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تقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

الورقالشركة السعودية لصناعة مساهمي إلى السادة
)شركة مساهمة سعودية(

المقدمة
والشركات التابعة لها (يشار ("الشركة") شركة السعودية لصناعة الورق بالالمرفقة الخاصة الموجزة الموحدة لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي األولية 
لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترتي الثالثة لالموجزة األولية الموحدة  والقائمة، ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠إليهم مجتمعين بإسم "المجموعة") كما في 

للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك الموجزة والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، والقوائم األولية الموحدة 
ً التاريخ وملخص يضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة بالسياسات المحاسبية الهامة واإل ا

ي إبداء فمسؤوليتنا  وتتمثل"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ٣٤لمحاسبة رقم ل الدولي معيارلوفقاً لوعرضها العادل الموجزة 
 .ه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة استناداً إلى فحصناهذ بشأناستنتاج 

نطاق الفحص 
) "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص (

من طرح استفسارات، بشكل أساسي على األشخاص المسؤولين عن األمور الموحدة الموجزة المالية األولية  القوائمالمملكة العربية السعودية. ويتألف فحص 
م بها وفقاً للمعايير المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويُعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيا

ور الُمهمة التي لمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتبعاً لذلك فإنه ال يمكننا من الوصول إلى تأكيد بأننا سنصبح على دراية بجميع األمالدولية ل
 يمكن اكتشافها خالل أي من عمليات المراجعة. وبناًء عليه، فإننا ال نبدي أي رأي مراجعة.

 الستنتاج ا
المالية األولية الموجزة المرفقة غير ُمعدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً القوائم استناداً إلى فحصنا، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد بأن 

 ) المعتمد في المملكة العربية السعودية.٣٤للمحاسبة (للمعيار الدولي 

عن البسام وشركاؤه

أحمد البسامإبراهيم 
محاسب قانوني 

 ٣٣٧ترخيص رقم:  
هـ١٤٤٤ربيع الثاني  ١٥الرياض: 
م٢٠٢٢ نوفمبر ٩الموافق: 
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 (شركة مساهمة سعودية)  
 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
    ٢٠٢٢سبتمبر في كما 

 

 الموجزة. تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة
- ٢ - 

 

 إيضاح 
  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 (مدققة)
 (بالرياالت السعودية)  

    الموجودات
    موجودات غير متداولة

 ٥٥١٬٠٦٤٬٨٦٣ ٥١٥٬٧٢٤٬٤٥٢ ٤ آالت ومعداتممتلكات، 
 ٢٤٬٨١٧٬٠٠٤ ٢٣٬٤٤٤٬٠٠٥  موجودات غير ملموسة

 ٢١٬٩٠٨٬٠٧٥ ٢٤٬٥٨٥٬٠٣٩  إستثمار في شركة زميلة

 ٥٩٧٬٧٨٩٬٩٤٢ ٥٦٣٬٧٥٣٬٤٩٦  مجموع الموجودات غير المتداولة
    

    موجودات متداولة
 ٨٥٬٣١٢٬٢٣٢ ٩٩٬٤٠٧٬٦١٠  مخزون

 ١٤٩٬٧٣٨٬٧٦٩ ١٤٦٬٨٢٧٬٩٧٧ ٥ ذمم مدينة تجارية
 ٦٧٬٧٩٤٬١٨٩ ٧٧٬٩١٩٬٦٥٧  دفعات، ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

 ٣٤٬٠٠٠٬٠٠٠ -  ودائع قصيرة األجل
 ٤٣٬٠٦٨٬٣٨٦ ٧٧٬٧٩٠٬٢٠١  نقد وما في حكمه

 ٣٧٩٬٩١٣٬٥٧٦ ٤٠١٬٩٤٥٬٤٤٥  مجموع الموجودات المتداولة

 ٩٧٧٬٧٠٣٬٥١٨ ٩٦٥٬٦٩٨٬٩٤١  مجموع الموجودات 

    
    حقوق الملكية والمطلوبات

    حقوق الملكية
 ١٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ١ رأس المال

 ٣٬٣٥٧٬٤٤٤ ٣٬٣٥٧٬٤٤٤ ١١ إحتياطي نظامي
 (٦٬٨٠٣٬٨١٨) (٦٬٥٤٣٬٥٧٩)  إحتياطي ترجمة عمالت

 (٧٦٤٬٤٥٣) (٧٦٤٬٤٥٣)  أخرىإحتياطيات 
 ٢٤٬٧٧١٬٨٥١ ٦٥٬٣٣٩٬١٣٧  أرباح مبقاه 

 ٢١٢٬٥٦١٬٠٢٤ ٢٥٣٬٣٨٨٬٥٤٩  حقوق ملكية عائدة إلى مساهمي الشركة
 ١٬٠٢٤٬٥٨٦ ٨٩٧٬٨٥٦  حصص غير مسيطرة

 ٢١٣٬٥٨٥٬٦١٠ ٢٥٤٬٢٨٦٬٤٠٥  مجموع حقوق الملكية
    

    المطلوبات
    مطلوبات غير متداولة

 ٣٢٩٬٢٢٢٬٨٠٣ ٢٧٩٬٨٣٩٬١٤٠ ٦ متوسطة وطويلة االجلقروض 
 ٢٠٬٥٩٧٬١٨٩ ٢٢٬٦٠٥٬٢٠٤  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ١١٬٥٥٧٬٤٦٣ ٨٬٥١٠٬٩٦٣  الجزء غير المتداول -إلتزامات عقود اإليجار 

 ٣٦١٬٣٧٧٬٤٥٥ ٣١٠٬٩٥٥٬٣٠٧  مجموع المطلوبات غير المتداولة
    

    مطلوبات متداولة
 ١٦٨٬٠٦٣٬٢٥٤ ١٦٦٬٢٧٥٬٠٤٨ ٦ قروض قصيرة االجل

 ٩٣٬١٥٤٬٢٥٨ ٩١٬٣٥٤٬٦٦٥ ٦ الجزء المتداول -قروض متوسطة وطويلة األجل 
 ٧١٬٦٦٠٬١٦٨ ٦٧٬٩٣٧٬٢٨٨  ذمم دائنة تجارية

 ٤٩٬٦٧٥٬٤٦٢ ٥٦٬٠١١٬٧٥٤  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ١٦٬٢١٠٬١٢٢ ١٤٬٧٦١٬٣٣٠  مخصص زكاة 

 ٣٬٩٧٧٬١٨٩ ٤٬١١٧٬١٤٤  الجزء المتداول -إلتزامات عقود اإليجار 

 ٤٠٢٬٧٤٠٬٤٥٣ ٤٠٠٬٤٥٧٬٢٢٩  مجموع المطلوبات المتداولة

 ٧٦٤٬١١٧٬٩٠٨ ٧١١٬٤١٢٬٥٣٦  مجموع المطلوبات
    

 ٩٧٧٬٧٠٣٬٥١٨ ٩٦٥٬٦٩٨٬٩٤١  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

    
 
 
 
 

 .٢٠٢٢ نوفمبر ٨من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم بتاريخ تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
     
     

البشري عبد العزيز عبدالحميد يسري  خالد وليد أبو هنا  عبدهللا عبدالرحمن الخراشي  
 رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  الرئيس المالي التنفيذي
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األولية الموحدة الموجزة اآلخر قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل  
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر

 

 الموجزة. تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة
- ٣ - 

 

 سبتمبر ٣٠يناير إلى  ١من  سبتمبر ٣٠إلى  يوليو ١من   
                                               

 إيضاح
٢٠٢٢ 

 (غير مدققة) 
٢٠٢١ 

 (غير مدققة)
٢٠٢٢ 

 (غير مدققة) 
٢٠٢١ 

 (غير مدققة)
 (بالرياالت السعودية)  

 ٤٤١٬٦١٠٬٨٦٤ ٥٠٢٬٦١٨٬٣٠٦ ١٤١٬٨٦١٬٧٠١ ١٦١٬٦٣٤٬٥٢٢ ٨ اإليرادات 
 (٣٢١٬٤٥١٬٧٨٠) (٣٧٤٬٣٣٩٬٥٧١) (١١٠٬٢٣١٬٣٨٠) (١٢٢٬٩٥٥٬٣١٧)  تكلفة اإليرادات

 ١٢٠٬١٥٩٬٠٨٤ ١٢٨٬٢٧٨٬٧٣٥ ٣١٬٦٣٠٬٣٢١ ٣٨٬٦٧٩٬٢٠٥  مجمل الربح
      

 (٣٢٬٤٨٠٬٦٨٧) (٣٩٬٨٨٨٬٥٣٤) (١١٬٠٥٠٬٠٢٠) (١١٬٥٨٨٬١٧٧)  مصاريف عمومية وإدارية
 (٤٠٬٤٢٤٬١٠١) (٤٤٬٧٤٢٬٤٨٢) (١٢٬٧٨١٬٩٦٩) (١٢٬٤٤١٬٦٨٧)  مصاريف بيع وتوزيع

 (٧٢٨٬٢٧٤) (٥٬٣٢٦٬٤٤٥) (١٬٥٦٥٬٥٤٨) (١٬٨٣٣٬٠٧٥) ٥ قيمة الذمم المدينة التجاريةفي نخفاض إلامخصص 
 ٢٬٥٠٨٬٩٠٣ ٢٬٦٧٦٬٩٦٤ ٨٣٦٬٣٠١ ١٬١٢٢٬٩٦٤  الحصة من ربح شركة زميلة

 ١٬٨٦٢٬٩١٠ ٢١٬٣٢٩٬٢٩٠ ٦٩٤٬٤٢٠ ٨٠١٬٦٤٣  إيرادات أخرى
 (٢٬٥٣٨٬٢٤٣) (٩٩٨٬٣٨٦) (٣٥٧٬٦١٣) (٨٧٤٬١١٠)  مصاريف أخرى

 ٤٨٬٣٥٩٬٥٩٢ ٦١٬٣٢٩٬١٤٢ ٧٬٤٠٥٬٨٩٢ ١٣٬٨٦٦٬٧٦٣  الربح قبل المصاريف التمويلية والزكاة
      

 (١٦٬٣٢٠٬١٥٩) (١٩٬٢٩٢٬٠١١) (٦٬٤٩٩٬٦٦٩) (٧٬٣١١٬٠٠١) ٨و ٦ مصاريف تمويلية
 ٣٢٬٠٣٩٬٤٣٣ ٤٢٬٠٣٧٬١٣١ ٩٠٦٬٢٢٣ ٦٬٥٥٥٬٧٦٢  قبل الزكاة الربح 

      
 (٢٬٣٢٣٬٨١٤) (١٬٣٩٧٬١٩٤) (٦٦٣٬١٢٣) (٣٨٢٬٣٩٨)  الزكاة 

 ٢٩٬٧١٥٬٦١٩ ٤٠٬٦٣٩٬٩٣٧ ٢٤٣٬١٠٠ ٦٬١٧٣٬٣٦٤    للفترةالربح صافي 
      

      :ىاآلخر ةالشامل )الخسارةالدخل / (
      

من خالل الدخل الشامل أدوات حقوق الملكية  في التغير في قيمة استثمارات
 ١٬٤٨٤٬٥٢٠ - ٢٦٧٬٢١٦ -  اآلخر

      
      

 (٤٩٦٬١٢٢) ٣٦٠٬٩٢٥ (٢٥٥٬٨٢٩) ٩٧٧٬٥٣٠  عن عمليات خارجية وأخرى فروق ترجمة عمالت أجنبية

 ٩٨٨٬٣٩٨ ٣٦٠٬٩٢٥ ١١٬٣٨٧ ٩٧٧٬٥٣٠  للفترةالشامل اآلخر  الدخل

 ٣٠٬٧٠٤٬٠١٧ ٤١٬٠٠٠٬٨٦٢ ٢٥٤٬٤٨٧ ٧٬١٥٠٬٨٩٤  الشامل للفترةمجموع الدخل 

      
      العائد إلى:الربح صافي 

 ٢٩٬٣٤٦٬٧٩٠ ٤٠٬٥٦٧٬٢٨٦ ١٤٩٬٢٢٨ ٦٬٢٠٧٬٤٥١  الشركةب المساهمون
 ٣٦٨٬٨٢٩ ٧٢٬٦٥١ ٩٣٬٨٧٢ (٣٤٬٠٨٧)  حصص غير مسيطرة

 ٢٩٬٧١٥٬٦١٩ ٤٠٬٦٣٩٬٩٣٧ ٢٤٣٬١٠٠ ٦٬١٧٣٬٣٦٤  للفترةالربح صافي 
      

      العائد إلى :الشامل مجموع الدخل 
 ٣٠٬٣٣٧٬٦١٩ ٤٠٬٨٢٧٬٥٢٥ ١٦١٬٩٤٨ ٧٬٠٩٨٬٥٦٧  الشركةب المساهمون

 ٣٦٦٬٣٩٨ ١٧٣٬٣٣٧ ٩٢٬٥٣٩ ٥٢٬٣٢٧  مسيطرةحصص غير 

 ٣٠٬٧٠٤٬٠١٧ ٤١٬٠٠٠٬٨٦٢ ٢٥٤٬٤٨٧ ٧٬١٥٠٬٨٩٤  الدخل الشامل للفترةمجموع 

      
      السهم (بالرياالت السعودية) العائد إلى المساهمين في الشركة ربحية 

      
 ١٫٥٤ ٢٫١١ ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٩ السهم األساسي والمخفضربحية 

      
 
 
 
 
 

 .٢٠٢٢ نوفمبر ٨بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم
     
     

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



 
 

  الشركة السعودية لصناعة الورق
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
 األولية الموحدة الموجزةالملكية قائمة التغيرات في حقوق 

 ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 
 

 الموجزة. تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة
- ٤ - 

 

   الملكية العائدة لمساهمي الشركةحقوق  
 

 إحتياطي نظامي رأس المال
 إحتياطي 

 المجموع أرباح مبقاه احتياطيات أخرى ترجمة عمالت
غير  الحصص

 مسيطرةال
 مجموع

 الملكيةحقوق 
 (بالرياالت السعودية) 

 ٩٠٬٦٠٥٬٢٥٧ ١٬٤٤٣٬١٧٢ ٨٩٬١٦٢٬٠٨٥ ٢٬٩٦٨٬٧١٩ ٨٠٬٣٠٥ (٦٬٢١٦٬٧٩٧) ٣٢٩٬٨٥٨ ٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠  (مدققة) - ٢٠٢١يناير  ١في  كما
         

 ٢٩٬٧١٥٬٦١٩ ٣٦٨٬٨٢٩ ٢٩٬٣٤٦٬٧٩٠ ٢٩٬٣٤٦٬٧٩٠ - - - - الفترةصافي ربح 
 ٩٨٨٬٣٩٨ (٢٬٤٣١) ٩٩٠٬٨٢٩ - ١٬٤٨٤٬٥٢٠ (٤٩٣٬٦٩١) - - للفترة الشامل األخر ) الدخلالخسارة(

 ٣٠٬٧٠٤٬٠١٧ ٣٦٦٬٣٩٨ ٣٠٬٣٣٧٬٦١٩ ٢٩٬٣٤٦٬٧٩٠ ١٬٤٨٤٬٥٢٠ (٤٩٣٬٦٩١) - - للفترة الدخل الشامل /(الخسارة)  مجموع
         معامالت مع المساهمين بصفتهم مالكين

 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ - - - - ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ )١الزيادة في رأس المال (إيضاح 
 (٥٬٤٤٥٬١٤٢) - (٥٬٤٤٥٬١٤٢) (٥٬٤٤٥٬١٤٢) - - - - تكلفة الزيادة في رأس المال

 (٨٠٢٬٠٣٢) (٨٠٢٬٠٣٢) - - - - - - مدفوعةتوزيعات أرباح 
 ٢١٥٬٠٦٢٬١٠٠ ١٬٠٠٧٬٥٣٨ ٢١٤٬٠٥٤٬٥٦٢ ٢٦٬٨٧٠٬٣٦٧ ١٬٥٦٤٬٨٢٥ (٦٬٧١٠٬٤٨٨) ٣٢٩٬٨٥٨ ١٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠ (غير مدققة) - ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ في كما
         

 ٢١٣٬٥٨٥٬٦١٠ ١٬٠٢٤٬٥٨٦ ٢١٢٬٥٦١٬٠٢٤ ٢٤٬٧٧١٬٨٥١ (٧٦٤٬٤٥٣) (٦٬٨٠٣٬٨١٨) ٣٬٣٥٧٬٤٤٤ ١٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠ (مدققة)  - ٢٠٢٢يناير  ١في  كما
         

 ٤٠٬٦٣٩٬٩٣٧ ٧٢٬٦٥١ ٤٠٬٥٦٧٬٢٨٦ ٤٠٬٥٦٧٬٢٨٦ - - - - ربح الفترةصافي 
 ٣٦٠٬٩٢٥ ١٠٠٬٦٨٦ ٢٦٠٬٢٣٩ - - ٢٦٠٬٢٣٩ - - للفترة خرالدخل الشامل األ

 ٤١٬٠٠٠٬٨٦٢ ١٧٣٬٣٣٧ ٤٠٬٨٢٧٬٥٢٥ ٤٠٬٥٦٧٬٢٨٦ - ٢٦٠٬٢٣٩ - - للفترة الدخل الشامل مجموع
 (٣٠٠٬٠٦٧) (٣٠٠٬٠٦٧) - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 ٢٥٤٬٢٨٦٬٤٠٥ ٨٩٧٬٨٥٦ ٢٥٣٬٣٨٨٬٥٤٩ ٦٥٬٣٣٩٬١٣٧ (٧٦٤٬٤٥٣) (٦٬٥٤٣٬٥٧٩) ٣٬٣٥٧٬٤٤٤ ١٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠ (غير مدققة)  -٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ في كما
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البشري عبد العزيز عبدالحميد يسري  خالد وليد أبو هنا  عبدهللا عبدالرحمن الخراشي  
المالي التنفيذيالرئيس   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي  

 



 الشركة السعودية لصناعة الورق
 (شركة مساهمة سعودية)  
 

األولية الموحدة الموجزة التدفقات النقدية قائمة   
٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة    

 

 الموجزة. تعد اإليضاحات المرفقة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة
- ٥ - 

 

  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠  
 (غير مدققة)

  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
 (غير مدققة)

)بالرياالت السعودية(    
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ٢٩٬٧١٥٬٦١٩  ٤٠٬٦٣٩٬٩٣٧  صافي ربح الفترة
    

 ٣٨٬٤٥٣٬١٥٥  ٣٩٬٧٦٣٬٠٧٨  إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 -  (١٨٬٩٦٧٬٥١٥)  ممتلكات وآالت ومعداتربح إستبعاد 

 ١٦٬٣٢٠٬١٥٩  ١٩٬٢٩٢٬٠١١  مصاريف تمويلية 
 ٧٢٨٬٢٧٤  ٥٬٣٢٦٬٤٤٥  قيمة الذمم المدينة التجاريةفي  نخفاضاإل مخصص

 ٢٬٥٣٣٬٧١٠  ٣٬٩٢٦٬٢٦٢  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (٢٬٥٠٨٬٩٠٣)  (٢٬٦٧٦٬٩٦٤)  الحصة من ربح شركة زميلة

 ٢٬٣٢٣٬٨١٤  ١٬٣٩٧٬١٩٤  مصروف زكاة
 ١٬٤١٣٬٨٣٩  ١٬٥٣٢٬٩٥٤  إطفاء موجودات غير ملموسة

 (٤٬٥٨٢٬٦٤٠)  ٤٥٬٣٢٠  مخزون بطئ الحركة / (رد) مخصص
 ١٬٤٨٤٬٥٢٠  -  خسارة االستثمار

  ٨٥٬٨٨١٬٥٤٧  ٩٠٬٢٧٨٬٧٢٢ 
    

 (٢٨٬٢٤٨٬٧٠٨)  (٢٬٤١٥٬٦٥٣)  ذمم مدينة تجارية
 ١٥٬٦٧٦٬٠٩٢  (١٤٬١٤٠٬٦٩٨)  مخزون

 (٢٥٬٤٨٧٬٠٧٠)  (١٠٬١٢٥٬٤٦٨)  أخرىموجودات دفعات ومدفوعات مقدمة و
 -  ٣٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ودائع قصيرة األجل

 (٢٬٥٨١٬٦٢٨)  (٣٬٧٢٢٬٨٨٠)  ذمم دائنة تجارية
 (١٬٣٣٤٬٩٦٥)  ٦٬٣٣٦٬٢٩٢  ومطلوبات أخرىمصاريف مستحقة 

 ٤٣٬٩٠٥٬٢٦٨  ١٠٠٬٢١٠٬٣١٥  التشغيل النقد الناتج من عمليات
     

 (١٢٬٨٦٢٬٥٨٨)  (١٦٬٢٤٥٬٣٢٢)  مصاريف تمويلية مدفوعة 
 (٩٨٧٬٨٦٢)  (٢٬٨٤٥٬٩٨٦)  مدفوعةزكاة 

 (٢٬٥١٦٬٤٨٤)  (١٬٩١٨٬٢٤٧)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
 ٢٧٬٥٣٨٬٣٣٤  ٧٩٬٢٠٠٬٧٦٠  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     
     اإلستثماريةاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (٨٬٨٠٠٬٤٧٥)  (٩٬٩٨٤٬٩٧٦)  إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات
 -  ٢٤٬٧٦٢٬٣٧٥  ممتلكات وآالت ومعداتالمتحصل من استبعاد 

 (١٨٦٬٠٠٠)  (١٥٩٬٩٥٥)  موجودات غير ملموسةإضافات إلى 
 ٣٬٦٤٠٬٠٠٠  -  توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

 (٥٬٣٤٦٬٤٧٥)  ١٤٬٦١٧٬٤٤٤  اإلستثماريةالناتج من / (المستخدم في) األنشطة صافي النقد 
     

     التمويليةاألنشطة التدفقات النقدية من 
 (٦٨٬٥٠٢٬١٥٩)  (٥٣٬٩٥٥٬٨٤٩)  سداد قروض متوسطة وطويلة األجل 

 ١٬٤٥٠٬٢١٠  (١٬٥٤٩٬٥١١)  التغير في قروض قصيرة األجل، صافي
 (١٬٢٧٧٬٤٨٩)  (٣٬٧٢٨٬٤٧٧)  دفعات ايجار 

 ٩٥٬٧٣٨٬٤٤٥  - المتحصل من زيادة رأس المال
 ٣٬٢٢١٬٢٤١  -  إستالم قروض متوسطة وطويلة األجل 

 (٨٠٢٬٠٣٢)  (٣٠٠٬٠٦٧)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
 ٢٩٬٨٢٨٬٢١٦  (٥٩٬٥٣٣٬٩٠٤)  التمويليةالناتج من األنشطة  / (المستخدم في)صافي النقد 

     
 ٥٢٬٠٢٠٬٠٧٥  ٣٤٬٢٨٤٬٣٠٠  صافي التغير في نقد وما في حكمه

 ١٥٬٧٢٢٬٩٤٠  ٤٣٬٠٦٨٬٣٨٦  نقد وما في حكمه في بداية الفترة
 (٤١٨٬٨٥٦)  ٤٣٧٬٥١٥  سعر الصرف أثر التغيرات في

 ٦٧٬٣٢٤٬١٥٩  ٧٧٬٧٩٠٬٢٠١  نقد وما في حكمه في نهاية الفترة
     

    ١٠ المعلومات التكميلية للتدفقات النقدية 
 

 
 .٢٠٢٢نوفمبر  ٨بتاريخ  تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها عنهم

     
     

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



  عودية لصناعة الورقالشركة الس
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   

  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر

- ٦ - 
 

 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١

 
الشركة السعودية لصناعة الورق ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

موزعة على  سعودي مليون لایر ١٩٢). يبلغ رأس مال الشركة ١٩٩٤ سبتمبر ٢٠هـ ( ١٤١٥محرم  ١٠الصادر بالدمام في  ٢٠٥٠٠٢٨١٤١
 لایر سعودي لكل سهم. ١٠مليون سهم بقيمة  ١٩٫٢

 

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

 

 ، المملكة العربية السعودية.٧١٦٩-٣٤٣٢٦، مدينة الدمام ٢، وحدة رقم ٢٥٩٨إن عنوان الشركة المسجل هو ص. ب 
 

بتخفيض رأس مال  الشركةعلى توصية مجلس إدارة  ٢٠١٩نوفمبر  ٤وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 
لایر سعودي وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر  ٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠لایر سعودي إلى  ٢٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠الشركة من 

وذلك عن  ٩٫٢٠٠٫٠٠٠إلى  ٢٤٫٥٠٠٫٠٠٠المتراكمة للشركة ودعم نموها المستقبلي. ونتيجة لذلك، فقد إنخفض إجمالي عدد أسهم الشركة من 
مليون لایر سعودي. بعد تخفيض رأس المال، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال  ٩٢ء أسهم، وبالتالي تم تخفيض رأس المال إلى طريق إلغا

مليون لایر سعودي من أجل تعزيز المركز المالي للمجموعة وتحسين السيولة  ١٥٠الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 
 بشأن زيادة رأس مال الشركةالسابقة  التوصيةعلى إعادة النظر في أبريل  ٢٨بتاريخ  الشركة دارةإمجلس  قرر ل.واحتياجات رأس المال العام

مارس  ٣١. خالل الفترة المنتهية في عن طريق إصدار أسهم حقوق أولويةمليون لایر سعودي  ١٥٠مليون لایر سعودي بدالً من  ١٠٠بمقدار 
 مليون سهم ١٠مليون لایر سعودي من خالل طرح  ١٠٠من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة  هازيادة رأس مالبالشركة  قامت، ٢٠٢١

 تم االنتهاء من جميع اإلجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال. التي تم اإلكتتاب بها بالكامل.
 

 ١٤٥الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة ، أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال ٢٠٢١أكتوبر  ١٨في 
، ٢٠٢٢سبتمبر  ١٥ في مليون لایر سعودي لدعم أنشطة التوسع وتوفير رأس المال العامل لزيادة القدرة التشغيلية ودعم األنشطة المستقبلية

وافق مساهمو  ٢٠٢٢أكتوبر  ١٧في   حقوق أولوية.الهيئة العامة لسوق المال لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم  موافقةالشركة  استلمت
 مليون لایر سعودي. ١٤٥الشركة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 

 
 هيكل المجموعة: ١-١

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

 التابعةالشركة 
 

 بلد التأسيس
 نسبة الملكية 

 الفعلية
 سبتمبر  

٢٠٢٢ 
 ديسمبر

 ٢٠٢١ 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والمخلفات

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية الشركة السعودية لتحويل الورق 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ السعودية  الشركة السعودية لالستثمار والتطوير الصناعي

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ المغرب المدار لتجارة الورقشركة 
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ األردن شركة المدار لتجارة الورق

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ األردن شركة األردنية السعودية لتحويل الورق
 ٪١٠٠ ٪١٠٠ الجزائر شركة المدار للورق

 ٪١٠٠ ٪١٠٠ المغرب الشركة المغربية لصناعة الورق
 ٪٨٥ ٪٨٥ الكويت (الجذور)شركة مصنع الجذور لصناعة محارم الورق 

 
 أسس اإلعداد - ٢

 قائمة االلتزام١-٢
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم   ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في  تينأشهر المنتهي تسعةالثالثة وال تيتم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفتر

السعودية. ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة كافة المعلومات " التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية  ٣٤
لسنة لمجموعة لواالفصاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية الموحدة السنوية، لذا يجب قرأتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية ل

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 
 إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  ٢-٢

بأسس قياس للالمعايير الدولية للتقرير المالي  تتطلبه فيما عدا ماالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية هذه تم إعداد 
 تلك المطبقة في إعداد القوائمتتسق مع الموجزة  م المالية األولية الموحدةالقوائهذه إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد . أخرى
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة السنوية المالية 

 

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

 هي نفسها المذكورة في القوائم المالية السنوية األخيرة. التقدير الرئيسية



  الشركة السعودية لصناعة الورق
مساهمة سعودية) (شركة   
 

(تتمة) األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر

 

- ٧ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد - ٢
 العرضالعملة الوظيفية وعملة   ٣-٢
 .رضلعاعملة وعة وللمجمالوظيفية لعملة ودي، وهو السعل اياربالرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة عم ت

 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  - ٣

 فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة:
 

 ساس التوحيدأ ١-٣
). تتحقق السيطرة عندما يكون ١-١في إيضاح رقم (بالتفصيل لمجموعة كما ورد لالقوائم المالية  الموجزة،تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة 

 للمجموعة:
 

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

 

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

 

 عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للشركة السيطرة على تلك
د. تأخذ المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفر

 السيطرة.المستثمر فيها لمنحها  في الشركةالشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت 
 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.  •
إلى أن المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ  أية حقائق وظروف إضافية قد تشير •

 قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
 

تتوقف تلك العملية عندما تفقد المجموعة  تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما
السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في 

رة حتى التاريخ الذي تنتهي فيه سيطرة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة على السيط
 المجموعة على الشركة التابعة.

 

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

 ".مصنع الجذور لصناعة محارم الورق (الجذور)"
 

 .مجموعةيتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة، متى تطلب ذلك، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل ال
 

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

 
 السياسات المحاسبية الهامةالتغيرات في  ٢-٣

 
المالية  القوائمفي  توضيحهاوقد تم  ٢٠٢٢يناير  ١هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من  إال أنلم يتم إصدار معايير جديدة ، 

 .ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة والتيللمجموعة ،  الموحدةالسنوية 
 
 آالت ومعداتممتلكات و - ٤

 ،٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة  خاللمليون لایر سعودي  ١٠٫٠٣بمبلغ  ممتلكات وآالت ومعداتاستحوذت المجموعة على 
 .مليون لایر سعودي) ٨٫٨ مبلغ :٢٠٢١ سبتمبر ٣٠في  ةالمنتهي الفترة(مليون لایر سعودي  ٠٫٣تتضمن أصول حق اإلستخدام بمبلغ 

 

بمبلغ  استبعادمليون لایر سعودي وحققت ربح  ٢٤٫٧، قامت المجموعة ببيع قطعة أرض ومبنى بقيمة ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠لفترة المنتهية في خالل ا
 مليون لایر سعودي. ٥٫٨ اإلستبعادفي تاريخ  نىت القيمة الدفترية لألرض والمبمليون لایر سعودي. بلغ ١٨٫٩
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 ذمم مدينة تجارية - ٥
 

 إيضاح
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 (مدققة)
 (بالرياالت السعودية)  

 ٢٠٣٬٠٠٥٬٦٥٢ ٢٠٠٬٠٢٦٬٤٠٨  ذمم مدينة تجارية
 (٥٣٬٢٦٦٬٨٨٣) (٥٣٬١٩٨٬٤٣١) ١-٥ مخصص اإلنخفاض في قيمة  الذمم المدينة التجارية

  ١٤٩٬٧٣٨٬٧٦٩ ١٤٦٬٨٢٧٬٩٧٧ 
    
 التجارية فيما يلي: الذمم المدينةاإلنخفاض في قيمة  تتمثل الحركة على مخصص  ١-٥
 

 
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

 مدققة)(غير 
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 (مدققة)
 (بالرياالت السعودية)  

 ١٠٠٬٨٣٥٬٠٠٢ ٥٣٬٢٦٦٬٨٨٣  الرصيد اإلفتتاحي
 ٩٦٦٬٩٠٦ ٥٬٣٢٦٬٤٤٥  لفترة / السنةمخصص ل

 (٤٨٬٥٣٥٬٠٢٥) (٥٬٣٩٤٬٨٩٧)  لفترة / السنةخالل ا شطب
  ٥٣٬٢٦٦٬٨٨٣ ٥٣٬١٩٨٬٤٣١ 
    

 القروض - ٦
 قروض متوسطة وطويلة األجل )أ

 
 إيضاح

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
 (غير مدققة) 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 (مدققة)

 (بالرياالت السعودية)  
 ١٥٬١٣٥٬٧٠٠ ٨٬٧٧٦٬٣٦٥ ١-٦ قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ٤٠٧٬٢٤١٬٣٦١ ٣٦٢٬٤١٧٬٤٤٠ ٢-٦ قروض بنوك تجارية 
  ٤٢٢٬٣٧٧٬٠٦١ ٣٧١٬١٩٣٬٨٠٥ 

 (٩٣٬١٥٤٬٢٥٨) (٩١٬٣٥٤٬٦٦٥)  اإلستحقاق المتداول من قروض طويلة االجل 
  ٣٢٩٬٢٢٢٬٨٠٣ ٢٧٩٬٨٣٩٬١٤٠ 
    

توزيعات كل من ، ووضع قيود على معينة مستويات ماليةالقرض من الشركة والشركات التابعة لها الحفاظ على تفاقيات تتطلب التعهدات إل
 .االستثماريةالعقارات ايجار ، والنفقات الرأسمالية واألرباح

 
وعة بالمحافظة على نسب مالية معينة لبعض اتفاقيات القروض الخاصة. تعتقد اإلدارة أن المجم عهد الخاصتالمجموعة بمتطلبات اللم تلتزم 

، واالستفادة من قروض جديدة كلما دعت الحاجة إلى تدوير قروضها قصيرة األجل وفقًا لممارساتها السابقة وحل ستنجح في إعادة هيكلة قروضها
 في المستقبل القريب. عدم اإللتزام

 
 مليون لایر سعودي). ٥٨٨٫٢: ٢٠٢١مليون لایر سعودي ( ٦٤٠٫٩٤هذه القروض البنكية مضمونة بسندات أمر بمبلغ 

 
 صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  ١-٦
مالية، إال أنها ال تحمل هذه القروض أية نفقات  .صندوق التنمية الصناعية السعودي من قبل الشركةعليها من تم الحصول قروض في مثل تت

 بنفس القيمة الدفترية للقرض.لشركة باوالمعدات الخاصة  واآلالتبرهن الممتلكات  مضمونةوهي لحصول على القرض ل مقدمة محملة برسوم
 
 تجارية  بنوكقروض  ٢-٦

نفقات بتحمل وعامة  ساسي باللایر السعوديأبشكل  مقيمة القروضهذه إن .  من بنوك تجارية متعددة تسهيالت قروضعلى  المجموعةحصلت 
موزعة خالل ، بناًء على جداول سداداتها، ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠مالية على أساس أسعار السوق السائدة. إن مجموع استحقاقات القروض القائمة في 

 .  ٢٠٢٧حتى و ٢٠٢٢ عام
 
 القروض قصيرة األجل )ب

وتحمل بمصاريف مالية بأسعار السوق السائدة التي تعتمد على معدل الفائدة بين من بنوك تجارية مختلفة  تم الحصول على قروض قصيرة األجل
 البنوك.
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 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة - ٧
. في سياق األعمال وموظفي إدارة المجموعة الرئيسيين تتألف الجهات ذات العالقة من الشركات التابعة والشركات الشقيقة ومجلس اإلدارة

عن الجهات اإلعتيادية، تتعامل المجموعة مع جهاتها ذات العالقة . تتعلق تلك المعامالت بالخدمات المقدمة والمستلمة والمصروفات المتكبدة نيابة 
 روط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.ذات العالقة. تتم المعامالت بشروط متفق عليها بصورة متبادلة ويتم إعتماد ش

 
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

 (غير مدققة)
 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

 مدققة)غير ( 
 (بالرياالت السعودية)  

 ٤٬٣١١٬٩٠٠ ٤٬٩٤٢٬١٥٧  قصيرة األجللموظفين مزايا ا
 ١٬٣٦٥٬٥٩١ ١٬٤١٠٬٩٩٧  مكافآت مجلس اإلدارة واللجان ذات الصلة

 ٢٣٧٬١٨٣ ٣٣٦٬٤١٧  نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 
    

 ٣٫٢٥: مبلغ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٤٫٦٣لموظفي اإلدارة الرئيسيين في نهاية الفترة مبلغ  المطلوبة بلغ رصيد الذمم الدائنة
 مليون لایر سعودي).

 
 أخرى ذات عالقةمع جهات معامالت 

 ذات العالقة: الجهات، كان لدى الشركة المعامالت الهامة التالية مع سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
     

 الرصيد المبلغ طبيعة المعاملة العالقة  الجهة ذات العالقة
 (بالرياالت السعودية)   :٢٠٢٢
 ١٬٨٥٠٬٠٦٢ ٤٬٧٥١٬٥١٢ شراء غاز شركة زميلة غاز الشرق المحدودةشركة 

     

٢٠٢١:     
 ٢٬٠٤٤٬١٧٨ ٥٬٩١٤٬٣٩٩ شراء غاز شركة زميلة غاز الشرق المحدودةشركة 

  ٣٬٦٤٠٬٠٠٠ توزيعات أرباح مستلمة  

     
 قطاعات التشغيل - ٨

 التقسيم القطاعي أساس  أ)
هذه األقسام تقدم منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل إن تقدم تقارير عنها. التي  قطاعاتها وهي التالة، االستراتيجيةلدى المجموعة األقسام 

 تسويقية مختلفة.مختلفة وأساليب  ألنها تتطلب تقنيات مستقل
 

 .٢٠٢١و ٢٠٢٢الحد الكمي للقطاعات الواجب تقديم تقارير عنها في ستوفي إ عنه والذي يقدم تقريرعمليات كل قطاع التالي يصف الملخص إن 
 

 العمليات  قطاعات مفصح عنها
 قوالور عجينة الورقشراء وتصنيع وتوزيع   . تصنيع

 المستخدمةجمع، فرز، وضغط األوراق   تجارة وأخرى
 

لمجموعة بمراجعة تقارير األدارة الداخلية لكل قسم مرة كل ربع سنة ليقوم الرئيس التنفيذي للشركة والذي هو نفسه رئيس عمليات صنع القرار 
 على االقل.

 

عمليات نقل المواد الخام المعاد تدويرها وخدمات التوزيع المشتركة،  التكاملويشمل هذا  القطاعين.بين كال  التكاملهناك مستويات متفاوتة من 
 بحت. بين القطاعات على أساس تجاري االسعارعلى التوالي. يتم تحديد 

 
 ب) معلومات عن القطاعات التى يقدم تقارير عنها

ذه إن المعلومات  د أن ه ث أن اإلدارة تعتق اس األداء حي اة لقي ل الزك ح القطاع قب المرتبطة بكل قطاع يقدم تقرير عنه موضحة ادناه. يتم استخدام رب
 المعلومات هي االكثر أهمية في تقييم نتائج القطاعات كل على حدة مقارنة بالمنشآت األخرى التى تعمل في نفس مجال الصناعات.
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 (تتمة) قطاعات التشغيل  - ٨
 (تتمة)ا رير عنهايقدم تقب) معلومات عن القطاعات التى 

 
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 القطاعات الخاضعة للتقرير (غير مدققة)
 

 اإلجمالي  تجارة وأخرى تصنيع 
 (بالرياالت السعودية) 

 ٦٤٦٬٧٧٩٬٦٩٧ ٦٨٬٤١٠٬٣٧٥ ٥٧٨٬٣٦٩٬٣٢٢ ايرادات قطاعية
 (١٤٤٬١٦١٬٣٩١) (١٦٬٥٤٢٬٩٣٥) (١٢٧٬٦١٨٬٤٥٦) ايرادات داخلية / متبادلة بين القطاعات 

 ٥٠٢٬٦١٨٬٣٠٦ ٥١٬٨٦٧٬٤٤٠ ٤٥٠٬٧٥٠٬٨٦٦ إيرادات خارجية
 ١٩٬٢٩٢٬٠١١ ١٬٠٥١٬٥٨٥ ١٨٬٢٤٠٬٤٢٦ مصاريف تمويلية
 ٤١٬٢٩٦٬٠٣٢ ١٬٢٢٨٬٤٠٩ ٤٠٬٠٦٧٬٦٢٣ استهالك وإطفاء

 ٤٢٬٠٣٧٬١٣١ ٢٩٬٢٨٣٬٤١٨ ١٢٬٧٥٣٬٧١٣ صافي الربح قبل الزكاة
 ٩٦٥٬٦٩٨٬٩٤١ ٣٩٬٥٧٧٬١٠٩ ٩٢٦٬١٢١٬٨٣٢ موجودات القطاع
 ٧١١٬٤١٢٬٥٣٦ ٤٦٬٣٨٢٬١٧١ ٦٦٥٬٠٣٠٬٣٦٥ مطلوبات القطاع

    
    

 
 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 الخاضعة للتقرير القطاعات (غير مدققة)
 

  اإلجمالي تجارة وأخرى تصنيع 
 (بالرياالت السعودية) 

 ٥٤٨٬٧٢٢٬٦٧١ ٤٢٬٤٩٧٬٢٨٦ ٥٠٦٬٢٢٥٬٣٨٥ ايرادات قطاعية
 (١٠٧٬١١١٬٨٠٧) (١٠٬٨٣٧٬١٨٣) (٩٦٬٢٧٤٬٦٢٤) ايرادات داخلية / متبادلة بين القطاعات 

 ٤٤١٬٦١٠٬٨٦٤ ٣١٬٦٦٠٬١٠٣ ٤٠٩٬٩٥٠٬٧٦١ إيرادات خارجية
 ١٦٬٣٢٠٬١٥٩ ١٬٠٤٠٬٤٤١ ١٥٬٢٧٩٬٧١٨ مصاريف تمويلية
 ٣٩٬٨٦٦٬٩٩٤ ١٬٣٠٧٬٠٨٣ ٣٨٬٥٥٩٬٩١١ استهالك وإطفاء

 ٣٢٬٠٣٩٬٤٣٣ ٧٬٩٩٩٬١٥٨ ٢٤٬٠٤٠٬٢٧٥ صافي الربح قبل الزكاة
    

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 القطاعات الخاضعة للتقرير (غير مدققة)

 

 اإلجمالي  تجارة وأخرى تصنيع 
 (بالرياالت السعودية) 

 ٢٢١٬٠٤٥٬١٠١ ٢٠٬٢٢٢٬٤٩٥ ٢٠٠٬٨٢٢٬٦٠٦ إيرادات قطاعية
 (٥٩٬٤١٠٬٥٧٩) (٨٬٠٣٦٬٦٣٩) (٥١٬٣٧٣٬٩٤٠) ايرادات داخلية / متبادلة بين القطاعات

 ١٦١٬٦٣٤٬٥٢٢ ١٢٬١٨٥٬٨٥٦ ١٤٩٬٤٤٨٬٦٦٦ إيرادات خارجية
 ٧٬٣١١٬٠٠١ ٣٦٣٬٦٠٢ ٦٬٩٤٧٬٣٩٩ مصاريف تمويلية
 ١٤٬٠٦٥٬٨٥٢ ٤١٥٬٦٣٧ ١٣٬٦٥٠٬٢١٥ استهالك وإطفاء

 ٦٬٥٥٥٬٧٦٢ ٢٬٧٢٠٬٤٩٩ ٣٬٨٣٥٬٢٦٣ صافي الربح قبل الزكاة
    
    
 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
مساهمة سعودية) (شركة   
 

(تتمة) األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر

 

- ١١ - 
 

 (تتمة) قطاعات التشغيل  - ٨
 (تتمة)ا رير عنهايقدم تقب) معلومات عن القطاعات التى 

 
 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (غير مدققة)
 

 القطاعات الخاضعة للتقرير
 

  اإلجمالي تجارة وأخرى تصنيع  
 (بالرياالت السعودية)  

  ١٧٦٬٩٠٤٬٢٩٦   ١٢٬٩٥٠٬٠٢٦      ١٦٣٬٩٥٤٬٢٧٠      إيرادات قطاعية
 (٣٥٬٠٤٢٬٥٩٥)  (٣٬٨١٧٬١٤٧)     (٣١٬٢٢٥٬٤٤٨)      ايرادات داخلية / متبادلة بين القطاعات

  ١٤١٬٨٦١٬٧٠١   ٩٬١٣٢٬٨٧٩    ١٣٢٬٧٢٨٬٨٢٢      إيرادات خارجية
  ٦٬٤٩٩٬٦٦٩    ٣٤٧٬٠٢٧    ٦٬١٥٢٬٦٤٢   مصاريف تمويلية
 ١٣٬٢٧٦٬٧٤٢  ٤٣٣٬٠٣٤   ١٢٬٨٤٣٬٧٠٨  استهالك وإطفاء

 ٩٠٦٬٢٢٣      ٢٬٥٤١٬٢٠٣    (١٬٦٣٤٬٩٨٠)  الربح قبل الزكاة(الخسارة) صافي 
     

 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة
 (مدققة)

 
 القطاعات الخاضعة للتقرير

 

 االجمالى  تجارة وأخرى تصنيع  
 (بالرياالت السعودية)  

 ٩٧٧٬٧٠٣٬٥١٨ ٤٦٬٩١٥٬٩١٩ ٩٣٠٬٧٨٧٬٥٩٩  موجودات القطاع
 ٧٦٤٬١١٧٬٩٠٨ ٤٤٬٠٠٤٬٤٧٨ ٧٢٠٬١١٣٬٤٣٠  مطلوبات القطاع

     
 ج) المعلومات الجغرافية 

ى أساس ت ال المجموعة عل ات الرئيسية دوتم إدارة أعم إن العملي ك، ف ع ذل ي. وم ى ل تم ف اون ت س التع ة السعودية، وبعض دول مجل ة العربي المملك
 الخليجي وبعض البلدان األخرى.

 

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

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 (غير مدققة)

 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
 (غير مدققة)

 (بالرياالت السعودية) إيرادات -
  ٣٨٧٬٩٢٧٬٠٢٠ ٤٤٣٬٩١٧٬٢٢٦ المملكة العربية السعودية 

  ٣١٬٢٦٨٬٥٠٨ ٢٨٬٩٤٠٬٧٤٩ دول مجلس التعاون الخليجي 
  ٢٢٬٤١٥٬٣٣٦ ٢٩٬٧٦٠٬٣٣١ بلدان أخرى 

 ٤٤١٬٦١٠٬٨٦٤ ٥٠٢٬٦١٨٬٣٠٦ اإليراد الموحد
   

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ المنتهية فيأشهر لفترة الثالثة 
 (غير مدققة)

 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
 (غير مدققة)

 (بالرياالت السعودية) إيرادات -
  ١٢٣٬٨٠٢٬٩٣٣       ١٤٤٬٤٩٥٬٦٦٧ المملكة العربية السعودية 

  ١٠٬٣٥٩٬٠٠٧         ٩٬١١١٬٨٩٠ دول مجلس التعاون الخليجي 
  ٧٬٦٩٩٬٧٦١           ٨٬٠٢٦٬٩٦٥ بلدان أخرى 

  ١٤١٬٨٦١٬٧٠١       ١٦١٬٦٣٤٬٥٢٢ اإليراد الموحد

 
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ الفترة / السنة المنتهية في

 (غير مدققة)
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 (مدققة)
 (بالرياالت السعودية) موجودات غير متداولة  -

 ٥٥١٬٤٩٥٬١٢٦ ٥١٨٬٣٨٥٬٤٠٨ المملكة  العربية السعودية 
 ٣٦٬٢٩١٬٩٤٩ ٣٥٬٤٧٠٬٠١٢ دول مجلس التعاون الخليجي 

 ١٠٬٠٠٢٬٨٦٧ ٩٬٨٩٨٬٠٧٦ بلدان أخرى 
 ٥٩٧٬٧٨٩٬٩٤٢ ٥٦٣٬٧٥٣٬٤٩٦ موجودات غير متداولة موحدة 



  الشركة السعودية لصناعة الورق
مساهمة سعودية) (شركة   
 

(تتمة) األولية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية   
  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في  تينأشهر المنتهي تسعةوالالثالثة  تيلفتر

 

- ١٢ - 
 

 ربحية السهم - ٩
العائد للمساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  الربحبتقسيم  الربحيتم احتساب نصيب السهم األساسي من 

  .الفترةخالل 
 

 كما يلي: الربحإن نصيب السهم من 
 سبتمبر ٣٠يناير إلى  ١من  سبتمبر ٣٠إلى  يوليو ١من 

                                               ٢٠٢٢ 
 (غير مدققة) 

٢٠٢١ 
 (غير مدققة)

٢٠٢٢ 
 (غير مدققة) 

٢٠٢١ 
 (غير مدققة)

 (بالرياالت السعودية) 
 ٢٩٬٣٤٦٬٧٩٠ ٤٠٬٥٦٧٬٢٨٦ ١٤٩٬٢٢٨ ٦٬٢٠٧٬٤٥١ العائد إلى المساهمين في الشركة صافي ربح الفترة (لایر سعودي)

 ١٩٬٠٨٢٬٨٣٤ ١٩٬٢٠٠٬٠٠٠ ١٩٬٢٠٠٬٠٠٠ ١٩٬٢٠٠٬٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 ١٫٥٤ ٢٫١١ ٠٫٠١ ٠٫٣٢ سعودي) (لایر من ربح الفترة ضالمخفواألساسي  نصيب السهم

      
 للتدفقات النقدية لمعلومات التكميليةا - ١٠

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 
 (غير مدققة)

 ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠
 (غير مدققة)

 (بالرياالت السعودية) 
 - ٣٠٩٫١٤١ أصول حق اإلستخدام

 ١٫٤٠٢٫٧٤٧ - قطع الغيار رسملة 
 ١٫١٨٣٫٥٨٧ -  الفترةتمت تسويتها خالل  وق أولويةحقأسهم الدفعات المقدمة المتعلقة بإصدار 

   
 إحتياطي نظامي - ١١

 سبتمبر ٣٠في  يةالمنتهأشهر  تسعةال فترةيتم احتساب االحتياطي النظامي بناًء على نتائج السنة كامله. وعليه، لم يتم تسجيل أي احتياطي في 
٢٠٢٢. 

 
 اإللتزامات واإلرتباطات - ١٢

ها في سياق تم إصدار ، كان لدى المجموعة إلتزامات محتملة تتمثل في اعتمادات مستندية وضمانات بنكية٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في  •
مليون لایر سعودي  ٠٫٨٠٥مليون لایر سعودي) و  ٤٨٫١٦: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٦٫٢٨عمال اإلعتيادية بمبلغ األ
 مليون لایر سعودي)، على التوالي. ٠٫٦٩٨: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(

مليون لایر سعودي، حيث سدد منها دفعة مقدمة  ٦٧٫٢مبلغ للمجموعة  بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها، ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في  •
 .في تاريخ التقريرمليون لایر سعودي  ٣٨٫٨بمبلغ 

 ٢٠١٨إلى  ٢٠١٤، استلمت الشركة ربوطات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات من ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  •
سنة ربط عتراض يتعلق بمطالبة إتقدمت الشركة ب ،٢٠٢٠في سنة  مليون لایر سعودي. ٣٦٫١والتي تطالب فيها الهيئة بإلتزام إضافي يبلغ 

الربط الشركة استلمت عليه، مليون لایر سعودي و ٠٫٤٨غ مبلمطالبة القامت الشركة بتسوية ون لایر سعودي ملي ٩٫٢البالغ  ٢٠١٤
 ١مبلغ ، قامت الشركة بسداد يمليون لایر سعود ٢٦٫٩لبالغة ا ٢٠١٨إلى  ٢٠١٥ السنواتالمتعلقة بالمستلمة  للربوطالنهائي. بالنسبة 

، تم رفض االعتراض من قبل هيئة ٢٠٢١سنة لایر سعودي. خالل  ٢٥٫٩مليون لایر سعودي وقدمت اعتراًضا على المبلغ المتبقي وقدره 
 سبتمبر ٣٠المنتهية في خالل الفترة . في األمانة العامة للجان الضريبية الربوطواستأنفت الشركة ضد هذه . الزكاة والضريبة والجمارك

إعادة االستئناف أمام األمانة العامة للجان ومع ذلك، فإن اإلدارة بصدد  .إعتراض الشركة انة العامة للجان الضريبيةاألم ، رفضت٢٠٢٢
المذكورة أعاله كاٍف وليس هناك حاجة إلى مخصص  اتاإلدارة أن المخصص المكون مقابل الربوطوتعتقد  .القرار على هذاالضريبية 

  إضافي.
 

 أحداث هامة  - ١٣
مليون لایر سعودي فيما يتعلق ببيع أرض  ١٧٫٣، أصدرت المحكمة حكماً لصالح الشركة الستالم ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في  خالل السنة

التسعة فترة . خالل خالل السنة الماضية المدينة ذات الصلة ةالذمتسجيل و الربح بإثبات الشركة قامت، . وبناًء على ذلك٢٠١٧ركة في عام الش
 ، تم تحصيل المبلغ بالكامل.٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ي أشهر المنتهية ف

 
 عتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةإ - ١٤

الموافق  ٢٠٢٢ نوفمبر ٨بتاريخ الشركة إلصدارها من قبل مجلس إدارة واعتمادها هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على  الموافقةتم 
 هـ. ١٤٤٤ ربيع الثاني ١٤
 


