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 معلومات الشركة ــ1
 

الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( تعمل شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )" مبكو " أو "
في إنتاج وبيع الكرتون والورق الصناعي.  شركة مبكو هي شركة مساهمة سعودية تأسست وتعمل في المملكة العربية 

 السعودية.
 

 م(.2000سبتمبر    30هـ )الموافق  1421رجب    3بتاريخ    4030131516حصلت الشركة على سجلها التجاري رقم  
م، تم تحويل الوضع القانوني للشركة من شركة ذات مسئوليه محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. 2012خالل 

بتاريخ  44وافقت وزارة التجارة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 
قت هيئة السوق المالية على طلب الشركة في طرحها العام م(.  وقد واف2012يناير  8هـ )الموافق 1433صفر  14

م(.  تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة  2015مارس  16هـ )الموافق 1436جمادى األولى  25األولي بتاريخ 
 م(.2015مايو  3هـ )الموافق 1436رجب  14سعودية بتاريخ 

 
 عة التالية:م لدى الشركة استثمارات في الشركات التاب2019سبتمبر  30في 

 

 
من حصة كل من شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة  %3إجراءات تحويل  الشركة بدأتم، 2018 خالل

)"واسكو"( وشركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة )"ساكو"( في كليهما إلى الشركة.  وتم االنتهاء من تحويل حصة 
و"( إلى الشركة % في شركة تجميع وتدوير المخلفات )"واسك3شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة )"ساكو"( بنسبة  

م.  ومع ذلك، ال تزال اإلجراءات القانونية قيد التنفيذ لتحويل حصة شركة تجميع وتدوير المخلفات 2018خالل 
% في شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة )"ساكو"( إلى الشركة حتى تاريخ إصدار 3المحدودة )"واسكو"( البالغة  

 .القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 
 أساس اإلعداد ــ2
 
 بيان االلتزام 1ــ2

ً لمعيار 2020سبتمبر 30أُعدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  م وفقا
واالصدارات ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير 34المحاسبة الدولي )

 األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

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

 (.4-2م )انظر اإليضاح 2019
 
 أساس القياس 2ــ2
 

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة  
ة، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.  يتم استخدام احتسابات القيمة واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار

 الحالية االكتوارية اللتزامات المنافع المحددة.

 حصة الملكية الفعلية النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
    

 شركة تجميع وتدوير المخلفات 
 المحدودة )واسكو(    

 المملكة العربية 
 السعودية   

 بيع نفايات الورق والكرتون والبالستيك 
 %100 بالجملة والتجزئة    

 شركة اإلنجازات المتخصصة 
 المحدودة )ساكو(    

 المملكة العربية 
 السعودية   

والبالستيك  بيع منتجات الورق والكرتون
 %100 والتجزئة المستخدم بالجملة
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 أساس اإلعداد ــ2
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 3ــ2

 
 التشغيل والعرض للمجموعة.يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحّدة باللاير السعودي والذي يمثل عملة  

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 4ــ2

 
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر 

واإلفصاحات المرفقة.   فيما يلي على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها 
االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يكون 
لها مخاطر جوهرية وتتسبب في تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة، 

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

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

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

السلطات التنظيمية صناعة مواد التعبئة والتغليف صناعة أساسية ، وبناًء على ذلك ، تم )حتى إشعار آخر(. تعتبر 
السماح للمجموعة بالعمل في سياق العمل العادي وموظفيها لحضور المكاتب بعد اتخاذ التدابير االحترازية وفًقا 

ارة الشركة تقييًما لألثر على عمليات للقواعد التي وضعتها السلطات التنظيمية، وبالنظر إلى هذه العوامل ، أجرت إد
الشركة العامة والجوانب التجارية بما في ذلك عوامل مثل التعامل مع العمالء ، وعمليات تسليم المنتجات، 
وبروتوكوالت التحصيالت ، وتوريد المواد دون انقطاع ، وتقدير رأس المال العامل ، وخالفه ، وخلصت إلى أن ، 

بيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ، لم يوجد تأثير سلبي كبير على عملياتها وأعمالها في تاريخ إصدار هذه ال
وال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام واالفتراضات والتقديرات الرئيسية. ومع ذلك، في  19-بسبب كوفيد 

والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالت   ضوء عدم اليقين الحالي، يمكن أن يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات
جوهرية على القيم الدفترية لألصول أو الخصوم التي قد تتأثر مستقبال. بما أن الوضع يتطور بشكل سريع مع عدم 

 .اليقين، ستستمر اإلدارة في تقييم أي آثار سوف تنشأ بناًء على التطورات مستقبال
 
 ديدة المطبقة من قبل المجموعة المعايير والتفسيرات والتعديالت الج -3
 

تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد 
م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة 2019ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى 2020يناير  1السارية اعتباراً من 
م، ولكن 2020صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. يسري مفعول العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في 

 حدة للمجموعة.ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة المو
 

 "تعريف العمل التجاري" (:3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
( أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه يجب 3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد  
كبير في القدرة على تحقيق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد 
دون أن تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية 

فيما إذا دخلت  فى الفترات المستقبلية الموجزة الموحدة للمجموعة، ولكن قد يكون لها تأثير على المجموعة األولية
 المجموعة طرفاً في عمليات تجميع أعمال.

 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول 
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

 

8  

 
 )تتمة(المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  -3
 

( والمعيار الدولي للتقرير 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 "إعادة هيكلة سعر الفائدة " (:39المالي )

( األدوات المالية: االعتراف 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9الي )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير الم
والقياس" عدداً من االعفاءات التي تنطبق على عالقات التحوط التي تأثرت بشكل مباشر بتعديل مؤشر سعر الفائدة 

دية التي تقوم المرجعي. تتأثر عالقة التحوط في حال أن التعديل أدى إلى عدم تيقن حيال زمن ومبلغ التدفقات النق
على مرجعية للبند المتحوط له او اداة التحوط.ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 

 م.2021للمجموعة لكون جميع اقتراضاتها التي تستند إلى الليبور سيتم سدادها قبل أو خالل سنة 
 

 "تعريف المعلومات الجوهرية" (:8معيار المحاسبة الدولي )( و1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
توفر التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول 

المالية ذات أن يؤثر حذف أو تحريف أو حجب معلومات على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم  
األغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية". 
وتوضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواًء فردية أو مع معلومات أخرى ضمن 

ً إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على قرارات  سياق القوائم المالية. يكون تحريف المعلومات جوهريا
المستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة وال 

 يتوقع أن يكون لها تأثير على المجموعة مستقبالً.
 

 م 2018مارس  29في اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي الصادر 
ال يعتبر اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي معياراً، وال تقوم المفاهيم التي يتضمنها كذلك على إلغاء مفاهيم أو 
متطلبات أي معيار. إن الغرض من اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية 

ة من يقوم بإعداد المعايير على تطوير سياسات محاسبية متوافقة بحيث ال يكون هنالك على تطوير المعايير، ومساعد
معيار غير قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على فهم وتفسير المعايير. يتضمن هذا اإلطار العام المعدل 

مطلوبات، كذلك يوضح بعض ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اعتراف للموجودات وال  الجديدة،للمفهوم بعض المفاهيم  
 المصطلحات الهامة. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 
 القطاعات التشغيلية -4

 
لدى المجموعة قطاعان تشغيليان اثنان يُمكن إعداد تقارير لهما، كما هو موضح أدناه، وهما وحدات األعمال 
االستراتيجية للمجموعة.  وتقدم وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها 
تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة.  تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من 

لى األقل.  يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من وحدات األعمال االستراتيجية على أساس ربع سنوي ع
 قطاعات المجموعة:

 

 قطاع التصنيع: يتمثل في تصنيع الكرتون والورق الصناعي.  •

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

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

 معقول.
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية -4
 

تشغيلي مبينة أدناه.  يتم قياس األداء بناًء على إيرادات القطاع والربح إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع 
)الخسارة( قبل الزكاة كما هو مدرج ضمن تقارير اإلدارة الداخلية التي تم فحصها من قبل اإلدارة العليا.  يعرض 

 م:2020 سبتمبر 30الجدول أدناه المعلومات القطاعية لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 

 

 

 المجموع   حذف   تجارة  التصنيع  
 النتائج لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 م )غير مراجعة( 2020سبتمبر  30في   
    

 534,967,449 (127,426,694) 137,206,297  525,187,846 ايرادات 
ــ         9,779,603  525,187,846 إيرادات خارجية   534,967,449 ـ

 16,585,832 19,407,137  (19,404,558) 16,583,253 )خسارة( القطاع قبل الزكاة ربح/ 
ــ         1,222,179  13,241,950 تكاليف تمويل  14,464,129 ـ

ــ         8,689,815  70,736,060 استهالك وإطفاء  79,425,875 ـ
     
 النتائج لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر  30في    
    

 167,480,150 (47,628,094) 51,270,363  163,837,881 اإليرادات
ــ         3,642,269  163,837,881 إيرادات خارجية   167,480,150 ـ

 382,906 4,877,782  (4,877,782) 382,906 ربح/ )خسارة( القطاع قبل الزكاة 
ــ         389,837  3,773,565 تكاليف تمويل  4,163,402 ـ

ــ         2,840,407  23,817,880 استهالك وإطفاء  26,658,287 ـ
     
 النتائج لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30في    
    

 538,597,251 (165,481,305) 183,186,455  520,892,101 ايرادات 
ــ         17,705,150  520,892,101 إيرادات خارجية   538,597,251 ـ

 3,925,849 (2,715,776) 2,842,035  3,799,590 ربح القطاع قبل الزكاة 
ــ         504,106  18,882,233 تكاليف تمويل  19,386,339 ـ

ــ         10,710,747  60,752,232 وإطفاءاستهالك   71,462,979 ـ

 المجموع   حذف  تجارة  التصنيع  
 أشهر المنتهية  الثالثة النتائج لفترة 

 ()غير مراجعة م 2019سبتمبر   30في      
    

 180,667,108 ( 44,197,344) 50,163,668  174,700,784 ايرادات 
ــ         5,966,324  174,700,784 إيرادات خارجية   180,667,108 ـ

 1,029,895 3,589,445  (3,589,444) 1,029,894 ربح القطاع قبل الزكاة 
ــ         183,657  6,293,253 تكاليف تمويل  6,476,910 ـ

ــ         3,214,720  20,547,097 استهالك وإطفاء  23,761,817 ـ
     
 م 2020سبتمبر  30كما في  

 )غير مراجع(    
    

 1,592,531,354 ( 50,534,358) 141,341,195  1,501,724,517 مجموع الموجودات
 845,206,072 ( 14,674,363) 105,481,200  754,399,235 مجموع المطلوبات

     
     م )مراجعة(2019ديسمبر  31كما في 

 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



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول 
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -4
 

تقوم المجموعة ببيع المنتجات في األسواق المحلية والخارجية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.  بلغت 
مليون لاير سعودي   63.1م مبلغ  2020سبتمبر    30مبيعات التصدير خالل فترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  

م: 2019سبتمبر  30لثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في مليون لاير سعودي على التوالي )فترتي ا 215.6ومبلغ 
المحلية داخل المملكة العربية    مليون لاير سعودي على التوالي(.  بلغت مبيعات    281.7مليون لاير سعودي    94.3

مليون لاير سعودي  104.4م بمبلغ 2020سبتمبر  30خالل فترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في السعودية 
م: 2019سبتمبر  30مليون لاير سعودي على التوالي )فترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  319.3بلغ وم

 مليون لاير سعودي على التوالي(. 256.9مليون لاير سعودي ومبلغ  86.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الممتلكات واآلالت والمعدات -5

 

 أرض 
مباٍن ومكائن 

 سيارات أثاث وتجهيزات  آالت ومعدات  متنقلة 
اعمال رأسمالية  

 المجموع تحت التنفيذ
        م2020 يناير 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       استهالك متراكم 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  صافي القيمة الدفترية )مراجعة(:

 ═════════ ══════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ 
 فترة التسعة أشهر المنتهية 

        م2020سبتمبر  30في    
 1,056,884,444  106,808,744  8,595,512  3,566,682  717,387,274  122,505,832  98,020,400  صافي القيمة الدفترية االفتتاحية 

 141,426,118  45,711,394  1,690,420  1,367,974  11,276,222  1,427,364  79,952,744  إضافات 
        تحويالت
ــ       التكلفة ــ       20,622,423  1,220,615  ـ ــ       ـ ــ         ( 21,843,038) ـ  ـ

ــ       استبعادات        ـ
ــ       التكلفة ــ       ـ ــ       ( 414,868) ـ ــ         (3,210,281) ـ  (3,625,149) ـ

ــ       استهالك متراكم ــ       ـ ــ       159,476  ـ ــ         3,193,590  ـ  3,353,066  ـ
ــ       (7,747,341) (  2-5إعادة قياس )إيضاح  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ         ـ  (7,747,341) ـ

ــ       محمل االستهالك ــ         (1,600,874) (1,055,295) ( 66,242,191) (4,430,079) ـ  ( 73,328,439) ـ
 ───────── ────────── ─────────── ────────── ────────── ────────── ─────────── 

 صافي القيمة الدفترية الختامية 
 1,116,962,699  130,677,100  8,668,367  3,879,361  682,788,336  120,723,732  170,225,803  م2020سبتمبر  30في    

 ═════════ ══════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ 
        م2020سبتمبر  30في 

 2,046,942,699  130,677,100  46,018,417  31,936,736  1,484,698,919  183,385,724  170,225,803  التكلفة
ــ       استهالك متراكم ــ         ( 37,350,050) ( 28,057,375) (801,910,583) ( 62,661,992) ـ  (929,980,000) ـ

 ───────── ────────── ─────────── ────────── ────────── ────────── ─────────── 
 1,116,962,699  130,677,100  8,668,367  3,879,361  682,788,336  120,723,732  170,225,803 صافي القيمة الدفترية )مراجعة(:

 ═════════ ══════════ ═══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ═══════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات -5
 
مليون لاير سعودي   2.2م، تم رسملة تكاليف تمويلية بمبلغ  2020سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في    1-  5

 مليون لاير سعودي(.     2.5م: 2019ديسمبر  31كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات )للسنة المنتهية في 
 
م، استحوذت الشركة على قطعة أرض بقيمة نقدية تبلغ 2020سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  2- 5

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

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

)اإليضاح   م 2027يوليو    31لاير سعودي مستحق الدفع على أقساط سنوية غير متساوية تنتهي في    74.859.876
9.) 

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

م.  انظر أيضا االيضاح 2021لآلالت والمكائن.  ومن المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع خالل الربع الثالث لسنة 
 بشأن االرتباطات الرأسمالية. 13

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

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

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

 ══════════ ═════════ ══════════ 
    م2020سبتمبر  30المنتهية في فترة التسعة أشهر 

 43,313,001  1,465,266  41,847,735  صافي القيمة الدفترية االفتتاحية
 1,397,419  1,166,340  231,079  إضافات

    إعادة قياس
 879,561  251,159  628,402  التكلفة

 (445,152) 364,703  (809,855) استهالك متراكم
 (5,142,735) (825,510) (4,317,225) االستهالكمحمل 

 ───────── ───────── ────────── 
 40,002,094  2,421,958  37,580,136  م2020سبتمبر  30صافي القيمة الدفترية الختامية في 

 ══════════ ═════════ ══════════ 
    م2020سبتمبر  30في 

 52,602,548  4,574,526  48,028,022  التكلفة
 (12,600,454) (2,152,568) (10,447,886) استهالك متراكم

 ────────── ───────── ────────── 
 40,002,094  2,421,958  37,580,136  صافي القيمة الدفترية )مراجعة(:

 ══════════ ═════════ ══════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 طويلة األجل قروض -7
 

 
م لتمويل إنشاء مرافق 2013مليون لاير سعودي في  124.7)أ( أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق بمبلغ 
م.  ويستحق سداد القرض على أقساط نصف 2017ديسمبر  31تصنيع.  تم استخدام هذا القرض بالكامل كما في 

 م. 2022حتى مارس 
  

تم خصم رسوم مقدمة في وقت استالم القروض.  يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة القروض ذات العالقة.  
تحمل القروض رسوم متابعة يجب سدادها بشكل دوري.  بموجب شروط اتفاقية القرض مع الصندوق، يتم رهن 

 ممتلكات وآالت ومعّدات الشركة كضمانة للصندوق. 
   

على تسهيالت ائتمانية طويلة األجل من بنوك تجارية.  تحمل هذه القروض نفقات مالية بناء  )ب( كما حصلت الشركة
 على أسعار السوق السائدة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة )ليبور(. 

   
ذات  تم خصم رسوم مقدمة في وقت استالم القروض من البنوك التجارية، وتم إطفاؤها على مدى فترة القروض

 .2025العالقة.  يستحق سداد تلك القروض حتى سنة 
 

تتضمن القروض والتسهيالت أعاله بعض التعهدات المالية التي تتطلب من الشركة الحفاظ على مستويات معينة 
 البنك على الفور بأي مخالفة غمحددة على توزيعات األرباح وابالمن النسب الحالية ونسب الدعم المالي وقيود 

 م. 2020سبتمبر  30ألغلب البنوك كما في دات الدين تعهبمتطلبات الشركة  التزمتمحتملة.  
 
 التزام عقود اإليجار -8

 
 ملخص الحركة في التزامات عقود اإليجار كالتالي:

 

 

 سبتمبر 30
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
   

 72,251,125  72,952,978  صندوق التنمية الصناعية السعودي )"الصندوق"( 
 412,284,210  426,674,720  التسهيالت المصرفية اإلسالمية )"تورق"(

 ────────── ────────── 
 484,535,335  499,627,698  طويلة األجل قروض

 (141,617,251) (197,288,933)  ناقصاً: القسط المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة
 ────────── ────────── 

 342,918,084  302,338,765  الجزء طويل األجل المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة  
 ══════════ ══════════ 

 
 سبتمبر 30

 م 2020
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
   

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

 ـــ       1,397,419  إضافات

 (150,000) 956,940  إعادة قياس

 707,275  1,240,429  زيادة فائدة

 (7,185,700) (2,372,720) مدفوعات

 ────────── ────────── 

 43,353,090  44,575,158  في نهاية الفترة/ السنة

 ══════════ ══════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 سعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( التزام عقود اإليجار -8

 
 م:2020سبتمبر  30فيما يلي االستحقاقات المجدولة اللتزامات عقود اإليجار كما في الفترة المنتهية في 

 

 
 المطلوبات المالية األخرى -9

 
م، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة إعمار المدينة االقتصادية 2020سبتمبر 30أشهر المنتهية في خالل فترة التسعة 

لاير سعودي لمشاريع التوسع المستقبلية بموجب ترتيب المدفوعات المؤجلة.    83.177.640لشراء قطعة أرض بمبلغ  
مارس  31وية غير متساوية تنتهي في % من االلتزام مقدًما وباقي االلتزام على أقساط سن20الشركة مطالبة بدفع 

 م.2029
 

والحقاً، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع البائع حول القيمة النقدية وفترات السداد وبالتالي كانت القيمة النقدية المعدلة 
لاير سعودي مستحق الدفع على أقساط  74.859.876لاير سعودي وكان إجمالي سعر الشراء  71.205.403هي 

 م.2027يوليو  31سنوية غير متساوية تنتهي في 
 

 فيما يلي التزامات عقود اإليجار المخصومة المتعلقة بترتيبات شراء األرض:
 

 
 م:2020سبتمبر    30فيما يلي االستحقاقات المجدولة لاللتزام المتعلق بترتيبات شراء األرض كما في الفترة المنتهية في  

 
 صافي االلتزام  تأثير الخصم  إجمالي المبلغ  

    
 6,661,622 (824,366) 7,485,988 المتداولالجزء 

 40,057,880 (2,362,716) 42,420,596 الجزء غير المتداول

 ───────── ───────── ───────── 

 49,906,584 (3,187,082) 46,719,502 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 قيمة أصل 

 الدين المبلغ
 

 فائدة 
 صافي 

 اإليجارية  المطلوبات
    

 10,382,252 (1,386,862) 11,769,114 الجزء المتداول

 34,192,906 (4,413,228) 38,606,134 الجزء غير المتداول

 ───────── ───────── ───────── 

 50,375,248 (5,800,090) 44,575,158 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 سبتمبر 30

 م 2020
 )غير مراجعة(

  
 46,719,502 مجموع االلتزام 

 6,661,622 ناقصاً: القسط المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

 ───────── 

 40,057,880 الجزء طويل األجل المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة  

 ═════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 الزكاة -10

 

 مكونات الوعاء الزكوي 10-1

 

تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد.  تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي 

ً لنظام الزكاة وضريبة الدخل بشكل رئيسي من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة  لكل شركة وفقا

وصافي الدخل المعدل ناقصاً الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات واآلالت واالقتراضات طويلة األجل 

 والمعدات وبعض البنود األخرى.

 

 مخصص الزكاة 10-2

 

 

 الربوطوضع  10-3

 

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

 

ً زكوية إضافية بمبلغ 2016خالل   م إلى 2009مليون لاير سعودي للسنوات من  16.54م، تلقت الشركة ربوطا

مليون لاير سعودي لبنود غير معترض عليها وقدمت اعتراضاً مقابل ما  0.04م.  قامت الشركة بتسديد مبلغ 2012

مليون لاير  6.83الربط اإلضافي إلى مبلغ م، أصدرت الهيئة ربطاً معدالً وخفضت 2019تبقى من الرصيد.  خالل 

مليون لاير سعودي وقدمت اعتراًضا على الربط المعدل المتبقي.  تعتقد اإلدارة أن   1.2سعودي.  قامت الشركة بتسوية  

النتيجة النهائية لهذا األمر لن تؤدي إلى أي التزام إضافي جوهري على الشركة.  يتم تقديم اإلقرارات الزكوية للشركة 

م.  2021ابريل    30م إلى الهيئة، كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة حتى  2019م إلى  2013للسنوات من  

 م دون أي مطالبة زكوية إضافية. 2014م، أصدرت الهيئة ربطاً لسنة 2020خالل يوليو 

 

االنجازات المتخصصة المحدودة للسنوات من إن اإلقرارات الزكوية لشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة 

 30م ما زالت تحت الفحص من قبل الهيئة كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة حتى 2019م إلى 2009

 م.2021ابريل 

 

 

 

 سبتمبر 30
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(

   

 4,020,197  1,437,193  في بداية الفترة/ السنة   

   المخصصات   

 1,437,193  815,375  مخصص الفترة / السنة الحالية -

 (527,404) (176,610) تعديل يتعلق بسنوات سابقة  -

 (3,492,793) (1,260,583) مدفوعات    

 ────────── ───────── 

 1,437,193  815,375  في نهاية الفترة/ السنة   

 ══════════ ═════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 ربحية السهم -11
 

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

 

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات -12

 
المستلم لبيع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في القيمة العادلة هي الثمن 

السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات تتم 
 إما:

 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •
 السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية.من خالل  •
 

 إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة.
 

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات 
لوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين والمط

االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل 
 خدامه االستخدام األفضل واألمثل.أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باست

 
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام 

 المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

ا بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي تصنف كافة األدوات المالية التي يتم قياسه
 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 
 اثلة.: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مم1المستوى  •
 
 قابلة للمالحظة بصورة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 2المستوى  •

 مباشرة أو غير مباشرة.              
 
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3المستوى  •
 

الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة وفي 
من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس 

 وى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.القيمة العادلة وذلك على أساس مدخالت المست

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 30

 م 2020
 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2019 

 مراجعة()غير 

 سبتمبر 30 
 م 2020 

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2019 

 )غير مراجعة(
      

صــــافي الربح / )الخســــارة( العائد لمالك 
 2,613,375 15,947,067  858,446 382,906 الشركة

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

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 0.05 0.32  0.02 0.01 ربحية السهم األساسية والمخفضة )للسهم(

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات -12

 

تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي 

العادلة للنقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى. حدث فيها التغير. تقوم الشركة بتقييم أن القيمة  

تقارب واالقتراضات القصيرة األجل والذمم الدائنة التجارية قيمها بصورة كبيرة نتيجة آجال االستحقاق قصيرة األجل 

 لهذه األدوات.

 

لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  يتم احتساب القيم العادلة للمجموعة واألدوات المالية المشتقة واالستثمار با

القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة بناًء على منحنيات العائد القابلة 

إلى قيمة صافي األصل المبلغ  للمالحظة.  وتستند القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 عنه من قبل مدير الصندوق.

 

 كانت القيم العادلة بموجب المستوى الثاني كما يلي:

 

 

م، لم تكن هناك أي تغيرات بين مستويات القيمة 2019سبتمبر  30وم 2020سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

 العادلة.

 

 مطلوبات محتملة والتزامات -13

 

 31مليون لاير سعودي ) 0,65م، كان لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بمبلغ 2020سبتمبر  30كما في  (أ

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 6,12مليون لاير سعودي( وخطابات ضمان بمبلغ  2.77: 2019ديسمبر 

 مليون لاير سعودي( والتي تم إصدارها في سياق األعمال العادية. 2.71: 2019

 

 19م تقريبا مبلغ  2020سبتمبر  30بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى   (ب

 ودي(.مليون لاير سع 33.8م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سبتمبر 30

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019

   2المستوى 

 (240,041) (724,429) بالقيمة العادلة السالبة -األدوات المالية المشتقة 

 ═════════ ═════════ 

 39,434  51,517  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ═════════ ═════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -14
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة 14-1
 

 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
 

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

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة 14-2
 

تتلخص أهم المعامالت مع الجهات ذات العالقة التي تمت في سياق العمل العادي والمدرجة ضمن المعلومات المالية 
 األولية الموجزة الموحدة بما يلي:

 

 
 العالقةأرصدة الجهات ذات  14-3
 

 فيما يلي ملخص األرصدة الجوهرية من / )إلى( الجهات ذات العالقة:
 

 
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 سبتمبر 30

 م 2020
 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2019
 مراجعة()غير 

 سبتمبر 30 
 م 2020

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30
 م2019

 )غير مراجعة(
      

 8,384,589 8,201,845  2,316,329 2,566,060 منافع قصيرة األجل
 212,607 170,100  73,229 56,700 منافع ما بعد الخدمة
 462,401 386,232  154,428 115,058 منافع نهاية الخدمة

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 2,737,818 2,543,986  8,758,177 9,059,597 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 العالقة  وصف المعاملة  الجهة ذات العالقة 

 سبتمبر 30

 م2020

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30

 م 2019

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30

 م2020

 )غير مراجعة(

 سبتمبر 30

 م 2019

 )غير مراجعة(

       

 مكافأة أعضاء   أعضاء مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة     

أعضاء مجلس  

 اإلدارة

 

629,586 

 

368,705 

 

1,893,514 

 

1,966,251 

 
 سبتمبر 30

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
   

 ( 7,000) (1,730,420) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

 626,515  536,653  دفعات مقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2020سبتمبر  30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيين في  

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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 توزيعات األرباح -15

 

م، قامت الشركة باإلعالن عن توزيع أرباح بناًء على تفويض الجمعية العمومية إلى مجلس 2019مارس خالل 

لاير سعودي للسهم الواحد  0.50م بمبلغ 2018ديسمبر  31اإلدارة عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 

م.  لم يتم االعالن 2019فع األرباح في مارس  مليون لاير سعودي للمساهمين.  وبالتالي، تم د  25بما مجموعه مبلغ  

 م.2020عن توزيعات أرباح في 

 

 اعتماد القوائم المالية -16

 

ربيع  10تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 م(.2020اكتوبر  27)الموافق  هـ1442األول 

 
 


