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 إيضاح 
  0302 سبتمبر 03

 )غير مدققة(
  2323ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  
    الموجودات

    موجودات غير متداولة
  765,242,496 805,528,095 4 ومعدات آالتممتلكات، 

  27,072,021 00,900,062  موجودات غير ملموسة

 22,252,755 02,222,292  إستثمار في شركة زميلة

  604,467,055 850,559,380  مجموع الموجودات غير المتداولة

 
 

  

    موجودات متداولة
 025,270,529 98,888,823  مخزون

 005,629,471 226,209,555 7 تجاريةذمم مدينة 

 22,205,511 22,000,026  وموجودات أخرىدفعات، ومدفوعات مقدمة 

 07,522,942 65,002,289  نقد وما في حكمه

 262,422,917 080,002,550  مجموع الموجودات المتداولة

   556,565,022 905,223,902  الموجودات  مجموع

 
 

 
 

    والمطلوبات حقوق الملكية

    حقوق الملكية
 92,222,222 290,333,333 0 رأس المال

 129,575 009,585 00 إحتياطي نظامي

 (6,016,492) (8,228,660)  إحتياطيات أخرى

 2,965,509 06,553,065  أرباح مبقاه  

 59,062,257 022,382,860  عائدة إلى مساهمي الشركة حقوق ملكية

 0,441,052 2,335,805  حصص غير مسيطرة

 92,627,275 028,360,233  مجموع حقوق الملكية

 

 
  

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة
 166,240,170 060,836,289 6 طويلة االجلمتوسطة وقروض 

 05,205,526 25,308,300  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 5,255,565 6,509,952  الجزء غير المتداول -إلتزامات عقود اإليجار 

 190,115,927 055,052,268  متداولةالمطلوبات غير مجموع ال

 
 

 
 

    مطلوبات متداولة
 009,056,254 202,909,980 6 االجل قصيرةقروض 

 070,254,922 92,326,860 6 الجزء المتداول -األجل طويلة قروض متوسطة و

 65,596,960 68,028,000  ذمم دائنة تجارية

  42,555,210 05,639,626  ومطلوبات أخرى  ةمستحقمصاريف 

 04,226,560 28,826,999  زكاة مخصص 

 0,472,650 2,005,566  الجزء المتداول -إلتزامات عقود اإليجار 

   194,924,942 000,665,089  متداولةالمطلوبات مجموع ال

   556,262,567 500,325,502  المطلوبات مجموع

   556,565,022 905,223,902  حقوق الملكية والمطلوبات  مجموع

  

 .2321نوفمبر  8من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بتاريخ تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

     

     

البشري عبد العزيز عبدالحميد يسري  خالد وليد أبو هنا  عبدهللا عبدالرحمن الخراشي  
 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي
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  0302سبتمبر  03في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر
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 سبتمبر 03يناير إلى  2من  سبتمبر 03إلى  يوليو 2من   

                                                
 إيضاح

0302 
 )غير مدققة( 

2323 
 )غير مدققة(

0302 
 )غير مدققة( 

2323 
 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 402,516,627 222,623,562 024,259,266 222,562,532 8 ات يراداإل

 (292,751,721) (002,282,553) (57,452,520) (223,002,053)  اتيرادتكلفة اإل

 022,261,252 203,289,352 15,506,467 02,603,002  مجمل الربح

      

 (10,660,067) (00,253,655) (02,967,495) (22,383,303)  إداريةو عمومية مصاريف

 (19,726,669) (23,202,232) (00,500,694) (20,552,969)  مصاريف بيع وتوزيع

 (597,576) (505,052) (251,667) (2,868,825) 5 التجارية قيمة الذمم المدينة في نخفاضمخصص اإل

 45,299,192 26,806,300 07,567,625 6,000,552     العملياتربح 

      

 (27,517,451) (26,003,289) (5,140,645) (6,299,669) 8و 6 مصاريف تمويلية

 2,454,560 0,835,930 517,241 506,032  زميلةحصة من ربح شركة ال

 (5,746,941) (658,000) (2,175,422) 006,535  أخرى، صافي( مصاريفإيرادات )

 06,420,525 00,309,200 7,920,620 936,000  قبل الزكاة  الربحصافي 

 
     

 (5,060,552) (0,000,522) (0,597,577) (660,200)  الزكاة 

 9,242,245 09,528,629 4,027,546 020,233   للفترةالربح صافي 

      

      :ىخراأل ةالشامل/ )الخسارة( الدخل 

:الخسارة  ربح أوالإعادة تصنيفها إلى  لن يتمبنود        

خرالتغير في قيمة استثمارات من خالل الدخل الشامل اآل   065,026 - 2,252,803 - 

:الخسارة  ربح أوالإعادة تصنيفها إلى  قد يتمبنود        

 (554,226) (296,200) (255,750) (088,509)  عن عمليات خارجية وأخرى فروق ترجمة عمالت أجنبية

 (554,226) 955,095 (255,750) 22,055   للفترة ىخراأل ةالشامل )الخسارة(/ الدخل 

 5,166,220 03,532,325  1,525,267 082,255   للفترة الشاملالدخل مجموع 

      

       العائد إلى: الربحصافي 

 5,561,525 09,026,593 1,959,719 229,005  الشركةب المساهمون

 156,109 065,509 026,125 90,550  حصص غير مسيطرة

 9,242,245 09,528,629 4,027,546 020,233  للفترة الربح  صافي 

      

      العائد إلى : الشاملالدخل مجموع 

 5,244,522 03,005,629 1,522,151 262,925  الشركةب المساهمون

 120,220 066,095 025,592 90,809  حصص غير مسيطرة

 5,166,220 03,532,325 1,525,267 082,255   للفترة الشاملمجموع الدخل 

      

فةةةي  المسةةةاهمينالسةةةهم )بالريةةةاعت السةةةعودية( العائةةةدة إلةةةى  ربحيةةةة
      الشركة :

 2.74 2082 2.24 3032 . ضمخفالساسي والسهم األربحية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2321نوفمبر  8بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم

     

     

البشري عبد العزيز عبدالحميد يسري  خالد وليد أبو هنا  عبدهللا عبدالرحمن الخراشي  
 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي



 

 

  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

األولية الموحدة الموجزةالملكية قائمة التغيرات في حقوق   

0302سبتمبر  03أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة   

 

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 حتياطيات أخرىإ إحتياطي نظامي رأس المال 
( خسائر متراكمة)

 المجموع / أرباح مبقاه   
غير  حصص

 المجموع مسيطرة

 )بالرياالت السعودية( 
  

 51,947,290 0,222,157 52,522,526 (00,520,626) (5,457,655) - 92,222,222 )مدققة(  0303يناير  2في  كما

        

 9,242,245 156,109 5,561,525 5,561,525 - - - ربح الفترةصافي 

 (554,226) (77,005) (505,925) - (505,925) - - ى للفترةخرالشاملة األ الخسارة

 5,166,220 120,220 5,244,522 5,561,525 (505,925) - - للفترة الدخل الشامل/ )الخسارة(  مجموع

 (205,557) (205,557) - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 52,292,125 0,124,520 52,565,726 (2,915,555) (5,294,796) - 92,222,222 )غير مدققة(  -0303 سبتمبر 03 في كما

        

 92,627,275 0,441,052 59,062,257 2,965,509 (6,016,492) 129,575 92,222,222  )مدققة( - 0302يناير  2في  كما

        

 09,528,629 065,509 09,026,593 09,026,593 - - - الفترةصافي ربح 

 955,095 (0,202) 993,509 - 993,509 - - الشاملة األخرى للفترة (الخسارة)الدخل 

 03,532,325 066,095 03,005,629 09,026,593 993,509 - - الدخل الشامل للفترة مجموع

        معامالت مع المساهمين بصفتهم مالكين

 233,333,333 - 233,333,333 - - - 233,333,333 (1الزيادة في رأس المال )إيضاح 

 (8,228,220) - (8,228,220) (8,228,220) - - - تكلفة الزيادة في رأس المال

 (530,300) (530,300) - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 028,360,233 2,335,805 022,382,860 06,553,065 (8,228,660) 009,585 290,333,333 )غير مدققة( - 0302 سبتمبر 03 في كما

        

        

        

 
 

 .2321نوفمبر  8بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم

 

     

     

البشري عبد العزيز عبدالحميد يسري  خالد وليد أبو هنا  عبدهللا عبدالرحمن الخراشي  
التنفيذيالرئيس المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  

 



 الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

األولية الموحدة الموجزة التدفقات النقدية قائمة   

0302سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة    

 

 تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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  0302سبتمبر  03  
 مدققة()غير 

  2323سبتمبر  33
 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 9,242,245 09,528,629  صافي ربح الفترة

    تعديالت عن: 

 15,051,464 05,280,288  إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 27,517,451 26,003,289  مصاريف تمويلية 

 597,576 505,052  قيمة الذمم المدينة التجاريةفي  االنخفاض مخصص

 5,060,552 0,000,522  مصروف زكاة

 0,002,655 2,220,509  إطفاء موجودات غير ملموسة

 - (2,850,623)  رد مخصص مخزون بطئ الحركة

 (2,454,560) (0,835,930)  الحصة من ربح شركة زميلة

 02,722,222 -  مخصص مقابل ذمم مدينة أخرى

 (029,722) -  ممتلكات وآالت ومعداتربح بيع 

 - 2,252,803  خسارة اإلستثمار

 2,945,472 0,800,523  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  58,552,825 92,052,424 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 09,225,727 (05,025,535)  ذمم مدينة تجارية

 (04,209,075) 28,656,390  مخزون

 2,252,650 (08,255,353)  أخرىموجودات دفعات ومدفوعات مقدمة و

 (2,795,979) (0,852,605)  ذمم دائنة تجارية

 6,616,711 (2,002,968)  ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 021,291,226 20,938,065  النقد الناتج من عمليات التشغيل
    

 (22,291,017) (20,560,855)  مصاريف تمويلية مدفوعة 

 (4,460,205) (955,560)  مدفوعةزكاة 

 (0,662,272) (0,826,252)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

 54,556,621 05,805,002  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    

    اإلستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (9,425,204) (5,533,258)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 2,622,222 0,623,333  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

 (242,559) (256,333)  شراء موجودات غير ملموسة

 269,766 -  ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصل من إستبعاد 

 (6,520,225) (8,026,258)  اإلستثماريةالمستخدم في األنشطة صافي النقد 
    

    التمويليةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 - 98,505,228  المتحصل من زيادة رأس المال

 - 0,002,022  إستالم قروض متوسطة وطويلة األجل 

 (71,077,172) (65,830,289)  سداد قروض متوسطة وطويلة األجل 

 (7,274,776) 2,283,023  التغير في قروض قصيرة األجل، صافي

 (205,557) (530,300)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

 (921,222) (2,055,259)  دفعات ايجار 

 (79,710,590) 09,505,026  التمويليةالناتج من / )المستخدم في( األنشطة صافي النقد 
    

 5,741,457 80,303,358  صافي التغير في نقد وما في حكمه

 00,979,114 28,500,923  نقد وما في حكمه في بداية الفترة

 (521,967) (225,586)  سعر الصرف أثر التغيرات في

 09,595,574 65,002,289  نقد وما في حكمه في نهاية الفترة
    

   13 المعلومات التكميلية للتدفقات النقدية 

    

 .2321نوفمبر  8بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم

     

     

البشري عبد العزيز عبدالحميد يسري  خالد وليد أبو هنا  عبدهللا عبدالرحمن الخراشي  
التنفيذيالرئيس المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

  0302سبتمبر  03في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 2

الشركة السعودية لصناعة الورق )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
موزعة على  سعودي مليون لاير 1.2(. يبلغ رأس مال الشركة 4..1 سبتمبر 23هـ ) 1415محرم  13الصادر بالدمام في  2353328141

 لاير سعودي لكل سهم. 13مليون سهم بقيمة  1.92
 

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

 

 ، المملكة العربية السعودية..316-34326، مدينة الدمام 2، وحدة رقم 25.8عنوان الشركة المسجل هو ص. ب إن 
 

على توصية مجلس إدارة المجموعة بتخفيض رأس مال  .231نوفمبر  4وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 
لاير سعودي وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر  293339333.إلى لاير سعودي  24593339333الشركة من 

وذلك عن  92339333.إلى  2495339333المتراكمة للشركة ودعم نموها المستقبلي. ونتيجة لذلك، فقد إنخفض إجمالي عدد أسهم الشركة من 
لاير سعودي. بعد تخفيض رأس المال، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال  مليون 2.طريق إلغاء أسهم، وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى 
مليون لاير سعودي من أجل تعزيز المركز المالي للمجموعة وتحسين السيولة  153الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 

بشأن زيادة السابق لى إعادة النظر في قرار مجلس اإلدارة ع 2323أبريل  28بتاريخ  الشركة دارةإمجلس  وافق واحتياجات رأس المال العامل.
 قامت، . خالل الفترةعن طريق إصدار أسهم حقوق أولويةمليون لاير سعودي  153مليون لاير سعودي بدالً من  133بمقدار  رأس مال الشركة

التي تم اإلكتتاب  مليون سهم 13مليون لاير سعودي من خالل طرح  133من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة  هازيادة رأس مالبالشركة 
 تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال. بها بالكامل.

 

مليون  047عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة ة ، أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشرك2220أكتوبر  05في 

 .لاير سعودي لدعم أنشطة التوسع وتوفير رأس المال العامل لزيادة القدرة التشغيلية ودعم األنشطة المستقبلية

 
 هيكل المجموعة: 2-2

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

 الشركة التابعة

 

 بلد التأسيس

 نسبة الملكية 

 الفعلية

 سبتمبر  

0302 

  ديسمبر

2323 

 ٪133 ٪233 السعودية الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 ٪133 ٪233 السعودية الشركة السعودية لتحويل الورق 

 ٪133 ٪233 السعودية  لالستثمار والتطوير الصناعيالشركة السعودية 

 ٪133 ٪233 اإلمارات العربية المتحدة شركة المدار لتجارة الورق )المدار(

 ٪133 ٪233 المغرب شركة المدار لتجارة الورق

 ٪133 ٪233 األردن شركة المدار لتجارة الورق

 ٪133 ٪233 األردن شركة األردنية السعودية لتحويل الورق

 ٪133 ٪233 الجزائر شركة المدار للورق

 ٪85 ٪58 الكويت شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور(
 

 أسس اإلعداد  - 0
 قائمة اعلتزام0-2

 وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2321 سبتمبر 33في  تينأشهر المنتهي تسعةالثالثة وال تيتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفتر
ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات  ."التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية 34

السنوية للمجموعة للسنة الموحدة نب مع القوائم المالية السنوية، لذا يجب قرأتها جنباً إلى ج الموحدة واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية
 .2323ديسمبر  31المنتهية في 

 
 إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  0-0

بأسس قياس للرير المالي المعايير الدولية للتق تتطلبه فيما عدا ماالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية هذه تم إعداد 
المالية  تلك المطبقة في إعداد القوائمتتسق مع الموجزة  إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة. أخرى

 .2323ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة السنوية 
 

التقديرات واالفتراضات ووضع األحكام، ، يتطلب من اإلدارة لتقرير المالیلوفقاً للمعايير الدولية لموحدة الموجزة إن اعداد القوائم المالية األولية ا
هي  هامة ومصادر التقدير الرئيسيةالمحاسبية الحكام ان هذه األ. المصرح عنها بالقوائم الماليةالمبالغ السياسات المحاسبية والتي قد تؤثر على 

 نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة.



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

  0302سبتمبر  03في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر
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 )تتمة( أسس اإلعداد - 0
 العملة الوظيفية وعملة العرض  0-0
 .رضلعاعملة وعة وللمجمالوظيفية لعملة ودي، وهو السعل اياربالرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة عم ت

 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  - 0

 المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:فيما يلي ملخص بالسياسات       
 

 ساس التوحيدأ 0-2
 

(. تتحقق السيطرة عندما يكون 1-1في إيضاح رقم )بالتفصيل لمجموعة كما ورد لالقوائم المالية  الموجزة،تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة 
 للمجموعة:

 

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها. • 
 بها.حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر  نشوء• 
 القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.• 
 

وث تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حد
 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله. 

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

ملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد. تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة ع
المستثمر فيها لمنحها  في الشركةتأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت 

 تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي: السيطرة.
 

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

  األخرى تأو الجهاحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين 

  .الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى 

 ر إلى أن المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة أية حقائق وظروف إضافية قد تشي
 التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

 
ا تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينم

السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في 
طرة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة على السي

 المجموعة على الشركة التابعة.
 

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

 ".مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور("
 

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

 
معامالت يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن ال

 .بين شركات المجموعة عند التوحيد
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 0-0

 والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 
في  اإلفصاح عنهوقد تم  2321يناير  1لم يتم إصدار معايير جديدة ، ومع ذلك ، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من 

 .موعةللمجموعة ، لكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمج الموحدةالمالية السنوية  القوائم
 

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

  0302سبتمبر  03في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر
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 ممتلكات وآعت ومعدات - 4
مليون لاير سعودي  898بمبلغ  ،2321 سبتمبر 33أشهر المنتهية في  تسعةالفترة  وآالت ومعدات خاللممتلكات استحوذت المجموعة على  4-2
 .مليون لاير سعودي( 1392 مبلغ :2323 سبتمبر 33في  ةالمنتهي الفترة)
 
 اآلعت والمعدات العاملةقيمة في  اإلنخفاض 4-0

، وتم على 2323ديسمبر  31قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  في نخفاضاإلتقييم  لفحص بالتعاقد مع مستشار خارجي اإلدارة قامت 
ديسمبر  31)2323ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  39.5أساس هذا التقييم اإلعتراف بخسارة إنخفاض في القيمة بمبلغ 

ت المستقبلية واألسعار ومعدالت النمو السنوية ومعدالت النمو النهائية وصافي : ال شيء(.  يتضمن التقييم إفتراضات تتعلق بحجم المبيعا.231
لية القيمة الممكن تحقيقها ومعدالت الخصم والعوامل األخرى ذات الصلة. تعتمد نتائج هذه اإلفتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات المستقب

قبل.  تثق اإلدارة في قدرتها على الوفاء بخطة أعمالها المستقبلية وتعتقد أن القيمة وظروف السوق بحسب تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المست
 لن تتجاوز المبالغ القابلة لإلسترداد. 2321 سبتمبر 33الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 

 
 ذمم مدينة تجارية - 8

 

 إيضاح

 0302 سبتمبر 03

 )غير مدققة(

 2323ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 209.444.477 299,095,050  ذمم مدينة تجارية

(022.517.222) (80,265,058) 2-8 مخصص اإلنخفاض في قيمة  الذمم المدينة التجارية  

  226,209,555 005.629.471 

 
 التجارية فيما يلي: الذمم المدينةاإلنخفاض في قيمة  تتمثل الحركة على مخصص  8-2

 

 

 0302 سبتمبر 03

 )غير مدققة(

 2323ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 021,652,005 233,508,330  الرصيد اإلفتتاحي

 (2,547,007) 5050052  الفترة / السنة خالل (رد) مكون

(2500920592)  شطب  - 

  8002650058 022,517,222 

 
 القروض - 6

 قروض متوسطة وطويلة األجل  ( أ

 

 إيضاح

 0302 سبتمبر 03

 )غير مدققة(

 2323ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 25,612,222 00,585,833 1-6 السعودي قروض صندوق التنمية الصناعية

 459,594,251 203,562,800 2-6 قروض بنوك تجارية 

  282,800,300 705,726,251 

 (070,254,922) (92,326,860)  اإلستحقاق المتداول من قروض طويلة االجل 

  060,836,289 166,240,170 

 

السداد المستحق لقرضها بمبلغ ب ، ولم تلتزملم تلتزم المجموعة بمتطلبات التعهدات للحفاظ على نسب مالية معينة لبعض اتفاقيات القروض الخاصة به
مليون لاير سعودي(. تعتقد اإلدارة أن المجموعة ستنجح في  4: مبلغ  2323ديسمبر  31) 2321 سبتمبر 33مليون لاير سعودي كما في  895

 عدم اإللتزامقروضها قصيرة األجل وفًقا لممارساتها السابقة وحل  تدويرإعادة هيكلة قروضها، واالستفادة من قروض جديدة كلما دعت الحاجة إلى 
 .في المستقبل القريب

 

رباح األ اتتوزيعووضع قيود على حفاظ على بعض المستويات المالية لللها التابعة والشركات من الشركة  القرض تعهداتاتفاقيات بنود تتطلب 

 .العقاري االستثماروالرأسمالية  اريفالمصو

 
 مليون لاير سعودي(. 35695: 2323مليون لاير سعودي ) 3.896هذه القروض البنكية مضمونة بسندات أمر بمبلغ 



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   
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 )تتمة( القروض - 6
 قروض متوسطة وطويلة األجل ( أ

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  6-2

. ال تحمل هذه التابعةصندوق التنمية الصناعية السعودي من قبل الشركة وواحدة من شركاتها السعودية عليها من تم الحصول قروض في مثل تت

بنفس لشركة باوالمعدات الخاصة  واآلالتبرهن الممتلكات  مضمونةوهي مالية، إال أنها محملة برسوم الحصول على القرض القروض أية نفقات 

 القيمة الدفترية للقرض.

 

 تجارية  بنوكقروض  6-0
مل ح  ت  عامة بصفة و ساسي باللاير السعوديأبشكل  مقيمة قروضهذه الإن .  من بنوك تجارية متعددة تسهيالت قروضعلى  المجموعةحصلت 

موزعة ، بناًء على جداول سداداتها، 2321 سبتمبر 33نفقات مالية على أساس أسعار السوق السائدة. إن مجموع استحقاقات القروض القائمة في ب
 . 2323حتى و 2321 األعوام منخالل 

 
 ب( القروض قصيرة األجل

وتحمل بمصاريف مالية بأسعار السوق السائدة التي تعتمد على معدل الفائدة بين تم الحصول على قروض قصيرة األجل من بنوك تجارية مختلفة 

 البنوك.

 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة - 7

تتألف الجهات ذات العالقة من الشركات التابعة والشركات الشقيقة ومجلس اإلدارة وموظفي إدارة المجموعة الرئيسيين . في سياق األعمال 

تتعلق تلك المعامالت بالخدمات المقدمة والمستلمة والمصروفات المتكبدة نيابة عن  العالقة.تتعامل المجموعة مع جهاتها ذات  لألعمال، االعتيادية

 شروط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. اعتمادالجهات ذات العالقة. تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم 

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  

 0302 سبتمبر 03

 )غير مدققة(

 2323 سبتمبر 33

 مدققة(غير ) 

 )بالرياالت السعودية(  

 1,725,495 2,022,933  قصيرة األجللموظفين مزايا ا

 0,777,495 2,068,892  مكافآت مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة

 057,577 005,250  نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 

    

مليون لاير  2943: مبلغ 2323ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 29.6بلغ رصيد الذمم الدائنة لموظفي اإلدارة الرئيسيين في نهاية الفترة مبلغ 
 سعودي(.

 

 أخرى ذات عالقةمع جهات معامالت 

 ذات العالقة: الجهات، كان لدى الشركة المعامالت الهامة التالية مع سبتمبر 33خالل الفترة المنتهية في 

     

 الرصيد المبلغ طبيعة المعاملة العالقة  الجهة ذات العالقة

 )بالرياالت السعودية(   :0302

 809220099 شراء غاز شركة زميلة غاز الشرق المحدودةشركة 
003220255 

 006230333 توزيعات أرباح مستلمة  

0303:     

 7.094.554 شراء غاز شركة زميلة غاز الشرق المحدودةشركة 
2.257.067 

 2.622.222 توزيعات أرباح مستلمة  

     

 



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

  0302سبتمبر  03في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر
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 قطاعات التشغيل - 5
 التقسيم القطاعي أساس  أ(

هذه األقسام تقدم منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل إن تقدم تقارير عنها. التي  قطاعاتها وهي التالة، االستراتيجيةلدى المجموعة األقسام 
 تسويقية مختلفة.مختلفة وأساليب  ألنها تتطلب تقنيات مستقل

 
 .2323و 2321الحد الكمي للقطاعات الواجب تقديم تقارير عنها في  استوفى عنه والذي يقدم تقريرعمليات كل قطاع التالي يصف الملخص إن 
 

 العمليات  قطاعات مفصح عنها

 قوالور عجينة الورقشراء وتصنيع وتوزيع   . تصنيع
 جمع، فرز، وضغط األوراق النفايات  .تجارة وأخرى

 
 االقل.على ربع سنة كل مرة الداخلية لكل قسم رة اداإليقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير 

 
عمليات نقل المواد الخام المعاد تدويرها وخدمات التوزيع المشتركة،  التكاملويشمل هذا  القطاعين.بين كال  التكاملهناك مستويات متفاوتة من 

 بحت. بين القطاعات على أساس تجاري االسعارعلى التوالي. يتم تحديد 

 
 ارير عنهايقدم تق التيب( معلومات عن القطاعات 

القطااع قبال الزكااة لقيااس األداء حياث أن اإلدارة / )خسارة( موضحة ادناه. يتم استخدام ربح يقدم تقرير عنه إن المعلومات المرتبطة بكل قطاع 
 تعمل في نفس مجال الصناعات. التيتعتقد أن هذه المعلومات هي االكثر أهمية في تقييم نتائج القطاعات كل على حدة مقارنة بالمنشآت األخرى 

 
 0302 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )غير مدققة(
 

 القطاعات الخاضعة للتقرير
 

  اإلجمالي تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  
 825,500,652 20,295,056 836,008,058  ايرادات قطاعية

 (235,222,535) (23,505,250) (96,052,602)  ايرادات داخلية / متبادلة بين القطاعات 

 222,623,562 02,663,230 239,983,562  إيرادات خارجية

     

 00,309,200 5,999,285 02,323,058  صافي الربح قبل الزكاة

 26,003,289 2,323,222 28,059,525  مصاريف تمويلية

 09,566,992 2,035,350 05,889,922  استهالك وإطفاء

 905,223,902 26,232,690 593,536,002  موجودات القطاع

 500,325,502 22,292,505 655,886,956  مطلوبات القطاع

     

     

 
 0303 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 )غير مدققة(
 

 القطاعات الخاضعة للتقرير
 

  اإلجمالي تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  
 725,251,575 25,726,250 495,575,455  ايرادات قطاعية

 (004,445,071) (02,090,266) (024,277,555)  ايرادات داخلية / متبادلة بين القطاعات 

 402,516,627 05,117,207 194,720,792  إيرادات خارجية

     

 06,420,525 (9,950,576) 26,151,651  صافي الربح )الخسارة( قبل الزكاة

 27,517,451 0,220,255 24,504,426  مصاريف تمويلية

 15,256,070 0,022,047 15,064,226  استهالك وإطفاء

 596,910,475 40,059,074 577,542,121  موجودات القطاع

 504,519,012 41,505,241 550,220,255  مطلوبات القطاع
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 )تتمة(ا رير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 
 

 0302 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(

 

 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

  اإلجمالي تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

     

  256,932,096   20,983,306      260,982,053     إيرادات قطاعية

 (08,320,898)  (0,525,225)     (02,008,225)     ايرادات داخلية / متبادلة بين القطاعات

  222,562,532   9,200,559    200,505,500     إيرادات خارجية

     

 936,000      0,822,030    (2,602,953)  الربح قبل الزكاة)الخسارة( / صافي 

  6,299,669    025,305    6,280,620   مصاريف تمويلية

 20,056,520  200,302   20,520,535  استهالك وإطفاء

     

 

 0303 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(

 

 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

  اإلجمالي تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

     

  065,525,777     02,421,202      075,124,741     إيرادات قطاعية

 (44,415,259)  (1,524,526)     (42,501,751)     ايرادات داخلية / متبادلة بين القطاعات

  024,259,266     6,695,126     005,792,962     إيرادات خارجية

     

 7,920,620 (2,666,556)   5,765,455     صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة

 5,140,645      172,551     5,992,557     مصاريف تمويلية

  02,950,250  725,456     02,462,557   استهالك وإطفاء

     

 

 0303ديسمبر  02المنتهية في  للسنة

 )مدققة(

 

 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

  اإلجمالي تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

   556,565,022 42,252,762 516,555,762  موجودات القطاع

   556,262,567 47,992,592 542,250,951  مطلوبات القطاع
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 )شركة مساهمة سعودية( 
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 ج( المعلومات الجغرافية 

دول مجلاس التعااون المملكاة العربياة الساعودية، وبعاض  فايتاتم لي. ومع ذلك، فإن العمليات الرئيساية دوتم إدارة أعمال المجموعة على أساس ت

 الخليجي وبعض البلدان األخرى.
 

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

 

   المنتهية فيأشهر  تسعةلفترة ال

 0302 سبتمبر 03 

 )غير مدققة(

 2323 سبتمبر 33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( إيرادات -
 154,744,624 055,905,303      المملكة العربية السعودية 

 26,524,905 02,065,835        دول مجلس التعاون الخليجي 

 00,455,261 00,228,006        بلدان أخرى 

 402,516,627 222,623,562 اإليراد الموحد

   

 

   المنتهية فيأشهر لفترة الثالثة 

 0302 سبتمبر 03 

 )غير مدققة(

 2323 سبتمبر 33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( إيرادات -
 002,555,624 200,530,900 المملكة العربية السعودية 

 9,257,702 23,089,335 دول مجلس التعاون الخليجي 

 4,126,072 5,699,562 بلدان أخرى 

 024,259,266 222,562,532 اإليراد الموحد

   

 

 0302 سبتمبر 03 الفترة / السنة المنتهية في

 )غير مدققة(

 2323ديسمبر  31

 )مدققة(

 2323 سبتمبر 33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 
    موجودات غير متداولة  -

 752,105,265 765,427,219 806,255,530     المملكة  العربية السعودية 

 15,966,526 17,429,957 06,203,325       دول مجلس التعاون الخليجي 

 00,550,052 00,629,961         23,553,030   بلدان أخرى 

 612,067,246 604,467,055 850,559,380     موجودات غير متداولة موحدة 

 
 ربحية السهم - 9

العائد للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  الربحبتقسيم  الربحيتم احتساب نصيب السهم األساسي من 
  .الفترةخالل 

 
 كما يلي: الربحإن نصيب السهم من 

 سبتمبر 03يناير إلى  2من  سبتمبر 03إلى  يوليو 2من   

                                                

 

0302 
 )غير مدققة( 

2323  
 )غير مدققة(

0302 
 )غير مدققة( 

2323 
 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  
 5,561,525 09,026,593 1,959,719 229,005  صافي ربح الفترة )لاير سعودي(

 06,292,041 29,350,502 06,292,041 29,033,333  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 2.74 2.82 2.24 3.32 سعودي( )لاير من ربح الفترة ضالمخفواألساسي  نصيب السهم

       



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

  0302سبتمبر  03في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر
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 0302 سبتمبر 03 

 )غير مدققة(

 2323 سبتمبر 33

 )غير مدققة(

السعودية()بالرياالت    

 - 202300525 قطع الغيار رسملة 

 - 202500855  الفترةتمت تسويتها خالل  وق أولويةحقأسهم الدفعات المقدمة المتعلقة بإصدار 

 551.065 - أصول حق اإلستخدام

 20.222.222 - من قروض قصيرة األجل إلى قروض طويلة األجل تبويبإعادة 

   

 إحتياطي نظامي  - 22
 .2321 سبتمبر 33في  يةالمنته الفترةحتياطي في إحتياطي النظامي بناًء على نتائج السنة كامله. وعليه، لم يتم تسجيل أي اإليتم احتساب 

 
 اإللتزامات واإلرتباطات   - 20

  نات بنكية تم إصدارها في سياق، كان لدى المجموعة إلتزامات محتملة تتمثل في اعتمادات مستندية وضما2321 سبتمبر 33كما في 
 31مليون لاير سعودي ) .3983مليون لاير سعودي( و  2595: 2323ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 43913عمال اإلعتيادية بمبلغ األ

 مليون لاير سعودي(، على التوالي. 396.3: 2323ديسمبر 

  1394مليون لاير سعودي، حيث سدد منها دفعة مقدمة بمبلغ  6392مبلغ  بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها، 2321 سبتمبر 33كما في 
 .في تاريخ التقريرمليون لاير سعودي 

  2318إلى  2314للسنوات من الزكاة والضريبة والجمارك هيئة ، استلمت الشركة ربوطات 2323بر ديسم 31خالل السنة المنتهية في 
مليون لاير سعودي  1595مليون لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية مطالبة الربط البالغ  4294 والتي تطالب فيها الهيئة بإلتزام إضافي يبلغ

تعاقدت اإلدارة مع طرف خارجي لفحص مليون لاير سعودي واستلمت الربط النهائي.  3948حيث سددت مبلغ  2314والتي تتعلق بسنة 
مليون لاير سعودي. تعتقد اإلدارة  .269البالغة  2318إلى  2315من عتراض على باقي الربوطات للسنوات اإلبهذه الربوطات حيث قام 

 المذكورة أعاله كاٍف وليس هناك حاجة إلى مخصص إضافي. اتمقابل الربوط المكونأن المخصص 
 

  هامةأحداث  - 20

  مع بنك اتفاقية تسهيل ائتماني متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية أبرمت الشركة ، 2321سبتمبر  33خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في
قامت الشركة بإعادة جدولة التسهيالت  مليون لاير سعودي. 6395إلعادة جدولة تسهيالتها التمويلية الحالية مع البنك والتي تبلغ وذلك محلي 

 .وتعزيز دورة رأس المال العامل لتلبية متطلبات التدفقات النقدية
 

 مليون لاير سعودي  1393 مبلغ ستالمبا، أصدرت المحكمة حكماً لصالح الشركة  2321سبتمبر  33الل فترة الثالثة أشهر المنتهية في خ
قدم المدعى عليه اعتراضا  على الحكم وما تزال القضية معروضة أمام الجهات المختصة كما . 2313مقابل بيع أرض الشركة في عام 

 .هذه القوائم المالية األولية الموجزةبتاريخ الموفقة على 
 

  أحدث تفشي المرض  (..1-أعلنت المملكة العربية السعودية عن جائحة عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد )كوفيد ، 2323في مارس
مجموعة من وساعات الحظر الطويلة تغير جوهري في النشاط التجاري وزيادة الشك في اإلقتصاد. إتخذت المجموعة بشكل استباقي 

اإلجراءات التشغيلية الوقائية استجابة للحالة عن طريق تعديل بعض العمليات لتتوافق مع إرشادات الصحة والسالمة لحماية الموظفين 
والعمالء والموردين، وتأمين عملية التوريد على نحو سلس لتجنب أي انقطاع في األعمال واإلستفادة من كافة الدعم المعلن عنه من قبل 

 .حكومة للقطاع الخاصال
 

بسبب  2321 سبتمبر( كان له تأثير محدود على نتائج المجموعة المبلغ عنها للفترة المنتهية في .1-تعتقد اإلدارة أن جائحة )كوفيد 
 الخطوات التي اتخذتها الشركة وتنوع محفظتها. وستواصل الشركة تقييم هذا الوضع للمضي قدًما.

 

  الشركة في تداول أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة ضد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة السابق ، أعلنت 2321يناير  31في
مليون لاير سعودي. إن الدعوى تتعلق ببيع شركة تابعة لها في المغرب، وإلغاء الديون،  439.5لمخالفات مالية وإدارية تقدر قيمتها بمبلغ 

وردت  محددةوقد رفضت المحكمة الدعوى بناء على أسباب  ل صغير، ومخالفات مالية وإدارية أخرى.وتقديم تسهيالت ائتمانية كبيرة لعمي
 حكم.صحيفة الفي 
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 3الموافق  2321 نوفمبر 8تم الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة واعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة إلصدارها بتاريخ 
 هـ. 1443 الثانيربيع 
 


