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 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
 م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الشركةمعلومات ـ 1

 
" أو "الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( مبكو    تعمل شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )"

في إنتاج وبيع الكرتون والورق الصناعي. ان الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست وتعمل في المملكة العربية 
 السعودية.

 
(. م 2000سبتمبر  30الموافق هـ )1421رجب  3بتاريخ  4030131516سجلها التجاري رقم حصلت الشركة على 

ليه محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. ئو، تم تحويل الوضع القانوني للشركة من شركة ذات مسم2012خالل 
بتاريخ  44لوزاري رقم وافقت وزارة التجارة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار ا

(. وقد وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة في طرحها العام م2012يناير  8الموافق هـ )1433صفر  14
(. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية م 2015مارس    16  الموافقهـ )1436جمادى األولى    25األولي بتاريخ  

 (.م 2015 مايو 3الموافق هـ )1436رجب  14بتاريخ 
 
 :، كان لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التاليةم2020يونيو  30في 

 

 
كل من شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة اإلنجازات حصة  من    %3، بدأت الشرکة تحويل  م2018خالل  

شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة  حصةإلى الشركة. وتم االنتهاء من تحويل في كليهما المتخصصة المحدودة 
قيد . ومع ذلك، ال تزال اإلجراءات القانونية م 2018إلى الشركة خالل في شركة تجميع وتدوير المخلفات % 3بنسبة 
% في شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة 3حصة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة البالغة  لتحويلالتنفيذ 

 .الموحدة  المالية األولية الموجزة القوائم تاريخ إصدار  حتىإلى الشركة 
 

 س اإلعداداأس -2
 

 بيان االلتزام 2-1

وفقاً لمعيار المحاسبة م  2020يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  
من وكذلك المعايير واالصدارات المعتمدة  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية34الدولي )

 قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

المالية السنوية   القوائمال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في  
ً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية  ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة الموحدة ويجب قراءتها جنبا

 .(4-2)انظر اإليضاح  م 2019
 

 س القياسأسا 2-2
المالية األولية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة القوائم تم إعداد هذه 

المنافع المحددة، تزامات العادلة. اللبالقيمة قياسها واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي يتم 
 تم استخدام حسابات القيمة الحالية االكتوارية.

 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

وعملة العرض.للمجموعة  تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باللاير السعودي وهو العملة التشغيلية  

 نسبة الملكية النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
    

 شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة 
 )واسكو(

 ةسعوديال
بيع نفايات الورق والكرتون والبالستيك 

  % 100 بالجملة والتجزئة
 شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة

 )ساكو(
 ةسعوديال

بيع منتجات الورق والكرتون والبالستيك 
 % 100 المستخدم بالجملة والتجزئة



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
 م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( س اإلعداداأس -2
 
 واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات  2-4

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على 
فيما يلي االفتراضات مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة. 

والتي يكون لها مخاطر ة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير األساسية المتعلق
 اإلفصاح، ويتم  القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة  فيجوهرية وتتسبب في تعديل جوهري  

 م.2019ديسمبر  31في عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية 
 

( على أنه جائحة مستمرة 19-كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كرونا المستجد )م 2020في مارس 
، م 2020يونيو  30الفترة المنتهية في في االنتشار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. خالل 

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات الحتواء انتشار الفيروس، والتي تضمنت قيوًدا على السفر 
وإصدار أوقات حظر التجول. وقد أدى ذلك إلى إغالق العديد من الشركات غير الضرورية حتى  وتجمع األشخاص

سمحت  فقد السلطات التنظيمية صناعة مواد التعبئة والتغليف صناعة أساسية، بناًء على ذلك إشعار آخر. وحيث تعتبر
وفقاً  بعد اتخاذ اإلجراءات االحترازيةلمكاتب لحضور بالموظفيها سمحت لللمجموعة بالعمل في سياق العمل العادي و

ً للتأثير على أجرت إدارة الشركة تقييم. بالنظر إلى هذه العوامل، للقواعد التي وضعتها السلطات التنظيمية عمليات ا
وبروتوكوالت بسالسة  بما في ذلك عوامل مثل التعامل مع العمالء وعمليات تسليم المنتجات  العمل  وجوانب  ككل  الشركة  
نه في تاريخ رأس المال العامل القوية وغير ذلك. وقد خلصت إلى أيالت وتوريد المواد دون انقطاع وتوقعات التحص

على عملياتها عكسي جوهري ، لم يكن للمجموعة تأثير سلبي القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة إصدار هذه 
األحكام واالفتراضات والتقديرات الرئيسية. جوهرية على  تغييرات  يشترط القيام بوال  ،  19-نتيجة ظهور كوفيدوأعمالها  

في االفتراضات والتقديرات في المستقبل يمكن أن يسفر عن مستقبلي الحالية، فإن أي تغيير الضبابية في ضوء حالة و
وضع . وبما أن الالمستقبليةالمتأثرة في الفترات  للموجودات والمطلوبات  نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً للمبالغ الدفترية  

 .المستقبليةاستنادا إلى التطورات التأثير في المستقبل، ستواصل اإلدارة تقييم التيقن تطور بسرعة مع حاالت عدم ي
 
 المطبقة من قبل المجموعة والتفسيرات والتعديالت جديدةالمعايير ال -3

في إعداد تم تطبيقها ية األولية الموجزة الموحدة مع تلك التي تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المال
التي المعايير الجديدة م فيما عدا تطبيق 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة القوائم المالية السنوية 
صدرت أو تفسيرات أو تعديالت م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير 2020يناير  1تدخل حيز التنفيذ في 

م ولكن ليس لها تأثير على 2020تنطبق العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في  .ولكن لم تدخل حيز التنفيذ
 .القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة

  
 ( "تعريف العمل التجاري"3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

يجب أن يتضمن ( أن العمل التجاري كي يعتبر عمالً تجارياً 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )التوضح 
مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول، وعلى األقل، مدخالت وعملية موضوعية تساهم في قدرة الشركة على توليد 

المدخالت والعمليات الضرورية لتوليد منتجات. ليس منتجات. كما توضح أن األعمال يمكن أن توجد دون وجود جميع  
لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة، ولكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية 

 في حال دخلت الشركة في عمليات تجميع أعمال.
 

( 7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39ومعيار المحاسبة الدولي )(  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 "إعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة"

( "األدوات المالية: االعتراف 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
والقياس" عدداً من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة إعادة تشكيل 

فيما إذا أدت عملية إعادة تشكيل مؤشر الفائدة على زيادة الضبابية حول  مؤشر أسعار الفائدة. تتأثر العالقة التحوطية
توقيت و/أو مقدار التدفقات النقدية من البند أو األداة المتحوط لها والمرتبطة بمؤشر الفائدة. ليس لهذه التعديالت تأثير 

التي تستند إلى الليبور سيتم سدادها قبل  جميع اقتراضاتهاالقوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة لكون على  
 م.2012أو خالل سنة 
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 المطبقة من قبل المجموعة )تتمة( والتفسيرات والتعديالت جديدةالمعايير ال -3
 
 ( "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 3-1-3

توفر التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تبين بأن "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن 
يتم توقع حذف أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات 

التي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية". األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، و
توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما مع المعلومات األخرى في صياغة 

ً إذا كان من المعقول توقع أن تؤثر على القرار ات التي فحوى القوائم المالية. إن تحريف المعلومات يكون جوهريا
القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة وليس من المتوقع يتخذها المستخدمون الرئيسيون. ليس لهذه التعديالت تأثير على  

 .أن يكون لها تأثير في المستقبل على المجموعة
 

 م 2018مارس  29هيكل مفاهيم إعداد التقرير المالي الصادر في 
إن هيكل المفاهيم ليس معياري وليس ألي مفهوم من المفاهيم الواردة فيه أي تجاوز على أي مفاهيم أو متطلبات واردة 
في أي معيار. والغرض من هيكل المفاهيم هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في تطوير معايير ومساعدة 

بتة في الحاالت التي تتوافر فيها معايير قابلة للتطبيق ولمساعدة معدي القوائم المالية في تطوير سياسات محاسبية ثا
جميع األطراف على فهم وتفسير المعايير. يتضمن هيكل المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات محدثة 

القوائم ير على وضوابط لالعتراف بالموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة. ليس لهذه التعديالت تأث
 المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 
 القطاعات التشغيلية -4

يُمكن إعداد تقارير لهما، كما هو موضح أدناه، وهما وحدات األعمال اثنان لدى المجموعة قطاعان تشغيليان 
مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها االستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات 

تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من 
وحدات األعمال االستراتيجية على أساس ربع سنوي على األقل. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من 

 قطاعات المجموعة:
 

  اع التصنيع: يتمثل في تصنيع الكرتون والورق الصناعي.قط •

 القطاع التجاري: يتمثل في بيع نفايات الورق والكرتون والبالستيك بالجملة والتجزئة. •
 

يتم عرض النتائج القطاعية على اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ومدير العمليات والرئيس المالي(. 
 باإلضافة إلى بنود يمكن توزيعها على أساس معقول. القطاعاتأحد إلى مباشرة عائدة ائج على بنود وتشتمل النت

 
إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة أدناه. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات القطاع والربح )الخسارة( 

التي تم فحصها من قبل اإلدارة العليا. يعرض الجدول أدناه  ضمن تقارير اإلدارة الداخلية مدرجقبل الزكاة كما هو 
 :م2020يونيو  30في  تينأشهر المنتهيالستة تي الثالثة والمعلومات القطاعية لفتر

 
 المجموع حذف التجارة التصنيع 
أشهر المنتهية في  الستة نتائج لفترة ال

 )غير مراجعة( م2020يونيو  30
    

 367.487.299 (79.798.600) 85.935.934  361.349.965 إيرادات 
ــ         6.137.334  361.349.965 إيرادات خارجية   367.487.299 ـ

 16.202.926 14.529.355  (14.526.776) 16.200.347 القطاع قبل الزكاة  )خسارة( /ربح
ــ         832.342  9.468.385 تكاليف تمويل  10.300.727 ـ

ــ         5.849.408  46.918.180 استهالك وإطفاء  52.767.588 ـ
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -4

 المجموع حذف التجارة التصنيع 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  نتائجال

 )غير مراجعة( م2020يونيو  30
    

 193.621.674  (40.594.944) 43.299.751  190.916.867  إيرادات 
ــ         2.704.807  190.916.867  إيرادات خارجية   193.621.674  ـ

 11.949.626  10.565.484  (10.562.905) 11.947.047  القطاع قبل الزكاة)خسارة(  /ربح 
ــ         564.306  4.277.261  تكاليف تمويل  4.841.567  ـ

ــ         2.979.233  23.742.794  استهالك وإطفاء  26.722.027  ـ
     

نتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 )غير مراجعة( م2019يونيو  30

    

 357.930.143  (121.283.961) 133.022.787  346.191.317  إيرادات 
ــ         11.738.826  346.191.317  إيرادات خارجية   357.930.143  ـ
 2.895.954  (6.305.221) 6.431.479  2.769.696  الزكاة ربح القطاع قبل 

ــ         320.449  12.588.980  تكاليف تمويل  12.909.429  ـ
ــ         7.496.027  40.205.135  استهالك وإطفاء  47.701.162  ـ

     
نتائج لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م )مراجعة(2019يونيو  30
    

     
 176.086.332  ( 55.885.632) 62.051.371  169.920.593  إيرادات 

ــ         6.165.739  169.920.593  إيرادات خارجية   176.086.332  ـ
 (3.050.653) (1.525.145) 1.529.787  (3.055.295) ربح القطاع قبل الزكاة 

ــ         152.414  6.391.029  تكاليف تمويل  6.543.443  ـ
ــ         3.611.763  20.194.221  استهالك وإطفاء  23.805.984  ـ

     
     م )غير مراجعة(2020يونيو  30في 

 1.629.646.178  ( 49.835.500) 146.274.367  1.533.207.311  مجموع الموجودات
 882.703.802  (9.097.723) 105.536.590  786.264.935  مجموع المطلوبات

     
     م )مراجعة(2019ديسمبر  31في 

 1.576.810.754  ( 66.914.242) 152.386.456  1.491.338.540  مجموع الموجودات
 845.432.539  ( 11.647.110) 97.119.324  759.960.325  مجموع المطلوبات

 
والخارجية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. بلغت مبيعات تقوم المجموعة ببيع المنتجات في األسواق المحلية  

 152.5ومليون لاير سعودي  79.5مبلغ  م 2020يونيو  30في  تينأشهر المنتهيوالستة الثالثة  تيالتصدير خالل فتر
مليون لاير  105.8: م 2019يونيو  30في  تينأشهر المنتهيوالستة الثالثة فترتي )على التوالي مليون لاير سعودي 

(. بلغت المبيعات الخارجية المحلية في المملكة العربية السعودية، على التوالي مليون لاير سعودي 187.4و سعودي
مليون  214.9ومليون لاير سعودي  114.1مبلغ  م 2020يونيو  30في  تينأشهر المنتهيوالستة الثالثة فترتي خالل 

 مليون لاير سعودي 70.2م: 2019يونيو  30في  تينأشهر المنتهيوالستة ثة الثال تي)فترعلى التوالي لاير سعودي 
 .(على التوالي مليون لاير سعودي 170.5و
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  ومعداتوآالت ممتلكات  -5

 أرض  

 مباٍن وكبائن 

 متنقلة  

 آالت 

 سيارات  أثاث وتجهيزات  ومعدات  

 رأسمالية أعمال  

 المجموع  قيد التنفيذ 

        

        م 2020يناير   1في 

 1,916,889,071  106,808,744  47,538,278  30,568,762  1,453,215,142  180,737,745  98,020,400  التكلفة

ــ        االستهالك المتراكم ــ        (38,942,766) (27,002,080) (735,827,868) (58,231,913) ـ  (860,004,627) ـ

 1,056,884,444  106,808,744  8,595,512  3,566,682  717,387,274 122,505,832  98,020,400  )مراجعة(   صافي القيمة الدفترية

        

        م 2020يونيو    30المنتهية في   أشهرالستة فترة 

 1,056,884,444  106,808,744  8,595,512  3,566,682  717,387,274  122,505,832  98,020,400  ة صافي القيمة الدفترية االفتتاحي 

 113.717.067  24.951.303  590,500  866.978  7.030.803  324.739  79,952,744   إضافات

ــ        تحويالت  ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ  ـ

ــ        التكلفة   - ــ        19.720.772  1,217,115  ـ ــ        ـ ــ        (20.937.887) ـ  ـ

ــ        استبعادات ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ  ـ

ــ        التكلفة  - ــ        ـ ــ        (414.869) ـ ــ        (142.527) ـ  (557.396) ـ

ــ        االستهالك المتراكم - ــ        ـ ــ        159.476  ـ ــ        142,524 ـ  302.000  ـ

ــ        (7.747.341) ( 2-5إعادة قياس )اإليضاح  ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ  (7.747.341) ـ

ــ        محمل االستهالك ــ        (1.063.963) (711.069) (43.879.142) (2.939.391) ـ  (48.593.565) ـ

 1.114.005.209  110.822.160  8.122.046  3.722.591  700.004.314  121.108.295  170.225.803  م 2020يونيو  30في   ةصافي القيمة الدفترية الختامي

        

        م 2020يونيو  30

 2.022.301.401  110.822.160  47.986.251  31.435.740  1.479.551.848  182.279.599  170.225.803  التكلفة

ــ        االستهالك المتراكم ــ        (39.864.205) (27.713.149) (779.547.534) (61.171.304) ـ  (908.296.192) ـ

 1.114.005.209  110.822.160  8.122.046  3.722.591  700.004.314  121.108.295  170.225.803  صافي القيمة الدفترية )غير مراجعة(
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 )تتمة( ومعداتوآالت ممتلكات  -5

مليون لاير  1.5، تم رسملة تكاليف تمويلية بمبلغ م 2020يونيو  30أشهر المنتهية في الستة خالل فترة  1- 5
مليون لاير  2.5: م 2019ديسمبر  31المنتهية في  لسنةلوالمعدات )واآلالت سعودي كجزء من الممتلكات 

 سعودي(.  
 
، استحوذت الشركة على قطعة أرض بقيمة نقدية تبلغ م2020يونيو  30أشهر المنتهية في الستة خالل فترة  2- 5

لاير   83.177.640سعر شراء يبلغ  بإجمالي  لاير سعودي بموجب ترتيب مدفوعات مؤجلة    78.952.744
. سيتم نقل ملكية قطعة األرض هذه من قبل البائع إلى الشركة بعد دفع آخر على مدة فترة السداد سعودي

والحقاً، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع البائع حول القيمة النقدية . م 2029مارس  31دفعة مستحقة في 
لاير سعودي وكان إجمالي سعر  71.205.403وفترات السداد وبالتالي كانت القيمة النقدية المعدلة هي 

يوليو  31لاير سعودي مستحق الدفع على أقساط سنوية غير متساوية تنتهي في  74.859.876الشراء 
 .(9اح )اإليضم 2027

 
التكاليف المتكبدة المتعلقة بالمشاريع الجارية   م 2020يونيو    30تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في    5-3

. انظر أيضا االيضاح م2021لسنة  الثاني  . ومن المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع خالل الربع  لآلالت والمكائن
 بشأن االرتباطات الرأسمالية. 13

 
فة األراضي والمباني والكبائن المتنقلة واآلالت والمعدات واألثاث والتجهيزات المتعلقة بالشركة مرهونة  إن كا  5-4

 (.7كضمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي كرهن من الدرجة األولى )إيضاح 
 

 موجودات حق االستخدام -6

 
 
 

 المجموع  مباني أرض مستأجرة 
    

    م2020يناير  1في 
 50,325,568  3,157,027  47,168,541  التكلفة

 (7,012,567) (1,691,761) (5,320,806) االستهالك المتراكم

 43,313,001  1,465,266  41,847,735  )مراجعة( صافي القيمة الدفترية

    

    م2020يونيو  30 أشهر المنتهية فيالستة فترة 

 43,313,001  1,465,266  41,847,735  ةاالفتتاحيصافي القيمة الدفترية  

ــ        231.079  إضافات   231.079  ـ

ــ        إعادة القياس ــ        ـ ــ        ـ  ـ

 879.561  251.159  628.402  التكلفة -

 (445.152) 364.703  (809.855) االستهالك المتراكم -

 (3.392.952) (527.177) (2.865.775) االستهالك المحمل

 40.585.537  1.553.951  39.031.586  م2020يونيو  30صافي القيمة الدفترية الختامية في 

    

    م2020يونيو  30

 51.436.208  3.408.186  48.028.022  التكلفة

 (10.850.671) (1.854.235) (8.996.436) االستهالك المتراكم

 40.585.537  1.553.951  39.031.586  الدفترية )غير مراجعة(صافي القيمة 
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 اقتراضات طويلة األجل -7

 
مرافق لتمويل إنشاء    م 2013مليون لاير سعودي في    124.7أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق بمبلغ   )أ( 

على أقساط نصف . تم سداد القرض م 2017ديسمبر  31كامل كما في الهذا القرض باستخدام تصنيع. تم 
 م.2022سنوية غير متساوية حتى مارس 

 
القروض ذات العالقة. على مدى فترة  تم خصم رسوم مقدمة في وقت استالم القروض. يتم إطفاء هذه الرسوم   

تحمل القروض رسوم متابعة يجب سدادها بشكل دوري. بموجب شروط اتفاقية القرض مع الصندوق، يتم 
 ومعّدات الشركة كضمانة للصندوق.وآالت ات رهن ممتلك

 
)ب( كما حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية طويلة األجل من بنوك تجارية. تحمل هذه القروض نفقات مالية 

  بناء على أسعار السوق السائدة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة )ليبور(.
 

تم خصم رسوم مقدمة في وقت استالم القروض من البنوك التجارية، وتم إطفاؤها على مدى فترة القروض ذات 
 .م 2024سنة حتى العالقة. يستحق سداد تلك القروض 

 
تتضمن القروض والتسهيالت أعاله بعض التعهدات المالية التي تتطلب من الشركة الحفاظ على مستويات معينة 

وابالغ البنك على الفور بأي مخالفة أو  على توزيعات األرباحمحددة ونسب الدعم المالي وقيود من النسب الحالية 
 .م 2020يونيو  30. إن الشركة ملتزمة بتعهدات الدين في مخالفة محتملة

 
 التزامات عقود اإليجار -8
 

 كالتالي:التزامات عقود اإليجار في حركة الملخص 
 

 
 
 
 

  

 يونيو 30
 م 2020

  )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
     
  72,251,125   72.478.902   صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق( 

  412,284,210   421.230.454   التسهيالت المصرفية اإلسالمية )تورق( 

  484,535,335   493.709.356    اقتراضات طويلة األجل 

  (141,617,251)  (191.638.796)  ناقصاً: الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة 

  342,918,084   302.070.560   قروض طويلة األجل مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة   

 
 يونيو 30

 م 2020
  مراجعة()غير 

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
    
 49,981,515   43,353,090  السنة /بداية الفترة في 

 ـــ       231.079  إضافات
 (150,000)  956.940  اعادة قياس
 707.275   844.052  فائدة محّملة

 (7,185,700)  (1.635.386) مدفوعات

 43.353.090   43.749.775  السنة /نهاية الفترة في 
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 التزامات عقود اإليجار )تتمة( -8
 

 :م 2020يونيو  30كما في الفترة المنتهية في لتزامات عقود اإليجار الفيما يلي االستحقاقات المجدولة 
 

 
 خرىاألمالية المطلوبات ال -9
 

، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة إعمار المدينة االقتصادية م 2020يونيو  30أشهر المنتهية في الستة خالل فترة 
بموجب ترتيب المدفوعات  لمشاريع التوسع المستقبليةلاير سعودي  83.177.640بمبلغ لشراء قطعة أرض 

 31على أقساط سنوية غير متساوية تنتهي في  االلتزام  % من االلتزام مقدًما وباقي  20الشركة مطالبة بدفع  .  المؤجلة
 .م 2029 مارس

 
والحقاً، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع البائع حول القيمة النقدية وفترات السداد وبالتالي كانت القيمة النقدية 

لاير سعودي مستحق الدفع  74.859.876لاير سعودي وكان إجمالي سعر الشراء  71.205.403المعدلة هي 
 م.2027يوليو  31على أقساط سنوية غير متساوية تنتهي في 

 
 :المتعلقة بترتيبات شراء األرضالتزامات عقود اإليجار فيما يلي 

 

  
 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة(
   

 54.815.488   االلتزاممجموع 
 (7.462.305)  متداولةالمطلوبات الناقصاً: الجزء المتداول المدرج ضمن 

 47.353.183   التزام طويل األجل مدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة  

 
يونيو  30كما في الفترة المنتهية في  ضشراء األرترتيبات فيما يلي االستحقاقات المجدولة لاللتزام المتعلق ب

 :م 2020
 

 
  

  
 

 قيمة أصل الدين
 

 الفائدة
صافي المطلوبات 

 اإليجارية
     

 9.845.948  (1.425.071) 11.271.019  الجزء المتداول
 33.903.827  (4.737.734) 38.641.561  الجزء غير المتداول

  49.912.580 (6.162.805)  43.749.775 

 صافي االلتزام تأثير الخصم إجمالي المبلغ  
     

 7.462.305  (855.459) 8.317.764  الجزء المتداول
 47.353.183  (2.553.401) 49.906.584  الجزء غير المتداول

  
58.224.348 (3.408.860)  54.815.488 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
 م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

14 

 
 الزكاة -10

 
 مكونات الوعاء الزكوي 10-1

 
للوعاء  الهامةتقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات 

ً الزكوي لكل شركة وفق من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية رئيسي  لبشكنظام الزكاة وضريبة الدخل ل ا
للممتلكات   ةات لصافي القيمة الدفترية المعدلطويلة األجل وصافي الدخل المعدل ناقصاً الخصومقتراضات  السنة واال
 والمعدات وبعض البنود األخرى.واآلالت 

 
 مخصص الزكاة 10-2

 
 وضع الربوط النهائية 10-3

 
 م.2008ديسمبر  31الزكوية للمجموعة للسنوات حتى  تم إنهاء الربوط

  
إلى  م 2009مليون لاير سعودي للسنوات من  16.54، تلقت الشركة ربوطاً زكوية إضافية بمبلغ م 2016خالل 
مقابل مليون لاير سعودي لبنود غير معترض عليها وقدمت اعتراضاً  0.04. قامت الشركة بتسديد مبلغ م 2012

مليون  6.83مبلغ وخفضت الربط اإلضافي إلى ، أصدرت الهيئة ربطاً معدالً م 2019ما تبقى من الرصيد. خالل 
لى الربط المعدل المتبقي. تعتقد مليون لاير سعودي وقدمت اعتراًضا ع 1.2لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية 

لن تؤدي إلى أي التزام إضافي جوهري على الشركة. يتم تقديم اإلقرارات  ا األمراإلدارة أن النتيجة النهائية لهذ
 ، كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدةم إلى الهيئة2018إلى  م 2013الزكوية للشركة للسنوات من 

 م دون أي مطالبة زكوية إضافية.2014م، أصدرت الهيئة ربطاً لسنة  2020ل يوليو  خال .م 2021ابريل    30حتى  
ً اإلقرار الزكوي لسنة  ً لنهاية الفترة، قدمت الشركة أيضا م للهيئة والذي ال يزال قيد 2019إضافة لذلك، الحقا

 المراجعة.
 

 لسنواتجازات المتخصصة المحدودة لإن اإلقرارات الزكوية لشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة االن
كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة  من قبل الهيئة الفحصما زالت تحت  م2019إلى  م 2009من 

 .م2021ابريل  30حتى 
 

  ربحية السهم -11
 

 بقسمة ساب ربحية السهم األساسية تحاتعرض المجموعة ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم 
الربح أو الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 الفترة.
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
)الخسارة( العائد لمالك  /صافي الربح 

 1.754.929 15.564.161  (4.028.641) 11.440.349 الشركة 

 49,700,000 49.700.000  49.700.000  49,700,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.04 0.31  ( 0.08) 0.23 ربحية السهم األساسية والمخفضة )للسهم(

 

  
يونيو  30

 م 2020
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
    

 4,020,197  1,437,193   كما في بداية السنة 
 ـــ      ـــ       مخصصات 

 1,437,193  647.663   الحاليةمخصص الفترة/ السنة  -
 (527,404) (8.898)  تعديالت تتعلق بسنوات سابقة -

 (3,492,793) (138.501)  مدفوعات 

 1,437,193  1.937.457   في نهاية الفترة/ السنة 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات -12
 

من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف استالمه القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن 
. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل االلتزام المشاركة في السوق في تاريخ القياس

 سيتم إما:
 
 لتزام، أومن خالل السوق الرئيسية لألصل أو اال •
 من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. •

 
 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة للوصول إليها.

 
عير األصل يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تس

أو االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. يأخذ قياس القيمة العادلة 
لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل 

 سوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه. منفعة منه أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف ال
 

أساليب تقييم تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم المجموعة  تستخدم  
 استخدام البيانات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام البيانات غير الملحوظة إلى أكبر حد.

 
القيمة العادلة أو االفصاح عنها تصنف في نطاق االعتراف بجميع الموجودات والمطلوبات التي يتم من أجلها 

ً لقياس القيمة  الهيكل الهرمي للقيم العادلة المبين أدناه استناداً إلى معطيات المستوى األدنى الذي يعتبر جوهريا
 العادلة ككل:

 
 ر معدلة( في األسواق النشطة لذات الموجودات أو المطلوبات.المستوى األول: األسعار المتداولة )غي •
المستوى الثاني: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات الجوهرية ملحوظة بصورة مباشرة  •

 أو غير مباشرة لقياس القيمة العادلة.
الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة   المستوى الثالث: أساليب تقييم أخرى يكون فيها الحد األدنى من المعطيات •

 العادلة.
 

وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل 
للقيم الهرمي للقيم العادلة، فيتم عندئٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي 

 العادلة من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.
 

تقوم المجموعة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث 
وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة  للنقد العادلة القيمةأن تقوم الشركة بتقييم  فيها هذه التغيرات.

 ستحقاق الا آجالالذمم الدائنة التجارية تقارب قيمها بصورة كبيرة نتيجة و األجل القصيرة األخرى واالقتراضات 
 .األدوات هذه قصيرة األجل ل

 
ن خالل الربح أو الخسارة. يتم احتساب القيم العادلة للمجموعة واألدوات المالية المشتقة واالستثمار بالقيمة العادلة م

القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة بناًء على منحنيات العائد 
صل صافي األقيمة  تستند القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على  و  القابلة للمالحظة.

 من قبل مدير الصندوق.المبلغ عنه 
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات -12

 
 كانت القيم العادلة بموجب المستوى الثاني كما يلي:

 

 
 ، لم يكن هناك أي حركات بين المستويات.م2019يونيو    30م و2020يونيو    30أشهر المنتهية في  ستة  خالل فترة ال

 
 والتزاماتمطلوبات محتملة  -13

 
 31مليون لاير سعودي ) 1.45، كان لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بمبلغ م2020يونيو  30كما في )أ( 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.95مليون لاير سعودي( وخطابات ضمان بمبلغ  2.77: 2019ديسمبر 
 .العاديةمليون لاير سعودي( والتي تم إصدارها في سياق األعمال  2.71: 2019

 
 23.9تقريبا م 2020يونيو  30بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى )ب( 

 مليون لاير سعودي(. 33.8: م 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي )
 

 وأرصدتها عالقةالذات الجهات معامالت مع ال -14
 

 موظفي اإلدارةتعويضات كبار  14-1
 

 يلي:العليا على ما دارة تعويض موظفي اإلتشتمل 
 

 
 بعد الخدمة.تتضمن تعويضات كبار موظفي اإلدارة الرواتب والمساهمات في برنامج المنافع المحددة لما 

 
 ذات العالقةالجهات المعامالت مع  14-2

 
والمدرجة ضمن المعلومات المالية العادي  ذات العالقة التي تمت في سياق العمل  الجهات  تتلخص أهم المعامالت مع  

 بما يلي:الموحدة األولية الموجزة 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   العالقة  طبيعة المعاملة  الجهات ذات العالقة 

   
يونيو   30

 م 2020
 )غير مراجعة( 

يونيو  30
 م2019
 مراجعة(  )غير

يونيو   30
 م 2020

 )غير مراجعة( 

يونيو  30
 م2019

 )غير مراجعة( 

  أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء  
 مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس  
 1.597.546 1.263.928 825.313 629.653 اإلدارة

  

  
 يونيو 30

 م 2020
 ديسمبر  31

2019 
    2المستوى 

 (240,041) 1.078.680  بالقيمة العادلة السالبة -األدوات المالية المشتقة 

 39,434  51.368  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م2020يونيو  30

 )غير مراجعة(
 م 2019يونيو  30

 )غير مراجعة(
     
 5.523.642  5.635.785 2.945.286 2.866.179 االجلقصيرة  منافع
 139.378  113.400 66.481 43.583 بعد الخدمةما  منافع

 852.591  271.174 708.941 112.937 منافع انهاء الخدمة 

 3.022.699 2.720.708 6.020.359  6.515.611 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
 م2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

17 

 
 وأرصدتها )تتمة( عالقةالذات الجهات معامالت مع ال -14

 
 أرصدة الجهة ذات العالقة 14-3

 عالقة:الذات )إلى( الجهات  /الجوهرية من فيما يلي ملخص األرصدة 
  

 
 توزيعات أرباح -15

 
إلى مجلس العمومية توزيع أرباح بناًء على تفويض الجمعية باإلعالن عن ، قامت الشركة م2019مارس خالل 

لاير سعودي للسهم الواحد   0.50بمبلغ    م 2018ديسمبر    31المنتهية في  اإلدارة عن النصف الثاني من السنة المالية  
لم يتم االعالن م.  2019وبالتالي، تم سداد األرباح في مارس    .للمساهمين  مليون لاير سعودي  25  مبلغ  بما مجموعه

 .م 2020عن توزيعات أرباح في 
 

 الماليةالقوائم اعتماد  -16
 

ذو  29 من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخالموحدة المالية األولية الموجزة القوائم تمت الموافقة على إصدار هذه 
 م(.2020أغسطس  19هـ )الموافق 1441الحجة 

  يونيو 30  
 م 2020

 

 ديسمبر 31
 م2019

 ( 7,000) (1.151.460)  المستحقةمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 626,515  635,295   موظفي اإلدارةكبار دفعات مقدمة إلى 
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