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السادة  /المساهمون
الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
الدمام  -المملكة العربية السعودية
مقدمة
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة للشركة السعودية لصناعة الورق ("الشركة") والشركات التابعة لها
(يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة") كما في  31مارس  ،2112والقوائم األولية الموحدة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل
اآلخر ،والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
واإليضاحات التفسيرية األخرى .إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير المالي األولي" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات الصادرة عن
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة فحص حول هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بنا ًء
على الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
باستثناء ما تم ذكره في الفقرة التالية ،تم فحصنا وفقا ً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم (" )2411فحص البيانات المالية األولية من
قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة" .المعتمد في المملكة العربية السعودية .يشتمل فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بصفة
أساسية على اإلستفسار من األشخاص المسؤولين في الشركة عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص
أخرى .إن هذا الفحص هو الى حد كبير أقل نطاقا ً من المراجعة التي تتم وفقا ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية
السعودية ،وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الحصول على تأكيد بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء
القيام بأعمال المراجعة ،وعليه ،فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.
أساس اإلستنتاج المتحفظ
 -1قامت اإلدارة بإجراء تقييم إلنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في 31مارس  ،2112وعليه فقد تم عكس مبلغ 3776
مليون لاير سعودي من مخصص انخفاض الذمم المدينة التجارية للمجموعة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية فيي  31ميارس .2112
حيث أن إدارة الشركة لم تقم بتقييم االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجاريية للمجموعية كميا فيي  31ديسيمبر  2112وفقيا لمتطلبيات
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  " 2األدوات المالية" ولم تقم بإظهار أثر النتائج ،إن وجدت ،في قائمة المركز المالي وقائمية اليربح
أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2112لذا ،لم نتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي تسوية ضرورية للقيمة الدفتريية لليذمم
المدينة التجارية ومخصص انخفاض القيمية والخسيائر المتراكمية ذات الصيلة للمجموعية كميا فيي  31ديسيمبر  2112أو عليى اليربح
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس .2112
 -2خالل أعمال المراجعة التي قمنا بها للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2112فقد تم لفت انتباهنا من قبل المكلفين
بالحوكمة فيميا يتعليق بمالئمية المعالجية المحاسيبية التيي اتبعتهيا الشيركة فيي معيامالت بييع وإعيادة شيراء األراضيي التيي تميت خيالل
األعوام من  2112حتى  .2116قامت اإلدارة بتعيين جهة مستقلة إلجراء مراجعة تفصيلية لجميع المعامالت والقيود المتعلقة بها ،إال
أننا لم نحصل على تقرير تلك الجهة المستقلة حتيى تياريخ تقريير فحصينا .وف ًقيا ليذلك ،وكميا فيي تياريخ تقريير فحصينا ،ليم نيتمكن مين
الوصول إلى القيمة الدفترية لألراضي المدرجة في بند ممتلكات وآالت ومعدات كما في  31مارس  2112و 31ديسمبر .2112
اإلستنتاج المتحفظ
بنا ًء على فحصنا الذي قمنا به ،باستثناء األمور المشار إليها في فقرة " أساس اإلستنتاج المتحفظ "  ،لم يلفت إنتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد
بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  ،2112لم يتم إعدادها ،من كافة النواحي
الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
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 - 3التنظيم واألنشطة الرئيسية
الشركة السعودية لصناعة الورق ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  2151122141الصادر بالدمام في  11محرم  1415هـ ( 21يونيو  .)1224يبلغ رأس مال الشركة  245مليون لاير موزعة على
 2475مليون سهم بقيمة  11لاير سعودي لكل سهم.
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.
إن عنوان الشركة المسجل هو ص .ب  ،2522وحدة رقم  ،2مدينة الدمام  ،7162-34326المملكة العربية السعودية.
وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في  11سبتبمر  2112على توصية مجلس إدارة المجموعة بتخفيض
رأس مال الشركة من  45171117111لاير سعودي إلى  24571117111لاير سعودي وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة
إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ودعم نموها المستقبلي .وعليه فقد إنخفض إجمالي عدد أسهم الشركة من  4571117111إلى
 2475117111وذلك عن طريق إلغاء أسهم ،وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى  245مليون لاير سعودي.
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على فرضية أن المجموعة سوف تستمر كمنشأة مستمرة .كما في  31مارس 2112
تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ  14172مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  14775 :2112لاير
سعودي) .حيث يرجع السبب الرئيسي لهذه الزيادة في القروض قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض متوسطة وطويلة االجل
البالغة  12371لاير مليون و  12174مليون لاير  ،على التوالي ( 31ديسمبر  13172 :2112مليون لاير و  12172مليون لاير على
التوالي) .باإلضافة إلى ذلك فإن المجموعة لم تقم بااللتزام ببعض التعهدات المالية للقروض كما لم تلتزم بسداد األقساط المستحقة البالغة
 1572مليون لاير سعودي كما في  31مارس  .2112مازالت المجموعة في مفاوضات حول إعادة هيكلة القروض وذلك سعيا منها
لإللتزام بالتعهدات المالية .تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تنجح في إعادة هيكلة القرض وااللتزام بالتعهدات المالية في المستقبل
المنظور .باإلضافة إلى ذلك تنتوي إدارة المجموعة تجديد القروض قصيرة األجل الدوارة .كما تعتقد اإلدارة أن المجموعة سوف تتمكن
من تجديد القروض قصيرة األجل الدوارة حسب الممارسات السابقة لها .وعليه فقد تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
وفقا لمبدأ االستمرارية وقد تم تصنيف القروض طبقا للشروط األصلية للسداد.
 3-3هيكل المجموعة:
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  ،القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة") كما هو مبين أدناه:
بلد
التأسيس
الشركة التابعة
مارس
9132
٪311
السعودية
الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات
٪311
السعودية
الشركة السعودية لتحويل الورق
٪311
السعودية
الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي
اإلمارات العربية المتحدة ٪311
شركة المدار لتجارة الورق (المدار)
٪311
المغرب
الشركة المغربية لتحويل الورق
٪311
المغرب
شركة المدار لتجارة الورق
٪311
األردن
شركة المدار لتجارة الورق
٪311
األردن
شركة األردنية السعودية لتحويل الورق
٪311
الجزائر
شركة المدار للورق
٪28
الكويت
شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (الجذور)

نسبة الملكية

ﺨالل الﺴﻨة المنتهييية فييي  31ديسييمبر  ،2112ﺘم ﺘﺼﻨﻴف اﺜﻨﻴن ﻤن الﺸرﻜات الﺘاﺒعة الﻤذﻜورة أعاله  ،شييركة المييدار لتجييارة الييورق
(المدار) والشركة المغربية لتحويل الورق ،كشيركات محيتفظ ﺒها بغيرض الﺒﻴع بموجيب متطلبيات الﻤعﻴار الدولي للتقريير الميالي رقيم
( -" )5موجودات غﻴر ﻤﺘداولة محتفظ ﺒها بغرض الﺒﻴع والعﻤلﻴات غير المستمرة" .
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أسس اإلعداد
 3-9قائمة االلتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2112وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34
" التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات
واالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية ،لذا يجب قرأتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2112
 9-9إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر وإستخدام األساس االكتواري لمزايا تعويض نهاية الخدمة للموظفين وعلى أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي .إن السياسات
المحاسبية الرئيسية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتسق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية
للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2112بإستثناء المعايير الجديدة والمعدلة الواردة في إيضاح رقم (.)2 - 3
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام ،والتقديرات
واالفتراضات التي قد تؤثر على السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .ان هذه األحكام
المحاسبية الهامة ومصادر التقدير الرئيسية هي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة ،باستثناء األحكام الهامة الجديدة
ومصادر التقدير الرئيسية المذكورة باإليضاح ()3-3
 1-9العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي ،وهو العملة الرئيسية للنشاط وعملة العرض للمجموعة.
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ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:
 3-1أساس التوحيد
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،القوائم المالية للمجموعة كما ورد بالتفصيل في إيضاح رقم ( .)8-8تتحقق السيطرة عندما
يكون للمجموعة:
• القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها.
• نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها.
• القدرة على استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.
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.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون للشركة السيطرة على
تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل
منفرد .تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها
لمنحها السيطرة .تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
 حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت األخرين
 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أوالجهات األخرى
 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
التخاذ قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة
السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في
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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 3-1أساس التوحيد (تتمة)
إن قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي الشركة وحقوق
الملكية غير المسيطرة .إن إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة موزع على مساهمي المجموعة .فيما عدا شركة مصنع الجذور لصناعة
محارم الورق (الجذور).
يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة ،متى تطلب ذلك ،لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل
المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن
المعامالت بين شركات المجموعة عند التوحيد.
 9-1المعايير الجديدة ،تعديالت على المعايير والتفسيرات
ً
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  16عقود إيجار إعتبارا من  1يناير  .2112إن أثر إعتماد المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم ( )16تم اإلفصاح عنه في اإليضاح  .3-3كانت هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى ،والتعديالت على المعايير
سارية اعتبارً ا من  1يناير  ،2112والتي لم يكن لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري من  1يناير  ،2121ومع ذلك ،تتوقع اإلدارة أن هذه التعديالت لن يكون لها أي تأثير
جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة عند تطبيقها.
 1-1التغيرات فى السياسات المحاسبية
فيما يلي ا المعيار الدولى للتقرير المالي رقم ( - )31عقود اإليجار الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي تسري للفترات السنوية التي
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  84محل معيار المحاسبة الدولي رقم " 82عقود اإليجار" ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقرير المالي رقم " 6تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم " 86التأجير
التشغيلي – الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة رقم  " 72تقويم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد
إيجار".
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 84عقود اإليجار" نموذجًا محاسبيًا واحدًا مدرجًا في المركز المالي للمستأجرين .يعترف المستأجر
بأصل حق االستخدام والذي يمثل حقه في استخدام األصل المعني والتزام عقد اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد مدفوعات اإليجار .هناك
استثناءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار المنخفضة القيمة .تظل محاسبة المؤجرين مماثلة للمعايير الحالية  -أي أن
المؤجرين يواصلون تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16بأثر رجعي مع األخذ في اإلعتبار التأثير التراكمي عند التطبيق األولي
للمعيار الدولي الجديد المعترف به في  1يناير  .2112وذلك بموجب األحكام االنتقالية المحددة في المعيار .لم يتم إعادة عرض األرقام
المقارنة لعام .2112
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ،)16قامت المجموعة باإلعتراف بمطلوبات عقود اإليجار والتي تم تصنيفها سابقا ً كعقود
إيجار تشغيلية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )17عقود اإليجار" .حيث تم قياس تلك المطلوبات عن طريق إحتساب القيمة الحالية
لدفعات اإليجار المتبقية مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الخاص بالمستأجر كما في  1يناير  .2112إن المتوسط المرجح
لمعدل االقتراض اإلضافي الخاص بالمستأجر الذي تم تطبيقه اعتباراً من  1يناير  2112هو .٪5
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()31
التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر 2112
التزامات عقود اإليجار التشغيلي مخصومة بمعدل اإلقتراض اإلضافي الخاص بالمجموعة ()٪5
مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها في  1يناير 2112

 1يناير2112
(بالرياالت السعودية)
1176777611
275247265
275247265

إن حق استخدام الموجودات المستأجرة تم قياسها بأثر رجعي كما لو كانت تلك المعالجة الجديدة مطبقة منذ  1يناير  .2112إن حق استخدام
الموجودات المستأجرة تم قياسها بقيمة مساوية لمطلوبات عقود اإليجار المعدلة بالمبالغ المدفوعة مقدما الخاصة بعقد اإليجار حيث تم
عرضها في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر  .2112وعليه فقد ارتفعت قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ  276517545لاير
سعودي وانخفضت قيمة المدفوعات المقدمة بمبلغ  567221لاير سعودي كما في  1يناير .2112
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
 - 4ممتلكات وآالت ومعدات
 3-4استحوذت المجموعة على أصول خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31مارس  2112بمبلغ  177مليون لاير سعودي (الفترة المنتهية
في  31مارس  372 :2112مليون لاير سعودي).
تتضمن الممتلكات والمعدات حق استخدام األصول التالية المتعلقة بعقود إيجار المجموعة:
 13مارس 9132
 1يناير2112
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
حق استخدام األصول
األراضي

264146321
264146321

276517545
276517545

 9-4انخفاض قيمة المصنع واآلالت غير المستخدمة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2112قامت اإلدارة بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم إنخفاض قيمة بعض الموجودات غير
المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تبلغ  75مليون لاير سعودي والتي لم يتم استخدامها بكامل طاقتها خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  .2112بنا ًء على نتائج هذا التقييم ،تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  3672مليون لاير سعودي للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  .2112تقوم اإلدارة حاليًا بتقييم الخطط بديلة إلستخدام لهذه الموجودات .تعتقد اإلدارة أن هذه الموجودات لديها
القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه ،فإن القيمة الدفترية لمثل هذه الموجودات ،بعد االنخفاض في القيمة ،ال
تتعدى قيمتها القابلة لإلسترداد كما في  31مارس .2112
 1-4انخفاض قيمة المصنع واآلالت العاملة
قامت اإلدارة بإجراء تقييم انخفاض قيمة الممتلﮐات واآلالت والمعدات ﮐما في  31ديسمبر  .2112يتضمن التقييم االفتراضات المتعلقة
بحجم المبيعات المستقبلي واألسعار ومعدالت النمو السنوي ومعدالت النمو النهائي ومعدالت الخصم والعوامل األخرى ذات الصلة.
تعتمد نتائج هذه االفتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات المستقبلية حسب تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل .بنا ًء على
نتيجة تقييم االنخفاض ،قامت اإلدارة بتسجيل انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع والمعدات كما في  31ديسمبر 2112
بمبلغ  675مليون لاير سعودي .تثق اإلدارة في قدرتها على الوفاء بخطة أعمالها المستقبلية وتعتقد أن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت
والمعدات كما في  31مارس 2112سيتم استردادها من العمليات المستقبلية.
 - 8الذمم المدينة التجارية

إيضاح
ذمم مدينة تجارية
مخصص إنخفاض الذمم المدينة

3-8

 31ديسمبر 2112
 13مارس 9132
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
368,972,332
988,193,219
)(319,119,280
)(838,238,386
843,894,677
381,138,218

 1-5إن حركة مخصص إنخفاض الذمم المدينة كما يلي:
إيضاح
رصيد إفتتاحي
أثر إعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2
المحمل على الفترة  /السنة
شطب
عكس مخصص خالل الفترة  /السنة

9-8
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 31ديسمبر 2112
 13مارس 9132
(بالرياالت السعودية)
26,937,772
318,113,139
69,666,367
78,736,783
3,911,111
)(983,112
)(9,934,692
)(11,131,299
838,238,386
319,119,280

الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
 - 8الذمم المدينة التجارية (تتمة)
 9-8أجرت اإلدارة تقييمًا النخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية في  31مارس  .2112استنا ًدا إلى نتائج هذا التقييم  ،تم عكس مخصص
انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ  3776مليون لاير سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2112
 - 1القروض
أ)

قروض متوسطة وطويلة األجل
إيضاح
1-6
2-6

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
قروض بنوك تجارية
اإلستحقاق المتداول من قروض طويلة االجل

 31ديسمبر 2112
 13مارس 9132
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
64,627,666
01,919,111
664,978,877
918,019,129
463,666,877
989,111,129
)(888,866,266
)(321,030,819
678,499,327
120,199,811

 3-1قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
تتمثل في قروض تم الحصول عليها من صندوق التنمية الصناعية السعودي من قبل الشركة وواحدة من شركاتها السعودية التابعة .تتطلب
بنود اتفاقيات القرض تعهدات من الشركة وتلك الشركة التابعة للحفاظ على بعض المستويات المالية ووضع قيود على توزيعات األرباح
والمصاريف الرأسمالية واإليجارات السنوية.
ال تحمل هذه القروض أية نفقات مالية ،إال أنها محملة برسوم الحصول على القرض وهي مضمونة برهن الممتلكات واآلالت والمعدات
الخاصة بالشركة والشركة التابعة بنفس القيمة الدفترية للقرض.
 9-1قروض بنوك تجارية
حصلت المجموعة على تسهيالت قروض من بنوك تجارية متعددة .إن هذه القروض مقيمة بشكل أساسي باللاير السعودي وتحمل بنفقات
مالية على أساس أسعار السوق السائدة .إن مجموع استحقاقات القروض القائمة في  31مارس  ،2112بنا ًء على جداول سداداتها ،موزعة
خالل عام  2112وحتى .2123
ب) القروض قصيرة األجل
تم الحصول على قروض قصيرة األجل من بنوك تجارية مختلفة وتحمل مصاريف تمويلية بمعدالت السوق السائدة والتي تعتمد على سعر
العرض بين البنوك.
 - 3مطلوبات عقود اإليجار
 31ديسمبر 2112
 13مارس 9132
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
963,766
919,110
2,498,646
1,929,182
8,696,746
1,128,021

متداول
غير متداول
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
-2

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة
تتكون الجهات ذات العالقة من الشركات التابعة والشركات الشقيقة ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  .في سياق األعمال
اإلعتيادية  ،تتعامل المجموعة مع الجهات ذات العالقة  .تتعلق تلك المعامالت بالخدمات المقدمة والمستلمة والمصروفات المتكبدة نيابة
عن الجهات ذات العالقة  .تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة
المجموعة .
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 31مارس 2112
 13مارس 9132
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
8,932,766
3,809,311
86,288
19,020
7,682,948
3,230,920

مكافأة موظفين قصيرة االجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 - 2قطاعات التشغيل
أ) أساس التقسيم القطاعي
لدى المجموعة األقسام االستراتيجية التالة ،وهي قطاعاتها التي تقدم تقارير عنها .إن هذه األقسام تقدم منتجات وخدمات مختلفة ،وتدار
بشكل مستقل ألنها تتطلب تقنيات مختلفة وأساليب تسويقية مختلفة.
إن الملخص التالي يصف عمليات كل قطاع يقدم تقرير عنه والذي إستوفي الحد الكمي للقطاعات الواجب تقديم تقارير عنها في 2112
و.2112
قطاعات مفصح عنها
تصنيع .
تجارة ونقل وأخرى.

العمليات
شراء وتصنيع وتوزيع عجينة الورق والورق
جمع ،فرز ،نقل وضغط األوراق النفايات

يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير األدراة الداخلية لكل قسم مرة كل ربع سنة على االقل.
هناك مسيتويات متفاوتية مين التكاميل بيين كيال القطياعين .ويشيمل هيذا التكاميل عملييات نقيل الميواد الخيام المعياد تيدويرها وخيدمات التوزييع
المشتركة ،على التوالي .يتم تحديد االسعار بين القطاعات على أساس تجاري بحت.
ب) معلومات عن القطاعات التى يقدم تقارير عنها
إن المعلومات المرتبطة بكل قطاع يقدم تقرير عنه موضحة ادنياه .ييتم اسيتخدام خسيارة القطياع قبيل الزكياة لقيياس األداء حييث أن اإلدارة
تعتقد أن هذه المعلومات هي االكثر أهمية في تقييم نتائج القطاعيات كيل عليى حيدة مقارنية بالمنشيتت األخيرى التيى تعميل فيي نفيس مجيال
الصناعات.
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
-2

قطاعات التشغيل (تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
(غير مدققة)

القطاعات الخاضعة للتقرير
تصنيع

االجمالى

تجارة ونقل وأخرى
(بالرياالت السعودية)

ايرادات قطاعية
ايرادات متبادلة بين القطاعات
إيرادات خارجية

321,912,112
)(03,912,218
308,222,113

39,101,108
)(1,909,909
1,311,911

919,239,181
)(01,839,091
399,311,911

صافي الربح قبل الزكاة
تكلفة تمويل
استهالك وإطفاء
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

99,128,193
33,121,119
39,920,009
212,110,298
898,919,910

9,111,318
129,898
930,112
89,101,120
10,191,881

99,913,992
33,181,311
39,812,393
3,110,119,199
219,981,331

لفتررررررة الثالثرررررة أشرررررهر المنتهيرررررة فررررري  13مرررررارس
(9132غير مدققة)

القطاعات الخاضعة للتقرير
تصنيع

االجمالى

تجارة ونقل وأخرى
(بالرياالت السعودية)

ايرادات قطاعية
ايرادات متبادلة بين القطاعات
إيرادات خارجية

766,338,232
)(63,988,662
848,363,786

86,788,232
)(6,794,666
8,986,487

789,483,626
)(69,786,687
826,378,947

صافي الربح ( /الخسارة) قبل الزكاة
تكلفة تمويل
استهالك وإطفاء
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

86,849,228
9,869,869
87,346,847
8,837,888,699
966,364,882

)(8,487,973
626,337
896,899
867,886,869
28,782,669

6,684,866
9,473,688
87,646,648
8,736,492,368
928,696,344

ج) المعلومات الجغرافية
تتم إدارة أعمال المجموعة على أساس دولي .ومع ذلك ،فإن العمليات الرئيسية تتم فيى المملكية العربيية السيعودية ،وبعيض دول مجليس
التعاون الخليجي وبعض البلدان األخرى.
إن المعلومات الجغرافية تحلل إيرادات المجموعة والموجودات غير المتداولة وفقا ً لبلد منشأ الشركة والبلدان األخرى .
 31مارس 2112
 13مارس 9132
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)

ايرادات
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجى
بلدان أخرى
االيراد الموحد
موجودات غير متداولة
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجى
بلدان أخرى
موجودات غير متداولة موحدة
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312,101,991
31,219,218
0,011,119
399,311,911

863,342,888
86,669,468
4,667,833
826,378,947

189,883,118
11,911,313
8,981,221
193,011,999

264,262,676
36,238,788
78,883,976
866,449,432

الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
- 31

ايرادات (مصاريف) أخرى ،صافي

إيضاح
عكس أرصدة دائنين
خسارة إستبعاد صافي موجودات شركة تابعة
أخرى  ،صافي

()1 - 11

لفترة الثالثة أشهر
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
المنتهية في
 31مارس 2112
 13مارس 9132
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
8,889,763
0,129
)(82,666,278
8,267,243
891,800
)(2,627,266
819,112

 1-11خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2112قامت المجموعة ببيع صافي موجودات إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل في
تركيا .بلغ صافي موجودات الشركة التابعة المباعة  33مليون لاير سعودي ومتحصالت البيع المستلمة  16مليون لاير سعودي مما نتج
عنه خسائر بمبلغ  17مليون لاير سعودي.
- 33

ربحية السهم
يتم احتساب نصيب السهم األساسي من الربح بتقسيم الربح العائد للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة
إن نصيب السهم من الربح كما يلي:

صافي ربح الفترة (لاير سعودي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
نصيب السهم األساسي والمخفض من ربح السنة (لاير سعودي)
- 39

 31مارس 2112
 13مارس 9132
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
6,264,866
91,011,392
76,666,666
90,911,111
6189
1921

إدارة المخاطر المالية

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية بالمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى والقروض .بينما تتكون الموجودات المالية
الرئيسية للمجموعة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون .إن المخاطر المالية الرئيسية الناشئة عن األدوات
المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .تقوم اإلدارة بمراجعة ومطابقة السياسات إلدارة كل من هذه
المخاطر والتي تم تلخيصها كما يلي:
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق بمخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية والتي قد تؤثر على
ايرادات المجموعة .إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ،في شكل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية كما هو موضح أدناه،
خالل الفترة قيد الفحص .لم يكن هناك تغير في تعرض المجموعة لمخاطر السوق أو الطريقة التي تدار بها هذه المخاطر وكيفية قياسها.
إدارة مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن الموجودات
والمطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة مقومة باللاير السعودي والدوالر األمريكي والدينار الجزائري والدينار الكويتي والدرهم المغربي
والدرهم اإلماراتي والدينار االردني .إن اللاير السعودي والدينار الكويتي والدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي وبالتالي ال تمثل
األرصدة بالعمالت األخرى مخاطر عملة .تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف الدينار الجزائري وأسعار صرف الدرهم المغربي
مع اللاير السعودي وتدير أثرها على القوائم المالية تبعا ً لذلك.
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
 - 39إدارة المخاطر المالية (تتمة)
إدارة مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)
فيما يلي األرصدة التي تتعرض لمخاطر أسعار العمالت األجنبية
العملة
نقد وما في حكمه

الدينار الكويتي
الدينار الجزائري
دينار أردني
درهم اماراتي

 31مارس 2112
 13مارس 9132
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
2,899,266
0,901,311
6,666,828
9,190,081
66,726
09,911
24,886
11,880
88,344,276
2,103,010

ذمم مدينة تجارية

الدينار الكويتي
الدينار الجزائري
دينار أردني
درهم اماراتي

33,390,919
3,181,189
99,298
308,911
39,189,993

88,488,644
8,462,966
77,978
868,634
83,392,836

ذمم دائنة تجاريية ومطلوبات أخرى

الدينار الكويتي
الدينار الجزائري
الدرهم المغربي
دينار أردني
درهم اماراتي

)(1,299,131
)(9,010,001
)(1,120,119
)(981,082
)(3,909,119
)(38,100,182
1,112,921

)(2,649,686
)(8,826,664
)(786,698
)(8,667,236
)(88,742,844
83,694,496

صافي المبالغ التي تتعرض للمخاطر في قائمة المركز المالي

إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تواجه المجموعة والصعوبة في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالية،
وتقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي وضع إطارا مناسبا إلدارة مخاطر السيولة المتعلقة بمخاطر
القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل ،والتمويل طويل األجل ومتطلبات إدارة السيولة للمجموعة .تدير المجموعة مخاطر السيولة عن
طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية والحصول على تسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة
والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
تحليل حساسية سعر الفائدة:
تم إعداد الجدول التالي على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بنا ًء على أقرب تاريخ ينبغي على المجموعة أن تقوم
بالسداد فيه .تتضمن الجداول كال من الفوائد والتدفقات النقدية الرئيسية:
 13مارس ( 9132غير مدققة)

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
قروض قصيرة األجل
قروض متوسطة وطويلة األجل

سعر الفائدة

خالل سنة واحدة

 8 – 3سنوات
(بالرياالت السعودية)

بدون فوائد
سايبور  +هامش
سايبور  +هامش

391,813,318
391,338,112
321,030,819
011,010,112

120,199,811
120,199,811
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المجموع

391,813,318
391,338,112
989,111,129
819,191,992

الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 31ديسمبر ( 2112مدققة)
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
قروض قصيرة األجل
قروض متوسطة وطويلة األجل

سعر الفائدة

خالل سنة واحدة

بدون فوائد
سايبور  +هامش
سايبور  +هامش

864,678,247
836,868,322
888,866,266
649,836,889

 5 – 1سنوات
(بالرياالت السعودية)
678,499,327
678,499,327

المجموع
864,678,247
836,868,322
463,666,877
896,836,748

إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في
السوق .لدى المجموعة قروض محملة بفوائد كما في  31مارس .2112
إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة ألن شركات المجموعة تقترض أموال بأسعار فائدة معومة .ال تحطاط المجموعة للتغيرات في
أسعار الفائدة .تحد اإلدارة من مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة.
كما في  31مارس  2112تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداول بمبلغ  141مليون لاير سعودي .تقوم المجموعة
بإدارة متطلبات التدفقات النقدية المستقبلية من خالل التدفقات النقدية من العمليات والتسهيالت االئتمانية غير المستخدمة .إن اإلدارة واثقة من
قدرتها على تجديد هذه التسهيالت عند استحقاقها واستفادتها من التسهيالت الجديدة كما هو مطلوب .باإلضافة إلى إعادة هيكلة القروض
قصيرة األجل وقروض متوسطة وطويلة األجل متى تتطلب الحاجة.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .ليس لدى
المجموعة تركيز جوهري لمخاطر اإلئتمان .تم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات جدارة مصرفية مرتفعة .إن الذمم المدينة
التجارية والذمم المدينة األخرى مستحقة بشكل رئيسي من عمالء محليين وأطراف ذات عالقة وتدرج بالتكلفة المطفأة.
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية هو كما يلي:
 13مارس 9132
 31ديسمبر 2112
(غير مدققة)
(مدققة)
(بالرياالت السعودية)
843,894,677
381,138,218
86,242,869
11,930,021
8,642,647
391119119
77,866,438
93,911,111
767,826,888
901,011,131

الوصف
ذمم مدينة تجارية ،صافي
ذمم مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
نقد في البنك
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 9132
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر االئتمان (تتمة)
تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك ذات السمعة الجيدة .فيما يتعلق بمخاطر
االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية للمجموعة ،بما في ذلك الذمم المدينة من الموظفين واألرصدة لدى البنوك ،فإن تعرض المجموعة
لمخاطر االئتمان ينتج عن تخلف الطرف اآلخر عن السداد ،ويكون الحد األقصى للتعرض للمخاطر مساويا للقيمة الدفترية لهذه الموجودات
في قائمة المركز المالي الموحدة األولية الموجزة.
إدارة رأس المال
ً
تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من أن شركات المجموعة ستكون قادرة على االستمرار في العمل وفقا لمفهوم االستمرارية مع تعظيم العائد
للمساهمين من خالل االستفادة المثلى من رصيد الدين وحقوق الملكية .ال تزال االستراتيجية العامة للمجموعة دون تغيير من الفترة  /السنة
السابقة.
يتكون هيكل رأس مال المجموعة من حقوق الملكية وعناصر الدين التي تتألف من رأس المال واالحتياطي النظامي والخسائر المتراكمة
واحتياطيات أخرى والقروض .ال تخضع المجموعة ألية متطلبات رأسمالية مفروضة خارجيا ً.
القيمة العادلة لألدوات المالية
ترى إدارة المجموعة أن القيم الدفترية لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي تقارب قيمتها العادلة.
- 31

المعلومات التكميلية للتدفقات النقدية
 31مارس 2112
 13مارس 9132
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)

حق استخدام موجودات

890109381

-

 -34اإللتزامات واإلرتباطات
كما في  31مارس  ،2112كان لدى المجموعة إلتزامات محتملة تتمثل في اعتمادات مستندية وضمانات بنكية تم إصدارها في سياق االعمال
االعتيادية بمبلغ  2471مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  1776 :2112مليون لاير سعودي) و  1713مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
 1713 :2112مليون لاير سعودي).
 - 38اعتماد القوائم المالية
تم الموافقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة إلصدارها بتاريخ  12مايو  2112الموافق
 7رمضان 1441هـ.
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