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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ةإيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحد

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 معلومات عامة -1

ها السةعودية واألجنبيةة وشةركات الشةركة مةن"( المجموعةة)" يشةار إليهةا مجتمعةة التابعة وشركاتها"( الشركة)" الشركة السعودية لصناعة الورق تتكون

تجميةع والحمةام ووالمطةبخ وتحويةل لفةات ورق المناديةل إلةى مناديةل الوجةه لفات ورق المناديل  بتصنيع بشكل رئيسي المجموعة تقوم .التابعة المختلفة

 .وكب  المخلفات الورقيةونقل وفرز 

 

 بتةاريخ مامالةد مدينةة فةي صدر 2050028141 رقم تجاري سجل بموجب وتعمل السعودية العربية المملكة في مسجلة مساهمة شركة هي الشركة إن

 العربيةة المملكة ،34326-7169 الدمام مدينة ،2وحدة رقم  ،2598 ب .ص هوالمسجل  الشركة عنوان إن .(1994يونيو  20) هـ1415محرم  10

 .السعودية

 

 فيما يلي قائمة بالشركات التابعة التي أدرجت في المجموعة:

 

 

 الشركة التابعة

 

 بلد التأسيس

 نسبة الملكية 

 سمبردي 31كما في 

 ديسمبر 31 مارس 31  

  2017 2016 

 ٪100 ٪100 السعودية الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 ٪100 ٪100 السعودية الشركة السعودية لتحويل الورق 

 ٪100 ٪100 السعودية  الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

 ٪100 ٪100 مارات العربية المتحدةاإل )المدار( شركة المدار لتجارة الورق

 ٪100 ٪100 المغرب الشركة المغربية لتحويل الورق

 ٪100 ٪100 المغرب شركة المدار لتجارة الورق

 ٪100 ٪100 األردن شركة المدار لتجارة الورق

 ٪100 ٪100 األردن شركة األردنية السعودية لتحويل الورق

 ٪100 ٪100 الجزائر شركة المدار للورق

 ٪100 ٪100 تركيا شركة تحويل الورق الممتاز

 ٪85 ٪85 الكويت شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور(

 

 اإلعداد أسس -2

 بيان الطابقةأ( 

المملكة  في ى المعتمدالمال ( "التقرير المالى األولى"34وفقا  لمعيار المحاسبة الدولى رقم )الموحدة  المختصرةقد أعدت هذه القوائم المالية األولية 

أول قوائم مالية مختصرة موحدة . هذه هي  من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادرةاألخرى  والتصريحاتالعربية السعودية والمعايير 

فإن بعض أحكام المعيار ذلك ول ماليةلتقارير الإلعداد االدولية  المحاسبية وفقا  للمعاييرللمجموعة هذه للمجموعة تم إعدادها ولذلك فإن بعض أحكام 

 ( قد تم تطبيقها.1الدولي )

 

 المالية السنوية يتم إعدادها وفقا   لقوائمالوبة إلصدار مجموعة كاملة من ختصرة الموحدة كل المعلومات المطال تتضمن هذه القوائم المالية االولية الم

 للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية.

 

منصةوص تةم عرضةها  التةى لفترات المقارنة  ، األداء المالي والتدفقات النقديةعلى المركز المالي  المالية للتقارير الدولية المعايير إلىالتحول  أثيراتت

وصةدر  التحةول يختةار فةي الملكيةة ولحقةوق المقارنةة لفتةرات الشامل والدخل الملكية لحقوق تسوية هذا اإليضا  يتضمن . 11 رقم اإليضا  فيعليها 

 التحةول  تاريخ في الفترات تلكل المعروضة بالمبالغ القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرةعنها تقرير في السابق وفقا  للمعايير المحاسبية 

 .2016 يناير 1 في المالية للتقارير الدولية للمعايير

 

 ب( أسس القياس

المختصرةعلى أسا  التكلفة التاريخيةة بإسةتثناء إلتزامةات مكافةأة نهايةة الخدمةة للمةوظفين والتةى تةم قياسةها  الموحدة ليةالقوائم المالية األوهذه تم إعداد 

 وبعض االدوات المالية التى تم قياسها بالقيمة العادلة .بالقيمة الحالية 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 المالية األولية المختصرة الموحدة إيضاحات حول القوائم

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرضج( 

 . ةللمجموع العرض عملةو الوظيفية العملة وهي السعودي، باللاير األولية المختصرة الموحدة المالية القوائم هذه عرض تم

 

 د( إستخدام األحكام والتقديرات

المحاسةبية  ضات التى تةؤثر علةى تطبيةق السياسةة، قامت اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات وإفتراالموحدة  المختصرةعند إعداد هذه القوائم المالية االولية 

 يقة قد تختلف عن هذه التقديرات .. إن النتائج الحق، المطلوبات، الدخل، المصروفات  والمبالغ المدرجة للموجودات للمجموعة

 

 . مستقبال  يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات االساسية على اسا  اإلستمرار . يتم اإلعتراف بالتعديالت 

 

 أحكامأ( 

فةي النطاقةات  المختصةرةة المعلومات حول اإلفتراضات والتقديرات غير المؤكدة التى لها تأثيرات هامة على المبالغ المدرجة في القةوائم الماليةة االولية

 :التالية

 تحديد طريقة إستهالك الممتلكات ، المصنع والمعدات . -

 التجميع : متى ما كان للمجموعة سيطرة فعلية على الشركة المستثمر فيها . -

 تصنيف الشركات الزميلة . -

 تحديد القطاعات التشغيلية التى يتوجب تقديم تقرير عنها . -

 ت .تصنيف اإلستثمارا -

 أحكام اإلدارة في توزيع المصروفات المشتركة لكل وظيفة .المصروفات :  -

 

 اإلفتراضات والتقديرات غير المؤكدةب( 

م مشمولة 2017مار   31المعلومات حول اإلفتراضات والتقديرات غير المؤكدة والتى لها مخاطر هامة ينتج عنها تعديل كبير في الفترة المنتهية في 

 التالية :في اإليضاحات 

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها . -

 صافي القيمة المحققة للمخزون . -

 العمر اإلنتاجي للممتلكات ، المصنع والمعدات . -

 العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة . -

 الموارد . اإلعتراف والقيا  للمخصصات واإللتزامات المحتملة واإلفتراضات الرئيسية حول إحتمال وحجم تدفق -

 قيا  إلتزامات المنافع المحددة : اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية . -

 إختبار اإلنخفاض : اإلفتراضات الرئيسية للمبالغ القابلة لإلسترداد ، متضمنة إمكانية إسترداد الشهرة . -

 .والضرائبمخصص الزكاة  -

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3

قائمةة وفةى اعةداد  المختصةرة الموحةدةالماليةة االوليةة  التى تم عرضةها فةي القةوائملكل الفترات  التاليةبيق السياسات المحاسبية وتط تقوم الشركة بثبات

الةى  وذلك الغراض التحولم 2016يناير  1فى  المالية  وقائمة المركز المالى ة وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقاريراالفتتاحي المركز المالي

 : الدوليةالمعايير 

 

 التوحيد أسس أ( 

 إندماج االعمال -1

بشةكل  االسةتحواذفةي المقابةل المحةول إلى المجموعةة. يةتم قيةا   التحكمعند تحويل  االستحواذباستخدام طريقة  االعمالتقوم المجموعة باحتساب دمج 

بةأي  اإلعتةراف. يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنويا لتحديد انخفةاض القيمةة. يةتم  ديدالقابلة للتح ةالمستحوذ الموجودات، وكذلك صافي  عام بالقيمة العادلة

 كانت تتعلقإذا  ماعداتكاليف المعاملة كمصروف عند تكبدها،  قيد. يتم في الحال الموحدة  االولية أو الخسائر االربا  في بسعر مناسب ربح من شراء 

قائمةة فةي  بهةذه المبةالغ عمومةا   اإلعتةرافحول المبالغ المتعلقةة بتسةوية العالقةات القائمةة مةن قبةل. يةتم يشمل المقابل المال  بإصدار سندات دين أو أسهم

 . الموحدة االوليةأو الخسائر  االربا 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 ي فيللربع المنته
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 الشركات التابعة ب( 

تكةون معرضةة إلةى ، أو لهةا الحةق فةي عائةدات متغيةرة غيةر مسةتقرة ناتجةة عةن تةدخلها فةي  المجموعة تتحكم فيهاالشركات التابعة هي الشركات التي 

ائدات من خالل قدرتها على المنشأة . القوائم المالية للشركات التابعة مشمولة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ المنشأة ولها القدرة على تأثير تلك الع

 بداية التحكم حتى تاريخ نهاية التحكم .

 

 حقوق الغير مسيطرة الج( 

 اإلستحواذ .في تاريخ  المنتقاةغير المسيطر عليها بحصتها النسبية في صافي الموجودات المحددة للشركة  الحقوق يتم قيا  

 . حقوق ملكيةكمعامالت  التحكمعنها فقدان ينتج المجموعة في شركة تابعة والتي التغيرات في حصة  قيديتم  

 

 التجكمفقد د( 

ومكونةات  حصةص غيةر مسةيطرة ذات صةلة دات ومطلوبةات الشةركة التابعةة وأيبموجةو ال تعتةرف،  على شركة تابعة تحكمهاعندما تفقد المجموعة 

. يتم قيا  أي حصة محتفظ بهةا فةي الشةركة  الموحدة االوليةأو الخسائر  االربا  أربا  أو خسائر ناتجة في بأي عتراف اإلأخرى لحقوق الملكية. يتم 

 .التحكم التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان 

 

 في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الحصص هـ ( 

 . في شركات زميلة صها بطريقة حقوق الملكية تتضمن حصجموعة في الشركات المستثمر فيحصص الم

 

علةةى السياسةةات الماليةةة  المشةةترك الةةتحكمأو  الةةتحكملةةي  لكةةن عليهةةا و سةةلطة كبيةةرةإن الشةةركات الزميلةةة هةةي تلةةك الشةةركات التةةي يكةةون للمجموعةةة 

بهةا مبةدئيا بالتكلفةة، والتةي تتضةمن تكةاليف  االعتةرافيةتم  خدام طريقةة حقةوق الملكيةة .يةتم إحتسةاب الحصةص فةي الشةركات التابعةة بإسةت .والتشغيلية

للشةةركات المسةةتثمر فيهةةا  االخةةروالةةدخل الشةةامل  الخسةةارةأو  الةةربح، يتضةةمن حصةةة المجموعةةة مةةن  فةةي الفتةةرة الالحقةةة لإلعتةةراف المبةةدئيالمعاملةةة. 

 . وقف فيه سلطة المجموعة الكبيرة على الشركات الزميلةتتالمحتسبة بطريقة حقوق الملكية، حتى التاريخ الذي 

 

  توحيد القوائم الماليةالمستبعدة عند  المعامالت و( 

بةين شةركات المجموعةة. يةتم اسةتبعاد  المعامالتأربا  أو خسائر غير محققة ناتجة من  وأى بين شركات المجموعة  والمعامالت االرصدهيتم استبعاد 

إلى حد حصةة المجموعةة فةي الشةركة  االستثمار مع الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقابل  المعامالت لناتجة من غير المحققة ا االربا 

يوجةد فيةه دليةل  الإلةى الحةد الةذي  فقةط غير المحققة ولكن االربا  المستثمر فيها. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنف  الطريقة التي يتم بها استبعاد 

 . لى انخفاض القيمةع

 

 ومعدات ومصنع ممتلكات أ( 

 االعتراف والقياس  •

وأي خسائر إنخفاض بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالكات المتراكمة  تقا التنفيذ واالراضى  تحت األعمال الرأسماليةباستثناء  الممتلكات واآلالت والمعدات

 كلفة ناقصا  خسائر اإلنخفاض إن وجدت .قيد االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتيتم متراكم . 

لممتلكةات  د مسةتقلة  )مكونةات رئيسةية(وة مختلفةة عندئةذ يةتم قيةدها فةي بنةالت ومعدات ذات اعمار انتاجيةآفى الممتلكات و ةفى حاله وجود اجزاء هام

 ات في األربا  أو الخسائر األولية الموحدة .يتم اإلعتراف بأي ربح او خسارة من إستبعاد بند من الممتلكات ، المصنع والمعد ومعدات . مصنع

 

 الالحقة النفقات  •

األربةا  أو راجهةا فةى يةتم اد ةاالصةال  والصةيان . وتكةاليفللمجموعةة قتصادية إفقط إذا كان من المحتمل تدفق منافع  الالحقةيتم رسملة المصروفات 

 الخسائر االولية الموحدة .
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  ة الورقالشركة السعودية لصناع
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 هالكستاإل •

طريقةة القسةط الثابةت علةى مةدى االعمةار  بإسةتخدام ة المقةدرةالقةيم المتبقيةوالمعةدات نةاقص  المصةنع، الممتلكةات  لشةطب بنةود اإلستهالكيتم إحتساب 

 االولية الموحدة. األربا  أو الخسائرفى قائمة  اإلعتراف بهااإلنتاجية المقدرة للموجودات . ويتم 

 االعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات إلحتساب اإلستهالك هي كما يلي:

 

 السنـوات  

 33-25  مباني وتحسينات على أراضي

 25-5  مصانع وآالت ومعدات

 15-5  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 8-4  سيارات

 15-3  ادوات وقطع غيار 

 

 يتم فحصها في نهاية كل سنة مالية وتعدل ، إذا كان ذلك مناسبا  . ، األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقيةاإلستهالك  طرق

 

 تحت التنفيذالرأسمالية االعمال ب( 

، إن وجد، وتتكون من النفقات المتكبدة والسلف المقدمة فيما يتعلق المتراكم  في القيمةاالنخفاض  بالتكلفة ناقصا   تحت التنفيذ  االعمال الرأسمالية قيديتم 

 مرتبطةةة باالعمةةالال االجةةور المباشةرةو، بمةا فةةي ذلةةك الرواتةب  والتشةييد والتركيةةباإلسةةتحواذ ، اإلنشةةاء خةةالل عمليةة والمعةدات المصةةنع بالممتلكةات 

ة جةاهزوالمعةدات عنةدما تكةون واالالت . يةتم تحويةل الموجةودات إلةى الفئةة ذات الصةلة مةن الممتلكةات  ، والتي تحددها اإلدارة تحت التنفيذ الرأسمالية

 .لالستخدام 

 

 الموجودات غير الملموسة والشهرةج( 

 االعتراف والقياس

 

  

 .اذ على شركات تابعة وتقا  بالتكلفة ناقصا  خسائر اإلنخفاض في القيمة االستحو الناتجة عن ةالشهر تقا  الشهرة

 .بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض المتراكمةلها اعمار إنتاجية محددة وتقا  البرامج اإللكترونية   البرامج اإللكترونية

  

 

 الالحقة  النفقات

ويةةتم االعتةةراف بكةةل  بهةةامتعلقةةة محتةةواة فةةي موجةودات محةةددة مسةةتقبلية إقتصةةادية تةةدفق منةةافع  ما تزيةةد مةنعنةةديةتم رسةةملة المصةةروفات االحقةةة فقةةط 

 .عند تكبدها الخسائر االولية الموحدة  األربا  أو قائمة خرى فى األ المصروفات

 

 اإلطفاء

 أعمارهةاطريقةة القسةط الثابةت علةى مةدى  بإسةتخدام بقيةةالمتمطةرو  منهةا القيمةة  ةتكلفةة االصةول غيةر الملموسة شةطبلكةى يةتم  اإلطفاءيتم احتساب 

  ال يتم إطفاء الشهرة .والخسائر االولية الموحدة . أربا  فى األاإلنتاجية المقدرة  ويتم اإلعتراف بها 

فةي  اإلطفةاء، األعمةار اإلنتاجيةة طةرق. يةتم مراجعةة  سنوات 7ية هو االلكترون لبرامج الحاسوب ةالحاليالفترة العمر االنتاجى المقدر للفترة المقارنة و

 .مناسبا  نهاية كل فترة مالية ويتم تعديلها إذا أعتبر ذلك 

 

 المخزون د( 

تامةة الصةنع والمخةازن وقطةع الغيةار علةى  والبضةائعيةتم تحديةد تكلفةة المةواد الخةام  .أيهمةا أقةل  المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق يقا 

تامة الصنع من المواد المباشرة والعمالة والنفقات العامة لإلنتةاج المطبقةة علةى أسةا   والبضائعجح. تتكون تكلفة العمل قيد التنفيذ أسا  المتوسط المر

مقةدرة ال اإلكمةال تكةاليف ناقصةا   االعتياديةة االعمةالسةعر البيةع المقةدر فةي سةياق عبةارة عةن التشغيلية العادية. صافي القيمة القابلة للتحقةق هةي  الطاقة

حتةى  المتكبةدةقيمة الفاتورة زائدا التكاليف األخةرى  تتضمن بالتكلفة التي بالطريق  المخزونيتم تقييم  البيع. عملية التمام الضرورية المقدرة والتكاليف

 . قائمة المركز الماليموقعه حتى تاريخ  الى المخزونيتم نقل 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 سعودية()شركة مساهمة 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 ذمم مدينةهـ( 

للةديون المشةكوك فةي تحصةيلها عنةدما تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصا  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم عمل مخصص 

ا يكةون هنةةاك دليةل موضةةوعي علةى عةةدم تمكةةن المجموعةة مةةن تحصةيل جميةةع المبةالغ المسةةتحقة بموجةةب الشةروط األصةةلية للةذمم المدينةةة. يةتم قيةةد هةةذ

مقابةل مخصةص الةديون المشةكوك فةي عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يةتم شةطبها  األربا  أو الخسائر األولية الموحدة .في  المخصص

 أي مبالغ مستردة الحقا  وتم شطبها في السابق ، تضاف إلى األربا  أو الخسائر األولية الموحدة .تحصيلها. 

 

 النقد و ما في حكمهو( 

ة أشهر أو أقل من تةاريخ الشةراء  ثيتضمن النقد و مافي حكمه نقد بالصندوق ونقد بالبنوك وإستثمارات سائلة أخرى قصيرة األجل بفترات إستحقاق لثال

 . توطر  البنوك الدائنة إن وجد

 

 العمالت األجنبية ز( 

 الت االجنبيةالمعامالت بالعم -1

 ، كل معاملة على حدة باألسعار السائدة في تاريخ تلك المعامالت . العملة الوظيفية لشركات المجموعة يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 

 

 باالسعار السائدة في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي . العملة الوظيفيةجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت االجنبية تحول إلى المو

دة عنةد تحديةد القيمةة بأسعار التحويل السائ العملة الوظيفيةالموجودات والمطلوبات غير النقدية التى تم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة االجنبية تحول إلى 

. فروقةات العملةة العادلة . البنود غير النقدية التى تم قياسها علةى اسةا  التكلفةة التاريخيةة بالعملةة االجنبيةة تحةول بأسةعار التحويةل فةي تةاريخ المعاملةة

 .في األربا  أو الخسائر االولية الموحدة يتم اإلعتراف بهااالجنبية 

حقوق الملكية المتاحة للبيع ، )ماعدا أعلى إنخفاض( ، وفي هذه الحالية، فإن فروقات تحويل العمةالت  يل إستثماراتغير أن الفروقات الناتجة من تحو

 االجنبية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر ، يتم إعادة تصنيفها إلى االربا  أو الخسائر األولية الموحدة .

 

 العمليات الخارجية -2

ات العمليات الخارجية باإلضافة إلى الشهرة إلى اللاير السعودي باألسعار السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. كما يةتم يتم تحويل موجودات ومطلوب

 تحويل الدخل والمصاريف للعمليات الخارجية إلى اللاير السعودي بمتوسط أسعار التمويل .

باستثناء الحةد الةذي يةتم  االجنبية العمالت الموحد ويتم تجميعها في احتياطي تحويل  ياالولفي الدخل الشامل  االجنبية العمالت اتقوبفر االعترافيتم 

أو التةأثير الهةام، يةتم  الةتحكمغير المسيطرة. عندما يتم استبعاد عملية أجنبية بالكامل أو جزئيةا بحيةي يةتم فقةدان  الحصصفيه تحويل فرق التحويل إلى 

الموحةدة  االوليةة الخسةائرأو  األربةا  قائمةة إلةى االجنبيةةالمتعلةق بتلةك العمليةة  فرق تحويل العملة االجنبيةة إعادة تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي

، يتم إعادة توزيع النسةبة بالتحكم جزء من حصتها في شركة تابعة ولكن تحتفظ  ببيع إذا قامت المجموعة  عن اإلستبعاد . كجزء من الربح أو الخسارة

بنفوذ هةام، يةتم  بينما تحتفظجزء فقط من الشركة الزميلة  بإستبعادعندما تقوم المجموعة . الحصص غير السيطرة المتراكم على  ذات الصلة من المبلغ

  .الموحدة االولية الخسائرأو  األربا إعادة تصنيف النسبة ذات الصلة من المبلغ المتراكم إلى 

 

 واألحداث الطارئة المخصصات

ما يكون للشركة إلتزام )قانوني أو إستنتاجي( نتيجة لحدي ماضي ويكون من المحتمل أن يترتب على ذلك تدفق خارجي يتم اإلعتراف بالمخصص عند

يتم قيد المخصصات عةن طريةق عمليةة خصةم لموارد تتضمن مزايا إقتصادية مطلوبة لسداد اإللتزام . ومن الممكن عمل تقدير موثوق لمبلغ اإللتزام . 

 خاطر التى تخص اإللتزام .متقبلية المتوسطة بمعدل بعد الضريبة والذي يعك  تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والالتدفقات النقدية المس

 

 احكام رئيسية نسبة ألن نتائج االحداي المستقبلية ال يمكن التنبؤ بها بصورة مؤكدة . يستند في االصل علىتقييم االحداي الطارئة 

  .الطارئة في القوائم المالية االولية الموحدة للمجموعة تم إيضا  األحداي 

 

 اإليجارات التشغيلية 

 اإلعتةرافيةتم .اإليجةار بطريقةة القسةط السةنوي علةى مةدى فتةرة الموحةدة الدفعات تحت اإليجارات يتم اإلعتراف بها فةي األربةا  أو الخسةائر األوليةة 

 ي لإليجار على مدار فترة اإليجار.بالحوافز المستلمة كجزء ال يتجزأ من المصروف الكل
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 األدوات المالية 

، موجودات مالية بالقيمةة العادلةة مةن خةالل ربةح او خسةارة ، موجةودات ماليةة  للفئات التاليةموعة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة تقوم المج

 محتفظ بها إلى حين إستحقاقها ، قروض وذمم مدينة ، موجودات مالية متاحة للبيع .

، مطلوبةات ماليةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل ربةح أو خسةارة ، وفئةة المطلوبةات ئةات التاليةة للفتقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة 

 المالية األخرى .

 

 اإلعتراف وعدم اإلعتراف -أ( الموجودات المالية غير المشتقة والمطلوبات المالية 

لموجودات المالية والمطلوبةات الماليةة األخةرى يةتم اإلعتةراف بهةا ا كافةتقوم المجموعة باإلعتراف مبدئيا  بالقروض والذمم المدينة في تاريخ نشوئها . 

 جزءا  من األحكام التعاقدية لألداة .المنشأة مبدئيا  في تاريخ المتاجرة عندما تصبح 

 

التةدفقات النقديةة التعاقديةة ، أو بتحويةل حقةوق إسةتالم  مةن األصةل تقوم المجموعة بإستبعاد االصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقديةة للتةدفقات النقديةة

 ومكافةآتبكافةة مخةاطر  تحةتفظ، أو إذا لةم تحةول أو  بشكل كبيرلألصل في المعاملة التى يتم فيها تحويل جميع مخاطر ومكافآ ت ملكية االصل المالي 

يةتم  أو أحةتفظ بهةا بواسةطة المجموعةة دثتأسةتحأي فائدة مةن تلةك الموجةودات الماليةة المسةتبعدة والتةى  تحكم في االصل المحول .تحتفظ بالملكية ولم 

 اإلعتراف بها كأصل منفصل أو إلتزام .

 بعدم اإلعتراف باإللتزام المةالي عنةدما يةتم الوفةاء بإلتزاماتهةا التعاقديةة أو إلغاؤهةا أو إنتهةاء فترتهةا . تعةوض الموجةودات والمطلوبةات تقوم المجموعة

حق قانوني إلزامي لتعويض المبالغ وتنةوي إمةا  للمجموعة حاليا  فقط عندما يكون األولية الموحدة ز المالي المالية ويتم قيد صافي المبلغ في قائمة المرك

 تسديدها على اسا  الصافي أو تحقق االصل وتسديد اإللتزام في نف  الوقت  .

 

 القياس -الموجودات المالية غير المشتقة 

 

 يتم تصنيف االصل المالي كما هو بالقيمة العادلة خالل الربح او الخسارة  سارةموجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخ

 إذا تم تصنيفه كمحتفظ به للمتاجرة أو معلوم كهذا عند اإلعتراف المبدئي . 

 يتم اإلعتراف بتكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة في قائمة االربا   

 عند تكبدها .الموحدة أو الخسائر األولية  

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح او الخسارة تقا  بالقيمة  

 العادلة خالل الربح او الخسارة تقا  بالقيمة العادلة ، والتغيرات التى  

 تحدي ، بما في ذلك أي فائدة او دخل من توزيعات أربا  يتم اإلعتراف بها  

 .الموحدة  في األربا  أو الخسائر األولية 

 يتم قيا  هذه الموجودات مبدئيا  بالقيمة العادلة زائدا  اي تكاليف معاملة  وجودات مالية محتفظ بها لحين إستحقاقهام

 بالتكلفة قياسهامنسوبة مباشرة . فيما بعد اإلعتراف المبدئي ، يتم  

 المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية . 

 ودات مبدئيا  بالقيمة العادلة زائدا  أي تكاليف معاملة منسوبة تقا  هذه الموج القروض والذمم المدينة

 مباشرة . فيما بعد اإلعتراف يتم قياسها بالتكلفة المطفاة بإستخدام طريقة  

 الفائدة الفعلية . 

 يتم قيا  هذه الموجودات مبدئيا  بالقيمة العادلة زائدا  أي تكاليف معاملة  موجودات مالية متاحة للبيع

 نسوبة مباشرة . فيما بعد اإلعتراف المبدئي ، يتم قياسها بالقيمة العادلةم 

 والتغيرات التى تحصل خالفا  لخسائر اإلنخفاض وفروقات العملة االجنبية 

  الدخل الشامل اآلخر األولى الموحدعلى أدوات الدين يتم اإلعتراف بها في  

 اد هذه الموجودات،وتجمع في إحتياطي القيمة العادلة . عند إستبع 

 فإن الربح او الخسارة المجمعة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين يتم 

 .الموحدة  إعادة تصنيفها إلى األربا  أو الخسائر األولية 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 موحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة ال

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 القياس -ج( المطلوبات المالية غير المشتقة 

ف بتكةاليف عنةد اإلعتةراف المبةدئي . يةتم اإلعتةراأو معلومةة هكةذا يتم تصنيف المطلوبات المالية كما هي بالقيمة العادلةة مةن خةالل الةربح أو الخسةارة 

 عند تكبدها . الموحدة المعاملة المنسوبة مباشرة في قائمة األربا  أو الخسائر األولية 

متضمنة أى مصروفات فائةدة يةتم اإلعتةراف  عندئذ المطلوبات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح او الخسارة تقا  بالقيمة العادلة والتغيرات التى تطرأ

 ئر االولية الموحدة .بها في األربا  أو الخسا

بةدئي ، تقةا  هةذه المطلوبات المالية المشتقة األخرى تقا  مبدئيا  بالقيمة العادلة ناقصةا  أي تكةاليف معاملةة منسةوبة . فةي الفتةرة الالحقةة لإلعتةراف الم

 المطلوبات بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية .

 

 ظفين مكافأة نهاية الخدمة للموإلتزامات 

 االجل ةمنافع عاملين قصير

للمجموعةة  نذا كةااااللتزام بالمبلغ المتوقع سةداده يتم اثبات منافع العاملين قصيرة االجل كمصروف وذلك حسب الخدمة المقدمة لهم . ويتم االعتراف ب

 بصورة موثوقة .االلتزام كن تقدير يمسداد هذا المبلغ كنتيجه للخدمة المقدمة من قبل من خالل العاملين ولقانونى او استثنائى  حق

 

 خطة المنافع المحددة 

المجموعةعنةد إنتهةاء عقةود خةدماتهم . يةتم إحتسةاب  المطبق علةىتستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا  لشروط واحكام نظام العمل 

ية التةى إكتسةبها الموظفةون فةي الفتةرات الحاليةة والسةابقة وعمليةة خصةم المبلةغ بتقدير مبلغ المنةافع المسةتقبلإلتزام المجموعةفيما يخص خطة المكافآت 

 للوصول إلى القيمة الحالية .

ت بعةد تضع المجموعة اإلفتراضات التى تستخدم في تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف للوصةول إلةى اإللتزامةات المسةتقبلية يةتم وضةع هةذه اإلفتراضةا

وتتضةمن تلةك التةى تسةتخدم لتحديةد تكةاليف الخدمةة المنتظمةة اإلعتياديةة وكةذلك عناصةر التمويةل المتعلقةة  للمجموعةة ينرياإلكتةوا الخبراءالتشاور مع 

 بالمطلوبات . تتم عملية إحتساب إلتزام المكافآت المحدد بواسطة إكتوراي مؤهل بإستخدام طريقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة .

 دد والذي يتكون من مكاسب إكتوارية وخسائر ، يتم اإلعتراف بها  في الحةال فةي قائمةة الةدخل الشةامل اآلخةر األوليةةإعادة قيا  إلتزام المكافآت المح

. تحدد المجموعة صافي مصروف الفائدة على إلتزام المكافآت المحدد للفترة وذلةك عةن طريةق تطبيةق معةدل الخصةم الةذي يسةتخدم فةي قيةا  الموحدة

د بداية الفترة السنوية لصافي المكافآت المحدد خةالل الفتةرة نتيجةة للمسةاهمات وتسةديدات المكافةآت . يةتم اإلعتةراف بصةافي إلتزام المكافآت المحدد عن

 مصروف الفائدة والمصروفات االخرى المتعلقة بخطط المكافآت المحدد في قائمة االربا  أو الخسائر االولية الموحدة .

 

 د( اإلنخفاض

 لمشتقة الموجودات المالية غير ا

يتم تقييمهةا فةي كةل متضمنة حصة في حساب حقوق ملكية شركة مستثمر فيها موجودات مالية غير مصنفة كما بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة 

 تاريخ قائمة مركز مالي لتحديد إذا كان هنالك مؤشرموضوعي لإلنخفاض .

 

 لمالية قد تم إنخفاضها اآلتي :تتضمن األدلة الموضوعية التى تشير إلى أن الموجودات ا

 . الدين سدادوتقصير المدين في تعثر  •

 إعادة هيكلة لمبلغ مستحق للشركة بشرط ان ال تعتقد المجموعة خالف ذلك . •

 في عملية إفال  . سيدخلمؤشرات على أن المدين  •

 تغيرات سلبية في موقف سداد القروض او جهات اإلصدار . •

 لالوراق المالية نسبة لمصاعب مالية . إختفاء السوق النشط •

 من مجموعة موجودات مالية . المتوقعة على ان هنالك إنخفاض ممكن قياسه في التدفقات الماليةتشير بيانات جديرة بالمالحظة  •

 

حت تكلفتهةا . تأخةذ الشةركة بعةين لإلستثمار في سندات حقوق الملكية ، يتضمن الدليل الموضوعي لإلنخفاض إنحسار هام أو مطول في قيمتها العادل ت

 على انه هام وان فترة التسعة أشهر تعتبر مطولة . ٪20اإلعتبار إنحسار نسبة 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديمبالغ جميع ال)
 
 

 .الجماعيمؤشراإلنخفاض بهذه الموجودات على األصل الفردى والمستوى  تضع الشركة في اإلعتبار موجودات مالية تم قياسها بالتكلفة المطفأة

 بصفة فردية لإلنخفاض . فرديا  كل الموجودات الهامة يتم تقييمها  

 جماعيا  ألي إنخفاض حدي يتم تقييمها وجدت على أن ال تنخفض قيمتها التى  للموجودات بالنسبة  

 لم يحدد بعد بصورة فردية كل على حدة .ولكن  

 الموجودات التى لم  تكن هامة فرديا  يتم تقييمها بشكل جماعي لإلنخفاض . 

 موعات بنف مجيتم عمل تقييم جماعي عن طريق تجميع الموجودات على بعضها البعض في شكل  

 خصائص المخاطر .  

 اإلسترداد ومبلغمعلومات تاريخية لتوقيت  عند عملية تقييم اإلنخفاض الجماعي ، تستخدم المجموعة 

 والخسائر الفعلية يحتمل أن  الخسارة المتكبدة ، وعمل تعديل إذا كانت الظروف اإلقتصادية الحالية 

 التاريخية.اسطة المسارات أكبر من أو اقل عن تلك المقترحة بوتكون  

 الفرق بينالقيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية  الفرق بين يتم إحتساب خسارة اإلنخفاض على اسا  

 لتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلى االساسي . ا 

 عندما . البدالت  دة وتظهر في حسابو الخسائر االولية الموحيتم اإلعتراف بالخسائر في األربا  أ 

 المبالغ ذات العالقة .بعدم وجود إحتماالت واقعية إلسترداد االصل يتم شطب  المجموعةتعتقد  

 اإلنخفاض بصورة موضوعية إلى واقعة إذا قل الحقا  مبلغ خسارة اإلنخفاض ويمكن ان ينسب هذا  

 خسارة اإلنخفاض المعترف بها في السابق منعك   عندئذ يتمبعد اإلعتراف باإلنخفاض ، حدثت  

 . الموحدة  خالل االربا  أو الخسائر االولية 

 تصنيف يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في قيمة الموجودات الماليةالمتاحة للبيع عن طريق إعادة الموجودات المالية المتاحة للبيع

 . الموحدة  األربا  أو الخسائر األوليةالخسائر المتراكمة في إحتياطي القيمة العادلة على  

 وإطفاء يمثل المبلغ الذي أعيد تصنيفه الفرق بين تكلفة اإلستحواذ )صافي بعد خصم أي تسديد أولي 

  والقيمة العادلة الحالية( ناقصا  أي خسارة إنخفاض في القيمة تم تسجيلها سابقا  في االربا  

 زيادة القيمة العادلة لضمان الدين للموجودات المالية المتاحة للبيع إذا تم الحقا   . او الخسائراالولية 

 ويمكن نسبة الزيادة بصورة موضوعية إلى واقعة حدثت بعد اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في 

 القيمة سيتم عك  خسارة اإلنخفاض من خالل األربا  أو الخسائر األولية. 

 

 شركات مستثمر فيها بإحتساب حقوق الملكية

القبةل لإلسةترداد مةع قيمتهةا  يتم قيا  خسارة اإلنخفاض فيما يخص شركات مسةتثمر فيهةا بإحتسةاب حقةوق الملكيةة عةن طريةق مقارنةة مبلةغ اإلسةتثمار

إذا كةان هنالةك تغيةر مالئةم فةي التقةديرات المسةتخدمة الدفترية . يتم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في األربا  أو الخسائر االولية الموحدة ويتم عكسةها 

 لتحديد المبلغ القابل لإلسترداد .
 

 الموجودات غير المالية 

ك أي مؤشةر تقوم المجموعة بتاريخ قائمة كل مركز مةالي بمراجعةة القةيم الدفتريةة لموجوداتهةا غيةر الماليةة )خالفةا  للمخةزون( لتحديةد مةا إذا كةان هنالة

 ة . في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير قيمة االصل القابلة لإلسترداد . يتم إختبار الشهرة سنويا  لإلنخفاض في القيمة.إلنخفاض في القيم
 

ألجل إختبار اإلنخفاض في القيمة ، يتم تجميع الموجودات مةع بعضةها الةبعض فةي شةكل أصةغر مجموعةات موجةودات تولةد تةدفقات نقديةة داخليةة مةن 

ل تواصل المستقلة بشكل واسع عن التدفقات النقدية الداخلية للموجودات االخرى أو وحدات توليد النقد . الشهرة الناتجة عن إندماج االعمااإلستخدام الم

 يتم توزيعها إلى وحدات توليد النقد أو مجموعات وحدات توليد نقد التى يتوقع ان تستفيد من التعاون الناتج من اإلتحاد . 
 

 .أيهما اعلى العادلة ناقصا  تكاليف البيع  وقيمتها منفعتهالإلسترداد لألصل أو وحدة توليد النقد هي عبارة عن قيمة  القيمة القابلة

والةذي يظهةر  قيمة المنفعة قائمة على اسا  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة تم خصةمها إلةى قيمتهةا الحاليةة بإسةتخدام معةدل الخصةم ماقبةل الضةريبة

 السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة باألصل او وحدة توليد النقد .تقييمات 

 يتم اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لإلسترداد.

تخصيصةها أوال  لتنزيةل القيمةة الدفتريةة ألي شةهرة خصصةت لوحةدة  لقد تمالموحدة . يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في األربا  أو الخسائر األولية 

الشةهرة لةم يةتم توليد النقد ، ومن ثم تنزيل القيم الدفترية للموجودات االخرى في وحدة توليد النقد على أسا  التناسب . خسارة اإلنخفةاض فيمةا يتعلةق ب

 عكسها .

للحةد الةذي ال تتجةاوز قيمةة القيمةة الدفتريةة فيةه القيمةة الدفتريةة التةى يةتم تحديةدها  فقةطإلنخفةاض أما بالنسبة للموجةودات االخةرى فيةتم عكة  خسةارة ا

 واإلطفاء إذا لم يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض .أبالصافي بعد اإلستهالك 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 تصرة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية المخ

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

  أخرى ومستحقات تجارية ذمم دائنة

بالتكلفة  الحقا   قياسهام الدائنة االخرى بالقيمة العادلة مضافا اليها التكاليف المباشرة لها )ان وجد( ويت والذمم التجارية يتم االعتراف  المبدئى للذم الدائنة

 . المطفأة

 

 اإلعتراف باإليرادات

وإحتمةال إرجةا  يتم اإلعتراف باإليراد عندما تنتقل منافع ومخاطر الملكية إلى العميةل ، إحتمةال إسةترداد المقابةل ، يمكةن تقةدير التكةاليف ذات العالقةة 

لبضةائع ، كمةا يمكةن قيةا  مبلةغ اإليةراد بصةورة موثوقةة . يةتم قيةا  اإليةراد البضائع بصةورة موثوقةة ، ال يوجةد تةدخل مسةتمر مةن قبةل اإلدارة مةع ا

 بالصافي بعد خصم المرتجعات ، الخصومات التجارية وخصومات الكميات.

فةي العةادة عنةدما يختلف توقيت إنتقال المخاطر والمنافع إعتمادا  على الشروط الفردية إلتفاقية المبيعةات . بالنسةبة للمبيعةات المحليةة ، يحصةل اإلنتقةال 

 الميناء .يسلم المنتج إلى مستود  العميل ، ولكن لبعض الشحنات العالمية ، فإن عملية اإلنتقال تحدي عند شحن البضاعة على الناقل ذي الصلة عند 

نةدما يكةون إسةترداد المقابةل عموما  لمثل هذه المنتجات ، لي  لدى العميل حق اإلرجةا . يةتم اإلعتةراف بةاإليرادات األخةرى علةى اسةا  اإلسةتحقاق ع

 محتمال  .

 

 االيرادات االخرى  

عند  والخسائر األربا   فى  المبالغ المسترده من التأمين باالعتراف المستلمة. يتم  االربا التأمين وتوزيعات  مسترداتمن  االخرى  االيرادات تتكون 

 اسةتالم الموحدة في التاريخ الذي يتم فيه إثبات حق المجموعة فةي  االوليةوالخسائر أ  االربا في  االربا  بإيرادات توزيعات  االعتراف. يتم استالمها 

 .المبلغ 

 

 تكاليف االقتراض 

فةي حةدود تكةاليف االقتةراض علةى  او المرحلية الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها  االربا  او الخسائر  قائمة بتكاليف االقتراض في  االعتراف تم 

خالل الفتةرة الزمنيةة ، إن وجدت، االقتراضالتي تتعلق مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل. يتم رسملة تكاليف  االجلطويلة  لمالية الفترات ا

 . المرجو منه المطلوبة الكمال واعداد االصل ليكون جاهز للالستخدام

 

 الزكـاة وضريبة الدخل 

 .زكاة والدخل لل لهيئة العامةا لنظامللزكاة وذلك وفقا   المجموعةتخضع 

المستحقة . يتم قيد المبالغ اإلضافية االربا  او الخسائر المرحلية الموحدة  الشركات التابعة على قائمة تعلقة بالموالزكاة لشركة لالزكاة  مخصص حملي

 عند إنهاء الربوط متى ما تم تحديد تلك المبالغ . إن وجدت

 

وفقةا   التابعة باستقطا  الضريبة المستحقة عن بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية السعوديةوالشركات الشركة  تقوم 

 لنظام ضريبة الدخل السعودي.

 

 توزيعات أرباح

 الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة. تتم فيهافي الفترة التي  توزيعات األربا تقيد 

 

 ( إحتياطي نظامي9

٪ مةن 50 االحتيةاطىالقةانوني حتةى يبلةغ هةذا  االحتيةاطى ٪ مةن صةافي دخةل السةنة إلةى 10للمجموعة، تقوم المجموعة بتحويل  االساسى ام وفقا للنظ

 ى االحتيةاطالموحدة هو  االولية المالية القوائمفي هذه النظامي االحتياطى غير قابل للتوزيع على مساهمي المجموعة. إن  االحتياطى رأسمالها. إن هذا 

 .القانوني لالحتياطى للشركة. وحيي إن المجموعة لديها خسائر في السنوات الحالية والسنوات السابقة، لم يتم تخصيص مخصص  النظامي

 

 المصروفات 

ع والتسةويق . تتضةمن مصةاريف البيةاالنشةطة االداريةة يتم تصنيف المصروفات وفقا لوظيفتها كجزء مةن تكلفةة المبيعةات أو تكلفةة البيةع والتسةويق أو 

 العدادالدولية  المحاسبيةكما هو مطلوب بموجب المعايير االنتاج التكاليف غير المباشرة التي تتعلق بالتحديد بتكاليف  واالدارية والمصاريف العمومية 

علةى أسةا  وعنةد الحاجةة  تةاجاالنوتكةاليف  واالداريةةالتقارير المالية. يتم توزيع المخصصات بين مصةاريف البيةع والتسةويق والمصةاريف العموميةة 

 ثابت.
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 التقارير القطاعية 

 

 ألعمال)أ( قطاع ا

 أو العمليات أو المنشآت: الموجوداتقطا  األعمال هو مجموعة من 

 

 . المشاركة في األنشطة المدرة للدخل •

 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء؛ و •

 المعلومات المالية متاحة بصورة منفصلة. •

 

 ب( القطاع الجغرافي)

القطةا  الجغرافةي هةو مجموعةة مةن الموجةودات والعمليةةات أو الشةركات التةي تقةوم بأنشةطة تةدر إيةةرادات فةي بيئةة اقتصةادية محةددة تخضةع لمخةةاطر 

 مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى. وعائدات

 

  المعايير التى صدرت ولكن لم تفعل بعد -4

 م .2018يناير  1بعد في أو للفترة التى تبدأ  ساريةمعايير الجديدة الصادرة والتى سوف تكون تتبع الة ان ال قررت إدارة الشرك

 م .2018يناير  1( اإليرادات من عقود مع عمالء ، سارية للفترة السنوية في أو بعد 15)المعيار  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ▪

م ، حلةت 2014( تم نشرها في يوليو 9( األدوات المالية : المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )9) المعيار عداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إل ▪

الية تبدأ من ( األدوات المالية : اإلعتراف والقياسات وهي سارية لفترات إعداد التقارير الم39) معيار المحاسبة الدوليمحل التوجيه الموجود حاليا  في 

 م مع السما  بالتبني المبكر .2018يناير  1أو بعد 

 م .2019يناير  1 بعد( اإليجارات ، سارية لفترة سنوية في أو 16) المعيار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ▪

 

 طاعات التشغيلق - 5

 القطاعات . أساس أ

. هةذه األقسةام تقةدم منتجةات وخةدمات مختلفةة، وتةدار بشةكل التى يجب تقديم تقارير عنهةا هي قطاعاتها و ، ةيالتال ةيجيلدى المجموعة األقسام اإلسترات

 تسويقية مختلفة.واساليب  و مختلفة  منفصل ألنها تتطلب تقنيات

 

و  م2017عةةامي فةةى  الحةةد الكمةي للقطاعةةات التةةى يجةب إصةةدار تقريةةر عنهةاعمليةةات كةةل قطةا  قابةةل للتقريةةر الةذي اسةةتوفي يصةف  الملخةص التةةالي 

 .م2016

 

 معلومات عن القطاعات 

 

 العمليات  قطاعات اعمال يجب تقرير عنها

 قوالور عجينة الورقشراء وتصنيع وتوزيع   . تصنيع)أ( 

 جمع، فرز، نقل وضغط األوراق النفايات  .تجارة ونقل وأخرى)ب( 

 

 ربع .كل  االقل لية لكل قسم على الداخاألدراة يقوم الرئي  التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير 
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عمليات نقل المواد الخام المعاد تدويرها وخدمات التوزيع المشتركة، على  االكتمال . ويشمل هذا القطاعين بين كال  االكتمال من هناك مستويات متفاوتة 

 بين القطاعات على أسا  تجاري. االسعار التوالي. يتم تحديد 

 

 معلومات عن التقارير القطاعية )ب( 

 

  2017  2016 

 تجارة ونقل وأخرى يعتصن  تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 ٪12 ٪88  ٪12 ٪88   الموجوداتنسبة 

 9.253.749 130.831.540  9.079.712 119.437.169  خارجيةايرادات 

 (32.620) (6.745.202)  1.068.417 (6.698.764)  قبل الزكاة خسارة

 

 

   التقارير القطاعيه   2017مارس  31

 االجمالى   تجارة ونقل وأخرى  تصنيع  

       

 160.054.767  11.094.423  148.960.344  ايرادات خارجية

 (31.537.886)  (2.014.711)  (29.523.175)  ايرادات فيما بين القطاعات 

 128.516.881  9.079.712  119.437.169  ايراد القطا 

 7.950.186  278.611  7.671.575  مصاريف تمويل

 12.912.605  171.588  12.741.017  استهالك وإطفاء

 1.334.092.652  155.350.433  1.178.742.219  موجوادت قطا 

 994.160.676  97.105.791  897.054.885  مطلوبات قطا 

        

 

 

   التقارير القطاعيه   2016مارس  31

 االجمالى   تجارة ونقل وأخرى  تصنيع  

       

 180.949.326  13.095.478  167.853.848  ايرادات خارجية

 (40.864.037)  (3.841.729)  (37.022.308)  ايرادات فيما بين القطاعات 

 140.085.289  9.253.749  130.831.540  ايراد القطا 

 7.978.153  205.867  7.772.286  مصاريف تمويل

 14.162.966  480.607  13.682.359  استهالك وإطفاء

 1.327.629.244  171.819.801  1.155.809.443  2016ديسمبر  31موجوادت قطا  كما في 

 987.469.188  121.985.024  865.484.164  2016ديسمبر  31كما في  مطلوبات قطا 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 وحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الم

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 المعلومات الجغرافية 

المملكةة العربيةة السةعودية، وبعةض دول مجلة  التعةاون  تكةون فةى تم إدارة أعمةال المجموعةة علةى أسةا  عةالمي. ومةع ذلةك، فةإن العمليةات الرئيسةية ت

 ن األخرى.الخليجي وبعض البلدا
 

 وبلدان اخرى . وفقا  لبلد الشركةل المعلومات الجغرافية ايرادات المجموعة والمواجودات غير المتداولة  تحل
 

 2016مارس  31  2017مارس  31 

    ايرادات 

 123.028.045  116.539.445 العربية السعودية  المملكة

 11.060578  6.227.257 دول مجلس التعاون الخليجى 

 5.996.666  5.750.179 لدان اخرى ب

 140.085.289  128.516.881 االيراد الموحد

    غير متداولة  موجودات

 802.705.744  767.376.171 المملكة  العربية السعودية 

 32.117.020  31.972.100 دول مجلس التعاون الخليجى 

 46.488.090  69.372.754 بلدان اخرى 

 881.310.854  868.721.025 ة موحدة غير متداول موجودات

 

 ممتلكات ، مصنع ومعدات -6

لاير  1الموجةودات التةي تكلفتهةا تةم اسةتبعاد .  لاير سةعودى ( مليةون 2.9:  م2016مار   31) لم تستحوذ المجموعة على موجودات في الربع الحالي 

 ال شيء( م:2016ر  ما 31) م2017مار   31خالل الربع المنتهي في بواسطة المجموعة سعودي 

 

 قروض وسلف  -7

الية تشتمل القروض على قروض قصيرة األجل ومطلوبات مقابل إعادة تمويل خطابات اعتماد تم الحصول عليه من بنوك تجارية متعددة وتحمل نفقات م

 بأسعار السوق السائدة التي تعتمد على معدل الفائدة بين البنوك.

مليةون لاير  21: م 2016ديسةمبر  31مليةون لاير سةعودي ) 25تسهيالت تمويل بنكية غير مسةتخدمة بمبلةغ  م2017 مار  31لدى المجموعة كما في 

 سعودي(.

 

 2016ديسمبر  31  2017مارس  31  إيضا  

      

 49.272.000  49.272.000  1-7 لتنمية الصناعيةالسعودي ل صندوقالقروض 

 536.375.796  580.948.606  2-7 قروض بنكية تجارية

   630.220.606  585.647.796 

 (98.664.151)  (105.263.517)   الجزء المتداول المدرج ضمن مطلوبات متداولة

   524.957.089  486.983.645 
 

 السعودي للتنمية الصناعية قروض الصندوق 7-1

. تتطلب أحكام اتفاقيات التابعة السعودية وواحدة من شركاتها من قبل الشركة لتنمية الصناعيةالسعودي ل عليها من الصندوقتم الحصول تمثل قروض 

الرأسمالية  اريفالمصوالحد من ربا  األ اتتوزيعووضع قيود على التابعة الحفاظ على بعض المستويات المالية وتلك الشركة القروض من الشركة 

برهن الممتلكات والمصنع والمعدات الخاصة  مضمونةوهي م إنشاء للقرض ولكن تم تحميل رسالسنوية. ال تحمل هذه القروض أية نفقات مالية واإليجار 

 م .2020بالمجموعة  . يجب أن يتم الوفاء وتسديد القرض في نهاية سنة 
 

 تجارية  يةقروض بنك 7-2

نفقات مالية على أسا  تحمل و ساسي باللاير السعوديأعلى عدد من القروض من بنوك تجارية متعددة. تمت هذه القروض بشكل  المجموعةحصلت 

حتى  2017من عام  كما هو ممتد، طبقا  لجداول السداد العائدة لها، 2017 مار   31أسعار السوق السائدة. إن إجمالي استحقاقات القروض القائمة في 

 . م 2022
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 ة المختصرة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولي

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

مسبقة تتطلب بعض تعهدات تسهيالت القروض قصيرة األجل وطويلة األجل من المجموعة الحفاظ على بعض المستويات المالية والحصول على الموافقة ال

   تتجاوز بعض المبالغ وبعض المتطلبات األخرى.من المقرضين لتوزيع أربا

كأسا  وللمجموعة خيار تدوير القرض مرة أخرى مليون لاير سعودي  305 بإعادة تمويل قروض قصيرة األجل بمبلغ م2017خالل قامت المجموعة 

تعكف الشركة حاليا  في عملية إعادة هيكلة لبعض التسهيالت  ة .الموحد المختصرة ةيلفترة . وبناء  عليه ، تم تصنيفها كطويلة االجل في القوائم المالية االول

 البنكية لتتوافق مع بعض اإلحتياجات والظروف اإلقتصادية للشركة .

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   -8

يسيين . موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص الذين تتكون االطراف ذات العالقة من الشركات التابعة والزميلة ومجل  اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئ

ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك أي مدير )سواء كان تنفيذيا  أو غير ذلك(  الصالحيةلديهم 

 . المجموعةحكام هذه المعامالت من قبل إدارة . تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم إعتماد شروط واللمجموعة

 

 كالتالى : التعامالت مع موظفي اإلدارة العليا

 

 2016مار   31  2017مارس  31 

 1.512.055  939.592 االجل ةقصير -منافع موظفيين 

  54.086   32.967 نهاية الخدمة للموظفيين  مكافأة

  38.216   36.601 منافع أخرى 

 1.009.160  1.604.357 

 

 الرئيسيين للمجموعة الرواتب والمزايا غير النقدية والمساهمات في خطة المزايا المحددة بعد انتهاء الخدمة. االدارة تعويض موظفي  تتضمن 

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية -9

م في تعامل منظم بين المشاركين في السوق في تاريخ القيا . يستند تعريف القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه لبيع أصل أو المدفو  لتحويل إلتزا

معاملة  القيمة العادلة إلى إفتراض أن الشركة عبارة عن منشأة مستمرة في أعمالها ولي  هنالك ضرورة لتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو إجراء

 بشروط غير مواتية .

 

درجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بسهولة وبصورة منتظمة من تاجر أو وسيط أو مجموعة يتم إعتبار األدوات المالية كما هي م

 صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية ، وتمثل تلك األسعار معاملة السوق السائدة بصورة منتظمة على أسا  تجاري بحت .

 

السوق التي يمكن مالحظتها قدر اإلمكان . يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل عند قيا  القيمة العادلة ، تستخدم الشركة بيانات 

 الهرمي للقيمة العادلة بناء  على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي :

 

التى يمكن الوصول إليها في تاريخ طابقة تالم والمطلوبات للموجوداتفي األسواق النشطة  والمتداولة: األسعار المعلنة )غير معدلة(  المستوى االول

 .القيا  

المدخالت غير المدرجة والمضمنة في المستوى االول والتى من الممكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة )األسعار( :  الثاني ىالمستو

 أو غير مباشرة)مشتقة من االسعار( .

 للموجودات والمطلوبات التى ال تستند على بيانات السوق الملحوظة )المدخالت غير الملحوظة( . المدخالت:  الثالي ىالمستو

 

باستثناء االستثمارات م تم إدراج جميع األدوات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة ، 2016يناير  1م و 2016ديسمبر  31م و 2017مار   31كما في 

. مع   العادلة على أسا  مدخالت غير ملحوظةهرم القيمة  3العادلة تحت المستوى  مةية( والتي تم إدراجها بالقمسعر ريغ ةي)أوراق مال عيالمتاحة للب

 تقيم بالقيمة العادلة . االولية الموحدة في قائمة المركز المالي المالية االخرى المالية والمطلوبات لكافة الموجودات، فإن القيمة الدفترية ذلك

 

 

 

-20- 
 
 



 

 

  السعودية لصناعة الورقالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 اإللتزامات -10

 

 إلتزامات

ديسمبر  31) مليون لاير سعودي تقريبا   10مبلغ  م 2017 مار   31 المصنع والمعدات كما في المتعلقة بشراء الممتلكات ،بلغت النفقات الرأسمالية 

 .مليون لاير سعودي( 10:  2016

 أحداث طارئة

 31) م 2017 مار  31مليون لاير سعودي كما في  6.2 بمبلغضمانات بنكية صدرت في سياق األعمال العادية ل طارئة مطلوباتلدى المجموعة 

  مليون لاير سعودي(. 4.1:  2016ديسمبر 

 

  تأثير التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية -11

تم إعدادها وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير  للمجموعة المختصرة الموحدة)أ( ، فإن هذه القوائم المالية االولية 2كما هو موضح في إيضا  

 المالية. 

 

 .م2017مار   31لفترة المنتهية في ل المختصرة الموحدةإعداد القوائم المالية االولية قد تم تطبيقها في  3سات المحاسبية الموضحة في إيضا  السيا

 

ي اإلفتتاحية وفقا  م وفي إعداد قائمة المركز المال2016ديسمبر  31معلومات المقارنة التى تم عرضها في هذه القوائم المالية األولية للسنة المنتهية في 

 م )تاريخ تحول المجموعة( .2016يناير  1للمعايير المحاسبية الدولية إلعاداد التقارير المالية في 

 

 بتعديل المبالغ المدرجة سابقا   المجموعةالدولية إلعداد التقارير المالية ، قامت  المحاسبية لقائمة المركز المالي اإلفتتاحية حسب المعايير هاعند إعداد

اإليضاحات حول كيف أثر ( .  المقبولة بصفة عامة)المبادئ المحاسبية  لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينلمعايير ا في القوائم المالية المعدة وفقا  

المالي للمجموعة ، االداء المالي التحول من المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة إلى المعايير المحاسبية الدولية إلعاداد التقارير المالية في المركز 

 والتدفقات النقدية تم عرضها .
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  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31للربع المنتهي في 

 (م يذكر غير ذلكما ل باللاير السعوديجميع المبالغ )

 

 التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية إيضاح. 11

 تسوية وضع القوائم المالية 11-1

 

 

 

 

 

 

 إيضاح

المبادئ المحاسبية  

المقبولة عموماً 

 السابقة

اإلنتقال إلى  أثر 

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

  التقارير المالية

لمحاسبية المعايير ا

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

المبادئ المحاسبية  

المقبولة عموما  

 السابقة

اإلنتقال إلى  أثر 

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

المبادئ المحاسبية  

 المقبولة عموما  السابقة

نتقال إلى اإل أثر 

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 2016مار   31  2016ديسمبر  31  2016يناير  1   موجودات غير متداولة

 904.351.695  (71.882.598)  976.234.293  834.646.770  (74.087.906)  908.734.676  913.633.146  (70.580.319)  984.213.465  1-4-11 ممتلكات ، مصنع ومعدات

 23.143.801  (3.726.846)  26.870.647  21.069.489  (2.866.585)  23.936.074  22.567.440  (4.047.477)  26.614.917  2-4-11 موجودات غير ملموسة

 24.344.595  -  24.344.595  25.594.595  -  25.594.595  24.344.595  -  24.344.595   إستثمار في شركة زميلة

   1.035.172.977  (74.627.796)  960.545.181  958.265.345  (76.954.491)  881.310.854  1.027.449.535  (75.609.444)  951.840.091 

                    موجودات متداولة

 205.208.689  (17.351.076)  222.559.765  108.012.744  (18.205.433)  126.218.177  215.983.011  (17.351.076)  233.334.087  3-4-11 مخزون

 252.814.648  (15.634.802)  268.449.450  224.446.668  (15.634.802)  240.081.470  256.800.124  (15.634.802)  272.434.926  4-4-11 ذمم مدينة تجارية

 1.744.385  (1.515.480)  3.259.865  1.744.385  (1.515.480)  3.259.865  1.744.385  (1.515.480)  3.259.865  5-4-11 إستثمارات

 124.357.840  (6.329.992)  130.687.832  88.030.412  (6.299.996)  94.330.408  123.705.596  (6.339.992)  130.045.588  6-4-11 اخرىوذمم مدينة مدفوعات مقدما  

 13.841.600  -  13.841.600  24.084.181  -  24.084.181  39.023.222  -  39.023.222   وما في حكمهنقد 

 597.967.162  (40.831.350)  638.798.512  446.318.390  (41.655.711)  487.974.101  637.256.338  (40.841.350)  678.097.688   مجموع الموجودات 

 1.549.807.253  (116.440.794)  1.666.248.047  1.327.629.244  (118.610.202)  1.446.239.446  1.597.801.519  (115.469.146)  1.713.270.665   لملكية والمطلوباتحقوق ا

                    حقوق الملكية

 450.000.000  -  450.000.000  450.000.000  -  450.000.000  450.000.000  -  450.000.000   رأ  المال

 66.248.858  -  66.248.858  66.248.858  -  66.248.858  66.248.858  -  66.248.858   احتياطي نظامي

 (20.852.388)  (18.897.825)  (1.954.563)  (26.881.056)  (18.152.286)  (8.728.770)  (21.219.727)  (18.897.825)  (2.321.902)  7-4-11 ترجمة عملة أجنبية فروقات

 (90.660.895)  (100.370.973)  9.710.078  (153.405.286)  (101.807.884)  (51.597.402)  (84.006.723)  (99.892.003)  15.885.280   أربا  مستبقاه

 404.735.575  (119.268.798)  524.004.373  335.962.516  (119.960.170)  455.922.686  411.022.408  (118.789.828)  529.812.236   حقوق الملكية الخاصة بمالك الشركة

 3.770.433  -  3.770.433  4.197.540  -  4.197.540  3.596.241  -  3.596.241   حصص غير مسيطرة

   533.408.477  (118.789.828)  414.618.649  460.120.226  (119.960.170)  340.160.056  527.774.806  (119.268.798)  408.506.008 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31للربع المنتهي في 

 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

 

 

 )تتمة(حاسبية الدولية إلعداد التقارير الماليةالتحول إلى المعايير الم إيضاح

 تسوية وضع القوائم المالية 11-1

 

 

 

 

 

 

 

 إيضاح

المبادئ المحاسبية  

المقبولة عموماً 

 السابقة

تأثير اإلنتقال إلى  

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

  التقارير المالية

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد التقارير 

 المالية

المبادئ المحاسبية  

المقبولة عموما  

 السابقة

تأثير اإلنتقال إلى  

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

المبادئ المحاسبية  

المقبولة عموما  

 السابقة

تأثير اإلنتقال إلى  

المعايير المحاسبية 

عداد الدولية إل

 التقارير المالية

 

المعايير المحاسبية 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 2016مار   31  2016ديسمبر  31  2016يناير  1   

                    

                    مطلوبات غير متداولة

 472.865.977  -  472.865.977  486.983.645  -  486.983.645  472.865.977  -  472.865.977   طويلة االجل قروض

 23.049.690  (1.553.526)  24.603.216  21.603.023  (1.853.182)  23.456.205  23.979.372  (1.060.849)  25.040.221  8-4-11 للموظفين إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة

   497.906.198  (1.060.849)  496.845.349  510.439.850  (1.853.182)  508.586.668  497.469.193  (1.553.526)  495.915.667 

                    مطلوبات متداولة

 132.251.774  (3.293.799)  135.545.573  126.823.351  (3.293.799)  130.117.150  143.256.551  (3.293.799)  146.550.350  9-4-11 ذمم دائنة تجارية

 302.471.922  -  302.471.922  157.389.015  -  157.389.015  316.795.659  -  316.795.659   قصيرة االجلقروض 

 97.088.131  -  97.088.131  98.664.151  -  98.664.151  116.474.813  -  116.474.813   جزء متداول -طويلة االجل قروض 

 106.482.013  7.675.329  98.806.684  94.499.262  6.496.949  88.002.313  104.903.761  7.675.330  97.228.431  4-4-11 ومطلوبات أخرى  مستحقات

 7.091.738  -  7.091.738  1.506.741  -  1.506.741  4.906.737  -  4.906.737   زكاة مستحقة

   681.955.990  4.381.531  686.337.521  475.679.370  3.203.150  478.882.520  641.004.048  4.381.530  645.385.578 

 1.549.807.253  (116.440.794)  1.666.248.047  1.327.629.244  (118.610.202)  1.446.239.446  (1.597.801.519)  (115.469.146)  1.713.270.665   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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  الشركة السعودية لصناعة الورق

 ودية()شركة مساهمة سع

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31للربع المنتهي في 

 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

 

 

 شرح التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية -11

 

 تسوية الدخل الشامل اآلخر 11-2

 

  

 

 إيضاح

لمبادئ المحاسبية ا 

المقبولة عموماً 

 السابقة

تأثير اإلنتقال إلى  

 المحاسبية المعايير

الدولية إلعداد التقارير 

  المالية

 المحاسبيةالمعايير 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

المبادئ المحاسبية  

 المقبولة عموما  السابقة

 

تأثير اإلنتقال إلى 

المعايير الدولية إلعداد 

 رير الماليةالتقا

 

 المحاسبيةالمعايير 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 2016مار   31  2016ديسمبر  31   

     عمليات مستمرة
 

        

 140.085.289    140.085.289  477.270.897  -  477.270.897   إيرادات

 (110.823.237)  (1.382.264)  (109.440.973)  (382.844.009)  (5.529.054)  (377.314.955)  8-4-11 تكلفة مبيعات

 29.262.052  (1.382.264)  30.644.316  94.426.888  (5.529.054)  99.955.942   إجمالي الربح

              مصروفات التشغيل

 (14.497.741)    (14.497.741)  (72.210.350)  -  (72.210.350)   مصروفات بيع وتوزيع

 (14.535.296)    (14.535.296)  (53.375.342)  -  (53.375.342)   مية وإدارية مصروفات عمو

 229.015  (1.382.264)  1.611.279  (31.158.804)  (5.529.054)  (25.629.750)   ربح التشغيل

 (7.978.153)    (7.978.153)  (31.628.627)  -  (31.628.627)   أعباء مالية

 -    -  1.250.000  -  1.250.000   ة اربا  من شركات شقيق

 971.498  330.633  640.865  (8.450.479)  1.322.524  (9.773.003)  8-4-11&3-4-11 بالصافى  –مصروفات أخرى 

 (6.777.640)  (1.051.631)  (5.726.009)  (69.987.910)  (4.206.530)  (65.781.380)   الربح قبل الزكاة للسنة / الفترة

 (275.001)  -  (275.001)  (1.100.004)  -  (1.100.004)   زكاة محملة للسنة / للفترة 

 (7.052.641)  (1.051.631)  (6.001.010)  (71.087.914)  (4.206.530)  (66.881.384)   الربح من العمليات المستمرة
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31للربع المنتهي في 

 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )

  
 شرح التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية -11

 تسوية الدخل الشامل اآلخر 11-2

 
  

 

 إيضاح

المبادئ المحاسبية  

المقبولة عموماً 

 السابقة

تأثير اإلنتقال إلى  

 المحاسبية المعايير

الدولية إلعداد 

  التقارير المالية

 المحاسبيةالمعايير 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

المبادئ المحاسبية  

المقبولة عموما  

 السابقة

تأثير اإلنتقال إلى  

المعايير الدولية 

إلعداد التقارير 

 المالية

 

 المحاسبيةالمعايير 

الدولية إلعداد 

 التقارير المالية

 2016مار   31  2016ديسمبر  31   

 (7.052.641)  (1.051.631)  (6.001.010)  (71.087.914)  (4.206.530)  (66.881.384)   خسارة للفترة

              بنود لن يعاد تصنيفها للربح أو الخسارة

 572.662  572.662  -  2.290.649  2.290.649  -  8-4-11 إعادة قيا  إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

              بنود يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة

 367.338  367.338  -  (5.661.328)  (5.661.328)  -  8-4-11 فروقات ترجمة عمالت أجنبية -عمليات عمالت اجنبية 

 940.000  940.000    (3.370.679)  (3.370.679)     إجمالى خسارة شاملة

 (6.112.641)  (111.631)  (6.001.010)  (74.458.593)  (7.577.209)  (66.881.384)      إجمالي)خسارة( / ربح شامل عائد إلى
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الشركة السعودية لصناعة الورق 

)شركة مساهمة سعودية( 



 

 

  الشركة السعودية لصناعة الورق
 دية()شركة مساهمة سعو

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 شرح التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية -11

 تسوية على  حقوق الملكية 11-3

 

ديسمبر  31كما في  إيضاح 

2016 

مار   31كما في  

2016  

يناير  1كما في 

2016 

 533.408.476  527.774.806  460.120.226  مجمو  حقوق الملكية وفقا  لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 (64.750.193)  (64.750.193)  (64.750.193) 6-4-11&5-11&1-4-11 التأثير على مصاريف االطفاء 

 (5.529.712)  (6.934.521)  (7.622.748) 1-4-11 مصاريف استهالك إضافية بسبب دمج الممتلكات واآاللت والمعدات

 (3.061.642)  (2.731.010)  (2.731.010) 2-4-11 مصاريف قبل التأسي  

       قيمة  انخفاض  و أثر  غيار الرأسمالية على قطع  استهالك اضافى 

 (5.411.305)  (5.308.775)  (5.265.124) 3-4-11 اليه الرأسم قطع الغيار

 (22.200.000)  (22.200.000)  (22.200.000) 4-4-11 التأثير على الذمم المدينة 

 (18.897.825)  (18.897.825)  (18.152.286) 7-4-11 التأثير على معامالت العملية االجنبيه 

 1.060.850  1.553.526  761.193 8-4-11 التأثير على تقييم الخبير االكتوراى 

 414.618.649  408.506.008  340.160.058  مجمو  حقوق الملكية وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 مختصرة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية األولية ال

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 شرح التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية -11

 تسويات على الايضاحات  11-4

 معداتو ، مصنعممتلكات  11-4-1

. بلغ ة اإلنتاجي أعمارهاالدولية للتقارير المالية تم تقسيم بعض بنود المصنع واآلالت إلى مكونات على أسا   المحاسبية إلى المعايير التحولكما في تاريخ 

و لاير سعودي  7.622.748 :م 2016ديسمبر  31لاير سعودي ) 5.529.712مبلغ  2016يناير  1صافي األثر على االستهالك اإلضافي كما في 

 . المستبقاةعلى األربا  وقد تم تحميلها  لاير سعودي(  6.934.521 م :2016مار  31

 

لمتوقعة. وفقا للمعايير وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما السابقة، تم احتساب القيمة المستخدمة بناء على التدفقات النقدية المستقبلية غير المخصومة ا

أصبحت اعلى القيمة الدفترية  مما نتج عنها أنتخدام التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة باس قيمة المنفعةالدولية للتقارير المالية، تم احتساب 

يناير  1في القيمة. ونتيجة لذلك، تم تسجيل انخفاض القيمة كما في  اإلنخفاضللوحدات المولدة للنقد والتي لها مؤشرات على  لالستردادعن القيمة القابلة 

(وقد تم لاير سعودي  64.750.193 : 2016مار  لاير سعودي و  64.750.193 :2016ديسمبر  31 ) لاير سعودي 64.750.193بمبلغ  2016

 .المستبقاة االعتراف بها فى االربا  

 

 اصول غير ملموسة 11-4-2

يناير  1كما في ،  لذلك جةيوالخسائر. ونت االربا يتم تحميل تكاليف ما قبل التشغيل على حساب التقارير المالية إلعداد الدولية المحاسبية  معايير لوفقا ل

لاير 2.731.010:   م2016مار   31لاير سعودى وفى  2.731.010  : م2016ديسمبر  31)سعودي لاير  3.061.642مبلغ  ليتم تحمم 2016

 . المستبقاة ا األرب یالسابقة عل ليالتشغ فيبتکال هالمتعلقسعودى( وهذه المبالغ 

 

 نالمخزو  11-4-3

 م2016يناير  1لاير سعودي في  13.338.003إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، تم إعادة تصنيف قطع الغيار والبالغة  االنتقال في تاريخ  كما

لاير  13.338.003مبلغ   2016مار   31لاير سعودى  و 14.192.360:  م2016ديسمبر  31) والمعدات المصنعمن المخزون إلى الممتلكات 

 سعودى (

إلى المعايير الدولية  التحولحتى تاريخ   إلحتساب إستهالك قطع الغيار بأثر رجعيذا الصلة  االستهالك بمصروف االعتراف على ذلك، تم  وعالوة

 .المستبقاة االربا ذي الصلة مقابل  االستهالكللتقارير المالية. تم إدراج مخصص 

 

لاير سعودي  3.420.000بمبلغ  ةيالمال ريللتقار ةيالدول رييالمعا یاالنتقال إل خيدة المخزون کما في تارأرص ضيما تقدم، تم تخف یإل باإلضافة

في تاريخ االنتقال  ةالوحدات المولدة للنقد المحدد مةيالنخفاض ق جةينت (3.420.000مبلغ  م2016مار   31وفى  3.420.000: م2016ديسمبر 31)

 .المستبقاة االربا المالية. وقد أدت التسوية إلى انخفاض في إلى المعايير الدولية للتقارير 

 

 المدينة الذمم التجارية 11-4-4

الدولية للتقارير  المحاسبية للمعايير ، تم تسجيل انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة كمخصص عام. وفقا  السابقة  للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما وفقا

لتفعيل القيمة الزمنية للنقود. تم تحميل  االثرل الخسارة لكل رصيد مستحق جوهري بشكل فردي والذمم المدينة غير المسددة طويلة المالية، يتم خصم احتما

قارير ، قامت المجموعة بموجب المعايير الدولية إلعداد التوباالضافه الى ذلكللفترة المعنية.  المستبقاة االربا الزيادة الناتجة عن انخفاض القيمة على 

 .االستحقاقالتجارية على أسا   الحسمياتالمالية بإدراج 

 

 استثمارات 11-4-5

 االستثمار بالموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع بالقيمة العادلة. ونتيجة لذلك، تم إعادة قيا   االعتراف ، تم  للمعايير الدولية للتقارير المالية وفقا

 للفترة المعنية. المستبقاة االربا بخسارة القيمة العادلة في  االعتراف ة العادلة، وتم الذي تم إدراجه بالتكلفة بالقيم

 

 والذمم المدينة األخرى الدفعات المقدمة  11-4-6

من قبل  مطلوب خصمها لتفعيل القيمة الزمنية للنقود كما هو مطلوب االجلعلى موجودات مالية طويلة االخرى الدفعات مقدما والذمم المدينة  تضمنت

 للفترة . المستبقاة االربا لاير سعودي في  2.000.000في القيمة بمبلغ  باالنخفاض االعتراف . تم 39معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 سعوديلاير  4.339.992بمبلغ  ةيالمال ريللتقار ةيالدول رييالمعا یإل التحول خيکما في تار ةياألرصدة اإلضاف ضيما تقدم، تم تخف یإل باإلضافة

 الموجودات األخرى. مةيالنخفاض ق جةينتلاير سعودى (  6.329.992 : م2016مار   31لاير سعودى وفى   6.289.992 م:2016ديسمبر 31)
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة الموحدة

 2017مارس  31 للربع المنتهي في
 (ما لم يذكر غير ذلك باللاير السعوديجميع المبالغ )
 

 

 إلى المعايير الدولية للتقارير المالية )تابع( التحول. شرح 11

 

 )تابع( اتالتسوي علىإيضاحات  11-4

 ترجمة العمليات األجنبية 11-4-7

الناتجة عنها كمةا فةي والتعديالت إلى عملة العرض للمجموعة  االجنبيةملياتها ، قامت المجموعة بترجمة ع21للمعيار المحاسبي الدولي رقم لمتطلبات  وفقا

 18.897.825مبلةغ  م2016مةار    31وفةى لاير سةعودي (  18.152.286م: 2016ديسةمبر  31)ى لاير سةعود 18.897.825بلغةت  التحولتاريخ 

 منفصل في حقوق الملكية. احتياطيك تم عرضها لاير سعودى

 

 ت استحقاقات الموظفينالتزاما 11-4-8

التقارير المالية،  العدادإلى المعايير الدولية  التحولالخدمة وفقا للوائح. وفي تاريخ  مكافآت نهاية، تم احتساب السابقة  لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما وفقا

على أسا  اكتواري.  لمتوقعةا االئتمانباستخدام طريقة وحدة  19 الخدمة للموظفين وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم نهاية مكافاةقيا   تم اعادة 

لاير سةعودى  1.853.186: 2016ديسةمبر  31لاير سةعودى ) 1.060.849وقد نتج عن ذلك انخفاض في التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلةغ 

 .2016يناير  1كما في  ا  المستبقاة االربوالذي تم إدراجه مقابل  لاير سعودى ( 1.553.526: 2016مار   31وفى 

 

 الذمم التجارية الدائنة 11-4-9

ال  التقةارير الماليةة والتةي العةدادبالمطلوبات فةي تةاريخ التحةول إلةى المعةايير الدوليةة  االعتراف إلغاء  1التقارير المالية رقم  العدادالمعيار الدولي  يتطلب

للتقةارير الماليةة، قامةت المجموعةة بإلغةاء  ةإلى المعايير الدولي التحوللتقارير المالية. ونتيجة لذلك، في تاريخ في المعيار الدولي ل االعترافمعايير  تستوفى

لاير  3.293.799مبلةةغ  م:2016مةةار   31( وفةةى لاير سةةعودى  3.293.799: م2016ديسةةمبر  31)ربةةال سةةعودى  3.293.799بمبلةةغ المطلوبةةات 

 .المستبقاةربا  وتم تحميل التأثير على األ سعودى (

 

 اإلعفاءات المطبقة   11-5

بتطبيق اإلعفاء إلعةداد القةوائم الماليةة حسةب المعةايير الدوليةة  المجموعةللمرة االولى ، قامت  1إلعداد التقارير المالية رقم الدولية طبقا للمعايير المحاسبية 

 المحاسبية إلعداد التقارير للمرة األولى.

 

األعمةال" كمةا أقرتةه الهيئةة السةعودية للمحاسةبين القةانونيين علةى عمليةات اإلسةتحواذ علةى  مجموعةات" 3دولي للتقارير الماليةة رقةم لم يتم تطبيق المعيار ال

أن القةيم  م . ويعنةي إسةتخدام هةذا اإلعفةاء2016ينةاير  1الشركات التابعة والتي تعتبر كأعمال وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي حدثت قبل 

ة إلعةداد التقةارير الدفترية للموجودات والمطلوبات بموجب معةايير الهيئةة السةعودية للمحاسةبين القةانونيين والتةي ينبغةي اإلعتةراف بهةا وفقةا للمعةايير الدولية

ا  للمعةايير الدوليةة إلعةداد التقةارير الماليةة . بعةد عمليةة اإلسةتحواذ يةتم القيةا  وفقة .المالية هي تكلفتها المفترضة في تاريخ اإلستحواذ بعد تاريخ اإلسةتحواذ 

المركةز المةالي  الموجودات والمطلوبات غيةر المؤهلةة لإلعتةراف بهةا بموجةب المعةايير الدوليةة المحاسةبية إلعةداد التقةارير الماليةة يةتم إسةتبعادها مةن قائمةة

قارير المالية . لم تقم الشركة بإثبات أو اسةتبعاد أي مبةالغ تةم اإلعتةراف بهةا سةابقا  نتيجةة اإلفتتاحية التى تم إعدادها وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد الت

الهيئةة السةعودية للمحاسةبين  المعتمةد مةن قبةل( من المعيايير الدولية إلعداد التقارير الماليةة 1لمتطلبات اإلعتراف بالتقارير المالية الدولية . يتطلب المعيار )

ادها الدفترية للشهرة بموجب معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يجب أن تستخدم في قائمة المركز المالي اإلفتتاحية التى تم إعد القانونيين أن القيمة

لموسة . وفقا  للمعيار وفقا  للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية بصرف النظر عن تسويات إنخفاض قيمة الشهرة أو إستبعاد الموجودات غير الم

لشةهرة لتحديةد اإلنخفةاض ( من المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية كما أقرته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قامت الشركة باختبةار ا1)

 م  .2016يناير  1هناك إنخفاض في قيمة الشهرة يعد ضروريا  في  في القيمة في تاريخ التحول للمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية . لم يكن
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