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تقريـر فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

   المساهمون / السادة 
الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(
المملكة العربية السعودية  -ام الدم

 مقدمة
شار لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة للشركة السعودية لصناعة الورق )"الشركة"( والشركات التابعة لها )ي

ح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، للرب القوائم األولية الموحدة الموجزةو، 2222 مارس 31إليهم مجتمعين باسم "المجموعة"( كما في 
ملخص بالسياسات واإليضاحات، بما في ذلك في ذلك التاريخ ة أشهر المنتهي الثالثةلفترة  والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية

مالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار ال القوائمهذه وعرض المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد 
المالية  القوائم"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه  34المحاسبة الدولي رقم 

 األولية الموجزة استناداً إلى فحصنا.

 نطاق الفحص
( "فحص المعلومات المالية األولية 2412لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم )ية، باستثناء ما تم ذكره في الفقرة التال

المالية األولية من توجيه استفسارات بشكل  القوائمالمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص 
ن عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير لألشخاص المسؤولي يأساس

كننا من الوصول في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن يم
 نعلم بجميع األمور المهمة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة. وعليه، فلن نبدي رأي مراجعة.إلى تأكيد بأننا س

 أساس اإلستنتاج المتحفظ
، تم استناًدا إلى نتائج هذا التقييم .2212ديسمبر 31فيكما نخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة تقييم إلبإجراء اإلدارة  قامت (1

. 2212ديسمبر  31المنتهية في السنة الذمم المدينة التجارية خالل قيمة مليون لاير سعودي من مخصص انخفاض  3114غ عكس مبل
وفقا لمتطلبات المعيار  2212ديسمبر  31حيث أن إدارة الشركة لم تقم بتقييم االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 

" األدوات المالية" ولم تقم بإظهار أثر النتائج، إن وجدت، في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة  2قم الدولي للتقرير المالي ر
أي هناك تحديد ما إذا كان  لم نتمكن من، لذا . 2212يناير  1والخسائر المتراكمة للمجموعة كما في  2212ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

.2212 مارس 31المنتهية في فترة العلى نتائج و 2212يناير  1في متراكمة ذات الصلة للمجموعة كما لخسائر اللضرورية  تسوية

باعت المجموعة إحدى شركاتها التابعة، الشركة المغربية وبناًء على " اتفاقية التعهد بالبيع"،  ،2212ديسمبر  31المنتهية في خالل السنة  (2
( 5للتقرير المالي رقم ) الدولي المعياربموجب متطلبات  لبيعبغرض ا بهامحتفظ  ةكشركسابقاً  الورق، والتي قد تم تصنيفها لصناعة

، بلغ رصيد الذمم 2222 مارس 31(. كما في 1)إيضاح غير المستمرة"  والعمليات لبيعبغرض ا بهامحتفظ  متداولة غيرموجودات "
أنه تم نقل ملكية ب اً علم ،فحصناودي، والتي لم يتم استالمها حتى تاريخ تقريرمليون لاير سع 1316المدينة مقابل بيع الشركة التابعة مبلغ 

إدارة الشركة دعوى قضائية إللغاء اتفاقية البيع وأجرت مصادرة أقامت  الشركة إلى المشتري الجديد وفقاً لما صرحت به اإلدارة.
كانت هذه اإلجراءات القانونية ال تزال سارية. لم نتمكن في هذه ، فحصناتاريخ تقرير ب .الورق لصناعةالشركة المغربية  احترازية لمصنع

.هذا الشأنتحفظنا في فحصنا ب فقد، وعليهالمرحلة من تقييم قابلية استرداد رصيد الذمم المدينة / االستثمار. 

 11412: 2212ديسمبر  31) 2212ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  27147تكبدت المجموعة خسائر بمبلغ  (3
 13612:  2212ديسمبر  31) 2212ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  1112 بلغت الخسائر المتراكمة مبلغمليون لاير سعودي( و

يتم لم  يهبناًء علو 2212ديسمبر  31والمعدات كما في  واآلالت. أجرت إدارة الشركة تقييم انخفاض قيمة الممتلكات (مليون لاير سعودي
ون لاير سعودي(. يتضمن ملي 615: 2212ديسمبر  31) 2212ديسمبر  31المنتهية في االعتراف بخسارة انخفاض القيمة خالل السنة 

، الخصممعدالت ، النمو النهائيةت ال، معدلنمو السنويةت اال، معدألسعار، امتعلقة بحجم المبيعات المستقبليةفتراضات الهذا التقييم اإل
على نجاح العمليات المستقبلية  جوهرياً فتراضات اعتماًدا ى ذات الصلة. تعتمد نتيجة هذه اإلخرألالقابلة للتحقق والعوامل اصافي القيمة 

 .وظروف السوق وفًقا لتقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل



)تتمة( تقريـر فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

   المساهمون / السادة 
الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(
المملكة العربية السعودية  -الدمام 

  اإلستنتاج المتحفظ

المالية األولية الموجزة لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم باستثناء األمور المشار إليها في الفقرة السابقة، و، استناداً إلى فحصنا
 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 التأكد الجوهري المتعلق باإلستمرارية عدم
تجاوزت  قدالمطلوبات المتداولة للمجموعة  أن إلى والذي يشيرة الموجزة هذه القوائم المالية األولية الموحد حول 1 ايضاح رقمإلى  االنتباهنلفت 

إلى  لذلكمليون لاير سعودي( حيث يرجع السبب الرئيسي  12213: 2212ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 16212موجوداتها المتداولة بمبلغ 
مليون لاير سعودي  12216مليون لاير سعودي و 12312بالغة القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض متوسطة وطويلة األجل ال

مليون لاير سعودي على التوالي(. باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة لم  22616مليون لاير سعودي و 142: 2212ديسمبر  31على التوالي )
 2222 مارس 31مليون لاير سعودي كما في  2717بالغة تقم بااللتزام ببعض التعهدات المالية للقروض كما لم تلتزم بسداد األقساط المستحقة ال

. تقوم المجموعة حالياً بمفاوضات حول إعادة هيكلة القروض وذلك سعيا منها لإللتزام مليون لاير سعودي( 1212: 2212ديسمبر  31)
. باإلضافة القريبعهدات المالية في المستقبل بالتعهدات المالية. تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تنجح في إعادة هيكلة القروض وااللتزام بالت

إلى ذلك تنوي إدارة المجموعة تجديد القروض قصيرة األجل. كما تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تتمكن من تجديد القروض قصيرة األجل 
وفقا لمبدأ االستمرارية وقد تم تصنيف  الموجزةاألولية الموحدة الدوارة حسب الممارسات السابقة لها. وعليه، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية 

 القروض طبقا للشروط األصلية للسداد. لم نقم بتعديل استنتاج فحصنا فيما يتعلق بهذا األمر.

 لفت انتباه
ت بالتعاقد مع مستشار قامقد  اإلدارة يشير إلى أني ذالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة وال حول 4 نلفت اإلنتباه إلى إيضاح رقم

 قيمتها والتي تبلغ 2212ديسمبر  31كما في خارجي لتقييم انخفاض قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات 
غير المستخدمة الموجودات  نخفاض قيمةالمطلوبة الخسارة ال توصلت اإلدارة إلى أن. بناء على نتائج هذا التقييم، سعوديمليون لاير  4317

مليون لاير سعودي(. تقوم اإلدارة حالًيا بتقييم الخطط  3612: 2212ديسمبر  31) 2212ديسمبر  31في كما مليون لاير سعودي  312 تبلغ
مة وعليه، فإن القيالبديلة إلستخدام لهذه الموجودات. تعتقد اإلدارة أن هذه الموجودات لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة 

  .2222 مارس 31تتعدى قيمتها القابلة لإلسترداد كما في  لن الدفترية لمثل هذه الموجودات
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 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

    0202مارس  13في كما 
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 إيضاح 
  0202 مارس 13

 )غير مدققة(
  2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  
    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 026,336,400 032,113,113 4 ومعدات آالتممتلكات، 

 60,958,306 30,012,081  موجودات غير ملموسة

 26,252,073 31,010,013  إستثمار في شركة زميلة

 059,442,566 000,102,133  مجموع الموجودات غير المتداولة

    

    موجودات متداولة

 98,466,644 30,303,320  مخزون

 637,872,405 300,000,353 5 تجاريةذمم مدينة 

 37,806,832 00,050,000  وموجودات أخرىدفعات، ومدفوعات مقدمة 

 66,858,334 31,133,810  نقد وما في حكمه

 277,364,775 080,110,331  مجموع الموجودات المتداولة

 835,747,275 101,133,000  الموجودات  مجموع

    

    والمطلوبات حقوق الملكية

    حقوق الملكية

 82,666,666 10,222,222 6 رأس المال

 (7,475,099) (3,305,010)  إحتياطيات أخرى

 (66,966,060) (32,305,003)  خسائر متراكمة

 72,722,760 31,088,303  عائدة إلى مساهمي الشركة حقوق ملكية

 6,222,395 3,313,522  حصص غير مسيطرة

 73,845,686 30,082,003  مجموع حقوق الملكية

    

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة

 359,924,347 130,080,355 0 طويلة االجلمتوسطة وقروض 

 68,929,657 02,008,230  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 7,508,493 0,302,120  الجزء غير المتداول -مطلوبات عقود اإليجار 

 390,226,897 023,033,233  متداولةالمطلوبات غير ال مجموع 

    

    مطلوبات متداولة

   646,622,578 301,110,101 0 االجل قصيرةقروض 

   260,026,709   388,058,000 0 الجزء المتداول -األجل طويلة قروض  متوسطة و

 08,067,206   30,133,310  ذمم دائنة تجارية

 42,584,796 05,308,825  ومطلوبات أخرى  ةمستحقمصاريف 

 60,269,080 33,055,003  زكاة مخصص 

 525,663 513,033  الجزء المتداول -مطلوبات عقود اإليجار 

 475,596,687 050,100,120  متداولةالمطلوبات ال مجموع 

 906,962,694 850,013,133  المطلوبات مجموع
    

 835,747,275 101,133,000  حقوق الملكية والمطلوبات  مجموع

    

 

 .2222 مايو  31من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بتاريخ تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
     

عبدالحميد البشريبن  يسري  خالد وليد أبو هنا  فهد بن محمد الداود  

ي التنفيذيالرئيس المال  رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  
      

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.



 الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

األولية الموحدة الموجزة اآلخر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  

0202مارس  13في  ةأشهر المنتهيالثالثة  ةلفتر  

 

- 4 - 

 

 

 

 

 
 ايوم  31من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بتاريخ تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

2222. 
     

عبدالحميد البشريبن  يسري  خالد وليد أبو هنا  فهد بن محمد الداود  

 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي
      

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 

 إيضاح
 0202مارس  13

 )غير مدققة(

 2212مارس  31 

 )غير مدققة(

 ()بالرياالت السعودية  

 655,663,237  305,830,321 7 االيرادات 

 (636,672,986)  (320,332,550)  تكلفة االيرادات

  25,636,347  03,301,503  مجمل الربح

     

 (62,330,959)  (32,331,318)  إداريةو عمومية مصاريف

 (63,980,537)  (30,818,308)  مصاريف بيع وتوزيع

 30,660,852  (3,850,302) 5 التجارية قيمة الذمم المدينةمخصص انخفاض رد ( / المحمل)

 34,863,864  30,151,003  ربح التشغيل   

     

 (66,793,606)        (1,208,005) 7 مصاريف تمويلية

 736,666  811,838  زميلةحصة من ربح شركة ال

 6,766,795  (1,233,300)  أخرى، صافي ( / إيراداتمصاريف)

  25,506,528          1,331,008  قبل الزكاة  ربحالصافي 

     

 (2,689,376)  (0,013,203)  الزكاة 

  23,403,658  3,030,583   للفترةالربح  صافي 

     

     الدخل الشامل اآلخر:)الخسارة( / 

:الخسارة  ربح أوالإعادة تصنيفها إلى  قد يتمبنود       

 577,600  (102,012)  عن عمليات خارجية وأخرى فروق ترجمة عمالت أجنبية

 577,600  (102,012)   خر للفترةالدخل الشامل األ/ )الخسارة( 

 24,646,325  850,353   للفترةالدخل الشامل  مجموع 

     
      العائد إلى: الربحصافي 

  23,367,058         3,255,185  مالك الشركة
 645,566  302,510  حصص غير مسيطرة

  23,403,658         3,030,583  للفترة الربح  صافي 

     
     العائد إلى : مجموع الدخل الشامل

  23,984,925         300,203  مالك الشركة
 645,566  12,332  حصص غير مسيطرة

  24,646,325         850,353   للفترةالدخل الشامل  مجموع 

     
     في الشركة : المساهمين)بالرياالت السعودية( العائدة إلى  السهم ربحية
 2553  2133 9 ضمخفالساسي والسهم األ ربحية

     
     



 

 

  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

األولية الموحدة الموجزةالملكية قائمة التغيرات في حقوق   

0202مارس  13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة   
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لمساهمي الشركة حقوق الملكية العائدة     

 المجموع خسائر متراكمة احتياطيات أخرى رأس المال 
غير  حصص

 مسيطرة
 اجمالي 

الملكيةحقوق   
 )بالرياالت السعودية( 

       

كما ظهر سابقا   - 2212يناير  1في  كما  245,666,666 (9,667,728) (663,905,796) 633,620,486  5,425,086 639,452,696 

كات وآالت ومعداتممتل تعديل  - - (33,652,565) (33,652,565) - (33,652,565) 

معدل - 2212يناير  1في  كما  245,666,666 (9,667,728) (630,869,280) 88,873,875 5,425,086 665,388,005 

       

الفترةصافي ربح   - - 23,367,058 23,367,058 645,566 23,403,658 

ةللفتر الدخل الشامل اآلخر  - 577,600 - 577,600 - 577,600 

 24,646,325 645,566    23,984,925 23,367,058 577,600 - مجموع الدخل الشامل للفترة

)غير مدققة(  -2212مارس  31 في كما  245,666,666 (7,536,503) (663,066,037) 623,909,966 5,576,686 628,438,886 

       

 73,845,686 6,222,395 72,722,760 (66,966,060) (7,475,099) 82,666,666  (ة)مدقق - 0202يناير  3في  كما

       

الفترةصافي ربح   - - 3,255,185 3,255,185 302,510 3,030,583 

للفترة خراألالدخل الشامل  / )الخسارة(  - (081,100) - (081,100) (32,080) (102,012) 

ترةللف )الخسارة( / الدخل الشامل مجموع  - (081,100) 3,255,185 300,203 12,332 850,353 

 (302,115) (302,115) - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

(ة)غير مدقق - 0202مارس  13 في كما  10,222,222 (3,305,010) (32,305,003) 31,088,303 3,313,522 30,082,003 

       

       

       

 
 
 

 
 .2222 مايو  31فقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بتاريخ تمت الموا

     

عبدالحميد البشريبن  يسري  خالد وليد أبو هنا  فهد بن محمد الداود  

مجلس اإلدارةرئيس   الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي  
      

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

 



 الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

األولية الموحدة الموجزة التدفقات النقدية قائمة   

0202مارس  13أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة    

 

- 0 - 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 0202مارس  13  

  )غير مدققة(
 2212مارس  31

 )غير مدققة(

(بالرياالت السعودية)    

     يةالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيل

 23,403,658  3,030,583  صافي ربح الفترة

     تعديالت عن: 

 62,446,248  30,030,085  آالت ومعداتإستهالك ممتلكات و

 (30,660,852)     3,850,303  )المحمل( / رد مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

 66,793,606  1,208,005    يةتمويل مصاريف

 -  1,522,222  م مدينة أخرىمخصص مقابل ذم

 2,689,376  0,013,203  مصروف زكاة

 309,972          108,830  إطفاء موجودات غير ملموسة

 (736,666)          (811,838)  الحصة من ربح شركة زميلة

 (266,666)          -  آالت ومعداتوربح بيع ممتلكات 

  6,673,824         3,000,021  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  13,300,200  64,696,792 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

  62,083,880       (0,300,003)  ذمم مدينة تجارية

 (3,870,745)       30,081,102  مخزون

 68,636,852  (32,310,010)  أخرىموجودات ومقدمة ومدفوعات  دفعات

 (0,346,590)       3,132,513  م دائنة تجاريةذم

  2,846,999         3,350,511  ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 39,536,297  10,055,013  النقد الناتج من عمليات التشغيل
     

 (66,075,732)  (8,303,310)  مدفوعة  مصاريف تمويلية

 -  (3,252,130)  مدفوعةزكاة 

 (400,826)  (000,550)  ية الخدمة للموظفين مدفوعةمكافأة نها

 20,397,034  00,830,803  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     

     اإلستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (6,769,976)  (0,101,080)  ممتلكات وآالت ومعداتشراء 

    -                    0,022,222  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

 224,947  -  ممتلكات وآالت ومعداتاستبعاد المتحصل من 

 (6,494,623)  052,530  اإلستثماريةاألنشطة )المستخدم في( / صافي النقد الناتج من 
     

     التمويليةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (863,266)  (121,022)  دفعات ايجار 

 (7,093,669)       (30,208,050)  في قروض قصيرة االجل، صافي التغير

 (69,402,436)     (0,125,018)  التغير في قروض متوسطة وطويلة االجل، صافي

 -  (302,115)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى ملكية غير المسيطرة

 (27,649,039)  (31,158,301)  التمويليةالمستخدم في األنشطة صافي النقد 
     

 (2,645,627)  3,323,310  صافي التغير في نقد وما في حكمه

 22,944,039  33,151,110  نقد وما في حكمه في بداية الفترة

 577,600  (010,010)  سعر الصرف أثر التغيرات في 

 26,270,777  31,133,810  نقد وما في حكمه في نهاية الفترة
     

    2 لتدفقات النقدية للمعلومات التكميلية ا
     

 

 مايو  31من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بتاريخ تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

2222. 
     

عبدالحميد البشريبن  يسري  خالد وليد أبو هنا  فهد بن محمد الداود  

المالي التنفيذيالرئيس   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  
      

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 0202مارس  13منتهية في لفترة الثالثة أشهر ال
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3

 

ربية السعودية بموجب السجل التجاري الشركة السعودية لصناعة الورق )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة الع
موزعة  سعودي مليون لاير 22(. يبلغ رأس مال الشركة 1224يونيو  22هـ ) 1415محرم  12الصادر بالدمام في  2252222141رقم 
 لاير سعودي لكل سهم. 12مليون سهم بقيمة  212على 

 

التي تعمل كل منها بموجب سجل تجاري منفرد، هي تصنيع لفات  إن األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( ،
 ورق المناديل وتحويل لفات ورق المناديل إلى مناديل الوجه والمطبخ والحمام وتجميع وفرز ونقل وكبس المخلفات الورقية.

 

 ة السعودية.، المملكة العربي7162-34326، مدينة الدمام 2، وحدة رقم 2522إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 
 

على توصية مجلس إدارة المجموعة بتخفيض  2212نوفمبر  4وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 
لاير سعودي وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة  2212221222لاير سعودي إلى  24512221222رأس مال الشركة من 
إلى   2415221222مة للشركة ودعم نموها المستقبلي. ونتيجة لذلك، فقد إنخفض إجمالي عدد أسهم الشركة من إلطفاء الخسائر المتراك

مليون لاير سعودي. بعد تخفيض رأس المال، أوصى  22وذلك عن طريق إلغاء أسهم، وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى  212221222
مليون لاير سعودي من أجل تعزيز المركز  152دار أسهم حقوق أولوية بقيمة مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إص

  المالي للمجموعة وتحسين السيولة واحتياجات رأس المال العامل.
 

 ،2222مارس  31في كما  .على فرضية أن المجموعة سوف تستمر كمنشأة مستمرةتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
مليون لاير  12213: 2212ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 16212المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ تجاوزت 

سعودي( حيث يرجع السبب الرئيسي لذلك إلى القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض متوسطة وطويلة األجل البالغة 
مليون  22616مليون لاير سعودي و 142: 2212ديسمبر  31يون لاير سعودي على التوالي )مل 12216مليون لاير سعودي و 12312

ساط لاير سعودي على التوالي(. باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة لم تقم بااللتزام ببعض التعهدات المالية للقروض كما لم تلتزم بسداد األق
. تقوم المجموعة مليون لاير سعودي( 1212: 2212ديسمبر  31) 2222مارس  31مليون لاير سعودي كما في  2717المستحقة البالغة 

 حالياً بمفاوضات حول إعادة هيكلة القروض وذلك سعيا منها لإللتزام بالتعهدات المالية. تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تنجح في إعادة
ضافة إلى ذلك تنوي إدارة المجموعة تجديد القروض قصيرة األجل. . باإلالقريبهيكلة القروض وااللتزام بالتعهدات المالية في المستقبل 

كما تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تتمكن من تجديد القروض قصيرة األجل الدوارة حسب الممارسات السابقة لها. وعليه، فقد تم إعداد 
 .تصنيف القروض طبقا للشروط األصلية للسدادوفقا لمبدأ االستمرارية وقد تم  األولية الموحدة الموجزةهذه القوائم المالية 

 
 هيكل المجموعة: 3-3

 ، القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( كما هو مبين أدناه:المالية األولية الموحدة الموجزة تتضمن القوائم 

 الشركة التابعة

 

 بلد التأسيس

 نسبة الملكية 

 الفعلية

 مارس   

0202 

 ديسمبر

2212 

 ٪122 ٪322 السعودية الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 ٪122 ٪322 السعودية الشركة السعودية لتحويل الورق 

 ٪122 ٪322 السعودية  الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

 ٪122 ٪322 اإلمارات العربية المتحدة شركة المدار لتجارة الورق )المدار(

 ٪122 ٪322 المغرب ركة المدار لتجارة الورقش

 ٪122 ٪322 األردن شركة المدار لتجارة الورق

 ٪122 ٪322 األردن شركة األردنية السعودية لتحويل الورق

 ٪122 ٪322 الجزائر شركة المدار للورق

 ٪25 ٪58 الكويت شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور(
 

باعةت المجموعةة إحةدى شةركاتها التابعةة، الشةركة  وبنةاًء علةى " اتفاقيةة التعهةد بةالبيع"،  ،2212ديسةمبر  31فةي  المنتهيةة السنة لخال

خةالل فتةرة ضةمن الةدفعات المقدمةة والمةدفوعات وموجةودات أخةرى. بيةع الرصيد الذمم المدينة مقابةل  تم عرضالمغربية لصناعة الورق، 

بنةاء علةى  الةذمم المدينةةمليون لاير سةعودي مقابةل  315 بتكوين مخصص بمبلغقامت الشركة  ،2222مارس  31ة أشهر المنتهية في الثالث

بغةرض  بهامحةتفظ لةم يةتم تصةنيفها "كشةركة المةدار لتجةارة الةورق )المةدار(، األخرى الشركة التابعة أما  توصية مجلس إدارة الشركة.

  .لشركة التابعةلتغييرات في خطة بيع انتيجة ل 2212ديسمبر  31كما في  "لبيعا



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 0202مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

- 9 - 

 

 
 أسس اإلعداد - 0
 قائمة االلتزام 0-3

 34 وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2222مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات  ال تتضمن القوائم ." التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية

السنوية للمجموعة الموحدة السنوية، لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية  الموحدة واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية
 .2212ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ية الموحدة الموجزةإعداد القوائم المالية األول  0-0

قياس للالمعايير الدولية للتقرير المالي  تتطلبه فيما عدا ماالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية هذه تم إعداد 
في إعداد  تلك المطبقةتتسق مع زة الموج إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة .أخرىبأسس 

 .2212ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة السنوية المالية  القوائم

 
التقديرات ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة لتقرير المالیلوفقاً للمعايير الدولية إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

هامة ومصادر المحاسبية الحكام ان هذه األ. المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ السياسات المحاسبية وتؤثر على  واالفتراضات التي قد
 .هي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة التقدير الرئيسية

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  0-1

 .رضلعاعملة و عةوللمجمالوظيفية لعملة ، وهو اوديلسعل ايارباللموجزة الموحدة ارض هذه القوائم المالية األولية عم ت
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة       - 1
 فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:      

 
 

 أساس التوحيد 1-3
 

(. تتحقق السيطرة عندما 6-6في إيضاح رقم )بالتفصيل لمجموعة كما ورد للية القوائم الما الموجزة،تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة 

 يكون للمجموعة:

 

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها. • 

 بها.نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر • 

 د االستثمار.القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائ• 
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث 

 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله. 
 

آت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنش

تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل 

المستثمر فيها  في الشركةعند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت  منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة

 تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي: السيطرة.لمنحها 

 

  حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين 

 ي حقوق التصويت اآلخرين أوالجهات األخرىحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحامل 

  .الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى 

  أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة

 ات المساهمين السابقة.التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماع

 

مجموعة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد ال

مستبعدة خالل الفترة في السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو ال

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه 

 سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( - األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

 0202مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة       - 1
 )تتمة( أساس التوحيد 1-3

 

وحقوق  الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركةإن قائمة 
 شركةلل الدخل الشاملبإستثناء  ،على مساهمي المجموعةبالكامل إن إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة موزع  .الملكية غير المسيطرة

 ."ناعة محارم الورق )الجذور(مصنع الجذور لص" التابعة
 

للشركات التابعة، متى تطلب ذلك، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك  األولية الموحدة الموجزة يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية
 .المستخدمة من قبل المجموعة

 

كية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق المل
 .المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد

 
 السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في  1-0

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

 اإلفصاح عنهوقد تم  2626يناير  6المعايير التي تسري اعتباًرا من لم يتم إصدار معايير جديدة ، ومع ذلك ، هناك عدد من التعديالت على 

 .لكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعةللمجموعة ،  الموحدةالمالية السنوية  القوائمفي 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات - 4

مليون لاير سعودي  213بمبلغ  ،2222مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةة فتر خاللثابتة  موجوداتاستحوذت المجموعة على  4-3
 .مليون لاير سعودي( 117: 2212مارس  31في  ةالمنتهي الفترة)
 

 بعقود إيجار المجموعة: ةالمتعلق ةحق استخدام التاليأصول والمعدات  تتضمن الممتلكات
 0202مارس  13 

 )غير مدققة(
 2212يناير 1

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 
   ستخدام إلحق ا اصول

 7,865,689 3,338,811 األراضي

 3,338,811 7,865,689 

 

 العاملة قيمة المصنع واآلالت انخفاض 4-0

لم يتم االعتراف بخسارة  وعليه 2212ديسمبر  31أجرت إدارة الشركة تقييم انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في 
مليون لاير سعودي(. يتضمن هذا التقييم  615: 2212ديسمبر  31) 2212ديسمبر  31المنتهية في القيمة خالل السنة  انخفاض

الخصم، صافي القيمة معدالت اإلفتراضات المتعلقة بحجم المبيعات المستقبلية، األسعار، معدالت النمو السنوية، معدالت النمو النهائية، 
خرى ذات الصلة. تعتمد نتيجة هذه اإلفتراضات اعتماًدا جوهرياً على نجاح العمليات المستقبلية وظروف القابلة للتحقق والعوامل األ

تعتبر اإلدارة أن هذه االفتراضات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء خطة  .السوق وفًقا لتقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل
تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت  .رتها على تلبية هذه الخطط المستقبليةإعادة الهيكلة التشغيلية، وهي على ثقة من قد

 .سيتم استردادها من العمليات المستقبليةوالمعدات 
 

 انخفاض قيمة المصنع واآلالت غير المستخدمة 4-1

كما المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات  لتقييم انخفاض قيمة بعض الموجودات غير خارجياإلدارة بالتعاقد مع مستشار قامت 
خسارة ال توصلت اإلدارة إلى أن. بناء على نتائج هذا التقييم، سعوديمليون لاير  4317 قيمتها والتي تبلغ 2212ديسمبر  31في 

: 2212ديسمبر  31) 2212ديسمبر  31في كما مليون لاير سعودي  312 تبلغالموجودات غير المستخدمة  نخفاض قيمةالمطلوبة ال
مليون لاير سعودي(. تقوم اإلدارة حالًيا بتقييم الخطط البديلة إلستخدام لهذه الموجودات. تعتقد اإلدارة أن هذه الموجودات لديها  3612

لقابلة لإلسترداد تتعدى قيمتها ا لن القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه، فإن القيمة الدفترية لمثل هذه الموجودات
 .2222 مارس 31كما في 
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 ذمم مدينة تجارية - 8

 

 إيضاح

 0202مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 24650525592 003,331,208  ذمم مدينة تجارية

(66350965667) (325,510,033) 3-8 مخصص إنخفاض الذمم المدينة التجارية  

  300,000,353 63758725405 

 
 ما يلي:التجارية في إنخفاض الذمم المدينةمخصص على حركة ال تتمثل 8-3
 

 

 

 0202مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 639,736,365 321,082,333  الرصيد اإلفتتاحي

 5,756,666 3,850,302  المحمل على الفترة / السنة

 (3,059,594) -  طبش

 (37,642,064) -  عكس مخصص خالل الفترة / السنة

  325,510,033 663,096,667 

 
 القروض - 6

 قروض متوسطة وطويلة األجل  ( أ

 

 إيضاح

 0202مارس  13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 38,272,452 15,810,153 1-6 السعودي قروض صندوق التنمية الصناعية

 520,673,003 803,124,266 2-6 قروض بنوك تجارية 

  501,302,033 505,440,665 

 (260,026,709) (388,058,000)  اإلستحقاق المتداول من قروض طويلة االجل 

  130,080,355 359,924,347 
 

ومع ذلك ، تعتقد اإلدارة أن  .اقيات القروض الخاصة بهاللحفاظ على نسب مالية معينة لبعض اتف اتعهدتلم تلتزم المجموعة بمتطلبات ال

 .طويلة األجلالمتداول من قروضها المتوسطة والمجموعة ستنجح في إعادة هيكلة الجزء 

 

 (.مليون لاير سعودي 72213: 2212)مليون لاير سعودي  722هذه القروض البنكية مضمونة بسندات إذنية بمبلغ 

 

 .مليون لاير سعودي( 7513: 2212)مليون لاير سعودي  224 ة بعض القروض من بنوك تجارية مختلفة بمبلغ، تم إعادة هيكلالفترةخالل 
 

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  6-3

. تتطلب صندوق التنمية الصناعية السعودي من قبل الشركة وواحدة من شركاتها السعودية التابعةعليها من تم الحصول قروض في مثل تت

رباح األ اتتوزيعووضع قيود على حفاظ على بعض المستويات المالية لالتابعة لوتلك الشركة من الشركة  القرض تعهداتاتفاقيات ود بن

 السنوية.واإليجارات الرأسمالية  اريفالمصو

 

والمعدات  واآلالتكات برهن الممتل مضمونةوهي إال أنها محملة برسوم الحصول على القرض  مالية،ال تحمل هذه القروض أية نفقات 

 للقرض.لقيمة الدفترية بنفس ا التابعةوالشركة لشركة باالخاصة 
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 )تتمة( القروض - 6

 

 تجارية  بنوكقروض  6-0
تحمل وعامة  ساسي باللاير السعوديأبشكل  مقيمة هذه القروضإن .  من بنوك تجارية متعددة تسهيالت قروضعلى  المجموعةحصلت 

بناًء على جداول ، 2222 مارس 31. إن مجموع استحقاقات القروض القائمة في  عار السوق السائدةنفقات مالية على أساس أسب
 .  2226حتى و 2222 موزعة خالل عام، سداداتها

 
 

 ب( القروض قصيرة األجل

مد على معدل وتحمل بمصاريف مالية بأسعار السوق السائدة التي تعتتم الحصول على قروض قصيرة األجل من بنوك تجارية مختلفة 

 .الفائدة بين البنوك

 
 

 قطاعات التشغيل  - 3

 

 التقسيم القطاعي أساس  أ(

هذه األقسام تقدم منتجات وخدمات مختلفة، وتدار إن . م تقارير عنهادتق التي قطاعاتها يهو التالة، االستراتيجيةلدى المجموعة األقسام 

 ختلفة.تسويقية ممختلفة وأساليب  ألنها تتطلب تقنيات مستقلبشكل 

 

 2222 فيالحد الكمي للقطاعات الواجب تقديم تقارير عنها ستوفي إ والذيعنه  تقريريقدم عمليات كل قطاع  التالي يصفالملخص إن 

 .2212و

 

 العمليات  قطاعات مفصح عنها

 قوالور عجينة الورقشراء وتصنيع وتوزيع   . تصنيع

 لنفاياتجمع، فرز، نقل وضغط األوراق ا  .تجارة ونقل وأخرى

 

 االقل.على ربع سنة كل مرة الداخلية لكل قسم األدراة يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير 

 

عمليةات نقةل المةواد الخةام المعةاد تةدويرها وخةدمات التوزيةع  التكامةلويشةمل هةذا  القطةاعين.بةين كةال  التكامةلهناك مسةتويات متفاوتةة مةن 

 بحت. بين القطاعات على أساس تجاري االسعارتحديد المشتركة، على التوالي. يتم 

 

 ارير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 

 

خسةارة القطةاع قبةل الزكةاة لقيةاس األداء حيةث أن اإلدارة يةتم اسةتخدام  ادنةاه.موضحة يقدم تقرير عنه إن المعلومات المرتبطة بكل قطاع 

لمنشةتت األخةرى التةى تعمةل فةي نفةس مجةال مقارنةة بافي تقييم نتائج القطاعةات كةل علةى حةدة تعتقد أن هذه المعلومات هي االكثر أهمية 

 الصناعات.
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 )تتمة( قطاعات التشغيل   -3

 0202مارس  13المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة 

 )غير مدققة(

 
 الخاضعة للتقريرالقطاعات 

 

 االجمالى  تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

     

 380,338,300 8,100,150 330,113,030  ايرادات قطاعية

 (18,800,203) (0,220,821) (10,811,050)  ايرادات متبادلة بين القطاعات 

 305,830,321 0,100,301 303,553,102  إيرادات خارجية
     

 1,331,008 (1,030,038) 3,180,000  صافي الربح قبل الزكاة

 1,208,005 115,102 8,310,525  مصاريف تمويلية

 30,005,353 128,100 30,110,015  استهالك وإطفاء

 101,133,000 08,520,800 882,830,318  موجودات القطاع

 850,013,133 03,838,000 830,358,131  مطلوبات القطاع

     

)غير 0232مارس  13لمنتهية في اأشهر لفترة الثالثة 

 مدققة(

 
 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

 االجمالى  تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

 262,865,097  62,040,649  686,208,038  ايرادات قطاعية

 (47,962,456)  (0,542,542)  (46,208,869)  ايرادات متبادلة بين القطاعات 

 655,663,237  0,663,560  649,888,736  خارجية إيرادات
     

 25,506,528  2,703,679 22,789,356  صافي الربح قبل الزكاة

 66,793,606  382,929 66,386,332  مصاريف تمويلية

 62,968,626  564,078 62,284,442  استهالك وإطفاء

 6,636,723,667 56,899,678 878,734,829  ذات الصلة – موجودات القطاع

 862,293,667  74,626,993 929,202,234  مطلوبات القطاع

     

 المعلومات الجغرافية ج( 

المملكةة العربيةة السةعودية، وبعةض دول مجلةس تةتم فةى لي. ومةع ذلةك، فةإن العمليةات الرئيسةية دوتم إدارة أعمال المجموعة على أساس ت

 التعاون الخليجي وبعض البلدان األخرى.
 

 المعلومات الجغرافية تحلل إيرادات المجموعة والموجودات غير المتداولة وفقاً لبلد منشأ الشركة والبلدان األخرى . إن

   

 0202مارس  13 

 )غير مدققة(

 2212مارس  31

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( ايرادات
  638,746,227  310,201,803       المملكة العربية السعودية 

  66,862,839  32,201,810          ل مجلس التعاون الخليجى دو

  4,406,672  1,382,000            بلدان أخرى 

  655,663,237 305,830,321 االيراد الموحد

   موجودات غير متداولة 

 092,996,609  511,050,138       المملكة  العربية السعودية 

  36,207,606  15,103,183          عاون الخليجى دول مجلس الت

  9,297,880  32,313,300          بلدان أخرى 

 726,430,225 000,102,133 موجودات غير متداولة موحدة 
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 السهم ربحية - 5
بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للمساهمين العاديين  العائد الربحبتقسيم  الربحيتم احتساب نصيب السهم األساسي من 

  الفترةالقائمة خالل 
 كما يلي: الربحإن نصيب السهم من 

   

 0202مارس  13 

 )غير مدققة(

 2212مارس  31

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 
 23,367,058        3,255,185 صافي ربح الفترة )لاير سعودي(

 8,266,666  1,022,222 األسهم القائمة  المتوسط المرجح لعدد

 2553 2133 سعودي( )لاير من ربح الفترة ضالمخفواألساسي  نصيب السهم

 
 للتدفقات النقدية لمعلومات التكميليةا  - 2

 
 0202مارس  13 

 )غير مدققة(

 2212مارس  31

 )غير مدققة(

 

  (بالرياالت السعودية) 

  954045693 - أصول حق اإلستخدام
 

  
 

 
 اإللتزامات واإلرتباطات   - 32

االعمال تم إصدارها في سياق بنكية  ضماناتومستندية  اتاعتماد تتمثل فيمحتملة إلتزامات  المجموعة كان لدى ،2222مارس  31كما في 
: 2212سمبر دي 31مليون لاير سعودي ) 2153مليون لاير سعودي( و  1412: 2212ديسمبر  31مليون لاير سعودي )12 غبمبل االعتيادية

 .، على التوالي(مليون لاير سعودي 2153
 

 أحداث الحقة  - 33
 الشركةعلى الصعيد اإلقليمي مما تسبب في إضطراب األعمال واالقتصاديات. أعتبرت  (Covid-12) انتشر  فيروس كورونا الجديد -1

الياً التكهن بدقة باألثر المالي المحتمل ذلك كحدث الحق لتاريخ التقرير المالي ال يستوجب إجراء أية تعيالت مالية، ويصعب معه ح
للسنة المنتهية  األولية الموحدة الموجزةحالًيا بتقييم اآلثار المالية والتي ستنعكس ننتائجها على القوائم المالية  الشركة. تقوم الشركةعلى 
 .، إن وجدت2222 يونيو 32في 

 
تفاق على زيادة رأس المال المال، حيث تم اإللسابقة بشأن زيادة رأس قرر مجلس إدارة الشركة تعديل توصيته ا ،2222أبريل  22في  -2

 عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.سعودي مليون لاير  152بدالً من سعودي مليون لاير  122بمقدار 

 
 اعتماد القوائم المالية - 30

الموافق  2222مايو   31 بتاريخإلصدارها جلس اإلدارة من قبل مواعتمادها الموجزة الموحدة األولية القوائم المالية هذه على  الموافقةتم 
 .هـ1441 شوال 2
 
 




