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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

 

الشركة السعودية لصناعة الورق )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري 
موزعة  سعودي مليون لاير 22(. يبلغ رأس مال الشركة 1224يونيو  23هـ ) 1415محرم  13لدمام في الصادر با 2353322141رقم 
 لاير سعودي لكل سهم. 13مليون سهم بقيمة  212على 

 

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

 

 ، المملكة العربية السعودية.7162-34326، مدينة الدمام 2، وحدة رقم 2522إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 
 

على توصية مجلس إدارة المجموعة بتخفيض  2312نوفمبر  4ير عادية المنعقدة في وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الغ
لاير سعودي وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة  2213331333لاير سعودي إلى  24513331333رأس مال الشركة من 

إلى   2415331333الي عدد أسهم الشركة من إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ودعم نموها المستقبلي. ونتيجة لذلك، فقد إنخفض إجم
مليون لاير سعودي. بعد تخفيض رأس المال، أوصى  22وذلك عن طريق إلغاء أسهم، وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى  212331333

يز المركز مليون لاير سعودي من أجل تعز 153مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 
على إعادة النظر  2323أبريل  22بتاريخ  الشركة دارةإمجلس  وافق المالي للمجموعة وتحسين السيولة واحتياجات رأس المال العامل.

عن مليون لاير سعودي  153مليون لاير سعودي بدالً من  133بمقدار  بشأن زيادة رأس مال الشركةالسابق في قرار مجلس اإلدارة 
 سهم حقوق أولويةطريق إصدار أ

 

يونيو  33في كما  .وفقا لمبدأ اإلستمراريةعلى فرضية أن المجموعة سوف تستمر تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 12213: 2312ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 12712المطلوبات المتداولة للمجموعة قد تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ  ،2323

ليون لاير سعودي( حيث يرجع السبب الرئيسي لذلك إلى القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض متوسطة وطويلة األجل م
 23616مليون لاير سعودي و 143: 2312ديسمبر  31مليون لاير سعودي على التوالي ) 12613مليون لاير سعودي و 13212البالغة 

باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة لم تقم بااللتزام ببعض التعهدات المالية للقروض كما لم تلتزم بسداد  مليون لاير سعودي على التوالي(.
مليون لاير سعودي(.  1212: 2312ديسمبر  31) 2323يونيو  33مليون لاير سعودي كما في  5112المستحقة البالغة القروض أقساط 

من خطتها الشاملة إلعادة هيكلة القروض، أبرمت المجموعة اتفاقية مع بنك محلي ، وكجزء 2323يونيو  33خالل الفترة المنتهية في 
مليون لاير سعودي. تعتقد إدارة المجموعة أن القرض المذكور سيساعد المجموعة في تسوية  12212للحصول على قرض ألجل قدره 

م المجموعة حالياً بمفاوضات مع عدة بنوك حول إعادة ذلك، تقوكرصيد القرض القديم وتلبية احتياجات التمويل للشركة في المستقبل. 
هيكلة القروض المتبقية وذلك سعيا منها لإللتزام بالتعهدات المالية. تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تنجح في إعادة هيكلة القروض 

ض قصيرة األجل. كما تعتقد اإلدارة أن تنوي إدارة المجموعة تجديد القرو أيضاً وااللتزام بالتعهدات المالية في المستقبل القريب. 
المجموعة سوف تتمكن من تجديد القروض قصيرة األجل الدوارة حسب الممارسات السابقة لها. وعليه، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية 

 .قروض طبقا للشروط األصلية للسداداألولية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ االستمرارية وقد تم تصنيف ال
 

 هيكل المجموعة: 1-1

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

 الفعلية نسبة الملكية  بلد التأسيس  الشركة التابعة

 يونيو  

0303 

 ديسمبر

2312 

 ٪133 ٪133 السعودية الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 ٪133 ٪133 السعودية الشركة السعودية لتحويل الورق 

 ٪133 ٪133 السعودية  الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

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

 ٪133 ٪133 المغرب مدار لتجارة الورقشركة ال

 ٪133 ٪133 األردن شركة المدار لتجارة الورق

 ٪133 ٪133 األردن شركة األردنية السعودية لتحويل الورق

 ٪133 ٪133 الجزائر شركة المدار للورق

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

باعت المجموعة إحدى شركاتها التابعة، الشركة المغربيةة  وبناًء على " اتفاقية التعهد بالبيع"،  ،2312ديسمبر  31المنتهية في السنة ل خال
أشةهر  السةتةخالل فترة لصناعة الورق، تم عرض رصيد الذمم المدينة مقابل البيع ضمن الدفعات المقدمة والمدفوعات وموجودات أخرى. 

مليةون لاير سةعودي مقابةل الةذمم المدينةة بنةاء علةى توصةية مجلةس  7لشركة بتكوين مخصص بمبلغ ، قامت ا2323يونيو  33المنتهية في 
 31كمةا فةي  "لبيعبغةرض ابها محةتفظ لةم يةتم تصةنيفها "كشركة المدار لتجارة الةورق )المةدار(، أما الشركة التابعة األخرى إدارة الشركة. 

  .ابعةلتغييرات في خطة بيع الشركة التنتيجة ل 2312ديسمبر 
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 أسس اإلعداد - 0
 قائمة اةلتزام 0-1

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  2323يونيو  33في  تينالمنتهي أشهروالستة  الثالثة تيلفترتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
ئم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة ال تتضمن القوا ." التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية 34 رقم 

الموحدة السنوية، لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية  الموحدة المعلومات واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية
 .2312ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 ولية الموحدة الموجزةإعداد القوائم المالية األ  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 وجزة الم إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة .أخرىبأسس 

 .2312ديسمبر  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 وقد تؤثر على التي  فتراضاتواإل
 .هي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة التقدير الرئيسية

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  0-0

 .رضلعاعملة و عةوللمجمالوظيفية لعملة ، وهو اوديلسعل اياربالالموجزة  الموحدةرض هذه القوائم المالية األولية عم ت
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة    - 0
 فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:      

 
 

 أساس التوحيد 0-1
 

(. تتحقق السيطرة عندما 6-6في إيضاح رقم )بالتفصيل لمجموعة كما ورد لية القوائم المال 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 • 

 االستثمار. القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد• 
 

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. 
 

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

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 

 حقوق التصويت اآلخرين أوالجهات األخرى حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي 

  .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

 ت المساهمين السابقة.التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعا

 

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

ستبعدة خالل الفترة في ات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المإيرادالسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين 

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.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   - 0
 )تتمة( أساس التوحيد 0-1

 

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

 ."محارم الورق )الجذور(مصنع الجذور لصناعة " 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

 

ات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن يراداإليتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية و
 .المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد

 
 السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في  0-0

 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

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

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

 
 ممتلكات وآةت ومعدات - 4

مليون لاير سعودي  4152بمبلغ  ،2323 يونيو 33أشهر المنتهية في  تةالسفترة  خاللثابتة  موجوداتاستحوذت المجموعة على  4-1
 .مليون لاير سعودي( 3171: 2312يونيو  33في  ةالمنتهي الفترة)
 

 بعقود إيجار المجموعة: ةالمتعلق ةحق استخدام التاليأصول والمعدات  تتضمن الممتلكات
 0303يونيو  03 

 )غير مدققة(
 2312ديسمبر  31

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 
   ستخدام، صافيإلحق ا صولأ

 7,865,689 7,500,073 األراضي

 7,500,073 7,865,689 

 

 العاملة قيمة المصنع واآلةتفي  نخفاضاإل 4-0

راف بخسارة لم يتم االعت وعليه 2312ديسمبر  31قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في في  نخفاضلإلأجرت إدارة الشركة تقييم 
مليون لاير سعودي(. يتضمن هذا التقييم  615: 2312ديسمبر  31) 2312ديسمبر  31المنتهية في القيمة خالل السنة  إنخفاض

الخصم، صافي القيمة معدالت المتعلقة بحجم المبيعات المستقبلية، األسعار، معدالت النمو السنوية، معدالت النمو النهائية،  فتراضاتاإل
اعتماًدا جوهرياً على نجاح العمليات المستقبلية وظروف  فتراضاتلتحقق والعوامل األخرى ذات الصلة. تعتمد نتيجة هذه اإلالقابلة ل

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

 .سيتم استردادها من العمليات المستقبليةوالمعدات 
 

 قيمة المصنع واآلةت غير المستخدمةفي  نخفاضاإل 4-0

قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات في  ضنخفااإللتقييم  خارجياإلدارة بالتعاقد مع مستشار قامت 
. بناء على نتائج مليون لاير سعودي( 24: 2312ديسمبر  31) سعوديمليون لاير  4317 قيمتها والتي تبلغ 2312ديسمبر  31كما في 

في كما مليون لاير سعودي  312 تبلغت غير المستخدمة الموجودا قيمة نخفاضالمطلوبة إلخسارة ال توصلت اإلدارة إلى أنهذا التقييم، 
مليون لاير سعودي(. تقوم اإلدارة حالًيا بتقييم الخطط البديلة إلستخدام لهذه الموجودات.  3612: 2312ديسمبر  31) 2312ديسمبر  31

ة وعليه، فإن القيمة الدفترية لمثل هذه تعتقد اإلدارة أن هذه الموجودات لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموع
 .2323يونيو  33تتعدى قيمتها القابلة لإلسترداد كما في  لن الموجودات
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 ذمم مدينة تجارية - 8

 

 إيضاح

 0303يونيو  03

 )غير مدققة(

 2312ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 23660526592 033,336,737  ذمم مدينة تجارية

(66460966667) (933,030,036) 1-8 الذمم المدينة التجارية خفاضإنمخصص   

  900,030,011 64768726305 

 
 ما يلي:التجارية في الذمم المدينة إنخفاضمخصص على حركة ال تتمثل 8-1
 

 

 

 0303يونيو  03

 )غير مدققة(

 2312ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 649,746,465 930,063,997  الرصيد اإلفتتاحي

 - 500,919  المحمل على الفترة / السنة

 (4,059,593) -  شطب

 (46,482,063) -  عكس مخصص خالل الفترة / السنة

  933,030,036 664,096,667 

 
 القروض - 6

 قروض متوسطة وطويلة األجل  ( أ

 

 إيضاح

 0303يونيو  03

 )غير مدققة(

 2312ديسمبر  31

 )مدققة(

سعودية()بالرياالت ال    

 48,272,352 05,010,159 1-6 السعودي قروض صندوق التنمية الصناعية

 520,674,004 530,060,000 2-6 قروض بنوك تجارية 

  50140604060 505,330,665 

 (260,026,709) (910,036,753)  اإلستحقاق المتداول من قروض طويلة االجل 

  030,303,500 459,923,437 
 

ومع ذلك ، تعتقد اإلدارة أن  .للحفاظ على نسب مالية معينة لبعض اتفاقيات القروض الخاصة بها اتعهدتجموعة بمتطلبات اللم تلتزم الم
 .(1)إيضاح  طويلة األجلالمتداول من قروضها المتوسطة والمجموعة ستنجح في إعادة هيكلة الجزء 

 
 (.مليون لاير سعودي 72213: 2312)لاير سعودي  مليون 22716هذه القروض البنكية مضمونة بسندات إذنية بمبلغ 

 
 .مليون لاير سعودي( 7513: 2312)مليون لاير سعودي  234 ، تم إعادة هيكلة بعض القروض من بنوك تجارية مختلفة بمبلغالفترةخالل 

 
ة مع بنك محلي للحصول على ، كجزء من خطة إعادة هيكلة القرض ، أبرمت الشركة اتفاقي 2323يونيو  33خالل الفترة المنتهية في 

(. وفًقا لشروط وأحكام االتفاقية، ستنشأ التزامات القرض من تاريخ السحب 1 إيضاحمليون لاير سعودي ) 12212 بمبلغقرض ألجل 
 .2323يونيو  33الذي تم إجراؤه بعد الفترة المنتهية في 

 

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  6-1

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

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

 .(1 إيضاح) ةالسنويواإليجارات الرأسمالية  اريفالمصو

 

والمعدات  واآلالتبرهن الممتلكات  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 وضتسهيالت قرعلى  المجموعةحصلت 

، بناًء على جداول سداداتها، 2323يونيو  33. إن مجموع استحقاقات القروض القائمة في  نفقات مالية على أساس أسعار السوق السائدةب
 .  2326حتى و 2323 موزعة خالل عام

 
 

ة األجلب( القروض قصير  

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

 .الفائدة بين البنوك

 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة - 3
الرئيسيين . في سياق المجموعة ي إدارة الجهات ذات العالقة من الشركات التابعة والشركات الشقيقة ومجلس اإلدارة وموظف تتألف

ت األعمال اإلعتيادية لألعمال ، تتعامل المجموعة مع جهاتها ذات العالقة . تتعلق تلك المعامالت بالخدمات المقدمة والمستلمة والمصروفا
اد شروط واحكام هذه المعامالت من المتكبدة نيابة عن الجهات ذات العالقة. تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم إعتم

 قبل إدارة المجموعة.

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  

 0303يونيو  03

 )غير مدققة(

 2312يونيو  33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 465966856 043104303  مكافأت قصيرة االجل

 6336899 9994533  نهاية الخدمة للموظفيين مكافأت 

   040334103 467206849 

    
 

 قطاعات التشغيل  - 5

 

 التقسيم القطاعي أساس  أ(

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

 تسويقية مختلفة.مختلفة وأساليب  ألنها تتطلب تقنيات مستقلبشكل 

 

 2323 فيالحد الكمي للقطاعات الواجب تقديم تقارير عنها ستوفي إ والذيعنه  تقريريقدم عمليات كل قطاع  التالي يصفالملخص إن 

 .2312و

 

 العمليات  قطاعات مفصح عنها

 قوالور عجينة الورقشراء وتصنيع وتوزيع    تصنيع

 جمع، فرز، نقل وضغط األوراق النفايات  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 سعاراالالمشتركة، على التوالي. يتم تحديد 

 

 ارير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 

خسارة القطاع قبل الزكاة لقياس األداء حيث أن اإلدارة تعتقد يتم استخدام  ادناه.موضحة يقدم تقرير عنه إن المعلومات المرتبطة بكل قطاع 

 الصناعات.لمنشآت األخرى التى تعمل في نفس مجال مقارنة بانتائج القطاعات كل على حدة أن هذه المعلومات هي االكثر أهمية في تقييم 
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 )تتمة( قطاعات التشغيل   -5

 )تتمة(ا رير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 
 

 0303يونيو  03المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 )غير مدققة(

 
 الخاضعة للتقريرالقطاعات 

 

 اةجمالى  رة وأخرىتجا تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

     

 056,550,030 96,930,001 033,350,103  ات قطاعيةإيراد

 (73,336,603) (0,300,503) (00,530,033)  ات متبادلة بين القطاعات إيراد

 066,537,001 99,000,731 070,193,003  ات خارجيةإيراد
     

 93,533,000 (7,033,163) 97,635,030  الزكاة قبل/ )الخسارة( صافي الربح 

 97,310,605 073,033 90,600,509  مصاريف تمويلية

 05,093,663 090,051 03,739,009  استهالك وإطفاء

 100,057,357 35,506,060 663,066,075  موجودات القطاع

 637,133,005 30,173,960 630,100,330  مطلوبات القطاع

     

 0312يونيو  03المنتهية في أشهر  ستةاللفترة 

 )غير مدققة(

 
 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

 االجمالى  تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

 453,228,262 24,363,665   446,925,687  ات قطاعيةإيراد

 (77,239,854) (66,228,707)  (00,668,690)  ات متبادلة بين القطاعات إيراد

 270,896,258 62,673,239 203,960,666  ات خارجيةإيراد
     

 62,268,570 3,022,507 7,587,668  صافي الربح قبل الزكاة

 22,680,720 766,994 26,493,934  مصاريف تمويلية

 25,726,386 6,626,833 23,088,537  استهالك وإطفاء

 6,663,622,565 38,226,239 803,862,207  معدل – موجودات القطاع

 988,078,536 76,570,399 928,664,654  مطلوبات القطاع

     

 0303يونيو  03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 )غير مدققة(

 
 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

 اةجمالى  تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

     

  970,606,301   1,770,097   903,309,700   ات قطاعيةإيراد

 (09,903,630)  (0,309,759)  (06,730,350)   ات متبادلة بين القطاعات إيراد

 930,070,000 7,093,500 905,056,073  ات خارجيةإيراد
     

  0,760,576  (0,000,000)   93,396,133   صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة

  6,305,073   003,033   6,319,300   مصاريف تمويلية

  90,001,700   033,707   90,003,160   استهالك وإطفاء
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 )تتمة( قطاعات التشغيل   -5

 )تتمة(ا رير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 

 

 0312يونيو  03المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

 )غير مدققة(

 
 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

 االجمالى  تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

  656,464,525  66,757,807   636,555,559   ات قطاعيةإيراد

 (28,340,564)  (3,097,225)  (23,738,279)   ات متبادلة بين القطاعات إيراد

 626,977,622 0,676,732 665,960,296  ات خارجيةإيراد
     

 (64,436,854) 6,958,498 (65,266,432)  ربح قبل الزكاةال )الخسارة( صافي

 66,464,500 468,655 8,883,566  مصاريف تمويلية

 62,866,476 560,205 62,365,665  استهالك وإطفاء

     

 

 0312ديسمبر  01المنتهية في  للسنة

 )مدققة(

 
 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

 االجمالى  تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  

 845,737,275 52,258,980 994,397,478  موجودات القطاع

 906,962,693 36,235,449 926,550,930  مطلوبات القطاع

 

 المعلومات الجغرافية ج( 

ة، وبعةض دول مجلةس المملكةة العربيةة السةعوديتةتم فةى لي. ومع ذلةك، فةإن العمليةات الرئيسةية دوتم إدارة أعمال المجموعة على أساس ت

 التعاون الخليجي وبعض البلدان األخرى.
 

 ات المجموعة والموجودات غير المتداولة وفقاً لبلد منشأ الشركة والبلدان األخرى .إيرادإن المعلومات الجغرافية تحلل 

 

   المنتهية فيأشهر  الستةلفترة 

 0303يونيو  03 

 )غير مدققة(

 2312يونيو  33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( اتيرادإ -
 237,260,045 000,007,303 المملكة العربية السعودية 

 26,845,040 97,791,330 دول مجلس التعاون الخليجى 

 9,927,899 7,903,190 بلدان أخرى 

 270,896,258 066,537,001 الموحد يراداإل

   

 

   المنتهية فير أشهلفترة الثالثة 

 0303يونيو  03 

 )غير مدققة(

 2312يونيو  33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( إيرادات -
  667,370,369      909,000,910 المملكة العربية السعودية 

  66,642,089        7,001,570 دول مجلس التعاون الخليجى 

  3,407,860         0,063,379 بلدان أخرى 

 626,977,622 930,070,000 الموحد يراداإل
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 )تتمة( قطاعات التشغيل   -5

 )تتمة( المعلومات الجغرافيةج( 

 
 0303يونيو  03 الفترة / السنة المنتهية في

 )غير مدققة(

 2312ديسمبر  31

 )مدققة(

 2312يونيو  33

 )غير مدققة(

 )معدل(   

رياالت السعودية()بال   
    موجودات غير متداولة  -

 047,862,620 062,366,567 513,900,700 المملكة  العربية السعودية 

 46,539,259 45,636,662 00,975,066 دول مجلس التعاون الخليجى 

 9,264,499 66,866,996 93,506,715 بلدان أخرى 

 070,004,072 059,332,566 000,600,635 موجودات غير متداولة موحدة 

 

 السهم/ )خسارة(  ربحية - 2
للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط  العائد/ )الخسارة(  الربحبتقسيم / )الخسارة(  الربحيتم احتساب نصيب السهم األساسي من 
  .الفترةالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 

 كما يلي:/ )الخسارة(  الربحالسهم من  إن نصيب
 يونيو 03يناير إلى  1من  يونيو 03أبريل إلى  1من   

                                                
 

0303 
 )غير مدققة( 

2312  
 )غير مدققة(

0303 
 )غير مدققة( 

2312 
 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  
 7,786,234 3,663,961 (65,527,360) 0,606,033  رة )لاير سعودي(صافي ربح / )خسارة( الفت

 8,266,666 1,033,333 8,266,666 1,033,333  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

من ربح / )خسارة(  ضالمخفواألساسي  نصيب السهم
 6695 3450 (6608) 3430  سعودي( )لاير الفترة

       

 
 

 للتدفقات النقدية ةلمعلومات التكميليا  - 13
 0303يونيو  03 

 )غير مدققة(

 2312يونيو  33

 )غير مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 
 962776926 - ، صافيأصول حق اإلستخدام

   

 رتباطاتاإللتزامات واإل   - 11
االعمال تم إصدارها في سياق  بنكية ضماناتومستندية  اتاعتماد تتمثل فيمحتملة إلتزامات  المجموعة كان لدى ،2323يونيو  33كما في 

: 2312ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3153مليون لاير سعودي( و  1412: 2312ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 23 غبمبل االعتيادية
 .، على التوالي(مليون لاير سعودي 3153

 
 أحداث ةحقة  - 10

مليون لاير  75654التمويلية الحالية مع البنك والتي تبلغ الشركة اتفاقية مع بنك محلي إلعادة جدولة تسهيالتها  أبرمت -6

 .قامت الشركة بإعادة جدولة التسهيالت لتلبية متطلبات التدفقات النقدية سعودي.

 

مع بنك محلي قبل  مبرمةمليون لاير سعودي بموجب اتفاقية  68869 والذي يبلغ قدرهالقرض مبلغ حصلت الشركة على كامل  -2

 (.0يضاح )إ نهاية الفترة
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  هامةأحداث   - 10
تفشي المرض  أحدث (.68-)كوفيد   الجديد كورونابسبب فيروس  ة، عن جائحة عالمي2626أعلنت المملكة العربية السعودية في مارس 

تخذت المجموعة بشكل استباقي مجموعة من إقتصاد. اإلفي  الشكط التجاري وزيادة افي النش يرجوهحظر الطويلة تغير الوساعات 

اية الموظفين راءات التشغيلية الوقائية استجابة للحالة عن طريق تعديل بعض العمليات لتتوافق مع إرشادات الصحة والسالمة لحماإلج

الدعم المعلن عنه من قبل  كافةمن  واإلستفادة، وتأمين عملية التوريد على نحو سلس لتجنب أي انقطاع في األعمال والعمالء والموردين

 .لخاصالحكومة للقطاع ا

 

بسبب الخطوات  2626على نتائج المجموعة المبلغ عنها للفترة المنتهية في يونيو  محدودله تأثير  كان( 68-)كوفيد تعتقد اإلدارة أن جائحة 

 وستواصل الشركة تقييم هذا الوضع للمضي قدًما. .التي اتخذتها الشركة وتنوع محفظتها

 
 أرقام المقارنة  - 14

 .ةالحالي الفترة في العرض مع لتتوافق، المقارنة أرقام بعض تبويب إعادة تم

 
 عتماد القوائم الماليةإ  - 18

 2323 أغسطس  16 بتاريخإلصدارها من قبل مجلس اإلدارة واعتمادها الموجزة الموحدة األولية القوائم المالية هذه على  الموافقةتم 
 .هـ1441 ذو الحجة 26الموافق 

 
 


