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لومات عامةمع - ١

من")المجموعة"مجتمعین (التابعةوشركاتھا)"اس بي امأو ""الشركة("الشركة السعودیة لصناعة الورقتتألف

لفات ورق المنادیل بتصنیعبشكل رئیسيالمجموعةتقوم.ھا السعودیة واألجنبیة التابعة المختلفةوشركاتالشركة

.وكبس المخلفات الورقیةونقل تجمیع وفرز والحمام ووالمطبخ وتحویل لفات ورق المنادیل إلى منادیل الوجھ 

رقمتجاريسجلبموجبتعمل، السعودیةالعربیةالمملكة في مسجلة ،سعودیةمساھمةشركةھيالشركةإن

ھوالمسجل الشركةعنوانإن.)١٩٩٤یونیو٢٠(ھـ١٤١٥محرم ١٠بتاریخالدمام في دراص ٢٠٥٠٠٢٨١٤١

.السعودیةالعربیةالمملكة،٣٤٣٢٦-٧١٦٩الدماممدینة،٢وحدة رقم ،٢٥٩٨.ب.ص

٢٠١٤:٣٢٫١ملیون لایر سعودي (٣٢٫٣بمبلغ  ومعدات مصانعممتلكات ولدیھا بعض الشركات التابعة األجنبیة 

التي من المتوقع وبصدد تطویر منشآتھا التصنیعیة ملیون لایر سعودي) في القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة 

.٢٠١٦عاماستكمالھا خالل

  .٢٠١٥أكتوبر٢١بتاریخالشركةأعضاء مجلس إدارةمن قبل المرفقةالموحدةاألولیةالمالیةالقوائمتم اعتماد

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

إن أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة تم إدراجھا أدناه. وقد طبقت ھذه 

الفترات المعروضة.السیاسات بشكل منتظم على جمیع 

أسس اإلعداد١-٢

وطبقاً المحاسبيعلى أساس التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأ االستحقاقالمرفقةالموحدة األولیةأعدت القوائم المالیة

أھم السیاسات المحاسبیة التي الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.المالیة األولیة لمعیار التقاریر

الموضحة لكي تتوافق مع تلك السیاسات المحاسبیةالموحدة األولیةالقوائم المالیة ھذه المجموعة في إعداد طبقتھا

  .٢٠١٤لعامللمجموعةالمراجعةالموحدة السنویةبالقوائم المالیة

تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة على جمیع التعدیالت التي یتألف معظمھا من المستحقات العادیة 

المتكررة التي تعتبرھا إدارة المجموعة ضروریة لعرض المركز المالي ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة بشكل 

ال تمثل مؤشراً قد ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  سعةالتلفترتي الثالثة وعادل. إن نتائج األعمال األولیة 

مع القوائم المالیةحولھاالقوائم المالیة األولیة الموحدة واإلیضاحات ھذه دقیقاً لنتائج األعمال السنویة. یجب قراءة 

.٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في حولھاواإلیضاحات المراجعةالسنویة الموحدة

افتراضات محاسبیة مؤثرةتقدیرات و٢-٢

وفقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على المبالغیتطلب إعداد القوائم المالیة

كما في تاریخ القوائم المالیة، للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة المعروضة

االفتراضات بشكل یتم تقییم التقدیرات و.المعروضة لإلیرادات والمصاریف خالل فترة القوائم المالیةكذلك المبالغ و

مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تكون مناسبة 

نادراً ما تتساوى نتائج التقدیرات المحاسبیة، وفقاً .بعمل تقدیرات وافتراضات تتعلق بالمستقبلاإلدارةتقوم .للظروف

.لتعریفھا، مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا
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استثمارات٣-٢

شركات تابعة)أ(

الشركات التابعة ھي تلك التي لدى المجموعة القدرة على توجیھ سیاستھا المالیة والتشغیلیة للحصول على المنافع 

الشركاتوالتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصویت فیھا. یتم توحید حسابات ،االقتصادیة

من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم عدم توحیدھا من تاریخ توقف السیطرة.بالكاملالتابعة

الشراء عن القیمة العادلة لحصة سبة لقید شراء الشركات التابعة. إن زیادة تكلفة تستخدم طریقة الشراء في المحا

تقید كشھرة. تقید الشھرة الناتجة عن شراء الشركات ،المجموعة في صافي الموجودات المشتراة القابلة للتحدید

. یتم سنویاً اختبار الشھرة فیما یتعلق بالھبوط في "الموجودات غیر الملموسة"ضمن قائمة المركز الماليالتابعة في 

.ھبوطالسائرخحسم بعد التكلفة بوتقید ،القیمة

.لك المعامالت بین شركات المجموعةاألرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة من تیتم استبعاد

شركات زمیلة)ب(

نسبة  تتراوحعادة ما ،دون سیطرةعلیھا ولكن ھاماً اً الزمیلة ھي الشركات التي یكون للمجموعة تأثیرالشركة

زمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة یتم قید االستثمار في شركةمن حقوق التصویت. ٪٥٠و ٪٢٠بین ملكیتھا

الحقا  تعدلزمیلة على الشھرة التي تحدد عند الشراء وشركةالمجموعة في شتمل استثماریوتقید مبدئیاً بالتكلفة. 

.إن وجد.قیمتھا فيالھبوط ب

أخرىاستثمارات (ج)

.عند الضرورةیتم اثبات استثمارات أخرى مبدئیاً بالتكلفة وتقاس الحقاً بالقیمة العادلة، 

التقاریر القطاعیة ٤-٢

قطاع األعمال(أ) 

الشركات:وأھو مجموعة من الموجودات والعملیات قطاع األعمالإن 

تعمل في أنشطة تدر إیرادات.

 وتقییم األداءالمواردتقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع.

.تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل

(ب) القطاع الجغرافي

في بیئة العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیراداتغرافي ھو مجموعة من الموجودات والقطاع الج

اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.
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العمالت األجنبیة ٥-٢

عملة التقاریر)أ(

القوائم المالیة األولیة الموحدة باللایر السعودي وھو عملة التقاریر المالیة للشركة.ھذهبنود تعرض

معامالت وأرصدة)ب(

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي على أساس أسعـار الصـرف السائدة في تاریخ یتم تحویل

تحویلتلك المعامالت. یتم قید أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة من 

ساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نھایة ى أالموجودات والمطلوبات النقدیة الممسوكة بالعملة األجنبیة عل

الفترة ضمن قائمة الدخل.

(ج) شركات المجموعة

التابعة إلى اللایر السعودي كبند األجنبیة تدرج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن تحویل القوائم المالیة للشركات 

.ساھمینمنفصل ضمن حقوق الم

بسعر الصرف في تاریخ المعاملة.األجنبیةزمیلةالوتابعة الشركات الاألرباح المستلمة من توزیعات یتم تحویل 

نقد وما یماثلھ٦-٢

یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى عالیة السیولة قصیرة األجل التي 

تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ الشراء.

ذمم مدینة ٧-٢

تظھر الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم عمل مخصص 

لدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن المجموعة من تحصیل جمیع مقابل ا

تم إثبات ھذا المخصص في قائمة الدخل ضمن "مصاریف دینة.المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة للذمم الم

عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في بیع وتسویق". 

في  "مصاریف بیع وتسویق"تحصیلھا. تقید مبالغ الذمم المدینة التي تم شطبھا والتي استردت الحقاً بقید دائن على 

قائمة الدخل.

مخزون٨-٢

متوسط طریقة الیقید المخزون على أساس التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. تحدد التكلفة على أساس 

غیر المباشرة.االنتاجوالعمالة وتكالیف ألولیةالمواد تكلفة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاھزة على 
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ومعدات مصانعوممتلكات ٩-٢

ما عدا إنشاءات تحت التنفیذ التي ،ة بعد خصم االستھالك المتراكموالمعدات بالتكلف مصانعتظھر الممتلكات وال

تظھر بالتكلفة. ال یتم استھالك األراضي. یحمل االستھالك على قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابت وذلك 

لھا.ةالمقدر ةاإلنتاجیاألعمارلتوزیع تكلفة تلك الموجودات على مدى 

والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتقید في قائمة الدخل.  المكاسبتحدد 

 قائمةالصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل على مصاریفتقید 

  .اي تم استبدالھتالالموجوداتیتم رسملة التجدیدات والتحسینات الھامة، إن وجدت، ویتم استبعاد عند تكبدھا. الدخل

نفقات مؤجلة ١٠-٢

للفترة الجاریة بینما یتم رسملة تلك النفقات التي قائمة الدخلتقید النفقات التي لیس لھا منافع مستقبلیة كمصاریف في 

تتألف النفقات المؤجلة، والتي تظھر ضمن "موجودات غیر ملموسة" في قائمة یستفاد منھا في الفترات المستقبلیة. 

المركز المالي، من بعض تكالیف اإلنشاء غیر المباشرة ومصاریف ما قبل التشغیل ویتم إطفاؤھا على فترات ال 

تتجاوز سبع سنوات.

في قیمة الموجودات غیر المتداولةالھبوط١١-٢

األحداثیتم مراجعة قیمة الموجودات غیر المتداولة فیما یتعلق بالخسائر الناتجة عن الھبوط في قیمتھا عندما تشیر 

أو التغیر في الظروف الى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم قید الخسارة الناتجة عن الھبوط في 

ریة عن القیمة القابلة لالسترداد، وھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة، والتي تمثل زیادة في القیمة الدفت

قیمة االستخدام، أیھما أعلى. لغرض تقدیر الھبوط یتم تجمیع الموجودات ألدنى حد ممكن بحیث یمكن التعرف على 

راجعة الموجودات غیر م في تاریخ كل فترة مالیةالتدفقات النقدیة لھا بشكل منفصل (وحدات مدرة للنقد). یتم

وإذا ما تم الحقاً .، التي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوطالشھرةالمتداولة، بخالف 

مدرة للنقد إلى القیمة الحدات الوھبوط في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو عكس قید خسارة ال

قدرة لھ، على أال تزید عن القیمة الدفتریة فیما لو لم یتم إثبات خسارة الھبوط في قیمة المعدلة القابلة لالسترداد الم

ذلك األصل أو الوحدات المدرة للنقد في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس قید خسارة الھبوط في القیمة فوراً 

.الشھرةكإیرادات في قائمة الدخل. ال یتم عكس قید خسارة الھبوط في قیمة 

القروض ١٢-٢

االنشاء أو و باالقتناءالتي ترتبط مباشرة بعد خصم تكالیف معاملة القرض، تقید القروض بالمتحصالت المستلمة

كجزء من ھذه الموجودات. یتم قید تكالیف القروض األخرى على قائمة ویتم رسملتھاإنتاج الموجودات المؤھلة 

الدخل.

مستحقات ذمم دائنة و١٣-٢

تم إصدار فواتیر بموجبھا إلى تقید مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواء 

.المجموعة أو ال
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والضریبةالزكـاة ١٤-٢

مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة"). نظمةلزكاة وفقا أللتخضع الشركة 

على قائمة الدخل. یتم قید التابعة الشركة وعن حصصھا في الشركات السعودیة  علىالزكاة مخصص یتم اثبات

مبالغ الزكاة اإلضافیة التي تستحق بموجب التسویات النھائیة، إن وجدت، عندما یتم الربط علیھا وتحدیدھا.

غیر مقیمة أطراف باستقطاع الضریبة المستحقة عن بعض المعامالت مع التابعة السعودیة وشركاتھاتقوم الشركة 

للشركاء األجانب في الشركات السعودیة التابعةالمدفوعةاألرباح توزیعات في المملكة العربیة السعودیة بما في ذلك 

وفقاً لنظام ضریبة الدخل السعودي.في المملكة العربیة السعودیة

تحمل ھذه الضرائب على قائمة وبھاالتابعة لضریبة الدخل في البالد التي تعمل األجنبیة تخضع بعض الشركات 

الدخل.

تقید ضریبة الدخل المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة الھامة بین صافي الدخل الضریبي وصافي الدخل 

المحاسبي خالل الفترة التي تنشأ فیھا ھذه الفروقات، ویتم تعدیلھا عندما یتم عكس ھذه الفروقات. تحدد ضریبة 

ومن المتوقع تطبیقھا عند تحقیق قائمة المركز الماليتخدام شرائح الضریبة المطبقة في تاریخ الدخل المؤجلة باس

موجودات ضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة مطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة. 

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة١٥-٢

بموجب شروط نظام العمل التابعة تستحق مكافأة نھایة الخدمة للموظفین العاملین في الشركة والشركات السعودیة 

.في قائمة الدخلل السعودي وتقید والعما

وذلك طبقاً لقوانین مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ومزایا أخرى بتكوین مخصص اً حالیالشركات األجنبیة التابعة تقوم

الدول التي تعمل بھا.  في العمل

اإلیرادات١٦-٢

وبعد وخصومات الكمیات تظھر االیرادات بالصافي بعد حسم الخصومات عندما یتم تسلیم المنتجات. المبیعاتتقید 

.المجموعةبین شركاتاستبعاد المبیعات 

وتسویق وعمومیة وإداریة مصاریف بیع١٧-٢

تشمل مصاریف البیع والتسویق والعمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تكون مرتبطة 

تسویق البیع والمصاریفالمحاسبة المتعارف علیھا. توزع ھذه التكالیف بین لمبادئبالتحدید بتكلفة اإلنتاج وفقاً 

.بطریقة منتظمةمر، نتاج، إن لزم األاإلداریة وتكالیف اإلعمومیة والو

توزیعات أرباح١٨-٢

في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل مساھمي الشركة.القوائم المالیةفي  توزیعات األرباحتقید 
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عقود إیجار تشغیلیة١٩-٢

.بھاالعقود المتعلقة قائمة الدخل على مدى فترة  فيعقود اإلیجار التشغیلیة یتم إثبات مصروف اإلیجار بموجب

احتیاطي نظامي٢٠-٢

إلىمن صافي الربح  ٪١٠یجب على الشركة أن تحولالسعودیة. وفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة 

إن .ھذا التحویل في نھایة السنة المالیةیتم من رأس المال.  ٪٥٠یعادل ھذا االحتیاطي  حتىاحتیاطي نظامي 

االحتیاطي النظامي في القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة یمثل االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي 

.حالیاً للتوزیع على المساھمین في الشركةمتاحغیر 

السھم(خسارة) یةربح٢١-٢

بتقسیم ٢٠١٤و ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في التسعةوالثالثةلفترتيالسھم (خسارة) ربحیةاحتسابیتم 

والبالغة تلك الفتراتفي  على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمةصافي الربح لتلك الفتراتوالربح من العملیات 

.سھم٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠

مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى-٣

ما یلي:٢٠١٥سبتمبر٣٠تتضمن مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى كما في 

 ٢٠١٤. قامت الشركة خالل دیسمبر ٢٠١٢ذمم مدینة من طرف ثالث مقابل بیع خمس قطع أراضي في عام

ملیون لایر سعودي. وفقاً لشروط إتفاقیة الشراء ٦٦٫٧بإعادة شراء جزء من قطعة أرض في مدینة جدة بمبلغ 

٥٦٫٣بمبلغ وإعادة جدولة الرصید المتبقي مع الطرف الثالث، تم تعدیل سعر الشراء مقابل الرصید المدین

. تحتفظ المجموعة بملكیة صكوك ثالث قطع من ٢٠١٥على دفعتین تستحق في عام ملیون لایر سعودي 

كرھن.٢٠١٢األراضي التي تم بیعھا في عام 

 إدارة ملیون لایر سعودي مدین من طرف ثالث وھو مضمون مقابل سندات إذنیة. تعتقد ١١٫٤رصید بمبلغ

المجموعة، بناًء على النصیحة المقدمة من مستشارھا القانوني، بأن ھذا الرصید قابل لالسترداد. وبناًء علیھ، لم 

.٢٠١٥یتم قید مخصص لھذا المبلغ في القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة لعام 

  وھو ٢٠٠٩ن شركة تأمین منذ عام ملیون لایر سعودي والذي یمثل جزء من مطالبة مدینة قائمة م١٥٫٠مبلغ ،

المبدئي لصالح المجموعة وقد التأمین ("الھیئة") تھیئة خالفات ومنازعامحل خالف وتقاضي. صدر قرار 

٢٠١٥سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتھیة في الھیئة قررتقامت شركة التأمین باالستئناف على ھذا القرار. 

ملیون لایر سعودي. وافق ١٥٫٠ ةودي مقابل كامل المطالبة البالغملیون لایر سع٧٫٥قیمة تسویة المبلغ ب

ھذه ملیون لایر سعودي مقابل ٧٫٥لغ بمبتم قید مخصص أعضاء مجلس اإلدارة على الحكم، وبناًء علیھ، 

.٥انظر أیضاً إیضاح رقم .٢٠١٥المطالبة ضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة لعام 
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معلومات عن القطاعات  - ٤

تعمل المجموعة بشكل أساسي في قطاعات األعمال التالیة:

تصنیع)أ(

.تجارة ونقل وأخرى)ب(

٢٠١٥سبتمبر٣٠ كما في حسب قطاعات األعمال أعالهالمختارةالمالیةلبعض المعلومات فیما یلي ملخص 

:ذلك التاریخأشھر المنتھیتین فيالتسعةولفترتي ٢٠١٤و

المجمـوعتجارة ونقل وأخرىالتصنیع

٥٢٠١

٤١٧٫٧٦٢٫١٢٥٤٥٫٨٦٢٫١٤٩٤٦٣٫٦٢٤٫٢٧٤المبیعات

)٦٩٫٦٥٦٫٢٤٢()٢١٫٧٤٤٫٩١٣()٤٧٫٩١١٫٣٢٩(الخسارةصافي 

١٫٥٧٧٫٠٢٦٫٩١١١٨١٫٣٣٧٫٣٩٢١٫٧٥٨٫٣٦٤٫٣٠٣مجموع الموجودات

٤٢٠١

٥٠٩٫٩٨١٫٧٢٠٧٩٫٧٧٣٫٦٤٤٥٨٩٫٧٥٥٫٣٦٤المبیعات

٢٢٫٩٦٦٫٧١٨)٧٫٧٥٣٫٨١٣(٣٠٫٧٢٠٫٥٣١صافي الربح (الخسارة)

١٫٥٤٧٫٩٤٣٫٩٩٠١٨٤٫٠٤٠٫٦٤٨١٫٧٣١٫٩٨٤٫٦٣٨مجموع الموجودات

فیما األخرى.الدولوبعض الخلیجي ودول مجلس التعاونتمارس المجموعة أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة 

ولفترتي ٢٠١٤و٢٠١٥سبتمبر٣٠الجغرافیة كما فيالمختارة حسب المناطقملخص لبعض المعلومات المالیة یلي 

:أشھر المنتھیتین في ذلك التاریخالتسعة

السعودیة

دول مجلس 

المجمـوعدول أخرىالتعاون الخلیجي

٥٢٠١

٤١٨٫٥٧٩٫٣٦١٣٢٫٦٩٢٫٢٧٨١٢٫٣٥٢٫٦٣٥٤٦٣٫٦٢٤٫٢٧٤المبیعات

موجودات غیر متداولة:

٩٠٤٫٦٢٣٫٣٣٦١٨٫٦١٩٫٥٩٧٨١٫٣٩٨٫٣٣٦١٫٠٠٤٫٦٤١٫٢٦٩ومعدات مصانعممتلكات و

١٧٫٥٧٧٫٥٩٣١٣٫٦١٤٫٤٠٠٨١٣٫٨٩٥٣٢٫٠٠٥٫٨٨٨موجودات غیر متداولة أخرى 

٤٢٠١

٥٤١٫٤٧٣٫٤٧٣٤٠٫٧٤١٫٥٧٨٧٫٥٤٠٫٣١٣٥٨٩٫٧٥٥٫٣٦٤المبیعات

موجودات غیر متداولة:

٨٣٣٫٩٥٩٫٨٧٩٢٠٫١٥٨٫٨٤٠٧٣٫٣٦٤٫٦٢٢٩٢٧٫٤٨٣٫٣٤١ومعدات مصانعممتلكات و

١٣٫٦٥٩٫٦٩٩١٨٫١١٤٫٤٠٠٨٢٩٫٩٦٥٣٢٫٦٠٤٫٠٦٤موجودات غیر متداولة أخرى 
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أخرى، صافي ق ویبیع وتسو         -٥

بیع وتسویق

مخصص مقابل دیون مشكوك في تحصلیھا بعمل، قامت إدارة الشركة ٢٠١٥سبتمبر ٣٠خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي).٢٠١٤:٥٫٠ملیون لایر سعودي (٢٥٫٤بمبلغ 

أخرى، صافي

الثالثة أشھر تيلفتر

سبتمبر٣٠المنتھیة في 

أشھرالتسعة تيلفتر

سبتمبر٣٠المنتھیة في 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥    ٢٠١٤  ٢٠١٥إیضاح

-١٧٫٧٨٠٫٠٠٢-١١٧٫٧٨٠٫٠٠٢-٥مخصص مخزون متقادم

-٤٫٥٠٠٫٠٠٠-٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠-٥الھبوط في قیمة الشھرة

-٧٫٥٠٠٫٠٠٠-٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠مخصص ذمم مدینة من التأمین 

مخصص مقابل ذمم مدینة 

-٤٫٠٣٥٫٧٦٨-٤٫٠٣٥٫٧٦٨الجماركرسوم من 

)٥٨٣٫١١٠(٣٫٣٧٥٫١٠٩١٫١٨٨٫٠٩٤٤٫٨١٢٫٠٣٧أخرى

٥٨٣٫١١٠(٣٣٫١٩٠٫٨٧٩١٫١٨٨٫٠٩٤٣٨٫٦٢٧٫٨٠٧(

بإعادة ھیكلة استراتیجیة المبیعات ٢٠١٥سبتمبر ٣٠خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في قامت إدارة الشركة ١-٥

الجاھزة. قامت إدارة المجموعة المنتجاتوالتسویق لبعض شركاتھا التابعة السعودیة والتي نتجت عن إیقاف بعض 

مقابل مواد ٢٠١٥سبتمبر ٣٠ملیون لایر سعودي خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ١٧٫٧بقید مخصص بمبلغ 

القرار. لھذاجاھزة كنتیجة منتجاتأولیة و

األخذ بعین اإلعتبار اآلداء عد ب ٢٠١٥سبتمبر ٣٠خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في مجلس إدارة الشركة قرر٢-٥

. نتیجًة لذلك، التصفیةاالقتصادي واإلحتماالت المستقبلیة لشركتھا التابعة في دبي، إیقاف العملیات والبدء في عملیة 

مقابل المقیدة عند شراء ھذه ملیون لایر سعودي  ٤٫٥قامت إدارة المجموعة بقید خسارة ھبوط في قیمة الشھرة بمبلغ 

.التصفیةأن ینتج ربح أو خسارة جوھریة عند استكمال عملیة المجموعةتتوقع إدارة ال . الشركة التابعة
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-١٤-

تعدیل أرقام المقارنة  -٦

، قامت المجموعة بتعدیل القوائم المالیة ٢٠١٤دیسمبر ٣١كما ھو مبین في القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

تسجیل بعض التكالیف والمصاریف والنفقات المالیة والدفعات إلى موردین الموحدة للسنوات السابقة نتیجة ألخطاء 

وقروض قصیرة األجل. نتیجة لذلك، نتج ھذا عن تعدیل األرباح المبقاة والمدفوعات المقدمة والذمم المدینة األخرى 

٣١قة كما في والمعدات والقروض قصیرة األجل باإلضافة إلى األرصدة األخرى ذات العال مصانعوالممتلكات وال

سبتمبر٣٠و٢٠١٤ینایر ١نة للفترة كما في . إن األثر الناتج عن ھذه التعدیالت في أرقام المقار٢٠١٣دیسمبر 

تتلخص كم یلي:٢٠١٤

٢٠١٤ینایر ١كما في 

ینایر ١الرصید كما في 
التعدیلقبل التعدیل٢٠١٤

ینایر ١الرصید كما في 
بعد التعدیل ٢٠١٤

٢٢٧٫١٤٠٫٣٢٤)٢٧٫٨٥٥٫٩٩٢(٢٥٤٫٩٩٦٫٣١٦*مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى

٩٢٦٫٣٠٥٫٦٤٠٤٫٨٦٥٫٨٩١٩٣١٫١٧١٫٥٣١*ومعدات مصانعممتلكات و

٤٦٥٫٩٩٦٫٦٤٦١٩٫٩٢٧٫٥٣٠٤٨٥٫٩٢٤٫١٧٦*قروض قصیرة األجل

٢٢٫٠٨٨٫٦٩٢)١٧٣٫٦٩٥(٢٢٫٢٦٢٫٣٨٧*مستحقات ومطلوبات أخرى

٦٣٫٧٤٢٫١٣٧)٤٫٢٧٤٫٣٩٣(٦٨٫٠١٦٫٥٣٠نظامياحتیاطي 

١٩٥٫٤٣٧٫٩٠٦)٣٨٫٤٦٩٫٥٤٣(٢٣٣٫٩٠٧٫٤٤٩أرباح مبقاة

وتم شرح ٢٠١٤لتتوافق مع طریقة العرض لعام ٢٠١٣دیسمبر ٣١* تم إعادة تصنیف بعض األرصدة كما في 

دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في )٢٢إعادة التصنیف بالتفصیل في إیضاحات القوائم المالیة الموحدة (إیضاح رقم 

٢٠١٤.

٢٠١٤سبتمبر٠٣كما في 

سبتمبر٣٠الرصید كما في 

التعدیلقبل التعدیل٢٠١٤

سبتمبر٣٠الرصید كما في 

بعد التعدیل ٢٠١٤

٢٣٣٫٧٣٤٫١٦٣)٢٧٫٨٥٥٫٩٩٢(٢٦١٫٥٩٠٫١٥٥*مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى

٩٢٢٫٦١٧٫٤٥٠٤٫٨٦٥٫٨٩١٩٢٧٫٤٨٣٫٣٤١*ومعدات مصانعممتلكات و

٣٧٠٫١٨٩٫٤٦٢١٩٫٩٢٧٫٥٣٠٣٩٠٫١١٦٫٩٩٢*قروض قصیرة األجل

٣٨٫٧٦٤٫٨٣٦)١٧٣٫٦٩٥(٣٨٫٩٣٨٫٥٣١*مستحقات ومطلوبات أخرى

٦٣٫٧٤٢٫١٣٦)٤٫٢٧٤٫٣٩٤(٦٨٫٠١٦٫٥٣٠احتیاطي نظامي

١٤٣٫٤٠٤٫٦٢٤)٣٨٫٤٦٩٫٥٤٢(١٨١٫٨٧٤٫١٦٦أرباح مبقاة

فیما یتعلق بالمبالغ المعاد تصنیفھا.٧* انظر إیضاح رقم 



وشركاتھا التابعةالشركة السعودیة لصناعة الورق
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة
(غیر مراجعة)٢٠١٥سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 

)ما لم یذكر غیر ذلكباللایر السعوديجمیع المبالغ (

-١٥-

إعادة تصنیف-٧

مع طریقة بشكل رئیسي لكي تتوافق ٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في التالیة المعلومات المالیة المقارنة تم إعادة تصنیف 

  .٢٠١٤دیسمبر٣١في القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في عرضال

الرصید قبل 

إعادة التصنیفإعادة التصنیف

الرصید بعد 

إعادة التصنیف 

١٣٫٠٧٢٫٣٨٨)١١٫٨٧٥٫٠٠٠(٢٤٫٩٤٧٫٣٨٨استثمارات متاحة للبیع

٢٥٤٫٩١٣٫٧٣٩٦٫٦٧٦٫٤١٦٢٦١٫٥٩٠٫١٥٥خرى *أمدفوعات مقدمة وذمم مدینة 

٩٠٣٫٦٦٥٫٨٣٣١٨٫٩٥١٫٦١٧٩٢٢٫٦١٧٫٤٥٠ومعدات * مصانعممتلكات و

٣٦٧٫٧٣٦٫٤٢٩٢٫٤٥٣٫٠٣٣٣٧٠٫١٨٩٫٤٦٢قصیرة األجل *قروض 

مطلوبات مقابل تسھیالت إعادة 

٩٠٫٩٥٩٫٢٤٦٩٠٫٩٥٩٫٢٤٦-خطاب اعتمادتمویل 

١٢٧٫٠٥٣٫٢٦٨)٩٠٫٩٥٩٫٢٤٦(٢١٨٫٠١٢٫٥١٤ذمم دائنة

٢٨٫٠٤٨٫٠٦٨١٠٫٨٩٠٫٤٦٣٣٨٫٩٣٨٫٥٣١خرى *أمستحقات ومطلوبات 

٦٫٣٢٩٫٦٣٧٤٠٩٫٥٣٧٦٫٧٣٩٫١٧٤زكاة مستحقة

فیما یتعلق بالمبالغ المعدلة. ٦* انظر إیضاح رقم 

مطلوبات محتملة وارتباطات-٨

ملیون لایر ٩٫٣ بمبلغمحتملة عن ضمانات بنكیة صدرت في سیاق األعمال العادیة مطلوباتالمجموعة لدى (أ)

.ملیون لایر سعودي)٢٠١٤:٩٫٣( ٢٠١٥سبتمبر٣٠سعودي كما في 

١٥مبلغ  ٢٠١٥سبتمبر٣٠لم یتم تكبدھا حتى وبلغت النفقات الرأسمالیة التي تعاقدت علیھا المجموعة )(ب

.ملیون لایر سعودي)٢٠١٤:١٧(ملیون لایر سعودي تقریباً 


