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 تقريـر فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
(1/2) 

 
        المساهمون / السادة 

 لصناعة الورقالشركة السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية  -الدمام 
 

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

الثالثة أشهر  ةلفتراألولية الموحدة الموجزة اآلخر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  و، 2222 ديسمبر 31مجتمعين باسم "المجموعة"( كما في 
 والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ الملكيةلتغيرات في حقوق القوائم األولية الموحدة الموجزة لالمنتهيتين في ذلك التاريخ، ووالسنة 

 القوائمهذه وعرض ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد واإليضاحات، بما في ذلك 
إن مسؤوليتنا هي إبداء "التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34المالية األولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 ستناداً إلى فحصنا.إالمالية األولية الموجزة  القوائمستنتاج عن هذه إ
 

 نطاق الفحص
( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من 2412لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص رقم )ستثناء ما تم ذكره في الفقرة التالية، بإ

لألشخاص  يالمالية األولية من توجيه استفسارات بشكل أساس القوائمقبل المراجع المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص 
األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكل كبير في نطاقه من المراجعة التي  المسؤولين عن

بجميع األمور  أننا سنعلميتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لن يمكننا من الوصول إلى تأكيد ب
 المهمة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة. وعليه، فلن نبدي رأي مراجعة.

 
 أساس اإلستنتاج المتحفظ

، تم عكس مبلغ استناًدا إلى نتائج هذا التقييم .2212 ديسمبر 31فيكما قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة  نخفاضتقييم إلبإجراء اإلدارة  قامت
دارة لم تقم بتقييم اإل. حيث أن 2212ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  قيمة الذمم المدينة التجارية إنخفاضمليون لاير سعودي من مخصص  3114

" األدوات المالية"  2لمالي رقم وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير ا 2212ديسمبر  31في قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في  نخفاضاإل
والخسائر المتراكمة  2212ديسمبر  31ولم تقم بإظهار أثر النتائج، إن وجدت، في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 

 1في ائر المتراكمة ذات الصلة للمجموعة كما ضرورية للخس تسويةأي هناك تحديد ما إذا كان  لم نتمكن من، . لذا2212يناير  1للمجموعة كما في 
 .2212 ديسمبر 31المنتهية في  السنةوعلى نتائج  2212يناير 

 
  اإلستنتاج المتحفظ

الموجزة المرفقة  الموحدة نا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األوليةإنتباهلم يلفت في الفقرة السابقة،  ستثناء األمر المشار إليه، وبإستناداً إلى فحصناإ
 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 

 لفت إنتباه
 

 نلفت اإلنتباه إلى:
 

قامت بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم إنخفاض قد  اإلدارة يشير إلى أني ذالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والهذه  حول (4) إيضاح رقم -1
 2125 بمبلغبخسارة إنخفاض في القيمة ، وتم على أساس هذا التقييم اإلعتراف 2222ديسمبر  31كما في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

من التقييم إفتراضات تتعلق بحجم المبيعات : ال شيء(.  يتض2212ديسمبر  31)2222ديسمبر  31سعودي خالل السنة المنتهية في مليون لاير 
ت الصلة. المستقبلية واألسعار ومعدالت النمو السنوية ومعدالت النمو النهائية وصافي القيمة الممكن تحقيقها ومعدالت الخصم والعوامل األخرى ذا

تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل.   تعتمد نتائج هذه اإلفتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات المستقبلية وظروف السوق بحسب
لن  2222ديسمبر  31تثق اإلدارة في قدرتها على الوفاء بخطة أعمالها المستقبلية وتعتقد أن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 

 تتجاوز المبالغ القابلة لإلسترداد.



 
 
 
 
 

 )تتمة( الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزةتقريـر فحص مراجع 
(2/2) 

 
        المساهمون / السادة 

 الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية  -الدمام 
 

 
 )تتمة( إنتباهلفت 

 

 

 إنخفاضقامت بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم قد  اإلدارة يشير إلى أني ذالموحدة الموجزة والالقوائم المالية األولية هذه  حول (4) إيضاح رقم -2
سعودي مليون لاير  22146 قيمتها والتي تبلغ 2222ديسمبر  31كما في قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات 

الموجودات غير  قيمةفي  نخفاضإللالمطلوبة خسارة ال توصلت اإلدارة إلى أنعلى نتائج هذا التقييم،  . بناءً (سعوديمليون لاير  4317: 2212)
يتضمن التقييم إفتراضات مليون لاير سعودي(.  312: 2212ديسمبر  31) 2222ديسمبر  31في كما مليون لاير سعودي  216 تبلغالمستخدمة 

تعتمد نتائج هذه اإلفتراضات  الموجودات.الالزمة إلجراء بيع هذه والعادية، والتكلفة المقدرة لإلكمال تتعلق بسعر البيع التقديري في سياق األعمال 
بتقييم الخطط  حالياً تقوم اإلدارة بشكل كبير على نجاح العمليات المستقبلية وظروف السوق بحسب تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل.  

ستخدامها إمن أجل  الموجوداتة المعتمدة مؤخًرا إلعادة هيكلة هذه زنوافي الم موارد ماليةص يخصقامت بتودات. البديلة إلستخدام لهذه الموجو
ة مستقبلية للمجموعة وعليه، فإن القيمة الدفترية لمثل هذه إقتصاديتعتقد اإلدارة أن هذه الموجودات لديها القدرة على توفير منافع  .في المستقبل
  .2222ديسمبر  31تتعدى قيمتها القابلة لإلسترداد كما في  لن الموجودات

 

رفع دعوى عن الشركة قد أصدرت إعالًنا في تداول  يشير إلى أني ذالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والهذه  حول (13) إيضاح رقم -3
 .السابق قضائية ضد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة

  
 البسام وشركاؤه

 4636صندوق بريد 
 31252الخبر 

 المملكة العربية السعودية
  

 
 

 إبراهيم أحمد البسام
 (113)ترخيص رقم  -محاسب قانوني

 
 الخبر 

 2221 مارس 2
 هـ1442 رجب 12
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    0202ديسمبر 13في كما 
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 إيضاح 
  0202 ديسمبر 13

 )غير مدققة(
  2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  
    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 026,336,400 082,301,999 4 ومعدات آالتممتلكات، 

 60,958,306 30,936,030  موجودات غير ملموسة

 26,252,073 00,030,088  إستثمار في شركة زميلة

 059,442,566 938,933,299  مجموع الموجودات غير المتداولة

    

    موجودات متداولة

 98,466,644 328,203,329  مخزون

 637,872,405 339,611,682 5 تجاريةذمم مدينة 

 37,806,832 39,183,060  وموجودات أخرىدفعات، ومدفوعات مقدمة 

 66,858,334 30,003,380  نقد وما في حكمه

 277,364,775 009,291,931  مجموع الموجودات المتداولة

 835,747,275 833,326,329  الموجودات  مجموع

    

    والمطلوبات حقوق الملكية

    حقوق الملكية

 82,666,666 90,222,222 6 رأس المال

 - 109,808  إحتياطي نظامي

 (7,475,099) (9,319,690)  إحتياطيات أخرى

 (66,966,060) 0,998,339  أرباح مبقاه / )خسائر متراكمة(

 72,722,760 89,390,280  عائدة إلى مساهمي الشركة حقوق ملكية

 6,222,395 3,661,330  حصص غير مسيطرة

 73,845,686 92,920,003  مجموع حقوق الملكية

    

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة

 359,924,347 199,063,103 0 االجلطويلة متوسطة وقروض 

 68,929,657 38,233,829  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 7,508,493 3,238,398  الجزء غير المتداول -إلتزامات عقود اإليجار 

 390,226,897 193,113,900  متداولةالمطلوبات غير مجموع ال

    

    متداولةمطلوبات 

   646,622,578 339,300,109 0 االجل قصيرةقروض 

   260,026,709   303,086,900 0 الجزء المتداول -األجل طويلة قروض متوسطة و

 08,067,206   93,090,132  ذمم دائنة تجارية

 42,584,796 60,629,193  ومطلوبات أخرى  ةمستحقمصاريف 

 60,269,080 36,009,893  زكاة مخصص 

 525,663 3,600,983  الجزء المتداول -إلتزامات عقود اإليجار 

 475,596,687 190,393,003  متداولةالمطلوبات مجموع ال

 906,962,694 383,299,600  المطلوبات مجموع

 835,747,275 833,326,329  حقوق الملكية والمطلوبات  مجموع

    

 .2221 مارس 1بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم

     

     

     

عبدالحميد عبد العزيز البشري يسري  خالد وليد أبو هنا  فهد بن محمد الداود  
التنفيذيالرئيس المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  

 



 الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

األولية الموحدة الموجزة اآلخر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  

  0202ديسمبر  13لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 
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 ديسمبر 13يناير إلى  3من  ديسمبر 13إلى  أكتوبر 3من   

                                                
 إيضاح

0202 
 )غير مدققة( 

2212  
 )غير مدققة(

0202 
 )غير مدققة( 

2212 
 )مدققة(

 السعودية()بالرياالت   

 527,620,248 010,292,009 629,397,863  339,001,906  2 اإليرادات 

 (429,620,933) (181,639,330) (666,866,238) (92,860,089)    تكلفة اإليرادات

 89,888,460 368,933,663 20,497,074 08,628,190  مجمل الربح

      

 (47,056,732) (62,380,693) (62,639,675) (9,303,099)  إداريةو عمومية مصاريف

 (52,262,307) (69,268,820) (66,499,860) (9,060,311)  مصاريف بيع وتوزيع

 36,382,064 0,860,330 (9,837,027) 1,962,933 5 التجارية قيمة الذمم المدينة في نخفاض( اإلمخصص/ )عكس 

 36,539,836 93,980,099 (4,877,644) 31,180,923     / )خسارة( العملياتربح 

      

 (42,732,490) (11,039,939) (3,329,046) (3,983,619) 2و 6 مصاريف تمويلية

 3,676,566 1,939,930 866,566 3,310,206  زميلةحصة من ربح شركة ال

 (8,852,374) (30,238,292) (6,708,050) (1,013,333) 2 أخرى، صافي مصاريف

 (68,675,429) 39,332,010 (8,674,946) 1,128,628  قبل الزكاة الربح / )الخسارة( صافي 

 
     

 (9,383,493) (6,203,833) (2,689,376) 1,329,921  الزكاة 

 (27,409,866) 30,908,108 (66,273,266) 9,638,133  / السنة صافي الربح )الخسارة( للفترة

      

      :ىخراأل ةالشاملالدخل )الخسارة( / 

:الخسارة  ربح أوالإعادة تصنيفها إلى  قد يتمبنود        

 (95,968) (3,296,093) (6,364,856) (392,090)  عن عمليات خارجية وأخرى فروق ترجمة عمالت أجنبية

      

:الخسارة  ربح أوالإعادة تصنيفها إلى  لن يتمبنود        

 (2,932,792) 0,119,009 (2,932,792) 0,119,009  نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف/ )خسارة( إعادة قياس ربح 

 من خالل  ستثمارات في حقوق ملكيةإلفي القيمة العادلة ل التغير
 (6,607,602) - - -  الدخل الشامل اآلخر

 (3,895,003) 3,030,098 (4,637,732) 0,369,096  )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة / السنة/ الدخل 

 (36,454,574) 39,911,909 (65,466,843) 8,093,920  )الخسارة( الشاملة للفترة / السنة/ مجموع الدخل 

      

      العائدة إلى: / )الخسارة(  الربحصافي 

 (27,993,366) 30,322,381 (66,397,466) 9,019,600  الشركةالمساهمون ب

 464,388 008,330 664,688 383,809  حصص غير مسيطرة

 (27,409,866) 30,908,108 (66,273,266) 9,638,133  صافي الربح / )الخسارة( للفترة / السنة

      

      إلى : ةالعائد ةمجموع الدخل / )الخسارة( الشامل

 (27,256,208) 39,619,139 (66,867,439) 8,196,009  الشركةالمساهمون ب

 (4,263,365) 696,063 (4,563,565) 331,269  حصص غير مسيطرة

 (36,454,574) 39,911,909 (65,466,843) 8,093,920  مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة / السنة

      

 المسعاهمينالسهم )بالرياالت السععودية( العائعدة إلعى / )خسارة(  ربحية
      في الشركة :

 (3263) 3696 (6224) 2698 12 ضمخفالساسي والسهم األربحية / )خسارة( 

 
 
 
 
 

 .2221 مارس 1بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم

     

     

     

البشريعبدالحميد عبد العزيز  يسري  خالد وليد أبو هنا  فهد بن محمد الداود  
 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي



 

 

  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

األولية الموحدة الموجزةالملكية قائمة التغيرات في حقوق   

0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ا  عد اإليضاحات المرفقة جزءت  
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  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 حتياطيات أخرىإ إحتياطي نظامي رأس المال 
أرباح مبقاه / 

 المجموع (خسائر متراكمة)
غير  حصص

 المجموع مسيطرة

 )بالرياالت السعودية( 
  

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

ممتلكات وآالت ومعدات 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 

        

 (27,409,866) 464,388 (27,993,366) (27,993,366) - - - السنةربح /  )خسارة(صافي 

 (3,895,003) (4,067,764) 032,646 - 032,646 - - ى للسنةخرالدخل / )الخسارة( الشاملة األ

 (36,454,574) (4,263,365) (27,256,208) (27,993,366) 032,646 - -  ة للسنةالشامل/ )الخسارة( الدخل  مجموع

 - - - 653,666,666 - - (653,666,666) (1ض رأس المال )إيضاح يخفت

 73,845,686 6,222,395 72,722,760 (66,966,060) (7,475,099) - 82,666,666 )مدققة(  -0232ديسمبر  13 في كما

        

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

        

 30,908,108 008,330 30,322,381 30,322,381 - - - السنةصافي ربح 

 3,030,098 (91,908) 3,119,399 - 3,119,399 - - الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة

 39,911,909 696,063 39,619,139 30,322,381 3,119,399 - -  للسنةالدخل الشامل  مجموع

 - - - (109,808) - 109,808 - المحول إلى اإلحتياطي النظامي

 (031,692) (031,692) - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 92,920,003 3,661,330 89,390,280 0,998,339 (9,319,690) 109,808 90,222,222 )غير مدققة( - 0202ديسمبر  13 في كما

        

        

 
 
 
 
 

 .2221مارس  1بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم
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المالي التنفيذيالرئيس   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  

 



 الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

األولية الموحدة الموجزة التدفقات النقدية قائمة   

0202ديسمبر  13المنتهية في للسنة    

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. ا  عد اإليضاحات المرفقة جزءت  

- 0 - 

 

  

  0202ديسمبر  13
 )غير مدققة(

  2212ديسمبر  31
 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (27,409,866) 30,908,108  صافي ربح / )خسارة( السنة

    تعديالت عن: 

 56,367,643 01,336,099  إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 3,223,328 3,030,122  خسارة اإلنخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

 (36,382,064) (0,860,330)  قيمة الذمم المدينة التجاريةفي نخفاض اإلعكس 

 - 3,366,389  مخصص مخزون بطئ الحركة

 42,732,490 11,039,939  مصاريف تمويلية 

 - 31,906,293  مخصص مقابل ذمم مدينة أخرى

 9,383,493 6,203,833  مصروف زكاة

 6,475,499 3,683,908  موجودات غير ملموسةإطفاء 

 (3,676,566) (1,939,930)  الحصة من ربح شركة زميلة

 (6,265,050) (191,903)  ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 3,237,232 -  خسارة إستبعاد شركة تابعة

 3,756,647 0,802,296  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  302,006,128 48,896,420 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 50,060,676 06,186,322  ذمم مدينة تجارية

 (64,469,772) (39,380,603)  مخزون

 25,629,333 6,239,132  أخرىموجودات دفعات ومدفوعات مقدمة و

 (60,908,535) (1,381,823)  ذمم دائنة تجارية

 (26,698,645) (380,631)  ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 78,649,479 300,012,201  النقد الناتج من عمليات التشغيل
    

 (39,777,869) (13,283,912)  مصاريف تمويلية مدفوعة 

 - (9,211,330)  مدفوعةزكاة 

 (2,280,778) (0,102,809)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

 39,673,796 89,283,000  الناتج من األنشطة التشغيليةصافي النقد 
    

    اإلستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (66,353,925) (30,336,061)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 6,506,666 0,922,222  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

 - (060,339)  موجودات غير ملموسةشراء 

 6,260,453 009,099  ممتلكات وآالت ومعداتاستبعاد المتحصل من 

 (9,577,372) (9,892,309)  اإلستثماريةالمستخدم في األنشطة صافي النقد 
    

    التمويليةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (863,266) (890,622)  دفعات ايجار 

 5,746,286 1,036,996  التغير في قروض قصيرة األجل، صافي

 (45,633,277) (36,039,901)  التغير في قروض متوسطة وطويلة األجل، صافي

 - (031,692)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

 (46,280,697) (30,332,039)  التمويليةالمستخدم في األنشطة صافي النقد 
    

 (66,788,779) 6,289,082  صافي التغير في نقد وما في حكمه

 22,944,039 33,909,116  نقد وما في حكمه في بداية السنة

 (95,520) (806,610)  سعر الصرف أثر التغيرات في

 66,858,334 30,003,380  نقد وما في حكمه في نهاية السنة
    

   66 المعلومات التكميلية للتدفقات النقدية 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3

 

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

 

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

 

 ، المملكة العربية السعودية.7162-34326، 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  2415221222طفاء الخسائر المتراكمة للشركة ودعم نموها المستقبلي. ونتيجة لذلك، فقد إنخفض إجمالي عدد أسهم الشركة من إل
مليون لاير سعودي. بعد تخفيض رأس المال، أوصى  22وذلك عن طريق إلغاء أسهم، وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى  212221222

تعزيز المركز أجل مليون لاير سعودي من  152ال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة مجلس اإلدارة بزيادة رأس م
على إعادة النظر  2222أبريل  22بتاريخ  الشركة دارةإمجلس  وافق المالي للمجموعة وتحسين السيولة واحتياجات رأس المال العامل.

عن مليون لاير سعودي  152مليون لاير سعودي بدالً من  122بمقدار  الشركةبشأن زيادة رأس مال السابق في قرار مجلس اإلدارة 
 122بقيمة  من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية هامالزيادة رأس بالشركة  قامت، السنةالحًقا لنهاية . طريق إصدار أسهم حقوق أولوية

 بالكامل. اإلكتتاب بهاالتي تم  مليون سهم 12سعودي من خالل طرح  مليون لاير
 

 13617أن المطلوبات المتداولة للمجموعة قد تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ تشير إلى القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  هذه
مليون لاير سعودي( حيث يرجع السبب الرئيسي لذلك إلى القروض قصيرة األجل  12213: 2212ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 31مليون لاير سعودي على التوالي ) 15112مليون لاير سعودي و 112متداول من القروض متوسطة وطويلة األجل البالغة والجزء ال
مليون لاير سعودي على التوالي(. باإلضافة إلى ذلك، فإن المجموعة لم تقم باإللتزام  22616مليون لاير سعودي و 142: 2212ديسمبر 

 31مليون لاير سعودي كما في  4ما لم تلتزم بسداد أقساط قروضها طويلة األجل المستحقة البالغة ببعض التعهدات المالية للقروض ك
نهاية السنة. تعتقد اإلدارة أن المجموعة الحقاً مليون لاير سعودي(. والتي تم إعادة جدولتها  1212: 2212ديسمبر  31) 2222ديسمبر 

قروض جديدة كلما دعت الحاجة إلى تجديد قروضها قصيرة األجل الدوارة حسب سوف تنجح في إعادة هيكلة قروضها واإلستفادة من 
قامت الشركة بزيادة رأس الفترة، الحًقا لنهاية الممارسات السابقة لها واإللتزام بالتعهدات المالية في المستقبل القريب. باإلضافة إلى ذلك، 

هم حقوق أولوية. وعليه، فقد تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة مليون لاير سعودي وذلك من خالل إصدار أس 122بمقدار  مالها
 .الموجزة المرفقة وفقاً لمبدأ اإلستمرارية وإستمر تصنيف القروض وفقاً للشروط األصلية للسداد

 

 هيكل المجموعة: 3-3

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

 الفعلية نسبة الملكية  بلد التأسيس  الشركة التابعة

 ديسمبر  

0202 

 ديسمبر

2212 

 ٪122 ٪322 السعودية الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 ٪122 ٪322 السعودية الشركة السعودية لتحويل الورق 

 ٪122 ٪322 السعودية  لالستثمار والتطوير الصناعيالشركة السعودية 

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

 ٪122 ٪322 المغرب شركة المدار لتجارة الورق

 ٪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(
 

باعت المجموعة إحدى شركاتها التابعةة، الشةركة المغربيةة وبناًء على " اتفاقية التعهد بالبيع"،  ،2212ديسمبر  31المنتهية في السنة ل خال
ضةمن الةدفعات المقدمةة والمةدفوعات مليةون لاير سةعودي  1316البةالغ قيمتةه لصناعة الورق، تم عرض رصةيد الةذمم المدينةة مقابةل البيةع 

مليةون لاير سةعودي مقابةل  1316، قامت الشةركة بتكةوين مخصةص بمبلةغ 2222 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل وموجودات أخرى. 
أقامةت إدارة الشةركة دعةوى قضةائية إللغةاء اتفاقيةة البيةع وأجةرت مصةادرة احترازيةة الذمم المدينة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة. 

  .ريةالمالية األولية الموحدة الموجزة، كانت اإلجراءات القانونية ال تزال سا القوائمهذه  إعتمادتاريخ  كما فيمصنع. لل



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

  0202ديسمبر  13لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 
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 أسس اإلعداد - 0
 لتزامقائمة اإل 0-3

وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  2222ديسمبر  31لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
ة كافة ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفق ." 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
 .2212ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 0-0

ر المالي للقياس تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما تتطلبه المعايير الدولية للتقري
بقة في إعداد إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتسق مع تلك المطبأسس أخرى. 

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

عداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالی، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقديرات إإن 
التي قد تؤثر على السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية. ان هذه األحكام المحاسبية الهامة ومصادر  فتراضاتواإل

 التقدير الرئيسية هي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة.
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 0-1

 .رضلعاعملة و عةوللمجمالوظيفية لعملة ، وهو اوديلسعل اياربالموحدة الموجزة الرض 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 1-1القوائم المالية للمجموعة كما ورد بالتفصيل في إيضاح رقم ) 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 • 
 التأثير على عوائد االستثمار.القدرة على استخدام سيطرتها بغرض • 

 

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. 

 

ة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموع
على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها 

 في الشركةالظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت بشكل منفرد. تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق و
 تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي: السيطرة.المستثمر فيها لمنحها 

 

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

 ا المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين أوالجهات األخرىحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكه 

  .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
 لتصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية ا

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

المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة  ات ومصاريف الشركة التابعةإيرادالسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين 
 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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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة - 1
 )تتمة(أساس التوحيد  1-3

 

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

 ."مصنع الجذور لصناعة محارم الورق )الجذور(" التابعة
 

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

 

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

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 1-0
 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
اإلفصاح عنه  وقد تم 2222يناير  1لم يتم إصدار معايير جديدة ، ومع ذلك ، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من 

 .في القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة ، لكن ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة
 
 ممتلكات وآالت ومعدات - 4

مليون  217تتضمن أصول حق إستخدام بمبلغ مليون لاير سعودي  1515بمبلغ  السنة خاللثابتة  موجوداتاستحوذت المجموعة على  4-3
 .(مليون لاير سعودي 2165تتضمن أصول حق إستخدام بمبلغ مليون لاير سعودي  22: 2212 ديسمبر 31)لاير سعودي 

 
 بعقود إيجار المجموعة: ةالمتعلق ةحق استخدام التاليأصول والمعدات  تتضمن الممتلكات

 0202ديسمبر  13 
 )غير مدققة(

 2212 ديسمبر 31
 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 
   ستخدام، صافيإلحق ا صولأ

 7,865,689 363096903 أراضي

 - 369206396 مباني

 - 0326063 معدات مكتبية

 960306990 7,865,689 

 
 العاملة اآلالت والمعداتقيمة في  نخفاضاإل 4-0

، وتم على أساس هذا 2222ديسمبر  31قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم إنخفاض اإلدارة قامت 
ديسمبر  31)2222ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  2125التقييم اإلعتراف بخسارة إنخفاض في القيمة بمبلغ 

ية واألسعار ومعدالت النمو السنوية ومعدالت النمو النهائية : ال شيء(.  يتضمن التقييم إفتراضات تتعلق بحجم المبيعات المستقبل2212
وصافي القيمة الممكن تحقيقها ومعدالت الخصم والعوامل األخرى ذات الصلة. تعتمد نتائج هذه اإلفتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات 

اإلدارة في قدرتها على الوفاء بخطة أعمالها المستقبلية المستقبلية وظروف السوق بحسب تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل.  تثق 
 لن تتجاوز المبالغ القابلة لإلسترداد. 2222ديسمبر  31وتعتقد أن القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 

 
 غير المستخدمة والمعدات قيمة اآلالتفي  نخفاضاإل 4-1

بالتعاقد مع مستشار خارجي لتقييم إنخفاض قيمة بعض الموجودات غير المستخدمة من الممتلكات واآلالت والمعدات كما في اإلدارة قامت 
مليون لاير سعودي(. بناًء على نتائج هذا التقييم، توصلت  4317: 2212مليون لاير سعودي ) 22146والتي تبلغ قيمتها  2222ديسمبر  31

 2222ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  216مطلوبة لإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المستخدمة تبلغ اإلدارة إلى أن الخسارة ال
مليون لاير سعودي(. يتضمن التقييم إفتراضات تتعلق بسعر البيع التقديري في سياق األعمال العادية، والتكلفة  312: 2212ديسمبر  31)

ذه الموجودات. تعتمد نتائج هذه اإلفتراضات بشكل كبير على نجاح العمليات المستقبلية وظروف المقدرة لإلكمال والالزمة إلجراء بيع ه
 السوق بحسب تقديرات اإلدارة وتحقيق خططها في المستقبل.  تقوم اإلدارة حالياً بتقييم الخطط البديلة إلستخدام لهذه الموجودات. وقامت

ا إلعادة هيكلة هذه الموجودات من أجل إستخدامها في المستقبل. تعتقد اإلدارة أن هذه المعتمدة مؤخرً  الموازنةبتخصيص موارد مالية في 
ها الموجودات لديها القدرة على توفير منافع إقتصادية مستقبلية للمجموعة وعليه، فإن القيمة الدفترية لمثل هذه الموجودات لن تتعدى قيمت

 .2222ديسمبر  31القابلة لإلسترداد كما في 
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 ذمم مدينة تجارية - 8

 

 إيضاح

 0202 ديسمبر 13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 24620522592 03360986680  ذمم مدينة تجارية

(32268106220) 1-5 الذمم المدينة التجاريةفي قيمة  نخفاضاإلمخصص   (66320962667)  

  33966116682 63728722405 

 
 ما يلي:التجارية في المدينةفي قيمة الذمم  نخفاضاإلمخصص على حركة ال تتمثل 8-3

 

 

 

 0202 ديسمبر 13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 639,736,365 321,982,333  الرصيد اإلفتتاحي

 (3,059,594) -  شطب

(068606330)  عكس خالل السنة  (36,382,064) 

  322,810,220 663,096,667 

 
 القروض - 6

 قروض متوسطة وطويلة األجل  ( أ

 

 إيضاح

 0202 ديسمبر 13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 38,272,452 03,910,222 1-6 السعودي قروض صندوق التنمية الصناعية

 520,673,003 689,896,031 2-6 قروض بنوك تجارية 

  033,009,031 505,440,665 

 (260,026,709) (303,086,900)  اإلستحقاق المتداول من قروض طويلة األجل 

  199,063,103 359,924,347 
 

 .للحفاظ على نسب مالية معينة لبعض اتفاقيات القروض الخاصة بها اتعهدتلم تلتزم المجموعة بمتطلبات ال
 

 مليون لاير سعودي(. 72213: 2212)مليون لاير سعودي  75615بمبلغ  أمرهذه القروض البنكية مضمونة بسندات 
 

 

 صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  6-3

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

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

 .(1 إيضاح) السنويةواإليجارات الرأسمالية  اريفالمصو
 

 واآلالتبرهن الممتلكات  مضمونةوهي إال أنها محملة برسوم الحصول على القرض  ،تمويلية مصاريفالقروض أية  ال تحمل هذه

 للقرض.لقيمة الدفترية بنفس ا التابعةوالشركة لشركة باوالمعدات الخاصة 

 

 تجارية  بنوكقروض  6-0

تحمل وعامة  ساسي باللاير السعوديأبشكل  مقيمة القروضهذه إن .  من بنوك تجارية متعددة تسهيالت قروضعلى  المجموعةحصلت 

، بناًء على جداول سداداتها، 2222 ديسمبر 31. إن مجموع استحقاقات القروض القائمة في  نفقات مالية على أساس أسعار السوق السائدةب

 .  2226حتى و 2222 موزعة خالل عام
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 )تتمة( القروض - 6
قصيرة األجلب( القروض   

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

 .الفائدة بين البنوك

 
 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة - 3

الرئيسيين . في سياق المجموعة الجهات ذات العالقة من الشركات التابعة والشركات الشقيقة ومجلس اإلدارة وموظفي إدارة  تتألف
ت األعمال اإلعتيادية لألعمال ، تتعامل المجموعة مع جهاتها ذات العالقة . تتعلق تلك المعامالت بالخدمات المقدمة والمستلمة والمصروفا

الجهات ذات العالقة. تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت من  المتكبدة نيابة عن
 قبل إدارة المجموعة.

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  

 0202 ديسمبر 13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية(  

 726702266 062886230  جلقصيرة األلموظفين ا مزايا

 2992875 0096090  نهاية الخدمة للموظفين  مكافآت

   061636962 724052675 

    
 

 مصاريف أخرى، صافي  - 5

 بيعمليون لاير سعودي مقابل الذمم المدينة من  13165مخصص بقيمة  2222 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالمصاريف األخرى  تتضمن

 (.1تابعة، الشركة المغربية لصناعة الورق )إيضاح الشركة ال

 
 قطاعات التشغيل - 2

 

 التقسيم القطاعي أساس  أ(

هذه األقسام تقدم منتجات وخدمات مختلفة، وتدار إن . تقدم تقارير عنها التي قطاعاتها وهي التالة، االستراتيجيةلدى المجموعة األقسام 

 تسويقية مختلفة.مختلفة 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

 فرز، نقل وضغط األوراق النفاياتجمع،   تجارة ونقل وأخرى

 

 قل.األعلى 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.بين كةال  التكاملهناك مستويات متفاوتة من 

  تركة، على التوالي. المش

 

 ارير عنهايقدم تقب( معلومات عن القطاعات التى 

القطةاع قبةل الزكةاة لقيةاس األداء حيةث أن  (خسةارةربح / )يتم استخدام  ادناه.موضحة يقدم تقرير عنه إن المعلومات المرتبطة بكل قطاع 

لمنشةآت األخةرى التةى تعمةل فةي نفةس مقارنةة بااإلدارة تعتقد أن هذه المعلومات هي االكثر أهمية في تقييم نتائج القطاعات كل علةى حةدة 

 الصناعات.مجال 
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 )تتمة( قطاعات التشغيل -2

 )تتمة(ا رير عنهاتقيقدم ب( معلومات عن القطاعات التى 
 

 0202 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة
 )غير مدققة(

 
 الخاضعة للتقريرالقطاعات 

 

  جمالى اإل تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  
  938,922,000   60,329,200   919,696,011   إيرادات قطاعية

 (369,029,999) (36,302,393) (313,308,910)  إيرادات متبادلة بين القطاعات 

  010,292,009   03,100,093   026,310,098   إيرادات خارجية
     

 39,332,010 (33,991,669) 13,321,983  صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة

 11,039,939 3,193,906 10,369,090  مصاريف تمويلية

 06,923,891 3,006,019 01,263,103  إستهالك وإطفاء

 833,326,329 19,668,930 818,000,313  موجودات القطاع

 383,299,600 60,109,120 363,362,302  مطلوبات القطاع

     

 0232ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )مدققة(

   

  القطاعات الخاضعة للتقرير  

 اإلجمالى   تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  
 077,764,548 42,530,552 035,677,887  قطاعيةإيرادات 

 (656,599,366) (26,966,367) (628,797,893)  إيرادات متبادلة بين القطاعات 

 527,620,248 26,730,235 565,386,664  إيرادات خارجية
     

 (68,675,429) (5,222,752) (63,952,070)  صافي الخسارة قبل الزكاة

 42,732,490 6,446,662 46,286,494  مصاريف تمويلية

 56,782,536 2,620,768 48,705,962  إستهالك وإطفاء

 835,747,275 52,258,980 993,497,378  موجودات القطاع 

 906,962,694 46,245,339 926,550,940  مطلوبات القطاع

     

 0202ديسمبر  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مدققة(

 
 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

 اإلجمالى   تجارة وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  
 303,139,693 31,039,363 313,319,309  إيرادات قطاعية

 (10,290,061) (6,009,690) (03,021,268)  إيرادات متبادلة بين القطاعات 

 339,001,906 9,202,069 332,011,328  إيرادات خارجية
     

 1,128,628 (0,203,092) 0,109,998  صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة

 3,983,619 169,033 3,116,809  مصاريف تمويلية

 39,130,360 610,193 30,881,103  إستهالك وإطفاء
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 )تتمة( قطاعات التشغيل -2

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

 
 0232ديسمبر  13المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 
 )غير مدققة(

 
 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

  جمالى اإل تجارة ونقل وأخرى تصنيع  

 )بالرياالت السعودية(  
  604,563,843   9,986,980   655,063,647   إيرادات قطاعية

 (30,660,636)  (4,346,250)  (36,774,774)   إيرادات متبادلة بين القطاعات 

  629,397,863   4,548,046   623,939,273   إيرادات خارجية
     

 (8,674,946)  (3,607,999)  (0,660,852)   صافي الخسارة قبل الزكاة

  3,329,046   307,997   2,806,754   مصاريف تمويلية

  63,608,640   563,654   62,505,882   إستهالك وإطفاء

     

 ج( المعلومات الجغرافية 

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

 التعاون الخليجي وبعض البلدان األخرى.
 

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

 

   

 المنتهية في للسنة

 0202 ديسمبر 13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( إيرادات -
  476,023,899  633,816,829       المملكة العربية السعودية 

  46,662,062  13,169,620         دول مجلس التعاون الخليجى 

  60,388,048  39,929,160          بلدان أخرى 

  527,620,248  010,292,009       اإليراد الموحد

   

   

 المنتهية فيأشهر لفترة الثالثة 

 0202 ديسمبر 13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 مدققة(غير)

 )بالرياالت السعودية( إيرادات -
 664,425,577        321,092,380       المملكة العربية السعودية 

 66,608,464           32,063,683          دول مجلس التعاون الخليجى 

 3,782,832             0,600,080            بلدان أخرى 

 629,397,863        339,001,906       اإليراد الموحد

   

   

 المنتهية في للسنة

 0202 ديسمبر 13

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( موجودات غير متداولة  -
 062,466,567 093,600,019 المملكة العربية السعودية 

 35,646,662  19,030,896          دول مجلس التعاون الخليجى 

 66,866,996  33,929,991          بلدان أخرى 

 059,442,566 938,933,299 موجودات غير متداولة موحدة 

   



  الشركة السعودية لصناعة الورق

 )شركة مساهمة سعودية( 

 

)تتمة( األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

  0202ديسمبر  13لفترة الثالثة أشهر والسنة المنتهيتين في 
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 السهم/ )خسارة( ربحية  - 32
العائد للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح / )الخسارة(  الربحبتقسيم / )الخسارة(  الربحيتم احتساب نصيب السهم األساسي من 

  .السنةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 
 

 كما يلي:/ )الخسارة(  الربحإن نصيب السهم من 
 ديسمبر 13يناير إلى  3من  ديسمبر 13إلى  أكتوبر 3من   

                                                
 

0202 
 )غير مدققة( 

2212  
 )غير مدققة(

0202 
 )غير مدققة( 

2212 
 مدققة()

 )بالرياالت السعودية(  
 (27,993,366) 30,322,381 (66,397,466) 9,019,600  )لاير سعودي( السنةصافي ربح / )خسارة( 

 8,266,666 9,022,222 8,266,666 9,022,222  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

ربح / المن  ضالمخف/ األساسي  السهم نصيب
 (3263) 3696 (6224) 2698  سعودي( )لايرخسارة( ال)

       

 للتدفقات النقدية لمعلومات التكميليةا  - 33
 0202 ديسمبر 13 

 )غير مدققة(

 2212ديسمبر  31

 )مدققة(

 )بالرياالت السعودية( 
 926862406 063336203 ، صافيأصول حق اإلستخدام

 (6320542605) - لبيعبغرض امحتفظ بها  سابقاً  تم تصنيفهاستبعاد شركة تابعة إذمم مدينة عن 

   

 رتباطاتات واإللتزاماإل - 30

  تم إصدارها في سياق بنكية  وضماناتمستندية  اتعتمادإتتمثل في محتملة ات إلتزام المجموعة كان لدى ،2222 ديسمبر 31كما في
مليون لاير سعودي  2153مليون لاير سعودي( و  1412: 2212ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2513 غبمبل عتياديةاألعمال اإل

 .، على التوالي(مليون لاير سعودي 2153: 2212ديسمبر  31)
 

  لتزام إبفيها الهيئة تطالب والتي  2212إلى  2214من  للسنواتطات الهيئة العامة للزكاة والدخل و، استلمت الشركة ربالسنةخالل
 2214 والتي تتعلق بسنةمليون لاير سعودي  1515 البالغمليون لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية مطالبة الربط  4214 يبلغإضافي 

للسنوات من  الربوطاتعتراض على باقي إمليون لاير سعودي واستلمت الربط النهائي. تقدمت اإلدارة ب 2142مبلغ سددت حيث 
المذكورة أعاله كاٍف  الربوطمليون لاير سعودي. تعتقد اإلدارة أن المخصص المعترف به مقابل  2612 البالغة 2212إلى  2215

 وليس هناك حاجة إلى مخصص إضافي كما في تاريخ نهاية السنة.
 

 أحداث هامة  - 31
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 

لموظفين اإلجراءات التشغيلية الوقائية استجابة للحالة عن طريق تعديل بعض العمليات لتتوافق مع إرشادات الصحة والسالمة لحماية ا

الدعم المعلن عنه من قبل  كافةمن  واإلستفادةوالعمالء والموردين, وتأمين عملية التوريد على نحو سلس لتجنب أي انقطاع في األعمال 

 .الحكومة للقطاع الخاص
 

بسبب الخطوات  2626 ديسمبر المنتهية في للسنةعلى نتائج المجموعة المبلغ عنها  محدودله تأثير  ( كان68-)كوفيد تعتقد اإلدارة أن جائحة 

ا. .التي اتخذتها الشركة وتنوع محفظتها  وستواصل الشركة تقييم هذا الوضع للمضي قدم 
 

سابق الدارة اإلعضو مجلس و, أعلنت الشركة في تداول أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة ضد الرئيس التنفيذي 2626يناير  36في 

لديون, وتقديم افي المغرب, وإلغاء لها تتعلق ببيع شركة تابعة  الدعوىمليون لاير سعودي.  46285لمخالفات مالية وإدارية تقدر قيمتها بـ 

 .أخرى مالية وإدارية ومخالفاتتسهيالت ائتمانية كبيرة لعميل صغير , 
 

 .الموجزة  األولية الموحدةلمالية ا القوائمتاريخ  حتى تاريخ هذهفي المحكمة  منظورةال تزال القضية 

 

 أرقام المقارنة - 34
 ة.الحالي/ السنة  الفترة في العرض مع لتتوافق, المقارنة أرقام بعض تبويب إعادة تم

 
 األولية الموحدة الموجزة عتماد القوائم الماليةإ  - 38

 2221 ارسم 1بتاريخ الشركة إلصدارها من قبل مجلس إدارة واعتمادها هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على  الموافقةتم 
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