الرحمن صالح السدحان1

- مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق 
السعودي للتنمية

- المدير العام المكلف الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي للرقابة 
- الرئيس التنفيذي بشركة كي بي ام جي 

مراجعون ومحاسبون قانونيون

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
 ENPC ماجستير إدارة االعمال جامعة

باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي للمحاسبين 

 AICPA المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية للمحاسبين 
SOCPA العامين المرخصين

- رئيس لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافات شركة 
زهرة الواحة للتجارة

مستشار الرئيس التنفيذى بشركة الطيران طه محمد عبد الواحد أزهري٢
المدني السعودي القابضة

- رئيس المراجعة الداخلية بشركة الطيران 
المدني السعودي القابضة

- كبير المدراء الماليين بشركة الطيران المدني 
السعودي القابضة

- المستشار االقتصادى شركة المياه الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال شركة المياه 

الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى شركة المياه الوطنية

بكالوريوس في المحاسبة 

- عضو مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لالستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس إدارة بشركة باتك لالستثمار 
واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- عضو لجنة المخاطر شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني
- عضو لجنة الترشيحات شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني

مدير تنفيذي بمكتب أرنست ويونغ وشركتهم مدير مالي بشركة منوة للتجارة والمقاوالتاحمد خضر محمد حرارة3
مشرف مراجعة بمكتب أثر اندرسونبكالوريوس محاسبةمحاسبون قانونيون

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

مستشار الرئيس التنفيذى بشركة الطيران طه محمد عبد الواحد أزهري1
المدني السعودي القابضة

- رئيس المراجعة الداخلية بشركة الطيران 
المدني السعودي القابضة

- كبير المدراء الماليين بشركة الطيران المدني 
السعودي القابضة

- المستشار االقتصادى شركة المياه الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال شركة المياه 

الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى شركة المياه الوطنية

بكالوريوس في المحاسبة 

- عضو مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لالستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس إدارة بشركة باتك لالستثمار 
واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- عضو لجنة المخاطر شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني
- عضو لجنة الترشيحات شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني

الرئيس التنفيذى شركة المفهوم الماسىمشعل محمد صالح المقرن٢

- رئيس ادارة المراجعة الداخلية الشركة 
التعاونية للتأمين

- رئيس ادارة المراجعة الداخلية شركة دوتشية 
الخليج للتمويل

- رئيس ادارة المراجعة الداخلية شركة الشرق 
االوسط الخليجية

مشرف مراجعة مكتب كى بى ام جى

- ماجستير ادارة اعمال 
- بكالوريوس محاسبة 

- عضو مجلس ادراة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- عضو مجلس ادراة شركة دانات القابضة
- عضو لجنة المراجعة شركة دوتشية 

الخليج للتمويل
عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية 

لتسجيل العقود

مدير تنفيذي بمكتب أرنست ويونغ وشركتهم مدير مالي بشركة منوة للتجارة والمقاوالتاحمد خضر محمد حرارة3
مشرف مراجعة بمكتب أثر اندرسونبكالوريوس محاسبةمحاسبون قانونيون

 مؤهالت وخبرات لجنة المراجعةد 21جدول رقم ل
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ثانيًا: اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها
تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســالمة 
ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا، وتشــمل 

مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:
التقارير المالية أ. 

ــا . 1 ــل عرضه ــة والســنوية للشــركة قب ــة األولي ــم المالي دراســة القوائ
علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها؛ لضمــان 

نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.
إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان . 2

ــة  ــة ومتوازن ــة للشــركة عادل ــم المالي ــس اإلدارة والقوائ ــر مجل تقري
للمســاهمين  تتيــح  التــي  المعلومــات  وتتضمــن  ومفهومــة 
المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج  المركــز  والمســتثمرين تقييــم 

وإســتراتيجيتها. عملهــا 
دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.. 3
البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو . 	

مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع 
الحســابات.

الجوهريــة . 	 المســائل  فــي  المحاســبية  التقديــرات  مــن  التحقــق 
الماليــة. التقاريــر  فــي  الــواردة 

دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وإبــداء الــرأي . 	
والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها. 

المراجعة الداخليةب. 
ــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر . 1 دراســة ومراجعــة نظــم الرقاب

فــي الشــركة.
اإلجــراءات . 2 تنفيــذ  ومتابعــة  الداخليــة  المراجعــة  تقاريــر  دراســة 

فيهــا. الــواردة  للملحوظــات  التصحيحيــة 
الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة . 3

المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة إن وجــدت –؛ للتحقــق مــن توافــر 

ثالثًا: اجتماعات اللجنة
تجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن )4( اجتماعات خالل السنة  المالية للشركة

المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة 
ــم  ــة تقدي ــى اللجن ــي، فعل ــم يكــن للشــركة مراجــع داخل ــا. وإذا ل به

ــه. ــى تعيين ــة إل ــس بشــأن مــدى الحاج ــى المجل ــا إل توصيته
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مديــر إدارة المراجعــة الداخليــة . 	

واقتــراح مكافآتــه.
مراجع الحسابات ج. 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم . 1
وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم 

ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.
التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، . 2

ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد 
ــة. ــر ذات الصل والمعايي

ــه، والتحقــق مــن . 3 ــع حســابات الشــركة وأعمال ــة خطــة مراج مراجع
أعمــال  عــن نطــاق  تخــرج  إداريــة  أو  أعمــااًل فنيــة  تقديمــه  عــدم 

المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.. 	
دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى القوائــم الماليــة . 	

ومتابعــة مــا اتِخــذ بشــأنها.
ضمان االلتزام د. 

مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة . 1
اإلجــراءات الالزمة بشــأنها.

والسياســات . 2 واللوائــح  باألنظمــة  الشــركة  التــزام  مــن  التحقــق 
العالقــة. ذات  والتعليمــات 

مــع . 3 الشــركة  تجريهــا  أن  المقتــرح  والتعامــالت  العقــود  مراجعــة 
األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس 

اإلدارة.
ــى . 	 ــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إل ــراه مــن مســائل ت رفــع مــا ت

مجلــس اإلدارة، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا.

الصفةاالسم *م
عدد االجتماعات )8(

نسبة الحضور
2021/02/022021/02/242021/04/252021/06/022021/07/262021/10/112021/10/242021/12/19

1٠٠%رئيس اللجنةطارق عبد الرحمن صالح السدحان1

٨٧.٥%عضو اللجنةطه محمد عبد الواحد أزهري٢

1٠٠%عضو اللجنةاحمد خضر محمد حرارة3

استقالةلم يحضر حضر 

 سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2021م والبالغ مجموعها )	( اجتماعاتد 22جدول رقم ل

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة للدورة من 	2 ديسمبر 2021 الى 	2 ديسمبر 	202م

)*( قامت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021 بتعيين لجنة المراجعة بدورتها الجديدة اعتبارًا من 	2 ديسمبر 2021 ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 	2 ديسمبر 	202.

الصفةاالسم *م
عدد االجتماعات )1(

نسبة الحضور
2021/12/26

1٠٠%رئيس اللجنةطه محمد عبد الواحد أزهري1

1٠٠%عضو اللجنةمشعل محمد صالح المقرن٢

1٠٠%عضو اللجنةاحمد خضر محمد حرارة3

استقالةلم يحضر حضر 

سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة المنتهي دورتها في 	2 ديسمبر 2021م
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رابعًا: موجز تقرير اللجنة للجمعية العامة للشركة
يلتــزم جميــع أعضــاء اللجنــة باالجتمــاع أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة 

ابتــداء مــن ٢٠1٩ وذلــك وفقــا لميثاقهــا.
باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت اللجنــة بمراجعــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية 
وغيرهــا مــن األمــور فــي بعــض الحــاالت عــن طريــق التمريــر. كمــا قامــت 

بالتفاعــل المنتظــم مــع اإلدارة والمراجعيــن الداخلييــن.
باتخــاذ  اإلدارة  اللجنــة  أوصــت  الداخليــة  المراجعــة  توصيــات  علــى  بنــاء 
اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أنظمــة الرقابــة الداخليــة وفقــا الحتياجــات 
العمــل وأفضــل الممارســات. عــالوة علــى ذلــك، فقــد اثنــت اللجنــة علــي 
الســاخن  والخــط  المخالفــات  عــن  اإلبــالغ  بوضــع سياســة  اإلدارة  قيــام 
االمتثــال  عــدم  حــاالت  عــن  اإلبــالغ  مــن  المصالــح  أصحــاب  لتمكيــن 

األخالقيــة. واالنتهــاكات  القائمــة  الممارســات  عــن  واالنحــراف 
قامــت اللجنــة بتقييــم االســتقاللية لمراجــع الحســابات ومراجعــة نطــاق 
عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم، وبنــاء عليــه قامــت اللجنــة بالتوصيــة 

بترشــيحهم. اإلدارة  لمجلــس 
التحقــق مــن اســتقاللية مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه وفعاليــة 

أعمــال المراجعــة مــع مراعــاة القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.
مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للشركة.

مراجعة تقارير المحاسب القانوني والمالحظات على القوائم المالية.
والسياســات  واللوائــح  بالقوانيــن  الشــركة  التــزام  مــن  اللجنــة  تأكــدت 

العالقــة. ذات  والتعليمــات 
راجعــت نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ االجــراءات 

بشــأنها. الالزمــة 
مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح ان تجريهــا الشــركة مــع االطــراف 

ذوي العالقــة.
فــي  المنتهيــة  للســنة  الســنوية  الماليــة  للقوائــم  اللجنــة  مراجعــة  بعــد 
31 ديســمبر ٢٠٢1، تــرى اللجنــة أن القوائــم الماليــة، مــن كافــة النواحــي 

الصلــة. ذات  االنظمــة  لجميــع  تمتثــل  الجوهريــة، 
ــة الســنوية  ــم المالي ــة لمجلــس اإلدارة باعتمــاد القوائ ــه أوصــت اللجن وعلي

ــة فــي 31 ديســمبر ٢٠٢1. للســنة المنتهي

خامسًا: نتائــج المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة نظــام 
الرقابــة الداخليــة

أواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل 
الشركة:

فــي ضــوء تقاريــر الرقابــة الداخليــة تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة الــدورة 
الرقابيــة لكافــة أنشــطة الشــركة وفــق األســس التاليــة:

التأكــد مــن ســالمة تطبيــق األنظمــة واللوائــح لتعزيــز الثقــة بتقاريــر . 1
الشــركات التابعــة.

والتشــغيلية . 2 والماليــة  اإلداريــة  واإلجــراءات  السياســات  تقييــم 
أعمالهــا. طبيعــة  وفــق  شــركة  لــكل  والتســويقية 

ضمــان دقــة المعلومــات الــواردة فــي التقاريــر الدوريــة لهــذه الشــركات . 3
والتحقــق منهــا.

ــد المشــاكل . 	 ــن طريــق تحدي ــرارات المناســبة ع ــاذ الق ــدرة علــى اتخ الق
ــة. ــة المانع ــواع الرقاب ــوع مــن أن ــا كن ــى حله ــات والعمــل عل والمعوق

ــة . 	 ــة المالي ــزام بتطبيــق برنامــج الرقاب ــة المراجعــة مــدى االلت ــع لجن تتاب
ــى اســتثمارات الشــركة. ــة عل المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة للرقاب

هاني ممدوح علي السيد شريف
مدير إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر

ثانيًا: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما 
يلي أهم اإلجراءات والمالحظات الجوهرية:

ــة فــي  ــة مــن أعمــال خــالل الســنة المنتهي ــه اللجن فــى ضــوء مــا قامــت ب
31 ديســمبر ٢٠٢1م، وبنــاًء علــى تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة والمخاطــر 
لــم تظهــر عمليــات المراجعــة الداخليــة ضعفــًا جوهريــًا فــي نظــام الضبــط 
الداخلــي، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود أي قصــور فــي نظــام الرقابــة الداخليــة 
وأن السياســات واإلجــراءات فــي الشــركة مالئمــة، مــع اســتمرار التوصيــة 
المســتمرة لتطويــر وتحســين كفــاءة وفاعليــة  بالمتابعــة  الشــركة  إلدارة 
الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا وضــرورة التحديــث المســتمر لسياســات 

الشــركة وإجراءاتهــا.
ــل إدارة  ــة مــن قب ــذ المراجعــة الداخلي ــى تنفي ــأن الشــركة تعتمــد عل علمــا ب
ــة  ــة والمخاطــر مــن داخــل الشــركة مرشــح مــن قبــل لجن المراجعــة الداخلي

ــل مجلــس اإلدارة. ــه مــن قب ــم تعيين المراجعــة وت

أواًل: المخاطر وسياسة اإلدارة للتعامل معها:
تعمــل الشــركة فــي بيئــة متعــددة المخاطــر وســريعة التغيــر شــأنها فــي 
ذلــك شــأن معظــم الشــركات، وفــي ظــل هــذه التحديــات تســعي الشــركة 
جاهــدة لتطويــر وتوســعة أعمالهــا مــن خــالل اســتغالل جميــع الفــرص 
االســتثمارية المتاحــة، وانطالقــًا مــن الوعــي التــام بالمخاطــر المرتبطــة 
بهــدف حمايــة  المخاطــر  بتحليــل وإدارة  الشــركة  الشــركة قامــت  برؤيــة 
ــة للمخاطــر  ــة وتفاعلي ــر وقائي ــر تدابي ــة والمســتقبلية وتوفي ــا الحالي أعماله
المحتملــة. تعمــل الشــركة علــى توحيــد اإلســتراتيجيات والعمليــات وكذلــك 
ــي  ــاع طريقــة موحــدة إلدارة المخاطــر الت ــن إلتب ــب الموظفي ــه وتدري توجي
قــد تواجــه الشــركة مســتقبال للوصــول لهــذا الهــدف ومســاعداتها علــى 
ــد  ــى تحدي ــة إدارة المخاطــر عل ــق أهدافهــا اإلســتراتيجية، تقــوم عملي تحقي

وتحليــل األخطــار التــي تواجههــا الشــركة بطريقتيــن:
لتفــادي  	 معالجتهــا  علــى  والعمــل  المخاطــر  تحليــل  المخاطــر:  تقييــم 

تأثيرهــا فــي حالــة حدوثهــا. التقليــل مــن  أو  حدوثهــا 
اســتمرارية األعمــال: مــن خــالل رفــع مســتوي االســتعداد والجاهزيــة  	

للتعامــل مــع المخاطــر حــال حدوثهــا.
ومــن أجــل تحقيــق أهــداف الشــركة اإلســتراتيجية قامــت الشــركة بوضــع 
اإلســتراتيجية،  بالقــرارات  المتعلقــة  المخاطــر  لتقييــم  اجــراءات مناســبة 
باإلضافــة الــي تقديــم الدعــم لتقييــم المخاطــر المتعلقــة ببعــض األعمــال 

اإلســتراتيجية:
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أواًل: مفهوم إدارة المخاطر في الشركة:
إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر المحتملــة وتطويــر 
ــك المخاطــر  ــي مــن تل ــا لكــى تضمــن التعامــل الوقائ إســتراتيجيات إدارته
وتيســير العمــل علــى االكتشــاف المبكــر للمشــاكل الفعليــة بهــدف تقليــل 
آثارهــا الســلبية علــى الشــركة، والتعامــل األمثــل لعمليــة إدارة المخاطــر هــو 
ترتيبهــا حســب األولويــة بحيــث يتــم معالجــة المخاطــر التــي قــد تنتــج عنهــا 
خســائر كبيــرة أو آثــار جوهريــة بينمــا المخاطــر ذات التأثيــر االقــل تعالــج 

الحقــًا.

ثانيًا: لماذا تهتم الشركة بعملية إدارة المخاطر:
إحــكام الرقابــة والســيطرة علــى المخاطــر المحيطــة بأنشــطة الشــركة 	 

وأعمالهــا.
تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.	 
العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن.	 
ــح بالشــركة، وخصوصــًا 	  ــر الثقــة المناســبة لكافــة أصحــاب المصال توفي

المســاهمين والدائنيــن والمورديــن والعمــالء وذلــك لحمايــة القــدرة علــى 
توليــد األربــاح رغــم أي خســائر عارضــة التــي قــد تــؤدي إلــى تخفيــض 

األربــاح أو عــدم تحقيقهــا.

ثالثًا: فلسفة الشركة في التعامل مع المخاطر:
تعتمــد فلســفة الشــركة علــي أن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي نشــاط 
هــادف للربــح وال ســيما فــي القطــاع الصناعــي، لــذا فــإن الشــركة تتعامــل 
مــع المخاطــر مــن خــالل تصنيفهــا إلــى أربعــة مجموعــات رئيســية وتشــمل 

مــا يلــي:
تجنــب المخاطــر: حيــث تعنــي محاولــة تجنــب األنشــطة التــي قــد تــؤدي . 1

إلــى حــدوث خطــر ما.
ــذي . 2 ــك بتخفيــض حجــم االســتثمار ال ــم ذل ــث يت ــل المخاطــر: حي  تقلي

ــن فــي تحمــل الخطــر. ــك الخطــر أو إشــراك آخري ــه ذل ــج عن ينت
 نقــل المخاطــر: ويتــم ذلــك عــن طريــق تأميــن الوســائل التــي تســاعد . 3

علــى قبــول الخطــر وتتــم عــادة مــن خــالل العقــود أو الوقايــة الماليــة 
مثــل عقــود التأميــن.

عنــد . 	 للخســائر  اإلدارة  قبــول  وتعنــي  المخاطــرة:  بتحمــل  القبــول 
الصغيــرة. المخاطــر  فــي  مقبــواًل  يكــون  قــد  وهــذا  وقوعهــا، 

رابعًا: أهم المخاطر التي تواجه الشركة:
أم مخاطــر  تشــغيلية  اكانــت مخاطــر  )ســواء  أدنــاه  الموضحــة  المخاطــر 
تمويليــة ام مخاطــر الســوق( ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن 
تواجههــا الشــركة، بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ولكنهــا إمــا 
ــر  ــرة الحاليــه، أو قــد تعتبرهــا الشــركة غي غيــر معلومــة للشــركة خــالل الفت
جوهريــة وال تعيــق عملهــا، وقــد قامــت الشــركة فــي ســبيل ذلــك بإعــداد 
ســجل للمخاطــر التــي قــد تواجــه الشــركة ونقــاط الرقابــة التــي ســوف 
تخفــض مــن أثــار تلــك المخاطــر إن حدثــت أو تعــوق حدوثهــا، ويمكــن إيجــاز 

ــي: ــك المخاطــر فيمــا يل تل
تأثيرات أزمة وباء »كوفيد 1٩- كورونا« علي أنشطة الشركةأ. 

یعیــش العالــم أجمــع امتــداد تأثيــرات جائحــة كوفيــد 1٩ - كورونــا مــن عــام 
ــة مــن حــاالت الطــوارئ كمــا أعلنتهــا عــدة دول نتيجــة انتشــار  ٢٠٢٠ م حال
وبــاء »كوفيــد 1٩- كورونــا«، بينمــا بــادرت المملكــة العربيــة الســعودية بأخــذ 
مجموعــة مــن اإلجــراءات الصحیــة الوقائيــة لمحاربــة الوبــاء العالمــي واألخــذ 
فكانــت  ومقیمیــن  مواطنيــن  مــن  أوال  اإلنســان  ســالمة  االعتبــار  فــي 
بــه ومحــل اشــادة وتقديــر لمجموعــة مــن قيــادات دول  مثــاال تحتــذى 

العالــم، وممــا ال شــك فيــه ان الكســاد االقتصــادي بتأثيــره علــي انخفــاض 
ــم أجمــع. ــدول العال المبيعــات والصــادرات ب

التقلبات االقتصادية العالمية واألزمات الماليةب. 
علــى  التأثيــر  يمتــد  بــل  فحســب،  المحلــي  باالقتصــاد  الشــركة  تتأثــر  ال 
ــًا  ــر قطع ــة، وتتأث ــة العالمي ــى الظــروف االقتصادي ــا وتوســعاتها إل عملياته
ــن آلخــر، ممــا قــد يضطــر  ــي تظهــر مــن حي ــة الت ــة العالمي باألزمــات المالي
عمــالء الشــركة الحالييــن والمحتمليــن إلــى خفــض اإلنفــاق علــى منتجــات 
الشــركة وبالتالــي التأثيــر علــى ربحيتهــا، ال ســيما وأن الشــركة لديهــا نســبة 
ليســت بالقليلــة مــن العمــالء الخارجييــن خــارج المملكــة، كمــا قــد تتأثــر 
المؤسســات الماليــة التــي تتعامــل معهــا الشــركة، وال يمكــن التنبــؤ بوقــت 

أو قــوة أو مــدة أي تباطــؤ أو انتعــاش اقتصــادي الحــق.
 األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليميةج. 

تشــهد المنطقــة بعــض التقلبــات السياســية التــي تمتــد إلــى كثيــر مــن 
الــدول التــي تتعامــل معهــا الشــركة والتــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى الوصــول 
إلــى بعــض العمــالء فــي تلــك المناطــق، وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى أحــد أهــم 
أهــداف الشــركة اإلســتراتيجية باســتهداف أســواق جديــدة وتنويــع مصــادر 

الدخــل.
البيئة التنافسيةد. 

يرتبــط نمــو الشــركة وتعظيــم مســتوى أرباحهــا ارتباطــًا وثيقــًا بقدرتهــا علــى 
التنافــس والحفــاظ علــى موقفهــا الريــادي بيــن الشــركات األخــرى المحليــة 
والدوليــة مــن خــالل الحفــاظ علــى جــودة وتنويــع منتجاتهــا، ولكــن البيئــة 
التنافســية قــد تدفــع الشــركة إلــى خفــض بعــض أســعارها للحفــاظ علــى 

كبــار عمالئهــا وحصتهــا الســوقية.
 الموردين الرئيسيين	. 

ــر االعتمــاد علــى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام التــي تســتخدمها  يعتب
الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا مــن أعظــم المخاطــر التــي توليهــا الشــركة 
ــى  ــر بشــكل مباشــر عل ــًا خاصــًا ال ســيما وأن المــورد الرئيســي يؤث اهتمام
أنشــطة الشــركة الرئيســية إذا مــا توقــف التوريــد ألي ســبب أو امتنــع 
ــد المســتويات  ــة فــي تحدي ــه الحصري ــار فضــاًل عــن أحقيت المــورد ألي اعتب
الســعرية للمــواد الخــام، ومــن جهــة أخــرى ليــس لــدى الشــركة القــدرة 
الكافيــة علــى اســتيراد تلــك المــواد مــن الســوق العالمــي بأســعار أعلــى 
ــارات الرســوم الجمركيــة والنقــل والتخزيــن والرســوم األخــرى فضــاًل  العتب
عــن صعوبــة الحصــول علــى موافقــة الجهــات المعنيــة باســتيراد منتــج 

ــًا. ــر محلي متوف
 أسعار منتجات الطاقة والمواد الخامو. 

ــة الشــركة بشــكل مباشــر علــى عنصريــن رئيســيين  تعتمــد مبيعــات وربحي
وهمــا أســعار منتجــات الطاقــة وأســعار المــواد الخــام، تلــك االســعار التــي 
ال يمكــن الشــركة التنبــؤ بهــا خاصــة مــع القــرارات الحكوميــة األخيــرة التــي 
تضمنــت ارتفــاع فــي أســعار منتجــات الطاقــة مــع عــدم وضــوح الرؤيــة 
بإمكانيــة زيادتهــا مســتقباًل باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار المــواد الخــام 
حســب تقلــب أســعار النفــط عالميــًا، ومــن المتوقــع تكــرار ذلــك مســتقباًل، 
ــرات فــي  ــى إدراج هــذه التغي ــا عل ــى قدرته ــًا عل ــد أداء الشــركة جزئي ويعتم

ــع المنتجــات. التكاليــف ضمــن أســعار بي
 توقف التشغيل والتعطل المفاجئز. 

يتــم العمــل فــي الشــركة بنظــام تقســيم العمــل علــى األيــدي العاملــة 
بمــا يضمــن اســتمرار عمــل المصنــع بــدون توقــف وعلــى مــدار الســاعة 
ــر ســلبا  ــي قــد تؤث ــاك بعــض المخاطــر الت ــام األســبوع، وهن فــي كافــة أي
علــى الكفــاءة التشــغيلية للشــركة مثــل الكــوارث الطبيعيــة، األعطــال فــي 



التقرير السنوي ٢٠٢١ شركة زهرة الواحة للتجارة

52

اآلالت أو الحاســبات اآلليــة، والحــوادث المتعلقــة بالموظفيــن المهميــن، 
وانقطــاع الكهربــاء أو المــاء، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف وانخفــاض 
بعــدم  أي ضمانــات  تقديــم  الشــركة  تســتطيع  وال  واألربــاح،  العائــدات 
تعطــل عملياتهــا، رغــم قيامهــا بتحقيــق كافــة معاييــر الصيانــة الدوريــة 

والوقائيــة المســتمرة.
نظام إدارة موارد الشركةح. 

تعتمــد كافــة إدارات الشــركة بشــكل أساســي علــى أنظمــة الحاســب اآللــي 
فــي إدارة أصولهــا والرقابــة علــى أنشــطتها وســجالتها الماليــة، باإلضافــة 
إلــى اســتخدام نظــام إدارة المــوارد  فــي جميــع عملياتهــا الماليــة واإلداريــة 
والتشــغيلية، وبالتالــي فــإن أي خلــل ينشــأ بهــذا النظــام أو نــزاع علــى 
حقــوق ملكيتــه أو غيــره ســوف يؤثــر ســلبًا علــى عمليــات الشــركة وسالســة 
العمــل لديهــا، ولتفــادي ذلــك فــإن الشــركة تحــرص علــى إجــراء التحديثــات 
الالزمــة للنظــام بصفــة دوريــة ومــن خــالل أحــد االستشــاريين المختصيــن، 
كمــا يجــري التعاقــد مــع أحــد الشــركات المختصــة لتخزيــن كافــة المعلومــات 

لديهــا كنســخة احتياطيــة.
 أسعار تبادل العمالت ونسب الفائدة	. 

تتعامــل الشــركة فــي جميــع واردتهــا وصادراتهــا الدوليــة مــع عمــالت ترتبــط 
ارتباطــًا وثيقــًا بالريــال الســعودي مثــل الــدوالر األمريكــي واليــورو، وأي 
تذبــذب بيــن قيمــة الريــال الســعودي وأي مــن تلــك العمــالت قــد يكــون لــه 
تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات الشــركة وأرباحهــا، وأي تحــول ســلبي فــي أســعار 
الصــرف فــي األســواق التــي ال يهيمــن عليهــا الــدوالر يمكــن أن يكــون لهــا 
تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركة بســبب ارتبــاط الريــال الســعودي مــع 
ــد  ــات فــي أســعار الفوائ ــك، فــإن التقلب ــدوالر األمريكــي. فضــال عــن ذل ال
عالميــًا  الفائــدة  أســعار  تقلــب  إلــى  باإلضافــة  الســعودية  البنــوك  بيــن 
وتأثيرهــا علــى المؤسســات الماليــة التــي قــد تتعامــل معهــا الشــركة حاليــًا 
أو مســتقبليًا يمكــن أن يزيــد مــن تكاليــف االقتــراض ويكــون لهــا تأثيــر 

ــج العمليــات. ســلبي علــى نتائ
التغطية التأمينيةي. 

علــى الرغــم مــن أن الشــركة لديهــا عــدد مــن التغطيــات التأمينيــة المرتبطــة 
البوالــص قــد ال  تلــك  التحويليــة إال أن  بعملهــا فــي مجــال الصناعــات 
توفــر التأميــن الكامــل ضــد جميــع المخاطــر المحتملــة والمتعلقــة بأعمالهــا 
ــن ونســب التحمــل  ــرة فــإن أقســاط التأمي نتيجــة لظــروف الســوق المتغي
فــي بعــض بوالــص التأميــن يمكــن أن تزيــد بصــورة كبيــرة فــي بعــض 
الحــاالت. فقــد يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة كبيــرة فــي التكاليــف التشــغيلية وهو 
ــى  ــك عمــدت الشــركة إل ــى خفــض ربحيتهــا، وفــي ســبيل ذل ــؤدي إل مــا ي
التعاقــد مــع مستشــار تأمينــي للحصــول علــى أفضــل الشــروط والتغطيــات 
التأمينيــة التــي تغطــي معظــم المخاطــر المحيطــة بأنشــطتها التشــغيلية.

البيئة التشريعية والتنظيميةك. 
تعمــل الشــركة فــي بيئــة تشــريعية ديناميكيــة إذ تخضــع الشــركة لألنظمــة 
ــة الســعودية، وقــد تخضــع  والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربي
ــى أعمــال الشــركة  ــر ممــا قــد ينعكــس عل ــن واألنظمــة للتغي هــذه القواني
ســلبًا أو إيجابــًا، كمــا قــد تقــوم الشــركة بتعديــل منتجاتهــا أو عملياتهــا لكــي 
يتماشــى نشــاطها مــع أيــة تغييــرات مســتقبلية فــي تلــك التشــريعات 
ــرات  ــار الســلبية الناشــئة عــن أي مــن هــذه التغي والقوانيــن، ولتقليــل األث
حــال وجودهــا، فــإن الشــركة تقــوم باالطــالع الدائــم علــى أي تعديــالت 
تتــم علــى األنظمــة المعمــول بهــا محليــًا أو فــي أي مــن الــدول التــي يمتــد 
إليهــا نشــاطها، ثــم تقــوم بدراســة أثــر هــذه التعديــالت علــى نطــاق أعمالهــا 
ومــن ثــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة لتقليــل آثارهــا أو محاولــة توظيفهــا 

بمــا يخــدم أعمالهــا.
 قوانين وأنظمة العملل. 

تتطلــب التشــريعات فــي المملكــة العربيــة الســعودية التقيــد بتحقيــق 
برنامــج نطاقــات  الشــركات مــن خــالل  للوظائــف فــي  نســبة ســعودة 
الــذي يتطلــب نســبة مــن الموظفيــن الســعوديين مــن إجمالــي العامليــن، 
ــة، كمــا تواصــل ســعيها المســتمر  وقــد حققــت الشــركة النســبة المطلوب
لســعودة عــدد مــن الوظائــف اإلداريــة تزامنــًا مــع خطتهــا التوســعية التــي 
تتطلــب العديــد مــن العمالــة فــي أقســامها المختلفــة وبالرغــم مــن إيمــان 
تواجــه  أنهــا  إال  وطنــي،  تنمــوي  كمتطلــب  الســعودة  بأهميــة  الشــركة 
مصاعــب وتحديــات بســبب طبيعــة نشــاطها الصناعــي وعــدم مناســبة 
أعمالهــا للمواطنيــن طالبــي العمــل واعتمادهــا بشــكل رئيســي علــى العمالــة 
الوافــدة ممــا يصعــب معــه تحقيــق نســب الســعودة والتوطيــن، وتســتمر 
المخاطــر المرتبطــة بذلــك ال ســيما مــع ارتفــاع تكاليــف العمالــة والتوظيــف.

 البيئة والسالمة والصحة المهنيةم. 
انطالقــًا مــن ســعي الشــركة إلــى تطبيــق أعلــى معــدالت األمــن والســالمة 
والصحــة المهنيــة فقــد أخــذت علــى عاتقهــا تبنــي معاييــر أكثــر صرامــة 
لتوفيــر متطلبــات وقائيــة للســالمة، ذلــك الشــئ الــذي يرفــع مــن تكاليفهــا 
ممــا قــد ينعكــس بشــكل ســلبي علــى نتائــج أعمالهــا ومركزهــا المالــي، 
ــال  ــي بشــكل ســلبي فــي ح ــا المال ــال الشــركة ومركزه ــر أعم ــد تتأث ــا ق كم
حــدوث خســائر أو أضــرار ماديــة قــد تنتــج عــن التعامــل مــع المــواد الخطــرة 
والســالمة أو فــي حــال وقــوع حــوادث أثنــاء عمليــات اإلنتــاج ال تكــون 
مغطــاة بوثائــق التأميــن أو نتجــت عــن حــوادث لــم يتــم تغطيتهــا بوثائــق 
ــر الشــركة أن المحافظــة علــى صحــة وســالمة موظفيهــا  ــذا تعتب تأميــن. ل
ومواردهــا البشــرية أحــد أهــم األولويــات اإلســتراتيجية لهــا، كمــا أن كافــة 

ــة. ــة والدولي ــر الســالمة المحلي ــى معايي مرافقهــا تخضــع إل
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لجنة الترشيحات والمكافآتب. 
تتمثل األهداف الرئيسية للجنة المكافآت والترشيحات في مساعدة 

مجلس إدارة الشركة للقيام بالمهام والمسؤوليات التالية: 
االشــراف علــى خطــة المكافــآت والحوافــز لموظفــي الشــركة ومتابعــة 	 

تنفيذهــا.
اإلشــراف علــى خطــط التعاقــب اإلداري للقيــادات العليــا علــى مســتوى 	 

الشركة.
ــه 	  ــان المنبثق ــس واللج ــة المجل ــة الترشــح لعضوي ــى عملي اإلشــراف عل

ــاألداء. ــا ب ــد مــن ربطه ــة بالشــركة والتأك ــه واإلدارة التنفيذي عن
اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين. 	 
إدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان.	 

اواًل: تشكيل اللجنة
لجنــة 	  ُتشــكل  الشــركة،  حوكمــة  الئحــة  مــن  الســتون  للمــادة  وفقــًا 

تصــدر  أن  علــى  اإلدارة،  مجلــس  مــن  بقــرار  والمكافــآت  الترشــيحات 
الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة قواعــد اختيــار أعضــاء اللجنــة ومــدة 
عضويتهــم وتحديــد مهــام اللجنــة وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا، 

وذلــك بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة.
يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة أن ُيشــعر هيئــة الســوق المالية بأســماء 	 

أعضــاء اللجنــة وصفــات عضويتهــم خــالل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ 
ــام عمــل مــن  تعيينهــم وأي تغييــرات تطــرأ علــى ذلــك خــالل خمســة أي

تاريــخ حــدوث التغييــرات.
ــر 	  ــس اإلدارة غي ــة الترشــيحات والمكافــآت مــن أعضــاء مجل ُتشــكل لجن

التنفيذييــن ســواء مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم وينبغــي أال يقــل 
عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة وال يزيــد علــى خمســة يكــون مــن بينهــم عضــو 
مجلــس إدارة مســتقل علــي األقــل، وتكــون قواعــد اختيــار أعضائهــا كمــا 

يلــي:
أن يكــون لــدى المرشــح ســجاًل مــن الخبــرات ذات العالقــة بمهــام  	

والمكافــآت. الترشــيحات  لجنــة 
وأعمالهــا  	 الشــركة  بأنشــطة  جيــد  إلمــام  المرشــح  لــدى  يكــون  أن 

إلدارتهــا. المطلوبــة  والخبــرات  والمهــارات 
أن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي. 	
أال يكــون قــد صــدر بحــق المرشــح حكــم بارتــكاب عمــل ُمخــل بالشــرف  	

العربيــة  المملكــة  فــي  واللوائــح  لألنظمــة  مخالــف  أو  األمانــة  أو 
ــر. ــد آخ الســعودية أو فــي أي بل

أال يكــون اختيــار المرشــح مخالفــًا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات  	
العالقة.

ــى أن 	  ــة عل ــة اللجن ــة مــن بينهــم رئيســًا لمــدة عضوي ــار أعضــاء اللجن يخت
يكــون مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين، وفــي حــال غيــاب رئيــس 
اللجنــة أو تعســره عــن االجتمــاع عــن بعــد يقــوم أعضــاء اللجنــة الحاضــرون 

بتعييــن رئيســًا لالجتمــاع.
يقــوم عضــو اللجنــة بتأديــة مهامــه مــن تاريــخ تعيينــه مــن مجلــس اإلدارة 	 

كمــا أن عضويتــه تنتهــي بأحــد الحــاالت اآلتيــة:
انتهاء دورة مجلس اإلدارة. 	
اســتقالته وذلــك دون االخــالل بحــق الشــركة بالتعويــض إذا وقعــت  	

االســتقالة فــي وقــت غيــر مناســب.
عــدم قــدرة العضــو مــن الناحيــة الصحيــة علــى إتمــام مهامــه فــي  	

اللجنــة.
صــدور حكــم قضائــي بإشــهار إفالســه أو إعســاره أو طلبــه اجــراء  	

تســوية مــع دائنيــه.
اإلدانــة بارتــكاب عمــل ُمخــل بالشــرف واألمانــة أو بالتزويــر أو بمخالفــة  	

ــد  ــة الســعودية أو فــي أي بل ــة العربي ــح فــي المملك األنظمــة واللوائ
آخر.

صــدور قــرار مــن مجلــس اإلدارة بإعفائــه مــن عضويــة اللجنــة ألي مــن  	
األســباب اآلتية:

إخاللــه بمســؤولياته ومهامــه وواجباتــه ممــا يترتــب عليــه ضــرر 	 
الشــركة. بمصلحــة 

تغيبــه عــن ثــالث اجتماعــات متتاليــة خــالل ســنة واحــدة دون عــذر 	 
مشــروع.

غيــر مــا ذكــر أعــاله مــن األســباب التــي يراهــا المجلــس وذلــك دون 	 
اإلخــالل بحــق العضــو المعــزول تجــاه الشــركة بالمطالبــة بالتعويض 

إذا وقــع العــزل لســبب غيــر مقبــول أو فــي وقــت غيــر مناســب.
لجنــة  	 لعضويــة  االختيــار  قواعــد  مــن  وقــت ألي  أي  فــي  فقدانــه 

الالئحــة. هــذه  بموجــب  المقــررة  والمكافــآت  الترشــيحات 
إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء اللجنــة بأحــد الحــاالت الســابقة أو غيرهــا أثنــاء 	 

مــدة العضويــة، كان للمجلــس أن يعيــن عضــو ًا فــي المركــز الشــاغر، 
علــى أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم قواعــد االختيــار لعضويــة اللجنــة 
ــد مــدة ســلفه. والمشــار إليهــا فــي هــذه الالئحــة، ويكمــل العضــو الجدي

يكون للجنة أمين سر يعين من قبل مجلس اإلدارة.	 

رئيس اللجنة

عبدالمحسن ناصر سالم الغریمیلمحمود محمد ذكي الغمرىطه محمد عبد الواحد ازهري تركي ناصر أحمد الشاهر
المدير المالي التنفيذيعضو اللجنة

عضو اللجنة
مدیر ادارة الموارد البشریة

أمين سر اللجنة
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

الرئيس التنفيذي ببنك الرياضطارق عبد الرحمن صالح السدحان1

- مستشار رئيس مجلس إدارة الصندوق 
السعودي للتنمية

- المدير العام المكلف الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

- وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي للرقابة 
- الرئيس التنفيذي بشركة كي بي ام جي 

مراجعون ومحاسبون قانونيون

- بكالوريوس محاسبة 
- دبلوم في التجارة الدولية جامعة 

ادنبره إسكتلندا
 ENPC ماجستير إدارة االعمال جامعة

باريس فرنسا
- عضو المعهد األمريكي للمحاسبين 

 AICPA المرخصين
 IIA عضو معهد التدقيق الداخلي -

- عضو الهيئة السعودية للمحاسبين 
SOCPA العامين المرخصين

- رئيس لجنة المراجعة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافات شركة 
زهرة الواحة للتجارة

مدير عام الموارد البشرية بشركة عبر تركي ناصر أحمد الشاهر٢
للمقاوالت

- المدير اإلداري شركة ارابتك جاردان وشركاه
- المدير اإلداري شركة هنا للصناعات الغذائية
- المدير اإلداري ومدير الموارد البشرية شركة 

الحربي للتجارة والمقاوالت
- المدير العام شركة مشاعل الرواد

- المدير اإلداري ومدير الموارد البشرية شركة 
استثمار الخليج

- المدير اإلداري مجموعة السيف

-دبلومة في الحساب األلى

المدیر المالي التنفیذي بشركة زهرة الواحة محمود محمد ذكي الغمرى3
للتجارة

- مدير حسابات شركة زهرة الواحة للتجارة
- مدير حسابات والتكاليف ب شركة يونيون 

تكنولوجي - مجموعة يونيون اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة يونيون تكنولوجي - 

مجموعة يونيون اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة خالد الموسى لألثاث 

- المملكة العربية السعودية
- محاسب مالي ومحاسب تكاليف بالشركة 

الهندسية للصناعات - مجموعة يونيون 
اير - مصر

- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة
- دبلوم في إدارة االعمال

- دبلوم برنامج أخصائي إدارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد والتموين 
APICS CPIM

أمین سر مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة *م

مستشار الرئيس التنفيذى بشركة الطيران طه محمد عبد الواحد أزهري1
المدني السعودي القابضة

- رئيس المراجعة الداخلية بشركة الطيران 
المدني السعودي القابضة

- كبير المدراء الماليين بشركة الطيران المدني 
السعودي القابضة

- المستشار االقتصادى شركة المياه الوطنية
- المدير التنفيذى لتميز االعمال شركة المياه 

الوطنية
- الرئيس التنفيذى المالى شركة المياه الوطنية

بكالوريوس في المحاسبة 

- عضو مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- رئيس لجنة المراجعة بشركة هنا للصناعات 
الغذائية

- رئيس لجنة المراجعة شركة باتك 
لالستثمار واألعمال اللوجستية

- عضو مجلس إدارة بشركة باتك لالستثمار 
واألعمال اللوجستية

- عضو لجنة المراجعة ببنك الجزيرة
- عضو لجنة المخاطر شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني
- عضو لجنة الترشيحات شركة الدرع العربي 

للتأمين التعاوني

مدير عام الموارد البشرية بشركة عبر تركي ناصر أحمد الشاهر٢
للمقاوالت

- المدير اإلداري شركة ارابتك جاردان وشركاه
- المدير اإلداري شركة هنا للصناعات الغذائية
- المدير اإلداري ومدير الموارد البشرية شركة 

الحربي للتجارة والمقاوالت
- المدير العام شركة مشاعل الرواد

- المدير اإلداري ومدير الموارد البشرية شركة 
استثمار الخليج

- المدير اإلداري مجموعة السيف

عضو لجنة الترشيحات والمكافات شركة دبلومة في الحساب األلى
زهرة الواحة للتجارة

المدير التنفيذي المالي بشركة زهرة الواحة محمود محمد ذكي الغمرى3
للتجارة

- مدير حسابات شركة زهرة الواحة للتجارة
- مدير حسابات والتكاليف ب شركة يونيون 

تكنولوجي - مجموعة يونيون اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة يونيون تكنولوجي - 

مجموعة يونيون اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة خالد الموسى لألثاث 

- المملكة العربية السعودية
- محاسب مالي ومحاسب تكاليف بالشركة 

الهندسية للصناعات - مجموعة يونيون 
اير - مصر

- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة
- دبلوم في إدارة االعمال

- دبلوم برنامج أخصائي إدارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد والتموين 
APICS CPIM

عضو لجنة الترشيحات والمكافات شركة 
زهرة الواحة للتجارة

أمین سر مجلس اإلدارة

 مؤهالت وخبرات لجنة الترشيحات والمكافأتد 23جدول رقم ل

)*( قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة الترشيحات والمكافآت بدورتها الجديدة اعتبارًا من 	2 ديسمبر 2021 ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 	2 ديسمبر 	202.

)*( مؤهالت وخبرات اعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت المنتهية دورتها فى 	2 ديسمبر 2021م .

مؤهالت وخبرات اعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت بدورتها الجديد من 	2 ديمسبر 2021م الى  	2 ديسمبر 	202م  وفقًا لقرار مجلس االدارة للشركة
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ثانيًا: اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت
تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة . 1
التنفيذيــة. واإلدارة 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا . 2
للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص 

ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.
مجلــس . 3 لعضويــة  المطلوبــة  والمؤهــالت  للقــدرات  إعــداد وصــف 

التنفيذيــة. اإلدارة  وظائــف  وشــغل  اإلدارة 
تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال مجلــس . 	

اإلدارة.
المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات . 	

التنفيذيــة. اإلدارة  ووظائــف  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 
مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم التوصيــات . 	

فــي شــأن التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا.
التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم . 	

وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 
إدارة شــركة أخــرى.

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن . 	
واألعضــاء المســتقلين وكبــار التنفيذيين.

وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس . 	
ــار التنفيذييــن. اإلدارة أو كب

تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح الحلــول . 10
لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم . 11
وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

إدارة شــركة أخــرى.
واللجــان . 12 اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت  واضحــة  إعــداد سياســة 

مجلــس  إلــى  ورفعهــا  التنفيذيــة،  واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة 
اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن 
يراعــى فــي تلــك السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح 

عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا.
المكافــآت . 13 وسياســة  الممنوحــة  المكافــآت  بيــن  العالقــة  توضيــح 

السياســة. هــذه  عــن  جوهــري  انحــراف  أي  وبيــان  بهــا،  المعمــول 
ــا فــي . 	1 ــم مــدى فعاليته ــة لسياســة المكافــآت، وتقيي المراجعــة الدوري

ــا. ــق األهــداف المتوخــاة منه تحقي
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان . 	1

ــدة. ــًا للسياســة المعتم ــن بالشــركة وفق ــار التنفيذيي ــه وكب ــة عن المنبثق

ثالثًا: مهام ومسؤوليات اللجنة
فــي ضــوء مــا نصــت عليــه القواعــد المنظمة للجنــة الترشــيحات والمكافآت 
فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، تكــون 

مهــام ومســؤوليات اللجنــة كمــا يلــي:
أواًل: المكافآت

واللجــان 	  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــآت  واضحــة  سياســة  إعــداد 
ــى مجلــس اإلدارة للنظــر  ــة، ورفعهــا إل ــه واإلدارة التنفيذي المنبثقــة عن
فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة، علــى أن يراعــى فــي تلــك 
السياســة اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن 

تنفيذهــا.
مالءمتهــا 	  مــن  للتأكــد  دوري  بشــكل  المكافــآت  سياســة  مراجعــة 

للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى التشــريعات والتنظيمــات ذات العالقــة، 
الالزمــة  والمؤهــالت  والمهــارات  اإلســتراتيجية  الشــركة  وأهــداف 
لتحقيقهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص التغييــرات المقترحــة 

علــى هــذه السياســة.
ولجانــه 	  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  بمكافــآت  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

ــن بالشــركة وفقــًا للسياســة المعتمــدة  ــار التنفيذيي ــه وكب المنبثقــة من
مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة.

تحديــد أنــواع المكافــآت التــي تمنــح للموظفيــن فــي الشــركة، والتوصية 	 
بشأنها.

إعــداد تقريــر ســنوي عــن المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 	 
ولجانــه المنبثقــة منــه وكبــار التنفيذييــن علــى أن يتضمــن هــذا التقريــر 
المكافــآت  وسياســة  الممنوحــة  المكافــآت  بيــن  للعالقــة  توضيحــًا 

ــن هــذه السياســة. ــة ع ــات جوهري ــان أي انحراف ــا، وبي المعمــول به
ثانيًا: الترشيحات

مجلس اإلدارة. 1
إعــداد سياســة ومعاييــر لعضويــة مجلــس اإلدارة، والتوصيــة للمجلــس 	 

بشــأنها، وذلــك العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة.
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــًا لسياســة 	 

العضويــة المعتمــدة.
المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة 	 

والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  وإعــداد  اإلدارة،  مجلــس  لعضويــة 
المطلوبــة.

مراجعــة سياســة عضويــة مجلــس اإلدارة بشــكل دوري للتأكــد مــن 	 
التــي قــد تطــرأ علــى التشــريعات والتنظيمــات  مالءمتهــا للتغيــرات 
ذات العالقــة، وأهــداف الشــركة اإلســتراتيجية والمهــارات والمؤهــالت 
الالزمــة لتحقيقهــا، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص التغييــرات 

المقترحــة علــى هــذه السياســة.
لعضويــة 	  الترشــح  فــي  للراغبيــن  المصالــح  تعــارض  حــاالت  دراســة 

بشــأنها. والتوصيــة  اإلدارة،  مجلــس 
ــرات 	  ــات فــي شــأن التغيي دراســة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصي

التــي يمكــن إجراؤهــا.
تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة في مجلــس اإلدارة، واقتــراح معالجتها 	 

بمــا يتفــق مــع مصلحة الشــركة.
وضــع اإلجــراءات فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 	 

أعضــاء لجانــه المنبثقــة منــه، والتوصيــة فــي شــأنها.
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمعاييــر األداء لتقييــم أعمــال مجلــس اإلدارة 	 

وأعضائــه ولجانــه المنبثقــة منــه.

أعضاء مجلس اإلدارة. 2
تحديــد الوقــت الــذي يجــب علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال مجلــس 	 

اإلدارة.
التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، وعــدم 	 

وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 
إدارة شــركة أخــرى.

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن 	 
واألعضــاء المســتقلين.
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التوصيــة لمجلــس اإلدارة بإعــادة ترشــيح أو عــزل عضــو المجلــس أو 	 
أعضــاء اللجــان المنبثقــة منــه.

علــى اللجنــة أن تبلــغ مجلــس اإلدارة بمــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو 	 
تتخــذه مــن قــرارات بشــفافية.

كبار التنفيذيين. ٣
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالسياســات والمعاييــر المناســبة لتعييــن كبــار 	 

التنفيذييــن وتحديــد القــدرات والمهــارات المطلوبــة، ومراجعتهــا بشــكل 
دوري للتأكيــد مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى أهــداف 

الشــركة اإلســتراتيجية والمهــارات والمؤهــالت الالزمــة لتحقيقهــا.
الهيــكل 	  ومراجعــة  التنفيذييــن  لكبــار  الوظيفــي  الوصــف  وضــع 

ــي  ــرات الت ــات فــي شــأن التغيي التنظيمــي فــي الشــركة ورفــع التوصي
إجراؤهــا. يمكــن 

إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي واحاطته بها.	 
الرئيــس 	  بتعويضــات  المرتبطــة  الشــركة  أهــداف  واعتمــاد  مراجعــة 

التنفيــذي.
ــة 	  ــادة فعال ــذي ســنويًا لضمــان قيامــه بقي مراجعــة أداء الرئيــس التنفي

للشــركة.
لكبــار 	  الوظيفــي  اإلحــالل  وخطــط  اإلداري  التطويــر  برامــج  مراجعــة 

التنفيــذي. الرئيــس  مــع  بالتنســيق  التنفيذييــن 
مراجعــة أهــداف التقويــم )بمــا فيهــا مؤشــرات األداء( الواجــب تحقيقهــا 	 

ضمــن المكافــآت وبرامــج التحفيــز.
التنفيذيــة 	  لــإدارة  المدفوعــة  المكافــآت  عــن  ســنوي  تقريــر  إعــداد 

الضوابــط  مــع  يتوافــق  بمــا  الســنوي  الشــركة  تقريــر  فــي  إلدراجــه 
المطبقــة. واألنظمــة 

أحــد 	  مركــز  شــغور  حــال  فــي  الوظيفــي  التعاقــب  إجــراءات  وضــع 
كبــار التنفيذييــن والتوصيــة فــي شــأنها. لتتمكــن لجنــة الترشــيحات 
اآلتيــة: الصالحيــات  للجنــة  ويكــون  مهامهــا،  تأديــة  مــن  والمكافــآت 

طلــب المعلومــات والبيانــات التــي مــن شــأنها مســاعدة اللجنــة فــي  	
دراســة الموضوعــات التــي تختــص بهــا، أو التــي تحــال إليهــا مــن 

اإلدارة. مجلــس 
االســتعانة بمــن تــراه مــن الخبــراء أو المختصيــن أو مــن غيرهــم فــي  	

تنــدرج ضمــن مهامهــا ومســؤولياتها،  التــي  الموضوعــات  دراســة 
وذلــك بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة.

ثالثًا: البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدين
المجلــس  ألعضــاء  تعريفــي  برنامــج  بوضــع  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
أعمالهــا  الشــركة وطبيعــة  نشــاط  البرنامــج  يغطــي  بحيــث  المســتجدين 

والقانونيــة. الماليــة  وجوانبهــا 
رابعًا: مهام ومسؤوليات أخرى

التنظيمــي 	  الهيــكل  ومراجعــة  وضــع  فــي  اإلدارة  مجلــس  مســاعدة 
الشــركة  بيــن  العالقــة  ينظــم  الــذي  التشــغيلي  والنمــوذج  للشــركة 

العالقــة. ذات  واألطــراف 
مراقبة تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فعاليتها.	 

خامسًا: صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت
لتتمكــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن تأديــة مهامهــا، ووفقــًا لألنظمــة 

واللوائــح ذات العالقــة، يكــون لهــا الصالحيــات اآلتيــة:
حــق التحــري عــن أي أمــر يدخــل ضمــن اختصاصاتهــا ومهامهــا، أو أي 	 

موضــوع يطلبــه المجلــس علــى وجــه التحديــد.
حــق االســتعانة بالمشــورة القانونيــة والفنيــة مــن أيــة جهــة خارجيــة أو 	 

أيــة جهــة استشــارية مســتقلة أخــرى متــى كان ذلــك ضروريــًا لمســاعدة 
اللجنــة فــي أداء مهامهــا. 

يحــق للجنــة االطــالع علــى كافــة البيانــات والمعلومــات والســجالت 	 
المتعلقــة بالمكافــآت والتعويضــات بالشــركة واالطــالع علــى تقاريــر 

بالتنفيذييــن. الخاصــة  اإلداري  التعاقــب 
تتحمل الشركة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها.	 

خامسًا: اجتماعات اللجنة
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر على األقل

 أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ونسبة حضور اجتماعات اللجنة والبالغ مجموعها ثالث اجتماعاتد 	2جدول رقم ل

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنتهية دورتها فى 	2 ديسمبر 2021م

سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة من 	2 ديسمبر 2021 الى 	2 ديسمبر 	202م

الصفةاالسم *م
عدد االجتماعات )3(

نسبة الحضور
2021/02/022021/07/262021/12/19

1٠٠%رئيس اللجنةطارق عبد الرحمن صالح السدحان1

٦٦.٦٧%عضو اللجنةتركي ناصر أحمد الشاهر٢

1٠٠%عضو اللجنةمحمود محمد ذكي الغمرى3

استقالةلم يحضر حضر 

)*( قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة الترشيحات والمكافآت بدورتها الجديدة اعتبارًا من 	2 ديسمبر 2021 ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 	2 ديسمبر 	202.

الصفةاالسم *م
عدد االجتماعات )1(

نسبة الحضور
2021/12/26

1٠٠%رئيس اللجنةطه محمد عبد الواحد أزهري1

1٠٠%عضو اللجنةتركي ناصر أحمد الشاهر٢

1٠٠%عضو اللجنةمحمود محمد ذكي الغمرى3

استقالةلم يحضر حضر 
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لجنة إدارة المخاطرج. 
تــم اســتناد مهــام إدارة المخاطــر الــى إدارة المراجعــة الداخليــة وكذلــك 

مهــام لجنــة المخاطــر إلــى لجنــة المراجعــة بقــرار مجلــس اإلدارة فــي 
اجتماعــه رقم 	 لعام 	201 بتاريخ 	1-	0-	201م بناءًا على توصية من 

لجنة المراجعة.

اواًل: تشكيل لجنة إدارة المخاطر
ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر(  تشكَّ

يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. 
وُيشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة 

المخاطر والشؤون المالية.

ثانيًا: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

وضــع إســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب مــع . 1
طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا 

وتحديثهــا بنــاًء علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة للشــركة
تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة . 2

والحفــاظ عليــه والتحقــق مــن عــدم تجــاوز الشــركة لــه.
التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها بنجــاح، . 3

مــع تحديــد المخاطــر التــي تهــدد اســتمرارها خــالل االثنــي عشــر شــهرًا 
القادمــة.

مكافآت وبدالت لجان المجلس

ــة نظــم . 	 ــم فعالي ــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقيي اإلشــراف عل
وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا 

الشــركة؛ وذلــك لتحديــد أوجــه القصــور بهــا.
إعــادة تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر وتعّرضهــا لهــا بشــكل . 	

دوري )مــن خــالل إجــراء( اختبــارات التحمــل علــى ســبيل المثــال.
إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة . 	

إلدارة هــذه المخاطــر، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة.
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.. 	
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.. 	
ــات بشــأنه . 	 ــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع توصي مراجعــة الهي

قبــل اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
التحقــق مــن اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي قــد . 10

ينشــأ عنهــا تعــرض الشــركة للمخاطر.
التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر المحيطــة . 11

ــة المخاطــر. ــي بثقاف ــادة الوع ــى زي بالشــركة، والعمــل عل
مراجعــة مــا تثيــره لجنــة المراجعــة مــن مســائل قــد تؤثــر فــي إدارة . 12

المخاطــر فــي الشــركة.

المكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور الجلسات(

المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المراجعة* 

3٠,٠٠٠1٨,٠٠٠4٨,٠٠٠طارق عبد الرحمن صالح السدحان1

3٠,٠٠٠1٨,٠٠٠4٨,٠٠٠طه محمد عبدالواحد أزهرى٢

3٠,٠٠٠1٥,٠٠٠4٥,٠٠٠أحمد خضر محمد حرارة3

٩٠,٠٠٠٥1,٠٠٠141,٠٠٠المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت **

٢٠,٠٠٠4,٠٠٠٢4,٠٠٠طارق عبد الرحمن صالح السدحان1

٢٠,٠٠٠4,٠٠٠٢4,٠٠٠تركى ناصر أحمد الشاهر٢

4,٠٠٠4,٠٠٠-محمود محمد ذكى الغمرى3

4٠,٠٠٠1٢,٠٠٠٥٢,٠٠٠المجموع

13٠,٠٠٠٦3,٠٠٠1٩3,٠٠٠المجموع الكلي

)*( مكافآت وحضور جلسات أعضاء لجنة المراجعة المنتهي دورته وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021.
)**( مكافآت وحضور جلسات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنتهي دورته وفقًا لقرار مجلس االدارة للشركة.

 مكافآت وبدالت حضور الجلسات المدفوعة ألعضاء اللجان خالل عام 2021مد 	2جدول رقم ل
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المكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور الجلسات(

المجموعبدل حضور جلسات

أعضاء لجنة المراجعة* 

---طه محمد عبد الواحد أزهري1

---مشعل محمد صالح المقرن٢

---أحمد خضر محمد حرارة3

---المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت **

---طه محمد عبد الواحد أزهري1

---تركي ناصر أحمد الشاهر٢

---محمود محمد ذكي الغمرى3

---المجموع

---المجموع الكلي

ــة تنتهــي بتاريــخ 	2  ــارًا مــن 	2 ديســمبر 2021 ولمــدة ثــالث ســنوات ميالدي ــدة اعتب ــر 2021 بتعييــن لجنــة المراجعــة بدورتهــا الجدي ــة للشــركة المنعقــدة بتاريــخ 	 نوفمب ــة العامــة العادي )*( قامــت الجمعي

ديســمبر 	202.

)**( قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة الترشيحات والمكافآت بدورتها الجديدة اعتبارًا من 	2 ديسمبر 2021 ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ 	2 ديسمبر 	202.

اإلدارة التنفيذيةد. 
مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام 
الشركات ولوائحه التنفيذية، تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط 
والسياسات واإلستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة بما يحقق 

أغراضها. ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:
تنفيــذ السياســات واألنظمــة الداخليــة للشــركة المعتمــدة مــن مجلــس . 1

اإلدارة.
الرئيســية . 2 العمــل  وخطــط  للشــركة  الشــاملة  اإلســتراتيجية  اقتــراح 

والمرحليــة وسياســات وآليــات االســتثمار، والتمويــل، وإدارة المخاطــر، 
وخطــط إدارة الظــروف اإلداريــة الطارئــة وتنفيذهــا.

اقتــراح الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة وإســتراتيجياتها وأهدافهــا . 3
الماليــة.

األصــول . 	 وتملــك  للشــركة  الرئيســية  الرأســمالية  النفقــات  اقتــراح 
فيهــا. والتصــرف 

اقتــراح الهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة للشــركة ورفعهــا إلــى مجلــس . 	
اإلدارة للنظــر فــي اعتمادهــا.

تنفيــذ أنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلشــراف العــام عليهــا، . 	
وتشــمل:

تنفيذ سياسة تعارض المصالح .أ. 
تطبيــق األنظمــة الماليــة والمحاســبية بشــكل ســليم، بمــا فــي ب. 

ذلــك األنظمــة ذات الصلــة بإعــداد  التقاريــر الماليــة.
ــك ج.  ــاس وإدارة المخاطــر؛ وذل ــة مناســبة لقي ــق أنظمــة رقابي تطبي

بوضــع تصــور عــام عــن المخاطــر  التــي قــد تواجــه الشــركة وإنشــاء 
بيئــة ملمــة بثقافــة الحــد مــن المخاطــر علــى مســتوى الشــركة 
وطرحهــا بشــفافية مــع مجلــس اإلدارة وغيرهــم مــن أصحــاب 

المصالــح.
ــة – بمــا ال يتعــارض . 	 تنفيــذ قواعــد الحوكمــة الخاصــة بالشــركة بفعالي

مــع أحــكام هــذه الالئحــة واقتــراح تعديلهــا عنــد الحاجــة.
ــد الشــركة باألنظمــة . 	 ــذ السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن تقي تنفي

واللوائــح والتزامهــا باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين 
وأصحــاب المصالــح.

الالزمــة لممارســة اختصاصاتــه . 	 بالمعلومــات  تزويــد مجلــس اإلدارة 
وتقديــم توصياتــه حيــال مــا يلــي:

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .أ. 
حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األساســي أو تقريــر ب. 

استمرارها .
استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة .ج. 
تكوين احتياطيات إضافية للشركة .د. 
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية .ه. 

مثــل . 10 للعامليــن،  ُتمنــح  التــي  المكافــآت  وأنــواع  سياســة  اقتــراح 
المكافــآت الثابتــة، والمكافــآت المرتبطــة بــاألداء، والمكافــآت فــي 

أســهم. شــكل 
إعــداد التقاريــر الدوريــة الماليــة وغيــر الماليــة بشــأن التقــدم المحــرز . 11

فــي نشــاط الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف الشــركة اإلســتراتيجية، 
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ــى مجلــس اإلدارة. ــر عل وعــرض تلــك التقاري
إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضاًل عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة وإستراتيجيتها.. 12
المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.. 13
ــزام بمســتوى المخاطــر المعتمــد مــن . 	1 ــى االلت ــة تلــك النظــم وكفايتهــا والحــرص عل ــة وإدارة المخاطــر، والتحقــق مــن فعالي ــة الداخلي ــذ نظــم الرقاب تنفي

مجلــس اإلدارة.
اقتــراح السياســات الداخليــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد المهــام واالختصاصــات والمســؤوليات الموكلــة إلــى المســتويات . 	1

التنظيميــة المختلفــة.
اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.. 	1
اقتــراح الصالحيــات التــي تفــوض إليهــا، وإجــراءات اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض، علــى أن ترفــع إلــى مجلــس اإلدارة تقاريــر دوريــة عــن ممارســاتها لتلــك . 	1

الصالحيــات.

اواًل: وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذيين

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

الرئيس التنفيذيجورج عبد الكريم جورج موسى1

- مدير عام المبيعات بشركة زهرة الواحة للتجارة
- مدير عام المبيعات بشركة زهرة الواحة للتجارة

- مدير عام المبيعات بشركة العثمان 
للبالستيك - تكوين

بكالوريوس في التسويق والمبيعات

- عضو مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

- عضو لجنة الترشيحات والمكافات شركة 
زهرة الواحة للتجارة

المدير التنفيذي الماليمحمود محمد ذكي الغمرى٢

- مدير حسابات شركة زهرة الواحة للتجارة
- مدير حسابات والتكاليف ب شركة يونيون 

تكنولوجي - مجموعة يونيون اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة يونيون تكنولوجي - 

مجموعة يونيون اير - مصر
- مدير حسابات ب شركة خالد الموسى لألثاث 

- المملكة العربية السعودية
- محاسب مالي ومحاسب تكاليف بالشركة 

الهندسية للصناعات - مجموعة يونيون 
اير - مصر

- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة
- دبلوم في إدارة االعمال

- دبلوم برنامج أخصائي إدارة 
المشروعات

- دبلوم اساسيات االمداد والتموين 
APICS CPIM

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت-مصر

-دورات تدريبية في االمداد والتموين-مدير إدارة االمداد والتموينراكان احمد حمود ابراهيم الذياب3

مدير االنتاج والصيانةشريف رمضان يوسف زقزوق4

- مدير الصيانة بمصنع البالستيك بشركة هنا 
للصناعات الغذائية

- مدير الصيانة واالنتاج بشركة مدكو بالست 
- مصر

- مدير الصيانة بمصنع اديسون للبالستيك 
- السودان

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

- مهندس انتاج بمصنع سليم بالست - مصر

-بكالوريوس هندسة

مدير مراقبة الجودة بشركة تكوين المتطورة مدير إدارة الجودةاحمد حسن احمد على٥
للصناعات

بكالوريوس في الكيمياء
دبلوم في الكيمياء التحليلية

- عضو مجلس ادارة شركة زهرة الواحة 
للتجارة

مدير إدارة المبيعاتياسر غنام عرفات الخطيب٦

- مشرف مبيعات ببرنامج تقسيط
- منسق مبيعات بشركة كوبترا جرافيك

- منسق مبيعات بشركة النورس للمياه الصحية
بكالوريوس تقنية المعلومات تخصص 

-انظمة المعلومات الحاسوبية

- مدير ادارى بشركة هنا للصناعات الغذائيةمدير إدارة الموارد البشريةعبد المحسن ناصر سالم الغريميل٧
-دورات تدريبية في الموارد البشرية- سكرتير تنفيذي بشركة هنا للصناعات الغذائية

بكالوريوس علوم الحاسب - تخصص -مدير إدارة تقنية المعلومات المكلفمحمد عبد العزيز معجب الحقبانى٨
-نظم المعلومات

 وظائف ومؤهالت وخبرات كبار التنفيذييند 	2جدول رقم ل
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ثانيًا: المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين
بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن 3,4٠4,٠٢1 مليــون ريــال ســعودي لعــام ٢٠٢1م بمــا فيهــا مــن رواتــب وبــدالت ومكافــأة دوريــة وســنوية وبــدالت 

ســفر وإقامــة وذلــك حتــى تاريــخ 31 ديســمبر ٢٠٢1م وذلــك علــى النحــو التالــي

ثالثًا: ملكية كبار التنفيذيين
ملكية كبار التنفيذيين والنسبة إلى إجمالي األسهم في الشركة في نهاية ٢٠٢1م مقارنة بملكيتهم عند بداية عام ٢٠٢1م:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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 مكافآت كبار التنفيذيين أكبر خمسة ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير الماليد 	2جدول رقم ل

 ملكية كبار التنفيذييند 	2جدول رقم ل

إفصاح: حسب االقرارات المقدمة من كبار التنفيذيين ليس هناك أي أسهم مملوكة ألٍي من زوجات أو أوالد أٍي من كبار التنفيذيين خالل عام 2021 م.

أسماء كبار التنفيذيينم

األسهم المملوكة

عدد األسهم في 
بداية عام 2021

النسبة إلى إجمالي 
األسهم

عدد األسهم في 
نهاية عام 2021

النسبة إلى إجمالي 
األسهم

٠%٠٠%٠جورج عبد الكريم جورج موسى1

٠%٠٠%٠محمود محمد ذكي الغمري٢

٠%٠٠%٠راكان احمد حمود ابراهيم الذياب3

٠%٠٠%٠شريف رمضان يوسف زقزوق4

٠%٠1٠%٠احمد حسن احمد على٥

٠%٠٠%٠ياسر غنام عرفات الخطيب٦

٠%٠٠%٠عبد المحسن ناصر سالم الغريميل٧

٠%٠٠%٠محمد عبد العزيز معجب الحقبانى٨



61

٣. التزامات الشركة بالئحة حوكمة الشركات

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالحالةرقم المادة/ الفقرةم

1

المادة السبعون

 المادة الحادية والسبعون

المادة الثانية والسبعون

استرشادية

تشكيل لجنة إدارة المخاطر

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تطبق الشركة حاليًا المهام واإلختصاصات المتعلقة بهذه 

اللجنة عن طريق لجنة المراجعة

تشكيل لجنة حوكمة الشركاتاسترشاديةالمادة الخامسة والتسعون٢

تطبق الشركة حاليا المهام واالختصاصات المتعلقة بهذه 

اللجنة عن طريق مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وذلك عبر 

تنفيذها للمهام المنوطة بها وتحقيقها ألهدافها

 التزامات الشركة بالئحة حوكمة الشركاتد 	2جدول رقم ل
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حقوق المساهمين والجمعية العامة

حقوق المساهمين
اواًل: المعاملة العادلة للمساهمين 

يلتــزم مجلــس اإلدارة بالعمــل علــى حمايــة حقــوق المســاهمين بمــا أ. 
يضمــن العدالــة والمســاواة بينهــم .

ــن ب.  ــز بي ــة للشــركة بعــدم التميي ــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي يلت
المســاهمين المالكيــن لــذات  فئــة األســهم، وبعــدم حجــب أي حــق 

عنهــم.
تبيــن الشــركة فــي سياســاتها الداخليــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان ج. 

لحقوقهــم. المســاهمين   جميــع  ممارســة 

ثانيًا: الحقوق المرتبطة باألسهم
تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي

الحصــول علــى نصيبــه مــن صافــي األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا نقــدًا . 1
أو بإصــدار أســهم.

عنــد . 2 الشــركة  موجــودات  مــن  نصيبــه  علــى  الحصــول  فــي  الحــق 
. لتصفيــة ا

حضــور جمعيــات المســاهمين العامــة أو الخاصــة، واالشــتراك فــي . 3
مداوالتهــا، والتصويــت علــى قراراتهــا وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه 

فــي النظــام األساســي للشــركة.
التصــرف فــي أســهمه وفــق أحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق . 	

الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
االستفســار وطلــب االطــالع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا، ويشــمل . 	

ــات والمعلومــات الخاصــة بنشــاط الشــركة وإســتراتيجيتها  ذلــك البيان
ــح الشــركة وال يتعــارض  التشــغيلية واالســتثمارية بمــا ال يضــر بمصال

ــة. ــة ولوائحهمــا التنفيذي مــع نظــام الشــركات ونظــام الســوق المالي
مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.. 	
فــي . 	 المســؤولية  دعــوى  ورفــع  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مســاءلة 

مواجهتهــم، والطعــن ببطــالن قــرارات جمعيــات المســاهمين العامــة 
والخاصــة وفــق الشــروط والقيــود الــواردة فــي نظــام الشــركات ونظام 

الشــركة األساســي.
مقابــل حصــص . 	 تصــدر  التــي  الجديــدة  باألســهم  االكتتــاب  أولويــة 

نقديــة، مــا لــم توقــف الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة العمــل بحــق 
األولويــة – إذا نــص علــى ذلــك فــي نظــام الشــركة األساســي – وفقــًا 

للمــادة األربعيــن بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات.
تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.. 	

طلــب االطــالع علــى نســخة مــن عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا . 10
لــم تنشــرهما الشــركة فــي موقعهــا اإللكترونــي. األساســي مــا 

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم. 11

ثالثًا: حصول المساهم على المعلومات
والواضحــة أ.  الكاملــة  المعلومــات  بتوفيــر  اإلدارة  مجلــس  يلتــزم 

والصحيحــة وغيــر المضللــة لتمكيــن  المســاهم مــن ممارســة حقوقــه 
م هــذه المعلومــات فــي الوقــت المناســب  ــدَّ ــه، وتق ــى أكمــل وج عل

بانتظــام. ويجــري تحديثهــا 
بالوضــوح ب.  للمســاهم  المعلومــات  توفيــر  وســيلة  الشــركة  توفيــر 

والتفصيــل، والتــي تتضمــن بيانــا  بمعلومــات الشــركة التــي يمكــن 
للمســاهم الحصــول عليهــا، ويتــم توفيرهــا لعمــوم المســاهمين مــن 

الفئــة. ذات 
ــة فــي التواصــل مــع المســاهمين ج.  ــر الوســائل فعالي ــع الشــركة أكث تتب

ــر  المعلومــات. ــز بينهــم فــي توفي وعــدم التميي

رابعًا: التواصل مع المساهمين
يضمــن مجلــس اإلدارة تحقيــق تواصــل بيــن الشــركة والمســاهمين أ. 

ــًا علــى الفهــم  المشــترك لألهــداف اإلســتراتيجية للشــركة  يكــون مبني
ومصالحهــا.

ــة ب.  ــى إطــالع بقي ــذي عل ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي يعمــل رئيــس مجل
أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى آراء  المســاهمين ومناقشــتها معهــم.

ال يجــوز ألي مــن المســاهمين التدخــل فــي أعمــال مجلــس اإلدارة ج. 
أو أعمــال اإلدارة التنفيذيــة  للشــركة مــا لــم يكــن عضــوًا فــي مجلــس 
إدارتهــا أو مــن إدارتهــا التنفيذيــة أو كان تدخلــه عــن طريــق الجمعيــة 
العامــة العاديــة ووفقــًا الختصاصاتهــا أو فــي الحــدود واألوضــاع التــي 

يجيزهــا مجلــس اإلدارة وفقــا لألنظمــة ذات الصلــة.

خامسًا: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
عــن أ.  معلومــات  للســوق  اإللكترونــي  الموقــع  فــي  الشــركة  تعلــن 

الدعــوة  توجيــه  أو  نشــر  عنــد  اإلدارة   مجلــس  لعضويــة  المرشــحين 
النعقــاد الجمعيــة العامــة، علــى أن تتضمــن تلــك المعلومــات وصفــا 
لخبــرات المرشــحين ومؤهالتهــم ومهاراتهــم ووظائفهــم وعضوياتهــم 
الســابقة والحاليــة، وعلــى الشــركة توفيــر نســخة مــن هــذه المعلومــات 

فــي مركزهــا الرئيســي وموقعهــا اإللكترونــي.
يجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة، ب. 

ــر مــن مــرة واحــدة. ــت للســهم أكث ــث ال يجــوز اســتخدام حــق  التصوي بحي
يقتصــر التصويــت فــي الجمعيــة العامــة علــى المرشــحين لعضويــة ج. 

مجلــس اإلدارة الذيــن أعلنــت  الشــركة عــن معلوماتهــم وفــق الفقــرة 
)أ( مــن هــذه المــادة.

سادسًا: الحصول على أرباح
ع علــى المســاهمين أ.  يبيــن نظــام الشــركة األساســي النســبة التــي تــوزَّ

مــن األربــاح الصافيــة بعــد تجنيــب  االحتياطــي النظامــي واالحتياطيــات 
األخــرى.

يجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع سياســة واضحــة بشــأن توزيــع أربــاح ب. 
لنظــام  والشــركة وفقــًا  المســاهمين  يحقــق مصالــح   بمــا  األســهم 

الشــركة األساســي.
ــة العامــة ج.  ــاح وفقــًا لقــرار الجمعي ــه فــي األرب يســتحق المســاهم حصت

الصــادر بشــأن توزيــع األربــاح علــى  المســاهمين، أو قــرار مجلــس اإلدارة 
القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ 
القيمــة  المــوزع ونصيــب كل ســهم مــن  المبلــغ  التوزيــع وإجمالــي 
ــه فــي  ــذ القــرار وفقــًا لمــا هــو منصــوص علي ــى أن ينفَّ األســمية، عل
الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات 

الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.
ســجالت د.  فــي  المســجلين  األســهم  لمالكــي  األربــاح  أحقيــة  تكــون 

لالســتحقاق. المحــدد  اليــوم  نهايــة  فــي  المســاهمين 
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سياسة توزيع األرباح
ع علــى المســاهمين أ.  يبيــن نظــام الشــركة األساســي النســبة التــي تــوزَّ

مــن األربــاح الصافيــة بعــد تجنيــب  االحتياطــي النظامــي واالحتياطيــات 
األخــرى.

يجــب علــى مجلــس اإلدارة وضــع سياســة واضحــة بشــأن توزيــع أربــاح ب. 
لنظــام  والشــركة وفقــًا  المســاهمين  يحقــق مصالــح   بمــا  األســهم 

الشــركة األساســي.
ــة العامــة ج.  ــاح وفقــًا لقــرار الجمعي ــه فــي األرب يســتحق المســاهم حصت

الصــادر بشــأن توزيــع األربــاح علــى  المســاهمين، أو قــرار مجلــس اإلدارة 
القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة، ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ 
القيمــة  المــوزع ونصيــب كل ســهم مــن  المبلــغ  التوزيــع وإجمالــي 
ــه فــي  ــذ القــرار وفقــًا لمــا هــو منصــوص علي ــى أن ينفَّ األســمية، عل
الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات 

الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.
ســجالت د.  فــي  المســجلين  األســهم  لمالكــي  األربــاح  أحقيــة  تكــون 

لالســتحقاق. المحــدد  اليــوم  نهايــة  فــي  المســاهمين 
ــة واالربعــون )4٨( والمــادة التاســعة واالربعــون )4٩(  ووفقــا للمــادة الثامن
النظــام األساســي للشــركة والتــي توضــح ضوابــط توزيــع األربــاح  مــن 
المســتحقون  والمســاهمون  التوزيــع  ومقــدار  ومصــادر  عنهــا  واالعــالن 

لتوزيــع األربــاح وذلــك وفقــا لمــا يلــي: -

اواًل: توزع األرباح
النظامــي . 1 االحتياطــي  لتكويــن  األربــاح  صافــي  مــن   )1٠%( يجنــب 

للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب 
متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )%3٠( مــن رأس المــال المدفــوع.

ــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب . 2 ــى اقت ــاء عل ــة بن ــة العامــة العادي للجمعي
)1٠%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض 

او اغــراض معينــة.
للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، وذلــك . 3

بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر 

طلبات الشركة لسجل المساهمين

اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع 
لعاملــي  اجتماعيــة  مؤسســات  إلنشــاء  مبالــغ  األربــاح  صافــي  مــن 

الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.
يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل )%1( علــى . 	

األقــل مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.
أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل . 	 توزيــع  للشــركة  يجــوز  كمــا 

نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي، وذلــك بنــاء علــى تفويــض صــادر مــن 
ــة  ــاح مرحلي ــع أرب ــة لمجلــس اإلدارة بتوزي ــة العامــة العادي ــل الجمعي قب

يجــدد ســنويًا.

ثانيًا: أستحقاق األرباح
يســتحق المســاهم حصتــه فــي االربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر 
ــع وتكــون  ــخ التوزي ــخ االســتحقاق وتاري فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاري
أحقيــة االربــاح لمالكــي االســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي 

نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.

االرباح الموزعة خالل عام 2021م
وافقــت الجمعیــة العامــة العادیــة فــى اجتماعھــا رقــم 1 لعــام ٢٠٢1م بتاریــخ 
٢٦ أبريــل ٢٠٢1م بنــاءًا علــى توصیــة مجلــس اإلدارة فــى اجتماعــه رقــم ٢ لعــام 

٢٠٢1م بتاریــخ ٢4 فبرایــر ٢٠٢1م علــى توزیــع أربــاح ســنویة عــن عــام ٢٠٢٠م
بمبلــغ 1٥,٠٠٠,٠٠٠ ريــال بواقــع واحــد ريــال لــكل ســھم مــا یمثــل 1٠% مــن 
القیمــة اإلســمية للســھم، وقــد أعلنــت الشــركة علــى موقــع »تــداول« بتاریــخ 
٢٥ فبرایــر ٢٠٢1م عــن توصیــة مجلــس اإلدارة لتوزیــع أربــاح ســنویة عــن عــام 
٢٠٢٠م، وتــم اإلعــالن مــن قبــل الشــركة عــن موعــد ابتــداء توزیــع األربــاح فــى 
تاریــخ ٥ مایــو ٢٠٢1م فــى الحســابات البنكیــة المرتبطــة بالمحافــظ اإلســتثمارية 
للمســاھمین المســتحقین، وتــم إســناد التوزیــع إلــى البنــك العربــى الوطنــي 
وتــم توزیــع مبلــغ 14,٩٩٩,334 ريــال ومتبقــى ٦٦٦ ريــال لــم توزیــع لعدم مطابقة 
الحســابات البنكیــة للمســاھمین وعــدم تقــدم المســاھمین لإلســتالم نقــدًا.

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

اجراءات الشركات1٥-٠٢-1٢٠٢1

اجراءات الشركات٢٠-٠4-٢٢٠٢1

الجمعية العامة٢4-٠4-3٢٠٢1

ملف أرباح٢٨-٠4-4٢٠٢1

اجراءات الشركات٠٦-٠٩-٥٢٠٢1

اجراءات الشركات٢٥-٦٢٠٢1-1٠

الجمعية العامة٠٨-٧٢٠٢1-11

 طلبات الشركة لسجل المساهميند 30جدول رقم ل
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اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا 
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لــم يتــم تلقــى أي مقترحــات او مالحظــات مــن المســاهمين الــى إدارة 
الشــركة بشــكل مباشــر خــالل عــام ٢٠٢1، فــي حيــن ان جميــع المالحظــات 
واالقتراحــات تــم مناقشــتها فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة مــن قبــل 
المســاهمين واعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل دعــوة المســاهمين لذلــك اثنــاء 

ــاد االجتماعــات. انعق

الجمعية العمومية
تختــص الجمعيــات العامــة للمســاهمين بجميــع األمــور المتعلقــة بالشــركة، 
وتمثــل الجمعيــة العامــة، المنعقــدة وفقــًا لإجــراءات النظاميــة جميــع 
وتــؤدي  بالشــركة  المتعلقــة  اختصاصاتهــم  ممارســة  فــي  المســاهمين 
دورهــا وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة ونظــام الشــركة 

األساســي.

االسم *م

سجل حضور الجمعية 

المنعقدة في 26 /04/ 

2021م

سجل حضور الجمعية 

المنعقدة في 08 /11/ 

2021م

احمد حمود ابراهيم الذياب1

طارق عبد الرحمن صالح السدحان٢

جورج عبد الكريم جورج موسى3

طه محمد عبد الواحد أزهري4

احمد حسن احمد على٥

استقالةلم يحضر حضر 

)*( سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة المنتهي دورته وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية 
للشركة المنعقدة بتاريخ 	 نوفمبر 2021.

السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح
دون إخــالل بقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد 
وإجراءاتــه  لإفصــاح  مكتوبــة  سياســات  اإلدارة  مجلــس  يضــع  اإلدراج، 
الــواردة فــي  وأنظمتــه اإلشــرافية بمــا يتفــق مــع متطلبــات اإلفصــاح 
نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة – بحســب األحــوال – ولوائحهمــا 

ــي: ــاة مــا يل ــة، مــع مراع التنفيذي
أن تتضمــن تلــك السياســات أســاليب إفصــاح مالئمــة تمّكــن المســاهمين 
ــر الماليــة  ــح مــن االطــالع علــى المعلومــات الماليــة وغي وأصحــاب المصال
وضــع  علــى  والوقــوف  األســهم  وملكيــة  وأدائهــا  بالشــركة  المتعلقــة 

الشــركة بشــكل متكامــل.
أن يكــون اإلفصــاح للمســاهمين والمســتثمرين مــن دون تمييــز، وبشــكل 
واضــح وصحيــح وغيــر مضلــل، وفــي الوقــت المناســب وعلــى نحــو منتظم 
ــح مــن ممارســة  ــن المســاهمين وأصحــاب المصال ــك لتمكي ــق؛ وذل ودقي

حقوقهــم علــى أكمــل وجــه.

أن يتضمــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة جميــع المعلومــات المطلــوب 
اإلفصــاح عنهــا، وأي بيانــات أو معلومــات أخــرى ُتنشــر مــن خــالل وســائل 

اإلفصــاح األخــرى.
إعــداد نظــم للتقاريــر تتضمــن تحديــد المعلومــات التــي يجــب اإلفصــاح 
ــة اإلفصــاح عنهــا. عنهــا، وأســلوب تصنيفهــا مــن حيــث طبيعتهــا أو دوري
مراجعــة سياســات اإلفصــاح بشــكل دوري، والتحقــق مــن توافقهــا مــع 
أفضــل الممارســات، ومــع أحــكام نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذية.

تعارض المصالح في مجلس اإلدارة
ــر 	  ال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أي مصلحــة مباشــرة أو غي

مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة إال بترخيــص 
ــة يجــدد كل ســنة. ويســتثنى مــن  ــة العامــة العادي مســبق مــن الجمعي
كان عضــو  إذا  العامــة  المنافســة  بطريــق  تتــم  التــي  األعمــال  ذلــك 
المجلــس صاحــب العــرض األفضــل وعلــى عضــو مجلــس اإلدارة أن 
يبلــغ المجلــس بمــا لــه مــن مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة، ويثبــت هــذا التبليــغ فــي 
محضــر االجتمــاع. وال يجــوز لهــذا العضــو االشــتراك فــي المــداوالت 
المتعلقــة بهــذا الموضــوع أو التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي 

هــذا الشــأن فــي مجلــس اإلدارة وجمعيــات المســاهمين.
ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه 	 

منافســة الشــركة أو أن ينافــس الشــركة فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي 
تزاولــه، مــا لــم يكــن حاصــال علــى ترخيــص ســابق مــن الجمعيــة العامــة 

العاديــة يجــدد كل ســنة يســمح لــه القيــام بذلــك.
ُيحظــر علــى عضــو مجلــس اإلدارة قبــول أيــة توكيــالت عــن المســاهمين 	 

لحضــور اجتماعــات الجمعيــات العامــة للمســاهمين.
ينبغــي علــى المجلــس مراعــاة متطلبــات االســتقاللية وحــاالت تعــارض 	 

المصالــح وفقــًا لمــا وردت باللوائــح الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، 
ومراجعــي  والقانونييــن  المالييــن  المستشــارين  تعييــن  عنــد  وذلــك 

الحســابات.
ال يجــوز للشــركة أن تقــدم قرضــًا مــن أي نــوع إلــى أي مــن أعضــاء 	 

مجلــس اإلدارة أو المســاهمين، أو أن تضمــن أي قــرض يعقــده أي 
ــر. ــم مــع الغي منه

ال يجــوز ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن قبــول الهدايــا 	 
مــن أي شــخص لــه تعامــالت تجاريــة مــع الشــركة إذا كان مــن شــأن 

تلــك الهدايــا أن تــؤدي إلــى تعــارض فــي المصالــح.

تعارض المصالح المرتبط باإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة
يجــب أن يتــم إبــالغ مجلــس اإلدارة عــن أي أنشــطة عمــل خارجيــة يقــوم 	 

بهــا أي مســئول تنفيــذي بــاإلدارة، ويجــب أخــذ موافقــة مــن قبــل 
المجلــس عليهــا، وأن يتــم اإلفصــاح عنهــا حســب األنظمــة والقوانيــن 

فــي هــذا الخصــوص.
وفــي حــال أراد المســؤول التنفيــذي أو الموظــف القيــام بهــذا األمــر، 	 

التنفيــذي للشــركة لدراســة األمــر  الرئيــس  عليــه عــرض األمــر علــى 
وتقييمــه والتوصيــة بخصوصــه لمجلــس إدارة الشــركة تمهيــدًا إلصــدار 

القــرار المناســب بشــأنه.

 سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية العموميةد 31جدول رقم ل
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مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة

مدة العقدشروط العقدقيمة العقدطبيعة العقدطبيعة العالقةالبيانم

1

األعمال والعقود التي ستتم بين 

الشركة وشركة هنا للصناعات 

الغذائية

يشغل منصب عضو مجلس إدارة والعضو 

المنتدب بشركة هنا للصناعات الغذائية وأحد 

مساهمى شركة هنا للصناعات الغذائية

بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع 

تتمثل فى مصغرات القوارير 

البالستيكية )البريفورم( واالغطية 

البالستيكية للقوارير بمقاسات 

واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد 

خام وتعبئة وتغليف

 )٨٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال 

سعودى

ثمانون مليون ريال 

سعودى

وبدون التمييز او 

شروط تفضيلية
سنة

 قائمة بمصالح بعض أعضاء مجلس اإلدارة في الشركةد 32جدول رقم ل

أهم قرارات مجلس اإلدارة اإلستراتيجية 
خالل العام 2021م

فــى اجتمــاع مجلــس االدارة رقــم ٢٠٢1/٢ بتاريــخ ٢4-٠٢-٢٠٢1م الموافــق 
1٢-٠٧-144٢هـــ  علــى مــا يلــي:

اوصــى توزيــع اربــاح نقديــة عــن العــام المالــى المنتهــى فــى 31 ديســمبر  	
ــى ان  ــكل ســهم عل ــال ل ــال بواقــع واحــد ري ــغ 1٥,٠٠٠,٠٠٠ ري ٢٠٢٠م بمبل

يعــرض علــى الجمعيــة العامــة للموافقــة.
فــى اجتمــاع مجلــس االدارة رقــم ٢٠٢1/4 بتاريــخ ٢٦-٠٧-٢٠٢1م الموافــق 

1٦-1٢-144٢هـــ  علــى مــا يلــي:
ــة العامــة ألنتخــاب اعضــاء مجلــس اإلدارة ســتة  	 اوصــى بدعــوة الجمعي

أعضــاء )٦( مــن بيــن المرشــحين وعددهــم اربعــة عشــر )14( مرشــح للــدورة 
القادمــة والتــى ســوف تبــداء مــن ٢٦ ديســمبر ٢٠٢1م الــى ٢٥ ديســمبر 

٢٠٢4م.
وتحديــد  	 المراجعــة  لجنــة  ألنتخــاب  العامــة  الجمعيــة  بدعــوة  اوصــى 

مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت اعضائهــا للــدورة الجديــدة والتــى 
ســوف تبــداء مــن ٢٦ ديســمبر ٢٠٢1م الــى ٢٥ ديســمبر ٢٠٢4م وهــم :

احمد خضر محمد انيس حرارة  	 طه محمد عبدالواحد أزهرى 
المقــرن صالــح  محمــد  مشــعل 

وافــق علــى توصيــة لجنــة المراجعــة باالســتمرار فــى اســتخدام نمــوذج  	
ــم العقــارات والعقــارات االســتثمارية التكلفــة لتقيي

فــى اجتمــاع مجلــس االدارة رقــم ٢٠٢1/٧ بتاريــخ ٢٦-1٢-٢٠٢1م الموافــق 
٢٢-٠٥-1443هـــ  علــى مــا يلــي:

وافــق علــى تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ أحمــد حمــود إبراهيــم  	
ــدء مــن ٢٦-1٢- ــى تب ــة الت ــدورة الحالي ــس اإلدارة لل ــاب رئيســًا لمجل الذي

٢٠٢1م الــى ٢4-1٢-٢٠٢4م
وافــق علــى تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ طــه محمــد عبدالواحد  	

أزهــري نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة مــن    ٢٦-1٢-٢٠٢1م 
الى ٢4-1٢-٢٠٢4م

وافــق علــى تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء  	
هــم:

 األســتاذ / طــه محمــد عبدالواحــد أزهــري – عضــو مســتقل مــن داخــل . 1
مجلــس اإلدارة

 األســتاذ/ تركــي ناصــر أحمــد الشــاهر – عضــو مســتقل مــن خــارج . 2
اإلدارة مجلــس 

األســتاذ/ محمــود محمــد ذكــى الغمــرى – عضــو تنفيــذى مــن خــارج . 3

مجلــس اإلدارة
وافــق علــى تعييــن المديــر المالــى التنفيــذى للشــركة األســتاذ/ محمــود  	

محمــد ذكــى الغمــرى أميــن ســر لمجلــس اإلدارة
 وافق على تعيين كال من السادة: 	

رئيس مجلس االدارة االستاذ / احمد حمود ابراهيم الذياب  	 
المدير المالى التنفيذى االستاذ/ محمود محمد ذكى الغمرى	 
ممثلين لشركة زهرة الواحة للتجارة لدى هيئة السوق المالية.	 
وافق على تعيين كال من السادة:	 
رئيس مجلس االدارة االستاذ / احمد حمود ابراهيم الذياب  	 
المدير المالى التنفيذى االستاذ/ محمود محمد ذكى الغمرى	 
ممثليــن لشــركة زهــرة الواحــة للتجــارة لــدى شــركة الســوق الماليــة 	 

الســعودية )تــداول(.
أوصي مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ 15-11-2021م الموافق

10-04-1443هـ  على ما يلي:
توزيــع اربــاح عــن العــام المالــى المنتهــى فــى31 ديســمبر ٢٠٢1م ودعــوة  	

الجمعيــة العــام للموافقــة
العــام  	 الجمعيــة  الشــركة  ودعــوة  لمســاهمى  اســهم مجانيــة  توزيــع 

لــكل  الرســمية بواقــع ســهم  الجهــات  اخــذ موافقــة  للموافقــة بعــد 
. ســهمين

إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة بما يلي: -

أن سجالت الحسابات أعدت بشكل صحيح. 	
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. 	
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. 	

أوصــي مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2021م الجمعيــة العامــة الموقــرة 
بمــا يلــي: -

الموافقــة علــى تقريــر مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  	
31 ديســمبر ٢٠٢٠م.

الموافقــة علــى تقريــر مراجــع حســابات الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة  	
فــي 31 ديســمبر ٢٠٢٠م.

الموافقــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  	
31 ديســمبر ٢٠٢٠م. 
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الموافقــة علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن اختيــار مراجــع الحســابات  	
الخارجــي مــن بيــن المرشــحين لمراجعــة القوائــم الماليــة الســنوية للعــام 

المالــي ٢٠٢1م والربــع ســنوية لألربــاع المنتهيــة فــي:
3٠ يونيو ٢٠٢1م	 
3٠ سبتمبر ٢٠٢1م	 
31 مارس ٢٠٢٢م 	 

وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢1م واالرباع المشار اليها.
الموافقــة علــى توصيــة مجلــس إدارة الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن  	

العــام المالــى المنتهــى فــى 31 ديســمبر ٢٠٢٠، وذلــك بواقــع واحــد )1( 
ــل نســبته 1٠% مــن القيمــة االســمية للســهم  ــكل ســهم مــا يمث ــال ل ري
وبإجمالــي قــدره 1٥,٠٠٠,٠٠٠ ريــال مــا يمثــل نســبته 1٠% مــن رأس المــال.

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة هنــا  	
للصناعــات الغذائيــة، والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ أحمــد حمود 
إبراهيــم الذيــاب مصلحــة مباشــرة وغيــر مباشــرة فيهــا، وهــى عبــارة عــن 
عقــد بيــع بضائــع ومنتجــات تامــة الصنــع تتمثــل فــي مصغــرات القواريــر 
البالســتيكية )البريفــورم( واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر بمقاســات 
وأوزان مختلفــة وبيــع وشــراء مــواد خــام وتعبئــة وتغليــف لمــدة عــام 
وبــدون التمييــز أو شــروط تفضيليــة، وقــد بلغــت قيمــة التعامــل خــالل 
عــام ٢٠٢٠م مبلــغ مبيعــات النشــاط بمبلــغ ٥٧,٥٧٦,٩٨1 ريــال صافــى 
مبيعــات غيــر النشــاط 1,133,٩٠٢ ريــال  ومبلــغ 113,3٦٧4 ريــال ســعودي 

للمشــتريات.
الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة  	

مجلــس  لعضــو  والتــي   ،٢٠٢1 عــام  خــالل  الغذائيــة  للصناعــات  هنــا 
ــر  ــاب مصلحــة مباشــرة وغي ــم الذي اإلدارة األســتاذ/ أحمــد حمــود إبراهي
مباشــرة فيهــا، علمــًا بــأن طبيعــة التعامــل ســوف تكــون عبــارة عــن عقــد 
بيــع بضائــع ومنتجــات تامــة الصنــع تتمثــل فــي مصغــرات القواريــر 

يؤكد مجلس اإلدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خالل السنة المالية ٢٠٢1م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها ٥% من صافي أصول الشركة.
يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة ٢٠٢1م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة أو 

ضــد أيــًا مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة

البالســتيكية )البريفــورم( واألغطيــة البالســتيكية للقواريــر بمقاســات 
وأوزان مختلفــة وبيــع وشــراء مــواد خــام وتعبئــة وتغليــف ولمــدة عــام 

وبــدون التمييــز أو شــروط تفضيليــة، بمبلــغ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــال.
الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة  	

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢٠٢٠م.
ــة بشــكل  	 ــاح مرحلي ــع أرب ــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزي الموافقــة عل

ــي ٢٠٢1م. ــع ســنوي عــن العــام المال نصــف أو رب
التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصالحيــة الجمعيــة العامــة  	

العاديــة بالترخيــص الــوارد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة ٧1 مــن نظــام 
الشــركات، وذلــك لمــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة أو 
حتــى نهايــة دورة مجلــس اإلدارة المفــوض أيهمــا أســبق، وفقًا للشــروط 
ــذًا لنظــام  ــة الصــادرة تنفي ــط واإلجــراءات التنظيمي ــواردة فــي الضواب ال

ــة. الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرج
ــدورة القادمــة  	 ــن المرشــحين لل ــس اإلدارة مــن بي ألنتخــاب اعضــاء مجل

وعددهــم اربعــة عشــر مرشــح )14 مرشــح( والتــى ســوف تبــداء مــن ٢٦ 
ديســمبر ٢٠٢1م الــى ٢٥ ديســمبر ٢٠٢4م.

ــا ومكافــآت  	 ــط عمله ــد مهامهــا وضواب ــة المراجعــة وتحدي ألنتخــاب لجن
اعضائهــا للــدورة الجديــدة والتــى ســوف تبــداء مــن ٢٦ ديســمبر ٢٠٢1م 

ــى ٢٥ ديســمبر ٢٠٢4م وهــم : ال
طه محمد عبدالواحد أزهرى. 1
احمد خضر محمد انيس حرارة. 2
مشعل محمد صالح المقرن. 3
اوصى بتوزيع ارباح عن العام المالى المنتهى فى31 ديسمبر ٢٠٢1م  	
اوصــى بتوزيــع اســهم مجانيــة لمســاهمى الشــركة  ودعــوة الجمعيــة  	

العــام للموافقــة بعــد اخــذ موافقــة الجهــات الرســمية

قضايا الشركة

شروط العقدسبل عالجها وتفادي الجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالعقوبةم

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد1

 بيان العقوبات المفروضة على الشركة خالل عام 2021مد 33جدول رقم ل
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معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 
للعام المالي 2021م

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 
للعام المالي 2020م

طبيعة التعاملنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقةم
قيمة التعامالت/ العقد

مدة العقد
مدفوعاتتحصيالتمشترياتمبيعات

تكاليف اخرى/ 
)ايرادات(

1
شركة هنا للصناعات 

الغذائية

األعمال والعقود التي 

ستتم بين الشركة 

وشركة هنا للصناعات 

الغذائية

يشغل رئيس مجلس 

اإلدارة األستاذ-أحمد 

حمود إبراهيم الذياب 

منصب عضو مجلس 

ادارة والعضو المنتدب 

وأحد مساهمي شركة 

هنا للصناعات الغذائية

اجمالى مبيعات 

النشاط قبل 

ضريبة القيمة 

المضافة 

 ٦1,٥3٧,٢٩٥

ريال اجمالى 

المبيعات 

شاملة ضريبة 

القيمة 

المضافة 

٧٠,٧٦٧,٨٨٩ ريال 

اجمالى مبيعات 

غير النشاط 

٢,4٠٨,4٠٧ ريال

سنة--٦٥,٥٥٥,٨٩٠ ريال1٢٦,٢1٨ ريال

طبيعة التعاملنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقةم
قيمة التعامالت/ العقد

مدة العقد
مدفوعاتتحصيالتمشترياتمبيعات

تكاليف اخرى/ 
)ايرادات(

1
شركة هنا للصناعات 

الغذائية

األعمال والعقود التي 

ستتم بين الشركة 

وشركة هنا للصناعات 

الغذائية

يشغل رئيس مجلس 

اإلدارة األستاذ-أحمد 

حمود إبراهيم الذياب 

منصب عضو مجلس 

إدارة والعضو المنتدب 

وأحد مساهمي شركة 

هنا للصناعات الغذائية

اجمالى مبيعات 

النشاط قبل 

ضريبة القيمة 

المضافة 

 ٥٢,٩٩٦,٦٧3

ريال اجمالى 

المبيعات 

شاملة ضريبة 

القيمة 

المضافة 

٥٧,٨1٩,٧٨٠ ريال 

اجمالى مبيعات 

غير النشاط 

1,1٢٠,٩1٢ ريال

سنة--113,3٦٧٦3,1٠٠,٠٠٠

 معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2021مد 	3جدول رقم ل

 معامالت وارصدة األطراف ذات العالقة للعام المالي 2020مد 	3جدول رقم ل
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المسؤولية االجتماعية
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تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة – بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بيــن أهدافهــا واألهــداف التــي يصبــو المجتمــع إلــى 
تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع.

هــي كل مــا تقــوم بــه الشــركة مــن اجــل تعظيــم قيمتهــا المضافــة والــذي يعــود علــى المجتمــع ككل، والمســؤولية االجتماعيــة هــي مســؤولية كل شــخص 
بالشــركة وليســت مســؤولية إدارة واحــدة او مديــر واحــد، وتبــدء المســؤولية االجتماعيــة للشــركة مــن التزامهــا بالقوانيــن المختلفــة خاصــة مــا يتعلــق بحقــوق 

العامليــن والحفــاظ علــى البيئــة وتنميــة المجتمــع.
تتركــز جهــود الشــركة فــي مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة علــى مجــاالت رئيســية، تتســق مــع طموحــات الشــركة ومواردهــا، كمــا تتســق مــع القضايــا العالميــة 

واالحتياجــات المجتمعيــة، ومــن هــذه المجــاالت:
التعليم في مجال العلوم والتقنية.	 
المياه والزراعة المستدامة.	 
حماية البيئة.	 
الصحة.	 

المسؤولية االجتماعية
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الزكاة والمدفوعات النظامية
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فيما يلي المدفوعات النظامية التي تمت خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢1م.

الزكاة والمدفوعات النظامية

2021م

المسددالبيان
المستحق حتى نهاية 

2021 ولم يسدد
بيان األسبابمدة العقد

زكاة الشركة المسددة عن عام ٢٠٢1 3,1٦3,4٨14,٠4٦,4٢٧الزكاة وضريبة والجمارك
سبب المستحق ولم یسدد حیث أن السداد

یكون بعد تقدیم اإلقرار الزكوى عن عام ٢٠٢1

المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
٥٥٨,1٠٧4٩,٩٧٩

التأمينات االجتماعية عن عام ٢٠٢1 عن 

موظفي الشركة

المستحق ولم يسدد هو تأمينات شهر ديسمبر 

وتسدد في الشهر التالي لالستحقاق

-رسوم تجديد االقامات و نقل كفاالت-٢٥٨,1٠1تكاليف مكتب العمل

3,٧٠٢,٨٠٠ضريبة القيمة المضافة
رصيد مدين 

4,٨3٠,٩٠٦

ضريبة القيمة المضافة المستحقة 

السداد والمسددة خالل العام
رصيد مستحق لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل

 الزكاة والمدفوعات النظاميةد 	3جدول رقم ل
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١

٢

زيادة قاعدة العمالء
محليًا ودوليًا

العمل على تنويع٣
مصادر الدخل

اضافة قطاع جديد الى قطاعتنا التشغيلية وهو قطاع٥
الطباعة والمتوقع تشغيله خالل عام ٢٠٢٢

العمل على زيادة المبيعات
وزيادة الربحية

٤ ضم منتجات جديدة إلى منتجاتنا سواء في
مصغرات القوارير أو األغطية البالستيكية

محاور تركيز عمليتنا التشغيلية في ٢٠٢٢م
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القوائم
المالية
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 شركة زهرة الواحة للتجارة
 (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 مع
  المستقل مراجع الحساباتتقرير 
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 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 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، 

وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي. وترى اإلدارة، استناداً إلى تقييمها، أن الشركة لديها ما  تأثيره على عمليات الشركة  
 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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 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ١٢٠٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

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  االفتراضات على  المستقبل. وتشتمل هذه  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 
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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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 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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١٦ 

  
  السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) .٦

  
 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   التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد.  القيمة إذا كان هناك تغيير في 
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 

 
  



92

 شركة زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ١٢٠٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٧ 

 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) .٦
 

 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

 
لموظفيها وفقاً    تقوم في المملكة العربية السعودية. ويستند    لمتطلباتالشركة بمنح مكافآت نهاية الخدمة  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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١٨ 

  السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)  -٦
 

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

٪ 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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١٩ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)  -٦

 
  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 (
  

ً  ينشئ  أكثر أو طرفين بين  اتفاق بأنه  العقد  يعرف.العميل مع العقد  تحديد : ١ الخطوة   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.
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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   إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية    تطبيق:  ١تعديل على المعيار الدولي 

، 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 
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 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 
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 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* 
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 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
  
  
  
  
  
  



100

 شركة زهرة الواحة للتجارة 
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 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
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   (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. 
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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  

وبالتالي إصدار ربط معدل بعد درا  ٣٬٥٨٦٬٩٢٦سة االعتراض بمبلغ  النظامية، وقامت الهيئة بقبول االعتراض جزئياً 
 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
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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  
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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  
ديسمبر   ٣١   م ٢٠٢١

  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 زهرة الواحة للتجارة 
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٣١ 

 (يتبع)  التصنيف المحاسبي والقيم العادلة -األدوات المالية  - ٢٧
 
 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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 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

   (لایر سعودي)
 

٣٢ 

 (يتبع)  التصنيف المحاسبي والقيم العادلة -األدوات المالية  - ٢٧
  
 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 
قادمة. كما تقوم الشركة بمراقبة    ٩٠المالية (بخالف الذمم الدائنة التجارية) على مدى   مستوى التدفقات النقدية يوماً 

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
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 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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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 
 ٦٬١٨٨٬٧٠٨  ٦٬١٨٨٬٧٠٨  --  --  --   ٦٬١٨٨٬٧٠٨ وذمم دائنة أخرى

 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 
 ٥٬٨١٧٬٦٨٥  ٥٬٨١٧٬٦٨٥  --  --  --  ٥٬٨١٧٬٦٨٥ وذمم دائنة أخرى

 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 
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 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     
 ٤٢٬٧٠٥٬٢٤٧  ٥٠٬١٩٩٬٤٣٤ ) ١٢(شركة مياه هنا) (ايضاح 

  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

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

مدرج ضمن المصروفات المستحقة   أعضاء مجلس اإلدارة آت مكاف
  ٣٥٥٬٠٠٠   ٤٣٠٬٠٠٠  ) ١٧(إيضاح 
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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 
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 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 
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