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تقريـر فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
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  30سبتمبر 2018م ،وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األولية
الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والقوائم األولية الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة 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 بناء
على الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
تم فحصنا وفقا للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم (" )2410فحص 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.
نتيجة الفحص
بناء على فحصنا الذي قمنا به ،لم يلفت إنتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم
إعدادها ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34المعتمد في المملكة العربية السعودية.

الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 1التنظيم واألنشطة الرئيسية
الشركة السعودية لصناعة الورق ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  2050028141الصادر بالدمام في  10محرم  1415هـ ( 20يونيو  .)1994يبلغ رأس مال الشركة  245مليون لاير موزعة على
 24.5مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل سهم.
وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في  10سبتبمر  2018على توصية مجلس إدارة المجموعة بتخفيض
رأس مال الشركة من  450.000.000لاير سعودي إلى  245.000.000لاير سعودي وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة
إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة ودعم نموها المستقبلي .وعليه فقد إنخفض إجمالي عدد أسهم الشركة من  45.000.000إلى
 24.500.000وذلك عن طريق إلغاء أسهم ،وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى  245مليون لاير سعودي.
إن األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة")  ،التي يعمل 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  ،2598وحدة رقم  ،2مدينة الدمام  ،7169-34326المملكة العربية السعودية.
تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ  52.6مليون لاير للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  30( 2018سبتمبر  13.3 :2017مليون
لاير) وبلغت الخسائر المتراكمة كما في  30سبتمبر  2018مبلغ  107.6مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  210.2 :2017مليون لاير
سعودي) والتي تقارب  ٪44من رأس مال الشركة البالغ  245مليون لاير سعودي كما في  30سبتمبر  ٪47( 2018كما في  31ديسمبر
 .)2017تشير هذه المؤشرات إلى أن موجودات المجموعة قد تكون منخفضة القيمة .ستقوم المجموعة بالمراجعة في نهاية السنة الحالية
لتقييم ما إذا كانت هذه المؤشرات مازالت قائمة ،وعليه ،ستقوم بالتقييم وفق دراسة انخفاض القيمة ،وما إذا كانت هذه الموجودات لدى
المجموعة قد انخفضت قيمتها .تعتقد اإلدارة أن موجودات المجموعة لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية وبالتالي سيتم
استرداد المبالغ الدفترية في المستقبل.
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس أن المجموعة سوف تستمر كمنشأة مستمرة .كما في  30سبتمبر 2018
تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ  60.6مليون لاير سعودي .وهو ما يتمثل بشكل رئيسي في القروض
قصيرة األجل والجزء المتداول من القروض متوسطة وطويلة االجل والبالغة  116.4مليون لاير سعودي و  109.7مليون لاير سعودي
على التوالي .باإلضافة إلى ذلك ،لم تلتزم المجموعة في التعهدات المالية للقروض كما في  30سبتمبر  .2018تقوم المجموعة بالتفاوض
إلعادة جدولة القروض من أجل اعادة حل قضية عدم اإللتزام بالتعهدات المالية على هذه القروض .تعتقد اإلدارة أن المجموعة ستنجح في
إعادة هيكلة القروض .باإلضافة إلى ذلك ،تعتزم إدارة المجموعة إعادة تمديد القروض قصيرة االجل .تعتقد إدارة المجموعة انها قادرة
على تمديد قروضها قصيرة األجل وذلك بناءا على خبرتها السابقة .وعليه تم اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس
مبدأ اإلستمرارية .وتم تصنيف القروض وفقا لشروط السداد األصلية.
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -1التنظيم واألنشطة الرئيسية ( -تتمة)
 1-1هيكل المجموعة:
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ،القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة") كما هو مبين أدناه:
الشركة التابعة

بلد التأسيس

الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات
الشركة السعودية لتحويل الورق
الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي
شركة المدار لتجارة الورق (المدار)
الشركة المغربية لتحويل الورق
شركة المدار لتجارة الورق
شركة المدار لتجارة الورق
شركة األردنية السعودية لتحويل الورق
شركة المدار للورق
شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (الجذور)
شركة تحويل الورق الممتاز

السعودية
السعودية
السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
المغرب
المغرب
األردن
األردن
الجزائر
الكويت
تركيا

نسبة الملكية
ديسمبر
سبتمبر
2017
2018
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪85
٪85
٪100
٪100

تدرج الشركات التابعة المذكورة أعاله بما في ذلك موجوداتها ومطلوباتها ونتائج عملياتها في القوائم المالية المالية األولية الموحدة الموجزة.
 - 2أسس اإلعداد
 1-2قائمة االلتزام
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2018وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34
"اعداد 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  .2017قامت المجموعة باعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (" )9األدوات المالية" و المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  " 15االيرادات من العقود مع العمالء" اعتبارا من  1يناير  ،2018وعليه ،تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
لهذا المعيار الجديد باإليضاح رقم (.)4 - 3
 2-2إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية كما تم تعديلها للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وباستخدام األساس االكتواري لمزايا تعويض نهاية الخدمة للموظفين على أساس 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  2017ماعدا تلك الواردة في إيضاح رقم (.)4 - 3
إن اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،يتطلب من اإلدارة وضع األحكام،
والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح 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 المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )9والمعيار الدولى للتقرير المالى رقم (.)15
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي ،وهو العملة الرئيسية وعملة العرض للمجموعة.
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:
 1-3أساس التوحيد
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم  .1-1تتحقق السيطرة
عندما يكون للشركة:
• 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 الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال ،وإذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث
تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المشار إليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة 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 الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين
حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى ،و
أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة 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 الشركة من السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة
السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة /
الفترة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة من تاريخ استحواذ الشركة على السيطرة حتى تاريخ فقدان
السيطرة على الشركة التابعة.
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.
 2-3المعايير الجديدة ،تعديالت على المعايير والتفسيرات
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  9األدوات المالية والمعيار الدولى للتقرير المالى رقم  15االيرادات من العقود
مع العمالء إعتبارا من  1يناير  .2018لم يكن هناك تأثيرات جوهرية إلعتماد المعيار الدولي للتقرير المالى رقم  15على القوائم المالية
الموحدة الموجزة ،تم اإلفصاح عن أثر إعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9في إيضاج  .4-3كانت هناك عدد من المعايير الجديدة
األخرى ،والتعديالت على المعايير سارية اعتبارا من  1يناير  ،2018والتي لم يكن لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة للمجموعة.
 3-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد
فيما يلي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ من  1يناير  2019مع امكانية
التطبيق المبكر .لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد لدى
اعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد (تتمة)

الوصف

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة

تسري للفترات
السنوية التي تبدأ
في أو بعد

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )3والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()11
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12ومعيار المحاسبة الدولي رقم ()23

عقود اإليجار
دورة التحسينات السنوية لألعوام 2015م2017-م
على المعايير الدولية للتقرير المالي

 1يناير 2019م
 1يناير 2019م

التفسير رقم ( )23الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي
معيار المحاسبة الدولي رقم ()28

عدم التيقن حيال معامالت ضريبة الدخل
الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة
تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية

 1يناير 2019م
 1يناير 2019م

معيار المحاسبة الدولي رقم ()19

 1يناير 2019م

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق وأن
اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  ،لن يكون له أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة خالل فترة التطبيق
األولي.
سيتم اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16في القوائم المالية الموحدة للمجموعة للفترة السنوية التي تبدأ في  1يناير 2019م .قد
يکون لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 16يسري في  1يناير  )2019أثر جوهري علی المبالغ المدرجة واإلفصاحات
الواردة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة فيما يتعلق بعقود اإليجار .أنه من غير العملي اجراء تقييم معقول في هذه المرحلة ألثر تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16حتى تقوم المجموعة بمراجعة تفصيلية حوله.
4-3التغيرات فى السياسات المحاسبية
إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة الناتجة عن اعتماد تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم (" )9األدوات المالية" والمعيار الدولى للتقرير المالى رقم  " 15اإليرادات من العقود مع العمالء " محددة على النحو التالي:

أ) المعيار الدولي للتقرير المالي  "9األدوات المالية"
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 9األدوات المالية" متطلبات االعتراف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود
شراء وبيع بنود غير مالية .يتستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية ،التحقيق والقياس .إن التغيرات الرئيسية في
السياسات المحاسبية للمجموعة الناتجة عن ذلك موضحة أدناه:
قياس وتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يستبعد المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ،القروض
والسلف والمتاح للبيع ،يستند تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بصفة عامة على نموذج االعمال الذي
يتم فيه إدارة تلك الموجودات المالية مع خصائص التدفقات التعاقدية ذات الصلة ،يتحفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بشكل كبير
بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم  39لتصنيف وقياس المطلوبات المالية.
التحول
إن التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9لم يتم تطبيقها في الخسائر المتراكمة كما في 1
يناير  2018كما هو موضح في ايضاح .4-3
تصنيف الموجودات المالية
عند االعتراف المبدئي وفق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ، 9يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية  :بالتكلفة المطفأة ،والقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى او من خالل القيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة .كما بتاريخ التحول إلى المعيار الدولى للتقرير
المالى رقم  ، 9لدى المجموعة أصول مالية تتمثل في استثمارات في اسهم حقوق ملكية تم قياسها من خالل القيمة العادلة من خالل بنود
الدخل الشامل بدل من استثمارات متاحة للبيع.
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
4-3التغيرات فى السياسات المحاسبية (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي  "9األدوات المالية" (تتمة)

أ)

األصل المالي بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:



يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج االعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
تنشأ فتراتها وفق الشروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات ألصل وفائدة على المبلغ
األصلي مستحق السداد.
يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تخفيض قيمة تلك الموجودات بأي إنخفاض في
القيمة .تدرج ايرادات الفوائد وربح أو خسارة فروقات القيمة اضافة الى التخفيض في القيمة ضمن قائمة الربح أو الخسارة .إن اية ارباح او
خسائر ناشئة عن إلغاء االعتراف تدرج ضمن األرباح او الخسائر.
تصنيف المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية ،بخالف الضمانات المالية والتزامات القروض ،وفقا للتكلفة المطفأة .يتم احتساب التكلفة المطفأة
من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على قيمة األموال المصدرة ،والتكاليف التي تشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال.
إنخفاض القيمة
نشأ عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة
األصول المالية باستبدال طريقة الخسارة المتكبدة المتبعة في معيار المحاسبة الدولي رقم  39بطريقة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة .يتم تطبيق
نموذج الهبوط لجميع الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة ،الموجودات التعقادية وأدوات االستثمارات التي تقاس بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل فيما عدا اإلستثمارات في أدوات الملكية ،بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9يتم إثبات خسائر اإلئتمان
مبكرا لتلك المحددة وفقا للمعيار المحاسبي رقم  ،39تعتمد منهجية االنخفاض على اساس وجود زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان .بالنسبة
للذمم المدينة تقوم المجموعة بتطبيق المنهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي رقم .9
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضة .ويعتبر األصل
المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يكون لحصول حدث أو أكثر أثر ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي .يتم
حسم مخصص الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة اإلجمالية لتلك الموجودات.
يتم تصنيف الذمم المدينة التجارية التي تم تصنيفها ﮐقروض وذمم مدينة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39بالتﮐلفة المطفأة.
أثر اعتماد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
نتج عن تطبيق متطلبات خسارة االئتمان المتوقعة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9زيادة في مخصص إنخفاض في قيمة
الموجودات المالية للمجموعة .بلغت الزيادة مبلغ  49.5مليون لاير سعودي في مخصص إنخفاض في الذمم المدينة التجارية عند التحول
إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .9أدت الزيادة في المخصصات إلى تعديل الخسائر المتراكمة كما في  1يناير .2018
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
4-3التغيرات فى السياسات المحاسبية (تتمة)

أ)

المعيار الدولي للتقرير المالي  "9األدوات المالية" (تتمة)
 1يناير 2018
أثر اعتماد تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ( ) 9تتمة)

موجودات مالية
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى
نقد وما في حكمه

مطلوبات مالية
قروض قصيرة األجل
قروض متوسطة وطويلة األجل
ذمم دائنة تجارية

القيمة األصلية بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم ()39
المبلغ
التبويب
208.197.370
قروض و
ذمم مدينة
58.766.684
قروض و
ذمم مدينة
24.248.819
قروض و
ذمم مدينة
291.212.873
قروض و
إقتراض
قروض و
إقتراض
قروض و
إقتراض

أثر التحول
()49.500.302

بعد تطبيق المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ()9
التبويب
المبلغ
التكلفة المطفأة 158.697.068

-

التكلفة المطفأة

58.766.684

-

التكلفة المطفأة

24.248.819
241.712.571

()49.500.302

120.943.104

-

التكلفة المطفأة

120.943.104

648.921.216

-

التكلفة المطفأة

648.921.216

98.688.052

-

التكلفة المطفأة

98.688.052

868.552.372

-

868.552.372

األثر على الخسائر المتراكمة
رصيد نهاية السنة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 31( )39ديسمبر )2017
اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 1( )9يناير )2018

المبلغ
()210.162.254
()49.500.302
()259.662.556

 -تسوية رصيد مخصص اإلنخفاض في القيمة من معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9

رصيد نهاية السنة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 31( )39ديسمبر )2017
اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
الرصيد االفتتاحي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 1( )9يناير )2018
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المبلغ
70.932.227
49.500.302
120.432.529

الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
4 -3التغيرات فى السياسات المحاسبية (تتمة)
ب) المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  " 15اإليرادات من العقود مع العمالء "
ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي  15إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات .ويحل هذا المعيار محل معيار
المحاسبة الدولي  "18اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي  " 11عقود االنشاءات" والتفسيرات المتعلقة بها .تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات
"عند اإليفاء بأداء اإللتزام" وذلك عند حصول العميل على السيطرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستالمها،
بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  .15وعليه ،لم يكن هناك أي أثر هام من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي "15
اإليرادات من العقود مع العمالء" على إثبات إيرادات المجموعة.
إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة المتعلقة بمبيعات السلع للمجموعة موضحة أدناه.
يحصل العمالء على السيطرة على المنتجات عندما يتم تسليم البضاعة وتم قبولها في أماكن عملهم .يتم إصدار الفواتير ويتم تحقق اإليرادات
في ذلك الوقت .يتم دفع فواتير االئتمان عادة في غضون  30إلى  120يوما .يتم إنشاء الفاتورة وإثباتها بعد الخصومات القابلة للتطبيق والتي
تتعلق بالبنود المباعة.
التحول
تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15وفق النهج المعدل بأثر رجعي .ومع ذلك،
لم يكن هناك أي تأثير جوهري على اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15في تاريخ التطبيق المبدئي.
-4

ممتلكات وآالت ومعدات
استحوذت المجموعة على موجودات في فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2018بمبلغ  6.98مليون لاير سعودي (الفترة المنتهية
في  30سبتمبر  3.5 :2017مليون لاير سعودي).

 - 5الذمم المدينة التجارية
 31ديسمبر 2017
 30سبتمبر 2018
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
279.129.597
298.907.305
()70.932.227( )136.174.462
208.197.370
162.732.843

ذمم مدينة تجارية
مخصص إنخفاض القيمة

 1-5إن حركة مخصص إنخفاض القيمة كما يلي:
 31ديسمبر 2017
 30سبتمبر 2018
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
55.509.383
70.932.227
49.500.302
18.866.511
25.456.212
()3.443.667
()9.714.279
70.932.227
136.174.462

رصيد إفتتاحي
أثر إعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
المحمل على الفترة  /السنة
عكس مخصص خالل الفترة
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 6القروض
 30سبتمبر  31 2018ديسمبر 2017
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
648.921.216
615.564.419
120.943.104
116.435.032
769.864.320
731.999.451

قروض متوسطة وطويلة األجل
قروض قصيرة األجل

أ)

قروض متوسطة وطويلة األجل
 30سبتمبر  31 2018ديسمبر 2017
(مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
602.349.216
568.992.419
46.572.000
46.572.000
648.921.216
615.564.419
()101.851.087( )109.702.556
547.070.129
505.861.863

قروض تجارية
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي
يخصم :الجزء المتداول

القروض التجارية  -حصلت المجموعة على تسهيالت قروض من بنوك تجارية متعددة  .تمت هذه القروض بشكل أساسي باللاير
السعودي وتحمل نفقات مالية على أساس أسعار السوق السائدة .إن إجمالي استحقاقات القروض القائمة كما في  30سبتمبر 2018م ،طبقا
لجداول السداد العائدة لكل واحد منها  ،ممتد من عام 2018م حتى 2023م .إن هذه القروض مضمونة بسندات ألمر.
قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي  -تمثل قروض تم الحصول عليها من الصندوق التنمية الصناعية السعودي من قبل
المجموعة واحدى شركاتها السعودية التابعة .تتطلب أحكام اتفاقيات القروض من المجموعة وتلك الشركة التابعة الحفاظ على بعض
المستويات المالية ووضع قيود على توزيعات األرباح والمصاريف الرأسمالية واإليجار .ال تحمل هذه القروض مصاريف تمويلية ولكن
تم تحميل رسم تقييم قرض وهي مضمونة برهن الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالمجموعة .يجب أن يتم الوفاء وتسديد القرض
في نهاية سنة .2020
ب) القروض قصيرة األجل
يتم الحصول على قروض قصيرة األجل من بنوك تجارية مختلفة وتحمل مصاريف تمويلية بمعدالت السوق السائدة والتي تعتمد على
سعر العرض بين البنوك.
 - 7المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
تتكون االطراف ذات العالقة من الشركات التابعة والمنتسبة ومجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين .إن موظفو اإلدارة الرئيسيون هم
األشخاص الذين لديهم الصالحية ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المنشأة بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك أي مدير
(سواء كان تنفيذيا أو غير ذلك) للمجموعة .تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت
من قبل إدارة المجموعة.
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -7المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين:
إن تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين كما يلي :
 30سبتمبر  30 2018سبتمبر 2017
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
6.019.150
5.884.850
124.795
244.259
156.656
6.300.601
6.089.109

منافع موظفيين قصيرة االجل
مزايا تعويض نهاية الخدمة للموظفيين
منافع أخرى

 - 8قطاعات التشغيل
(أ) أساس التقسيم إلى قطاعات
تماشيا مع عملية إعداد التقارير الداخلية للمجموعة ،وافقت اإلدارة على تقديم تقارير قطاعات األعمال التي تتعلق بأنشطة المجموعة.
ترتبط األنشطة الرئيسية للمجموعة بقطاعات األعمال الرئيسية التالية:
 تصنيع :شراء وتصنيع وتوزيع عجينة الورق والورق.
 تجارة ونقل وأخرى :جمع ،فرز ،نقل وضغط األوراق النفايات.
هناك مستويات متفاوتة من االكتمال بين كال القطاعين .ويشمل هذا االكتمال عمليات نقل المواد الخام المعاد تدويرها وخدمات التوزيع
المشتركة ،على التوالي .يتم تحديد االسعار بين القطاعات على أساس تجاري بحت.
(ب) معلومات عن قطاعات يجب تقديم تقارير عنها

نسبة الموجودات
خارجيرررررررة ((بررررررراللاير
باللاير
ايررررررررادات خارج ية
ا يرادات
السعودي)
بل
سارة) ققبرررررررررررل
(خسرررررررررررارة)
بح ( /خ
رربرررررررررررح
الزكاة(باللاير السعودي)

تصنيع
٪92

2018
تجارة ونقل وأخرى
٪8

تصنيع
٪92

2017
تجارة ونقل وأخرى
٪8

22.775.415 369.285.721

360.362.460

27.994.061

()2.429.464( )47.803.475

()13.083.802

2.098.707

في  30سددددبتمبر
سبتمبر
المنتهيدددة فدددي
أشدددهر المنته ية
التسدددعة أ شهر
فتدددرة الت سعة
ف ترة
2018
(غير مدققة)

تصنيع

تجارة ونقل وأخرى

المجموع

(بالرياالت السعودية)
ايرادات قطاعية
ايرادات فيما بين القطاعات
ايرادات خارجية
مصاريف تمويلية
استهالك وإطفاء

477.660.549
()108.374.828
369.285.721
27.735.108
36.016.450

37.337.455
()14.562.040
22.775.415
619.628
2.308.365

514.998.004
()122.936.868
392.061.136
28.354.376
38.324.815

كما في  30سبتمبر (2018غير مدققة)
موجوادت قطاع
مطلوبات قطاع

1.031.756.737
843.946.428

91.339.442
79.957.148

1.123.096.179
923.903.576
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 -8قطاعات التشغيل (تتمة)
(ب) معلومات عن قطاعات يجب تقديم تقارير عنها (تتمة)
في  30سددددبتمبر
سبتمبر
المنتهيدددة فدددي
أشدددهر المنته ية
التسدددعة أ شهر
فتدددرة الت سعة
ف ترة
2017
201
7
(غير مدققة)

تصنيع

ايرادات قطاعية
ايرادات فيما بين القطاعات
ايرادات خارجية

460.518.552
()100.156.092
360.362.460

تجارة ونقل وأخرى
(بالرياالت السعودية)
35.681.036
()7.686.975
27.994.061

496.199.588
()107.843.067
388.356.521

مصاريف تمويلية
استهالك وإطفاء

25.568.049
32.062.183

621.467
431.678

26.189.516
32.493.861

كما في  30سبتمبر (2017غير مدققة)
موجوادت قطاع
مطلوبات قطاع

1.215.111.635
936.161.46

107.979.780
56.855.635

المجموع

1.323.091.415
993.017.181

ج) المعلومات الجغرافية
تتم إدارة أعمال المجموعة على أساس عالمي .إال أن العمليات الرئيسية تقع في المملكة العربية السعودية ،وبعض دول مجلس التعاون
الخليجي وبعض البلدان األخرى.
المعلومات الجغرافية لإليرادات والموجودات غير المتداولة للمجموعة وفقا لبلد وشركات المجموعة للبلدان األخرى.
 30سبتمبر 2017
 30سبتمبر 2018
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
ايرادات
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجى
بلدان اخرى
االيراد الموحد

343.500.140
32.536.164
16.024.832
392.061.136

338.069.162
32.127.236
18.160.123
388.356.521

موجودات غير متداولة
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجى
بلدان اخرى
موجودات غير متداولة موحدة

725.468.502
30.466.475
28.796.562
784.731.539

778.310.016
31.044.059
42.988.299
852.342.374
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
 - 9ايرادات (مصاريف) أخرى  ،صافي
لفترة التسعة أشهر
لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
المنتهية في
 30سبتمبر 2017
 30سبتمبر 2018
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
15..655
15
655..492
)17
17..004
(004..721
)2.828
(828..288
10..050
10
050..512
)2.828
(828..288
8.701.283

عكس أرصدة دائنين
خسارة إستبعاد صافي موجودات شركة تابعة ()1 - 9
أخرى  ،صافي

 1-9خالل الفترة  ،قامت المجموعة ببيع صافي موجودات إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل في تركيا .بلغ صافي موجودات
الشركة التابعة المباعة  33.056.543لاير سعودي ومتحصالت البيع المستلمة  16.051.822لاير سعودي مما نتج عنه خسائر بمبلغ
 17.004.721لاير سعودي.
خسارة السهم
- 10
يتم احتساب نصيب السهم األساسي من الخسارة بتقسيم الخسارة العائدة للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة خالل الفترة .بالنسبة لنصيب السهم المخفض من الخسارة ،يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة وذلك
بإفتراض تحويل كافة األسهم المعرضة للتخفيض إلى اسهم عادية .إن نصيب السهم من الخسارة كما يلي:
من  1يوليو إلى  30سبتمبر
2018
2017
(غير مدققة)
(غير مدققة)

- 11

من  1يناير إلى  30سبتمبر
2018
2017
(غير مدققة)
(غير مدققة)

الخسارة األساسية  /المخففة للسهم (لاير سعودي)
خسارة الفترة (لاير سعودي)

()1.53
()37.413.658

()0.13
()3.278.257

()2.16
()0.56
()13.774.622( )52.958.930

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

24.500.000

24.500.000

24.500.000

24.500.000

تعديالت

خالل الربع المنتهي في  30سبتمبر  .2018أكملت إدارة الشركة تقييم إنخفاض القيمة للموجودات المالية للمجموعة المحتفظ بها بالتكلفة
المطفأة وباألخص الذمم المدينة التجارية وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 9األدوات المالية" .وبناء على ذلك ،بلغ تأثير هذا التقييم
 22.596.278لاير سعودي وتم قيده في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2018كما تم عكس مخصص انخفاض الذمم المدينة
التجارية بمبلغ  9.714.278لاير سعودي المسجل سابقا ضمن إيرادات أخرى في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  31مارس 2018وعليه تم اعادة تعديله خالل الربع المنتهي في  30سبتمبر  2018مقابل مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية.
إن أثر التعديالت كما يلي:

مخصص إنخفاض الذمم المدينة التجارية قبل تصنيف المعيار الدولي
مخصص إنخفاض الذمم المدينة التجارية المحمل خالل فترة الربع
الثالث– حسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9
تأثير عﮐس مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية المسجلة
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  - 2018ﮐما تم تعديله

- 17 -

لفترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2018
(غير مدققة)
(بالرياالت السعودية)
2.859.934
22.596.278
()9.714.279
15.741.933

الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
- 12

إدارة المخاطر المالية

تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية بالمجموعة في الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى والقروض .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 دخل
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 هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي والدينار الجزائري والدينار الكويتي والدرهم المغربي
والدرهم اإلماراتي .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.
إدارة مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)
فيما يلي األرصدة التي تتعرض لمخاطر أسعار العمالت األجنبية
العملة
نقد وما في حكمه

الدوالر األمريكي
الدينار الكويتي
الدينار الجزائري
ليرة تركية
درهم اماراتي

ذمم مدينة تجارية

الدينار الكويتي
الدينار الجزائري

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

الدينار الكويتي
الدينار الجزائري
الدرهم المغربي
درهم اماراتي

صافي العرض في قائمة المركز المالي

 30سبتمبر 2018
 31ديسمبر 2017م
(غير مدققة)
(مدققة)
(بالرياالت السعودية)
169.860
3.606.439
4.710.246
8.576.741
3.566.930
16.197
147.917
76.884
12.517.154
8.354.060
17.910.547
13.372.689
2.020.012
1.389.277
14.761.966

19.930.559

()8.062.512
()2.384.998
()6.270.250
()1.542.735
()18.260.495
4.855.531

()9.219.843
()2.248.371
()6.543.047
()1.542.735
()19.553.996
12.893.717

إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة
تتمث ل 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.
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الشركة السعودية لصناعة الورق
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ( -تتمة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
-12

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

تحليل حساسية سعر الفائدة:
تم إعداد الجدول التالي على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية بناء على أقرب تاريخ ينبغي على المجموعة أن تقوم
بالسداد فيه .تتضمن الجداول كال من الفوائد والتدفقات النقدية الرئيسية:
 30سبتمبر 2018

سعر الفائدة

خالل سنة واحدة

 5 – 1سنوات
(بالرياالت السعودية)

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

بدون فوائد

165.798.562

-

قروض قصيرة األجل

سايبور  +هامش

116.435.032

-

قروض متوسطة وطويلة األجل

سايبور  +هامش

109.702.556
391.936.150

505.861.863
505.861.863

سعر الفائدة

خالل سنة واحدة

 5 – 1سنوات
(بالرياالت السعودية)

بدون فوائد
سايبور  +هامش
سايبور  +هامش

176.976.514
120.943.104
101.851.087
399.770.705

 31ديسمبر 2017
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
قروض قصيرة األجل
قروض متوسطة وطويلة األجل

547.070.129
547.070.129

المجموع
165.798.56
2
116.435.03
2
615.564.419
897.798.013

المجموع
176.976.514
120.943.104
648.921.216
946.840.834

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  30سبتمبر 2018م.
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  30سبتمبر  2018تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداول بمبلغ  60.6مليون لاير سعودي .تقوم المجموعة
بإدارة متطلبات التدفقات النقدية المستقبلية من خالل التدفقات النقدية من العمليات والتسهيالت االئتمانية غير المنتهية .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:
 30سبتمبر 2018
 31ديسمبر 2017م
(غير مدققة)
(مدققة)
(بالرياالت السعودية)
279.129.597
298.907.305
58.776.684
31.555.855
1.484.520
1.484.520
24.071.908
26.359.481
363.462.709
358.307.161

الوصف
ذمم مدينة تجارية
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 التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2018
-12

إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر االئتمان (تتمة)
تسعى المجموعة إلى إدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك من خالل التعامل فقط مع البنوك ذات الجودة االئتمانية .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 رأسمال 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.
االرتباطات وااللتزامات
- 13
لدى المجموعة االرتباطات وااللتزامات التالية :
 30سبتمبر 2018
 31ديسمبر 2017م
(غير مدققة)
(مدققة)
(بالرياالت السعودية)
اعتمادات مستندية

10.412.144

10.800.000

خطابات ضمان وأخرى

1.322.720

2.932.720
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اعتماد القوائم المالية

تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  8نوفمبر .2018
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