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 ة التاريخ: 
 تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى المساهمين في شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )شركة مساهمة سعودية( 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 

 الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق وشركاتها التابعة )"المجموعة"(، والتي تشتمل على  

التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، م، وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة 2020ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص 

 للسياسات المحاسبية الهامة. 
 

ديسمبر  31ي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواح
دة م، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتم2020

ئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها جميعاً بالـ في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهي
 "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

 
 أساس الرأي

عايير موضحة  لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك الم
بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الواردة في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك 

القية وفقاً وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا األخ
 لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 
 أمر آخر

م من قبل مراجع آخر والذي أبدى رأياً غير معدل 2019ديسمبر    31تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
 م. 2020مارس   18ك القوائم المالية في  حول تل

 
 األمور الرئيسة للمراجعة 

ة. وتم إن األمر الرئيسي للمراجعة هو األمر الذي، وفقاً لحكمنا المهني، كان له أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالي
كل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً منفصالً حول هذا األمر. التطرق إلى هذا األمر في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ك

 وبخصوص كل محور أدناه، يوجد وصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل محور من هذه المحاور ضمن ذلك السياق.
 

مالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك لقد استوفينا مسؤولياتنا المذكورة في الفقرة الخاصة بمسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم ال
ما يتعلق بهذه المحاور. وبناًء عليه، تضمنت مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُصممت لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في  

تم تنفيذها لمعالجة المحاور أدناه ـ القوائم المالية الموحدة. توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ بما في ذلك اإلجراءات التي 
 أساساً لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الموحدة المرفقة. 
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 تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى المساهمين في شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 

 مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(تقرير حول 
 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(

 

 أمر المراجعة الرئيسي

 

 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا

 خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

 

ديسمبر  31بلغ اجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية كما في 

مليون  166م: 2019لاير سعودي )مليون  192م مبلغ 2020

لاير سعودي( وتم تكوين مخصص لالنخفاض في القيمة بمبلغ 

 مليون لاير سعودي(.  6.7م: 2019مليون لاير سعودي ) 6.5

قامت المجموعة بتطبيق أحكام هامة لتحديد خسائر االئتمان 

المتوقعة. تدرج خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة 

ئتمان مع زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان، يتم لمخاطر اال

االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة لخسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر المتبقي للتعرض )خسائر االئتمان المتوقعة على  

مدى العمر( واحتمال استرداد األرصدة الفردية. بالنسبة لتعرضات 

بيرة في مخاطر االئتمان، يتم االئتمان التي لم تحدث بها زيادة ك

توفير خسائر االئتمان المتوقعة لخسائر االئتمان مع مراعاة عوامل  

مثل معدل التخلف عن السداد التاريخي مع المعلومات التطلعية، 

 . 19-بما في ذلك التقلبات االقتصادية وآثار جائحة كوفيد 

حكام  لأللقد اعتبرنا هذا األمر من األمور الرئيسة للمراجعة نظراً  

واالفتراضات المتعلقة بانخفاض قيمة خسائر االئتمان المتوقعة  

مقابل الذمم المدينة التجارية والتأثير المحتمل على القوائم المالية 

 الموحدة للمجموعة. 

حول القوائم المالية الموحدة  8-3الرجاء الرجوع إلى اإليضاح  

بخصوص   6-2بخصوص السياسات المحاسبية الهامة، واإليضاح  

بخصوص  10التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة، واإليضاح 

 تفاصيل اإلفصاح عن انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية. 

 

 

قمنا بتقييم مدى مالءمة األحكام والتقديرات واالفتراضات  

الجوهرية التي نفذتها اإلدارة مع مراعاة عدم التيقن نتيجة جائحة  

 .19-كوفيد 

قمنا بالحصول على وتحديث فهمنا لتقييم اإلدارة لخسائر االئتمان 

المتوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية. قمنا بمقارنة السياسة 

ة للمجموعة لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة المحاسبي

ومنهجية خسائر االئتمان المتوقعة مع متطلبات المعيار الدولي  

 (. 9للتقرير المالي )

نشرك خبراءنا لفحص الطريقة التي نفذتها المجموعة فيما يتعلق 

(. وتحديداً، قمنا بتقييم منهج المجموعة  9بمتطلبات المعيار )

لتعثر، ومدى تضمين المعلومات المتعلقة لتقييم مدى احتمالية ا

بالتوقعات المستقبلية في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة 

 والتغيرات في معيار الخسارة التي قد تؤدي إلى تعثر.

لقد راجعنا مالئمة معايير المجموعة وحكمها لتحديد الذمم المدينة 

 التي انخفضت قيمتها فرديًا.

لبيانات، على أساس العينة، التي تدعم  قمنا باختبار اكتمال ودقة ا

 حسابات خسائر االئتمان المتوقعة. 

ً بتقييم مدى معقولية ودقة االفصاحات الواردة في   وقمنا أيضا

( والمعيار 9القوائم المالية الموحدة المطلوبة بموجب المعيار )

 ( "األدوات المالية:"االفصاحات".7)

 االنخفاض في قيمة البضاعة 

م، كانت لدى المجموعة بضاعة بقيمة  2020بر ديسم 31في 

مليون لاير سعودي، وما يتعلق بها من مخصص مقابل   170.39

مليون لاير سعودي.   3.22بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة بمبلغ 

وتشمل البضاعة المواد الخام، واألعمال قيد التنفيذ، والبضائع تامة 

 الطريق. الصنع، وقطع الغيار االستهالكية والبضائع في

 

 

 

مخصص البضاعة مقابل سياسة الشركة  حسابات وقمنا باختبار 

للبضاعة المتقادمة وبطيئة الحركة. وقمنا بعمل جرد للبضاعة  

في نهاية السنة لمراقبة وفهم إجراءات الشركة لتحديد البضاعة  

 المتقادمة والحظنا تلك البضاعة عند الجرد. 

 

 



   

  

 

 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى المساهمين في شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(

 مراجعتناكيفية معالجة هذا األمر أثناء  أمر المراجعة الرئيسي

 االنخفاض في قيمة البضاعة )تتمة( 

بالنسبة للمواد الخام، والعمل قيد التنفيذ والبضائع تامة الصنع، 

تطبق الشركة سياسة لتوفير البضاعة عندما تكون هناك مخاوف 

 محددة خاصة بالجودة /صافي القيمة.

وبالنسبة لقطع الغيار االستهالكية، بما في ذلك التوريدات والبنود  

ألخرى، تعتبر اإلدارة أنها قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك ا

دليل على تدهور الحالة المادية والتغيرات التكنولوجية و/أو عدم 

 حدوث أي حركة في الفترة المحددة. 

واعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي، ألن تكوين مخصص للبضاعة  

ري فيما بطيئة الحركة ومتقادمة والتالفة يتضمن حكم إدارة جوه

الحركة والراكدة  ئبطيتعلق بعوامل مثل تحديد قطع الغيار 

والمتقادمة، وتقييم االستخدام المستقبلي والمخصص ذات الصلة. 

يعتبر إجمالي البضاعة والمخصص ذات الصلة جوهرية للقوائم 

 المالية. 

 

إلى القوائم المالية حول السياسة    5-3يرجى الرجوع إلى اإليضاح  

بالنسبة للتقديرات  6-2متعلقة بالبضاعة، واإليضاح المحاسبية ال

حول االفصاح عن  9واألحكام المحاسبية الهامة، واإليضاح 

 الحركة في مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة.

 

 

وقد قمنا بتقييم االفتراضات ومدى معقولية األحكام التي 

 تستخدمها اإلدارة لتقييم المخصص.

 

تامة الصنع وقيد التنفيذ، قمنا بتتبع البضاعة على  بالنسبة للبضائع  

أساس العينة إلى المبيعات الحقاً لنهاية السنة وتأكدنا من بيعها 

 بأكثر من صافي القيمة الدفترية. 

 

بالنسبة للمواد الخام، وقطع الغيار، بما في ذلك التوريدات والبنود 

ً للسي اسة، على  األخرى، التي يتم تقييمها النخفاض القيمة وفقا

 أساس العينة، قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية: 

 

لقد حصلنا على فهم لكيفية تحديد إدارة الشركة للبضاعة بطيئة  ▪

 الحركة والمتقادمة وتقييم مبلغ مخصص للبضاعة؛ 

 

وقد حصلنا على فهم وتقييم لمدى مالءمة األساس لتحديد  ▪

 البضاعة بطيئة الحركة والراكدة والمتقادمة؛ و

 

 اختبرنا دقة تحليل أعمار البضاعة على أساس عينة.  وقد ▪

 

في القوائم المالية الموحدة، بما في   كما قمنا بتقييم االفصاحات 

ذلك معقولية االفصاح عن الحكم والتقديرات واالفتراضات  

 المطبقة من قبل اإلدارة لتحديد انخفاض قيمة البضاعة. 

 
 م2020المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

م، خالف القوائم المالية الموحدة وتقريرنا 2020ير السنوي للمجموعة لسنة  تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقر
م  2020حولها. إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لسنة  

 .للمراجعة متاحاً لنا بعد تاريخ هذا التقرير

 
 القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي شكل من أشكال استنتاج التأكيد بشأنها.إن رأينا حول 

 
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، إن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تكون متاحة،  

العتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات وأثناء القيام بذلك نأخذ في ا
 التي حصلنا عليها من خالل المراجعة أو أنها تبدو خاطئة بشكل جوهري.

 
د خطأ جوهري فيه، فإنه يجب علينا اإلبالغ عن هذا األمر م، وإذا ما تبين لنا وجو2020عند قراءتنا للتقرير السنوي للمجموعة عن 

للمكلفين بالحوكمة.



 

 

 

 

 

 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى المساهمين في شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )شركة مساهمة سعودية( )تتمة( 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 

 اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدةمسؤوليات 
مملكة  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في ال

ة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها العربية السعودية ونظام الشركات والنظام األساسي للشركة األم، وهي المسؤول
 من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

 
عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية 

سبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية واإلفصاح ح
 لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.

 
 الية للمجموعة. إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على إعداد التقارير الم

 
 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو  
ستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة التي تم خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو م

ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده.  القيام بها وفقا
ع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في  ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوق

 مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.
 

المهني  وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم
 ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي: ونقوم أيضاً بما يلي:

 

تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية الموحدة، سواًء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة   •
مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف  تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة 

الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ نظراً ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد 
 أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية. 

 

ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة،  التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية  •
 وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها والتي أعدتها  •
 اإلدارة. 

 

استنتاج مدى مالءمة تطبيق اإلدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا  •
كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا 

رارية. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة  لمبدأ االستم
ة  الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك االفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدل 

ل عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي  المراجعة التي تم الحصو
 إلى توقف المجموعة عن االستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.

 

المالية الموحدة تعبر عن تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما فيها االفصاحات، وما إذا كانت القوائم   •
 المعامالت واألحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل. 

الحصول على دليل مراجعة كافي فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو أنشطة األعمال داخل المجموعة إلبداء رأي حول   •
المراجعة للمجموعة. ونبقى وحدنا مسئولون عن رأي   القوائم المالية الموحدة. ونحن مسئولون عن التوجيه واالشراف وأداء

 المراجعة الخاص بنا.
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 معلومات الشركة   -1
 

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

 
م،  2012.  خالل  2000سبتمبر    30هـ الموافق  1421رجب    3بتاريخ    4030131516حصلت الشركة على سجلها التجاري رقم  

تم تحويل الوضع القانوني للشركة من شركة ذات مسؤوليه محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. وافقت وزارة التجارة على  
م(. 2012يناير  8هـ )1433صفر  14بتاريخ  44تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 

م(. 2015مارس    16هـ )  1436جمادى األولى    25لى طلب الشركة في طرحها العام األولي بتاريخ  وقد وافقت هيئة السوق المالية ع
 م(.2015مايو  3هـ )الموافق 1436رجب  14تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بتاريخ 

 
 يها مجتمعة "المجموعة"(.:م، كان لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية )يشار إل2020ديسمبر  31في ديسمبر 

 

 
إلى الشركة. وتم االنتهاء واسكو وساكو في بعضهما البعض  من شركة  لكل  ٪ من األسهم  3، بدأت الشرکة تحويل  2018خالل عام  

م. ومع ذلك، ال تزال اإلجراءات القانونية قيد 2018إلى الشركة خالل  واسكو٪ فى شركة 3بنسبة  ساكومن تحويل أسهم شركة 
 تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة.  حتىإلى الشركة  ساكو ٪ في شركة 3واسكووالبالغة التنفيذ لتحويل حصة شركة 

 
 اإلعداد أساس  -2
 
 بيان االلتزام 2-1
 

األخرى تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  
 المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 أسس القياس 2-2
 

على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة واالستثمار بالقيمة العادلة من تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة 
 ية.   خالل الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة. فيما يخص التزامات المنافع المحددة، تم استخدام حسابات القيم الحالية االكتوار

 
 العملة التشغيلية وعملة العرض 2-3
 

باللاير السعودي، والذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. تم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة 

 نسبة حصة الملكية  النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
    

شركة تجميع وتدوير المخلفات 
 المملكة العربية السعودية  )واسكو( المحدودة

بيع نفايات الورق والكرتون 
 ٪ 100 والبالستيك بالجملة والتجزئة

شركة اإلنجازات المتخصصة   
 المحدودة )ساكو(

 المملكة العربية السعودية 

بيع منتجات الورق والكرتون 
والبالستيك المستخدم بالجملة 

 ٪ 100 والتجزئة
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 
 المعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل المجموعة   2-4
 
م أو بعد ذلك 2020يناير  1طبقت المجموعة ألول مرة بعض المعايير والتعديالت والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في  

 التاريخ. لم تقم المجموعة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت مبكرة والتي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
 

 ( "تعريف األعمال"3الدولي للتقرير المالي )تعديالت على المعيار 
( أنه كي تعتبر أعمال، يمكن أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة 3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

ات.. كما والموجودات، على األقل، مدخالت وعملية موضوعية يعتبروا معاً مشاركة جوهرية في قدرة الشركة على توليد مخرج
توضح أن األعمال يمكن أن توجد دون وجود جميع المدخالت والعمليات الضرورية لتوليد مخرجات. ليس لهذه التعديالت تأثير 
على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، ولكن قد يكون لها تأثير على الفترات المستقبلية فيما إذا دخلت المجموعة طرفاً في عمليات 

 تجميع أعمال.
 

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

اإلعفاءات  (: يقدم كل من االعتراف والقياس عدداً من  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) 
والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة تشكيل مؤشر أسعار الفائدة. تتأثر العالقة التحوطية فيما 
إذا أدت عملية إعادة تشكيل مؤشر الفائدة على زيادة الضبابية حول توقيت و/أو مقدار التدفقات النقدية على أساس المؤشر للبند أو 

م. وكجزء من 2020ديسمبر  31ة المتحوط لها. لدى المجموعة بعض القروض التي تتعرض لتأثير معدل اليبور كما في األدا
استراتيجية إدارة المخاطر للمجموعة، تستخدم المجموعة أدوات مالية إلدارة حاالت التعرض الناجمة عن تغير أسعار الفائدة التي 

 يمكن أن تؤثر على الربح أو الخسارة.
 

وقامت المجموعة بتقييم أن تأثير التحول من اليبور إلى معدالت اإلعفاء من المخاطر لن يكون جوهريا على القوائم المالية للمجموعة 
 م. 2021حيث سيتم دفع جميع قروضها على أساس اليبور قبل أو خالل  

 
 المعلومات الجوهرية"(: "تعريف 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

تقدم التعديالت تعريفاً جديداً  "أن المعلومات تكون جوهرية  إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو حجبها 
التي على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية، و

توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية." توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواًء 
ً إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكل   فردية أو مع معلومات أخرى ضمن سياق القوائم المالية. يكون تحريف المعلومات جوهريا

ت المستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للمجموعة وال يتوقع أن يكون لها معقول على قرارا
 تأثير على المجموعة مستقبالً.

 
 م2018مارس  29اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي الصادر في 

الواردة فيه أي تجاوز على أي مفاهيم أو متطلبات واردة في أي إن هيكل المفاهيم ليس معياري وليس ألي مفهوم من المفاهيم 
معيار. والغرض من هيكل المفاهيم هو مساعدة المجلس الدولي لمعايير المحاسبة في تطوير معايير ومساعدة معدي القوائم المالية  

ق ولمساعدة جميع األطراف على فهم وتفسير في تطوير سياسات محاسبية ثابتة في الحاالت التي تتوافر فيها معايير غير قابلة للتطبي
المعايير. وهو ما سيؤثر على تلك المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية على أساس هيكل المفاهيم. يتضمن هيكل المفاهيم 

الهامة.   المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات محدثة وضوابط لالعتراف بالموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم
 لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للمجموعة. 

 
 "19-( "امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

عيار الدولي تعديل على الم - 19-، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات إيجار متعلقة بكوفيد  2020مايو  28في 
( 16( "عقود اإليجار". توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي )16للتقرير المالي )

. كوسيلة عملية ، قد يختار المستأجر 19-بشأن محاسبة تعديل عقود اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد 
من المؤجر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر الذي يقوم بإجراء هذا    19  -تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد    عدم

بنفس الطريقة التي يفسر بها  19 -االختيار بالحسابات ألي تغيير في مدفوعات اإليجار الناتجة عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد 
 (  إذا لم يكن التغيير تعدياًل لعقد اإليجار.16جب المعيار الدولي للتقرير المالي )التغيير بمو

 
م. مع السماح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر 2020يونيو  1تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 على القوائم المالية للمجموعة. 
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 
 تطبق من قبل المجموعة بعدالمعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم  2-5
 
ة فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم البيانات المالي 

 للشركة. تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.
 

 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 1لدولي )تعديالت على معيار المحاسبة ا
( 1من معيار المحاسبة الدولي )  76إلى  69م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على الفقرات من 2020في يناير 

 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة. توضح التعديالت:
 
 في تأجيل التسوية.  المقصود بالحق •
 أن حق التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. •
 هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحقه في التأجيل.  •
على  فقط إذا كان أحد المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحويل الى أداة حقوق ملكية فإن الشروط من االلتزام ال يؤثر •

 تصنيفها
 

او بعدها. ويجب تعديلها بأثر رجعي. تقوم المجموعة حاليا  2023يناير  1التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في 
 بتقييم تأثير التعديالت على الممارسة الحالية وإذا ما كانت اتفاقية القرض القائم قد تتطلب إعادة تفاوض.

 
 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -مفهوم اإلطار العام اإلشارة إلى 

 -تجميع األعمال  - ( 3م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )2020في مايو 
ار العام إلعداد وعرض القوائم المالية، الصادر اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام. الغرض من التعديالت هو إحالل اإلشارة إلى اإلط

م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري. 2018م، مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس 1989في 
ً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي ) كاسب او خسائر ( لتجنب مسألة م3كما أضاف المجلس أيضا

أو تفسير لجنة   37"اليومين" المحتملة الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي 
"الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. في نفس الوقت، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار   21المعايير الدولية رقم  

( بخصوص الموجودات المحتملة التي لن تتأثر عند احالل اإلشارة إلى اإلطار العام إلعداد وعرض القوائم 3قرير المالي )الدولي للت
م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر 2022يناير  1المالية. تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 

 مستقبلي.
 

 (16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -الت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المنشود الممتلكات واآل
المتحصالت قبل االستخدام المنشود والذي   -م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  

واآلالت والمعدات ، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم انتاجها أثناء يمنع المنشآت الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات 
احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. بدالً من ذلك، اعترفت المنشأة 

تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية بالمتحصالت من بيع تلك البنود وتكاليف إنتاج هذه البنود في الربح أو الخسارة.  
م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام 2022يناير  1التي تبدأ في 

أن يكون للتعديالت أثر جوهري على في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل. ليس من المتوقع  
 المجموعة. 

 
 (37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكلفة تأدية العقد  -عقود المعاوضة 

( لتحديد أي التكاليف التي تحتاج 37م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2020في مايو  
ير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر. تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشرة". تتضمن  المنشأة تضمينها لتقد

التكاليف التي تتعلق بعقد تقديم بضائع او خدمات كالً من التكاليف اإلضافية وتخصيص التكاليف التي تتعلق مباشرة بأنشطة العقد. 
رية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد. ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدا

م. ستقوم المجموعة بتطبيق التعديالت على 2022يناير    1تسري التعديالت على فترات التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 اية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة.العقود التي لم تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في بد

 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(

 

13  

 
 أساس اإلعداد )تتمة(  -2
 
 المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم تطبق من قبل المجموعة بعد )تتمة( 2-5
 

الشركة التابعة التي تطبيق المعايير الدولية   –الدولية للتقرير المالي ألول مرة  تطبيق المعايير    –  1المعيار الدولي للتقرير المالي  
 للتقرير المالي ألول مرة.

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020- م2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة  
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار  -( 1على المعيار الدولي للتقرير المالي )

( لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبالغ المصفح عنها 1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي ) 16-تطبيق الفقرة )د
االم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة    في الشركة االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة
(. تطبق هذه التعديالت على الفترات 1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي )   16-والمشاريع المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د

 مع السماح بالتطبيق المبكر لها. م،2020يناير  1المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية %10الرسوم في فحص نسبة   -(: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي )
عديالً م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ت2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 
(. توضح التعديالت أن الرسوم التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد 9على المعيار الدولي للتقرير المالي )

أو معدل مستديمة وتختلف عن شروط االلتزام األصلي. تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة 
تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة. تقوم المنشأة بتطبيق  المقترض والمقرض بحيث

يها هذا التعديل على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم المنشأة ف
 بتطبيق هذه التعديالت.

 
م، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. تقوم الشركة  2020يناير    1لتعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  تطبق هذه ا

بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تقوم 
 بيق هذه التعديالت.المنشأة فيها بتط

 
 استخدام األحكام والتقديرات 2-6
 
( كجائحة وال يزال ينتشر في 19- م، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد2020في مارس  

م اتخذت الحكومة السعودية 2020ديسمبر  31جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. خالل السنة المنتهية في 
ى العديد من المبادرات الحتواء انتشار الفيروس، والتي تضمنت فرض قيود على السفر والتجمعات وفرض حظر التجول. مما أد 

إلى إغالق العديد من األعمال غير األساسية حتى إشعار آخر. وتعتبر صناعة مواد التغليف صناعية أساسية من قبل السلطات 
المنظمة، وبناء على ذلك ُسمح للمجموعة بالعمل ضمن السياق العادي لألعمال وأن يحضر الموظفين للمكاتب بعد اتخاذ تدابير 

تها السلطات التنظيمية. وبالنظر إلى هذه العوامل، أجرت إدارة المجموعة تقييماً لألثر على عمليات احترازية وفقا للقواعد التي وضع
المجموعة ككل وأعمالها بما في ذلك العوامل مثل التعامل مع العمالء، وعمليات تسليم المنتجات بسالسة، وبروتوكوالت التحصيل، 

العامل القوية، وغير ذلك، وخلصت إلى أنه حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية    وعدم انقطاع اإلمداد بالمواد، وتوقعات رأس المال 
، ولم يتطلب إجراء تغييرات جوهرية على 19-الموحدة، لم يكن للمجموعة تأثير سلبي كبير على عملياتها وأعمالها نتيجة كوفيد

ه اإلفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب األحكام واالفتراضات والتقديرات الرئيسية. إال أن عدم التأكد بشأن هذ
تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الوضع يتطور بسرعة  

 رات المرتقبة.مع حاالت عدم التيقن المستقبلية، فإن اإلدارة ستواصل تقييم األثر استنادا إلى التطو
 

من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات  يتطلب إعداد القوائم المالية  الموحدة
والموجودات  والمطلوبات المصرح عنها واالفصاحات المرفقة. وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج 

 وبات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية.قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطل
 
فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة   

موجودات والمطلوبات في السنة  التقرير المالي مما ينطوي على مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية لل
المالية الالحقة كما هو موضح أدناه. اعتمدت المجموعة في تقديراتها وافتراضاتها على المعايير المتاحة عند إعداد القوائم المالية  

 الموحدة.
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 والتقديرات )تتمة( استخدام األحكام  2-6
 

إال أنه يجوز أن تتغير الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلية وفقاً للتغيرات في السوق أو الظروف الناشئة خارج 
 سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند حدوثها.

 
الصادرة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي من الممكن أن يكون لها أثر على المبالغ فيما يلي معلومات حول التقديرات واألحكام  

 المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
 
 مخصص انخفاض في قيمة الموجودات المالية  (أ

 
متوقعة. تستخدم إن مخصصات الخسارة للموجودات المالية تستند إلى افتراضات حول مخاطر التأخر في السداد ومعدالت الخسارة ال

المجموعة األحكام في وضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت لحساب االنخفاض في القيمة استنادا إلى تاريخ المجموعة السابق 
 وظروف السوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية کل فترة تقرير. 

 
 مخصص بضاعة متقادمة  (ب
 

تحدد المجموعة مخصصها لتقادم البضاعة استنادا إلى الخبرة السابقة والحالة الحالية والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق 
بالمبيعات أو االستخدام. تقوم المجموعة بتسجيل مبلغ کمخصص للبضاعة المتقادمة والبطيئة الحركة علی أساس شهري وتقوم 

ي في تاريخ کل تقرير بناء علی نتائج الجرد الميداني ونتائج التفتيش الدوري للمخزون الذي يقوم به بإعادة تقييم الرصيد الختام
الفريق الفني. إن تقدير مخصص المجموعة لتقادم البضاعة يمکن أن يتغير من فترة إلی أخرى، والذي يمكن أن يرجع إلی اختالف 

لتغيير المحتمل في االستخدام وتاريخ انتهاء صالحيته وتوقع المبيعات والعوامل العمر اإلنتاجي المتبقي والتغيير في التكنولوجيا وا
 النوعية األخرى لمحفظة البضاعة من سنة إلى أخرى. 

 
 األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات (ج
 
الت والمعدات لحساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد األخذ تحّدد اإلدارة األعمار اإلنتاجيّة والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات واآل 

باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي والمتحصالت المتوقعة من استبعاد الموجودات المعنية. وتراجع اإلدارة 
المستقبليّة عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجيّة   األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية على أساس سنوي ويتم تعديل تكاليف االستهالك

 تختلف عن التقديرات السابقة. 
 
 خطة المنافع المحددة -منافع الموظفين  (د
 
تقدم منافع الموظفين منافع نهاية الخدمة للموظفين. ويعتمد مستوى االستحقاقات المقدمة على طول مدة خدمة الموظفين ورواتبهم  

في السنوات األخيرة إلى حين التقاعد. إن تكلفة المنافع المحددة لما بعد الخدمة هي القيمة الحالية لاللتزام ذي الصلة، كما هو محدد 
ة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية  باستخدام طريق

المقدرة باستخدام أسعار الفائدة أو سندات الشركات ذات الجودة العالية والمحددة بالعملة التي سيتم بها دفع المنافع، والتي لها مدة 
 لتزام ذي الصلة.تقارب شروط اال
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 أساس اإلعداد )تتمة(  -2
 
 استخدام األحكام والتقديرات )تتمة(   2-6
 
 خطة المنافع المحددة )تتمة( -منافع الموظفين  د(
 

وفي حالة عدم وجود سوق نشطة للسندات، تستخدم أسعار السوق للسندات الحكومية أو تستخدم المعدالت من سوق السندات الدولية 
التي تعدل على أساس عالوة مخاطر الدولة. ونظرا لعدم وجود سندات نشطة للشركات أو السندات الحكومية في المملكة العربية 

م باستخدام العائد المتوفر على مؤشر سيتي للمعاشات التقاعدية لمدة تساوي مدة االلتزام وتعديلها السعودية، تم اختيار معدل الخص 
مقابل عالوة مخاطر الدولة. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا 

في المستقبل وترك العمل قبل سن التقاعد ومعدل الوفيات وغيرها. ونتيجة يتضمن تحديد معدالت الخصم ومعدالت زيادة الرواتب 
التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك 

 االفتراضات.
 

معيار القياس األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق يتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي. إن 
بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالية الجودة، على النحو المحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، 

م المنافع المحددة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح واالستقراء حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزا
 لالفتراضات المستخدمة. 22رقم 

 
 موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار (ه
 
يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار في المجموعة. وتستخدم لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة  

 الموجودات المستخدمة في عمليات المجموعة. 
 

لممارسة خيار التمديد عند تحديد شروط عقد اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا  
أو عدم ممارسة خيار اإللغاء. تكون خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإللغاء( متضمنة فقط في شروط عقد اإليجار إذا كان  

 هناك يقين معقول بأن عقد اإليجار سيتم تمديده )أو عدم إلغائه(.
 

عقد اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، وهو ما ينطبق  يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المتضمن في 
عموما على عقود اإليجار في المجموعة، يُستخدم المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة، على أساس المعدل الذي 

ة لقيمة األصل حق االستخدام في بيئة  يتعين على المستأجر الفردي دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثل
 اقتصادية مماثلة بأحكام وضمان وشروط مماثلة.

 
 الزكاة (و
 

 تخضع الشركة وشركتاها التابعة المملوكتان بالكامل للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل.  
 
يتم تقدير مخصص للزكاة في نهاية كل فترة تقرير وفقًا للوائح الهيئة وعلى أساس سنوي ويتم تقديم إقرارات الزكاة إلى الهيئة.   

 وأي فروق، إن وجدت،  يتم احتسابها عند االنتهاء من الربوط النهائية وتحديد هذه المبالغ.
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 اسبية الهامةالسياسات المح -3
 

ة  تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالي
الجديد المطبق م، باستثناء السياسات المحاسبية المتعلقة بالمعيار 2019ديسمبر  31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 (.4-2م )انظر إيضاح  2020يناير  1من قبل المجموعة اعتباراً من 
 
 اساس التوحيد 3-1
 
 الشركات التابعة (أ)
 

 الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية:
 ,أن يكون للمجموعة نفوذاً على المنشأة . أ

 , وأن يكون للمجموعة تعرضاً أو حقوقاً في عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطها بالمنشأة .ب
 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها.  .ج
 

انتقال السيطرة إلى المجموعة ويتم تعليق ذلك اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة من يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ 
المجموعة. تدرج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة، إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 ضي الحال. اعتباراً من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ االستبعاد، حسبما يقت
 
 الحذف على التوحيد (ب)
 

يتم حذف األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات 
 المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. 

 
 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول 3-2
 

 والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى التصنيف متداول / غير متداول.تعرض الشركة الموجودات 
 
 يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة في حالة:  

 توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية، •
 االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي، •
 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي، أو 12خالل  توقع تحقق األصل •
ـشهراً على   12كون األصـل نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصـل أو اـستخدامه لتـسوية التزام ما خالل   •

 األقل من تاريخ التقرير المالي.
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 
 

 ضمن المطلوبات المتداولة في حال:  يعتبر االلتزام
 توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للشركة، •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. •
 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي، أو 12توقع تسوية االلتزام خالل  •
 هراً على األقل بعد تاريخ التقرير المالي.ش 12عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  •

 
 تصنف الشركة كافة المطلوبات األخرى كـ"غير متداولة".
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 الممتلكات واآلالت والمعدات   3-3
 
 االعتراف والقياس (أ)
 

 والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.يتم قياس الممتلكات واآلالت 
 

تتضمن التكلفة سعر الشراء وأي تكاليف تعود مباشرة إلحضار األصل للموقع وبالحالة الالزمة ليكون قادراً على العمل وفقاً للغرض 
تكاليف المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى عائدة  المحدد من أجله من قبل اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات المشيدة داخلياً  

مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى حالة التشغيل بهدف استخدامها بالشكل المقصود منه وتكاليف االقتراض على الموجودات  
 المؤهلة. 

 
حتسابها كبنود مستقلة )مكونات جوهرية( عندما يكون لألجزاء الجوهرية للممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، فيتم ا

 للممتلكات واآلالت والمعدات.
 

إن مكاسب وخسائر استبعاد بند من الممتلكات والمعدات يتم تحديدها عن طريقة مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدفترية  
 ألخرى في قائمة الربح أو الخسارة. للممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بالمكاسب والخسائر بعد خصم اإليرادات ا

 
 التكاليف الالحقة  (ب)
 

يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من بند ممتلكات وآالت ومعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع 
يتم االعتراف بالقيمة الدفترية للبند المستبدل. االقتصادية المستقبلية الكامنة إلى المجموعة ويمكن قياس تلك التكاليف بشكل موثوق. ال  

 يتم تسجيل تكاليف الخدمة اليومية للممتلكات واآلالت والمعدات في الربح أو الخسارة حال تكبدها.
 
 االستهالك (ج)
 

ابلة لالستهالك يمثل االستهالك التخصيص المنهجي لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى عمره اإلنتاجي التقديري. تمثل القيمة الق
 تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصاً قيمته المتبقية.

 
يتم االعتراف باالستهالك في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من 

 سمالية قيد التنفيذ.الممتلكات واآلالت والمعدات. ال يتم استهالك األراضي واألعمال الرأ
 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنوات المقارنة: 
 السنوات 

 33  – 6 مباٍن وكبائن متنقلة •

 30  – 2 مكائن ومعدات •

 20  – 5 أثاث ومعدات مكتبية •

 5  – 4 سيارات •
 

المتبقية سنوياً على األقل وتعديلها بأثر مستقبلي إذا لزم األمر. للحصول على تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار االنتاجية والقيم  
 . 9- 3مزيد من المعلومات حول تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 
 ) د ( اعمال راسمالية قيد التنفيذ

 
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. يتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء إلى الفئة المناسبة تتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء ضمن حساب  

ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات وذلك عند إيصال الموجودات إلى موقعها و/أو حالتها الالزمة لالستخدام على الوجه المقصود 
 منها من قِبل اإلدارة.

 
قيد التنفيذ من سعر شرائها وتكلفة اإلنشاء / التطوير وأي تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة بتكاليف تتمثل تكلفة بند األعمال الرأسمالية  

 اإلنشاء أو االستحواذ على بند ما على النحو المقصود منه من قبل اإلدارة.  
 
لة كجزء من تكلفة الموجودات المؤهَّلة حتى    بداية اإلنتاج التجاري.تتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤّهِ
 

.  يتم قياس األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصاً أي انخفاض في القيمة مسجلة
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 الموجودات غير الملموسة  3-4

 
تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. بعد االعتراف األولى، تدرج 

خسائر انخفاض في القيمة متراكمة، إن وجدت. يتم تقييم األعمار اى الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم و
 الملموسة إما محددة أو غير محددة.  االنتاجية للموجودات غير

 
تشمل الموجودات غير الملموسة برامج الحاسب اآللي ذات األعمار اإلنتاجية المحددة، ويتم إطفاؤها على مدى خمس سنوات من 

يتوافق مع تاريخ التطبيق. يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة في الربح أو الخسارة ضمن فئة المصاريف بما 
وظيفة األصل غير الملموس. يتم اختبار هذه االنخفاضات في القيمة عندما يكون هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد 
تنخفض قيمته. يتم فحص فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة سنوياً على األقل.  تتم 

 ألعمار اإلنتاجية التقديرية على أنه تغير في التقدير المحاسبي ويتم المحاسبة عنه الحقاً.معاملة أي تغير في ا
 
 المخزون 3-5
 

 الصنع بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.  واإلنتاج التام يتم قياس المواد الخام وقطع غيار واألعمال تحت التنفيذ 
 
والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من المصاريف غير المباشرة الثابتة والمتغيرة، وتدرج هذه  تشتمل التكلفة على المواد المباشرة 

األخيرة على أساس الطاقة االستيعابية التشغيلية االعتيادية. يتم تحديد تكلفة البنود المنفردة الخاصة بالمخزون على أساس المتوسط 
 المرجح للتكاليف.

 
و سعر البيع التقديري ضمن دورة األعمال العادية ناقص التكاليف التقديرية لالنتهاء ومصروفات صافي القيمة القابلة للتحقق ه 

 البيع.
 
 نقد وما في حكمه 3-6
 

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة ذات فترات  
 استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ.    

 
(، فإن خسارة االنخفاض 9لي للتقرير المالي )حيث أن النقد وما في حكمه يخضع أيضاً لمتطلبات االنخفاض في القيمة في المعيار الدو

 في القيمة المحددة كانت غير جوهرية.
 
 العمالت األجنبية  3-7
 

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية لعملة التشغيل المعنية بالمجموعة بمعدالت الصرف في تاريخ المعاملة. 
 
األجنبية في تاريخ التقرير للعملة التشغيلية بمعدل الصرف في تاريخ  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية السائدة بالعمالت 

رة، التقرير المالي. إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفت
 فأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير.المعدلة بالفائدة الفعلية والمدفوعات خالل الفترة، والتكلفة المط

 
 يتم ترجمة البنود غير النقدية المسجلة بعملة أجنبية والمقاسة بالتكلفة باستعمال أسعار الصرف في التواريخ التي نشأت فيها المعامالت

 األولية.
 

العادلة وبعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة 
 تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح أو الخسارة عند تغير

د التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر، كما يتم القيمة العادلة للبند )أي: فروق التحويل على البنو
 إثبات الربح أو الخسارة في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي(. 
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 المالية األدوات  3-8
 

( الخاص بتصنيف وقياس المطلوبات 39( إلى حد كبير بالمتطلبات السابقة الواردة في معيار المحاسبة الدولي )9يحتفظ المعيار )
( المصنفة بالمحتفظ بها حتى تاريخ 39المالية. ومع ذلك، يلغي المعيار فئات الموجودات المالية الواردة بمعيار المحاسبة الدولي )

 والقروض والذمم المدينة والموجودات المتاحة للبيع.  االستحقاق 
 
 الموجودات المالية (1
 

 التصنيف
 

 عند االعتراف األولي يتم تصنيف األصل المالي في الفئات التالية: 

 مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة؛  •

 أدوات الدين؛   -مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  •

 أدوات حقوق الملكية، أو   -مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  •

 مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة.   •
 
 ر من خالله الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية. يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تدا 
 
 أدوات الدين  
 

 تُصنف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة في حال تحقق الشرطين التاليين: 
 
 التدفقات النقدية التعاقدية، و أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل  (أ)
 
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين   (ب)

 والفائدة على مبلغ أصل الدين القائم.
 

عادلة، إما بالقيمة من خالل الربح أو في حال عدم تحقق الشرطين أعاله، يتم تصنيف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالقيمة ال
 الخسارة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على نموذج االعمال.

 
 القياس  (أ)
 
 االعتراف األولي  

 
المالي بالقيمة عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائد، في حال عدم قياس األصل 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل المالي. 
 

ويتم إدراج تكاليف المعاملة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة. 
تريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئحة أو اتفاقية يتم االعتراف بمش

 في السوق )التجارة العادية( في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.
 

 القياس الالحق
 

 بالتكلفة المطفأةأدوات الدين المقاسة الحقا 
 

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام  هذه هي الفئة األكثر أهمية للمجموعة. بعد القياس األولي، يتم قياس مثل هذه الموجودات المالية الحقا
لتي طريقة سعر الفائدة الفعلي. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االقتناء والرسوم والتكاليف ا

تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. ويتم إدراج سعر الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في الربح أو الخسارة. ويتم إثبات 
ى الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة. وتُطبق هذه الفئة عموماً على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخر

 األرصدة البنكية وودائع الضمان والدفعات المقدمة إلى الموظفين.  و
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 األدوات المالية )تتمة(   3-8
 

 األدوات المقاسة الحقا بالقيمة العادلة 
 

الموجودات المالية الحقًا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع إثبات جميع بالنسبة لهذه الفئة، فعند االقتضاء، يتم قياس هذه 
التغيرات إما في الربح أو الخسارة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل 

 مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. الشامل اآلخر بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقي
 

   )ب ( إالغاء اإلعتراف
 

يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة( )أي  
 استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند: 

 

 استالم التدفقات النقدية من األصل، أوانتهاء الحق في  •

قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى  •
طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة  

ألًصل، أو )ب( لم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل ل
 السيطرة على األصل. 

 
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير، فإنها تقوم بتقييم إذا ما، 

لى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر وإ
والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحّول سيطرتها على األصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل المحول إلى المدى الذي تستمر 

الحالة تستمر المجموعة باالعتراف أيضا بااللتزام ذات الصلة. ويقاس األصل المحول وااللتزام عالقة المجموعة به.  وفي تلك 
 المرتبط على أساس يعكس الحقوق والمطلوبات التي تحتفظ بها المجموعة.

 
ن مطالبة ويقاس استمرار العالقة التي تتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمك

 المجموعة بسداده ـ أيهما أقل. 
 

 القيمة في االنخفاض)ج (  
 

تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة للقياس وإثبات خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتي هي 
ً مبسطاً" أدوات دين، وتقاس بالتكلفة المطفأة، )مثال: الودائع والذمم المدينة  التجارية واألرصدة البنكية(.  تتبع المجموعة "منهجا

 إلثبات مخصص خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، إن كانت ال تحتوي على عنصر تمويل هام.
 

موعة تثبت مخصص إن تطبيق المنهج المبسط ال يتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان. وبدالً من ذلك، فإن المج
خسارة االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير، مباشرة منذ االعتراف 
األولي. خسارة االئتمان المتوقعة على مدار العمر هي خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التأخر في السداد المحتملة 

 ر العمر المتوقع لألداة المالية. على مدا
 
تستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية بغرض تقدير خسائر االئتمان  

المتوقعة وتطبيق بعض معدالت المخصصات على شرائح أعمار الديون متأخرة السداد التعاقدية ذات العالقة. تم تطوير مصفوفة 
مخصصات باألخذ في االعتبار أنه من المرجح أن يتم التأخر في السداد والخسارة من ذلك التأخر حيث تشير المعلومات السابقة  ال

 للمجموعة إلى ذلك، ويتم تعديلهما بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع.
 

خالل الفترة كإيرادات/ مصاريف في الربح أو   يتم إثبات مخصص )عكس( خسارة االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة
 الخسارة. 
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 األدوات المالية )تتمة(   3-8
 
 المطلوبات المالية (2
 

يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. 
اً تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية غير المشتقة كـ "مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة". يتم إثبات هذه المطلوبات المالية مبدئي

طفأة قيمة العادلة مضافاً إليها أية تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة. وبعد االعتراف األولي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المبال
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 
 ضائها.تلغي المجموعة االعرتاف بااللتزام المالي عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انق 

 
 يتم إثبات االقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.

 
 يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( وقيمة االسترداد في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبات الرسوم المسددة إلنشاء تسهيالت االقتراضات باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة 
بالقرض إلى القدر الذي يكون فيه من المحتمل سحب بعض أو جميع هذه التسهيالت. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم  

  سحب هذه التسهيالت.
  

 المقاصة  (3
 
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون للمجموعة  

 حق قانوني في مقاصة المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية المطلوبات في وقت واحد. 
 
 ية المشتقة األدوات المال (4
 
يتم االعتراف األولي باألدوات المالية المشتقة، التي تمثل بشكل رئيسي عقود مقايضة أسعار الربح بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام  

لية المشتقة،  عقد المشتقات ويُعاد قياسها الحقاً بقيمتها العادلة بنهاية كل فترة تقرير.ويتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لألدوات الما
حيث أنها غير مصنفة كأدوات تحوط، في الربح أو الخسارة عند نشوئها ويتم تسجيل القيم العادلة السالبة ضمن الموجودات 

 والمطلوبات على التوالي في قائمة المركز المالي الموحدة.  
 
 عقود اإليجار  3-9
 
سنة.  15إلى  1تقوم المجموعة بتأجير عدة منازل للموظفين ومستودعات ومكبات. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من  

 ويتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.   
 

ستخدام مع التزامات مقابلة في التاريخ الذي تصبح فيه الموجودات المؤجرة جاهزة يتم االعتراف بعقود اإليجار كموجودات حق ا
لالستخدام من قبل المجموعة. يتم توزيع كل دفعات إيجار بين االلتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الدخل  

ابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك الشامل على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ث
 أصل حقوق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. 
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يتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن التزامات اإليجار صافي القيمة 
 الحالية لمدفوعات اإليجار التالية: 

 
 ,المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في الجوهر( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض •
 ,المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية •
 , و سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار •
 عات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. مدفو •
 

يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم 
حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية  استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، 

 للحصول على موجودات ذات قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.
 

 يتم قياس الموجودات حق االستخدام بالتكلفة وتتكون مما يلي:
 
 مبلغ القياس األولي اللتزام اإليجار، •
 ات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي محفزات إيجار مستلمة،أي مدفوع •
 أي تكاليف مباشرة أولية، و •
 تكاليف التجديد. •
 

يتم االعتراف بالمدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت 
 شهر او اقل.  12. عقود االيجار القصيرة االجل هي عقود اإليجار التي تكون مدتها كمصاريف في قائمة الدخل الشامل

 
عند تحديد شروط عقد اإليجار، تضع اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التمديد  

أو عدم ممارسة خيار اإللغاء. تكون خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإللغاء( متضمنة فقط في شروط عقد اإليجار إذا كان  
 أن عقد اإليجار سيتم تمديده )أو عدم إلغائه(.هناك يقين معقول ب

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات 3-10
 

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة )باستثناء الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية  
لتحري االنخفاض في قيمتها( بتاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان غير المحددة، إن وجدت، والتي يتم اختبارها سنويا على األقل 

هناك أي مؤشر يدل على تعرضها لالنخفاض في القيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، يتم عندئذ تقدير قيمة األصل القابلة  
 لالسترداد. 

 
للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العادلة يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة 

عامالت ناقصاً تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى. تستند القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع إلى البيانات المتاحة من م
االستعمال إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة حيث البيع الملزمة على أساس تجاري لموجودات مماثلة. يستند حساب القيمة قيد  

أن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية 
 للمال والمخاطر المتعلقة باألصل.

 
ئر انخفاض القيمة في الربح او الخسارة. فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة للوحدة المولدة للنقد يتم تسجيل خسا

يتم توزيعها مبدئياً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات ومن ثم يتم تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى 
( على أساس نسبي.في الوحدة )مجموعة من الوحدات
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 منافع موظفين قصيرة األجل
 

يتم صرف منافع الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف بااللتزام من حيث المبلغ المتوقع دفعه إذا  
ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة مقدمة في السابق من قبل الموظف ويمكن تقدير االلتزام  كان لدى المجموعة التزام قانوني أو 

 بصورة يُعتد بها.
 
 منافع ما بعد التوظيف 

 
 خطط المنافع المحددة

 
عربية تقوم المجموعة بتشغيل برنامج منافع ما بعد الخدمة المنفردة أو خطة المنافع بموجب نظام العمل والعمال في المملكة ال

السعودية والذي يستند إلى آخر راتب وعدد سنوات الخدمة. وتستند مدفوعات نهاية الخدمة إلى الرواتب والبدالت النهائية للموظفين 
 وسنوات خدمتهم المتراكمة، كما هو منصوص عليه في نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية.

 
يتم احتساب االلتزام على المجموعة بموجب منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها من خالل 

ددة  تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب التزامات المنافع المح
ن قبل مختصين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة والذي  سنوياً م

يتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم المجموعة بتحديد صافي مصروف الفائدة على صافي 
ترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية مقابل  التزام المنافع المحددة للف

 صافي التزام المنافع المحددة، وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع.
 خرى المرتبطة بخطط المنافع المحددة في الربح أو الخسارة.يدرج مصروف الفائدة والمصروفات األ

 
 برنامج خيار األسهم للموظفين المقترح 
 

ديسمبر   31لدى الشرکة نظام برنامج خيار األسهم للموظفين المقترح والذي ما زالت الموافقات المطلوبة للبرنامج قيد التنفيذ كما في  
 . 21-3انظر اإليضاح   م.2020

 
 المخصصات  3-12
 

تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويمكن تقديره بصورة موثوق منها، 
ويكون هناك احتمال أن يُطلب من الشركة سداد هذا االلتزام من تدفق منافع اقتصادية إلى خارج المجموعة. تحدد المخصصات عن 

قدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال طريق خصم التدفقات الن
 والمخاطر المتعلقة بااللتزام يدرج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل. 

 
  اإليرادات  3-13
 

مع العمالء وتستثني خصومات الكمية والمبالغ،   تتألف اإليرادات من المبيعات للعمالء ويتم قياسها بناًء على المقابل المحدد في العقود
إن وجدت، التي يتم تحصيلها نيابةً عن الطرف الثالث. وبعض العمالء مؤهلون لخصومات الكميات على أساس المبيعات اإلجمالية  

صافية من خصومات شهرا. يتم إثبات اإليرادات الناتجة من هذه المبيعات على أساس السعر المحدد في العقد،  12على مدى فترة 
 الكميات المقدرة.  يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ويتم إثبات اإليرادات فقط

محدد إلى الحد الذي يحتمل معه عدم حدوث عكس كبير. يتم إثبات اإليراد، عندما )أو كما( تلبي المجموعة التزامات األداء كما هو 
 في العقد المبرم مع العميل )المشتري(، وعندما يقوم البائع بتحويل السيطرة للعميل على البضائع والخدمات المتفق عليها، إما:

 

 في نقطة زمنية معينة؛ أو •

على مدار زمني، يعادل مرحلة إنجاز الخدمة.  •
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 تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات من المصادر الرئيسية التالية: 
 
 بيع البضائع التالية مباشرة للعمالء: (أ

 بيع الكرتون والورق الصناعي   •

 بيع نفايات الورق والكرتون والبالستيك بالجملة والتجزئة •
 

 للعمالء:تقديم الخدمات التالية مباشرة  (ب

 نقل البضائع •
 

فيما يلي توقيت وقياس إثبات اإليرادات لمصادر اإليرادات الرئيسية المذكورة أعاله )أي مبيعات البضائع وتقديم الخدمات مباشرة 
 للعمالء(:

 
 بيع البضائع مباشرة للعمالء: 

عندما يكون لديه القدرة على توجيه استخدام يتم إثبات اإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات )أي 
والحصول على منافع من البضائع أو الخدمات(. يحصل العمالء على السيطرة عند تسليم البضائع إلى العمالء وقبولهم لها وفقًا 

 لشروط التسليم السارية، وبالتالي، يتم إثبات اإليراد في ذلك الوقت.
 

الدفع خالل فترة االئتمان المتفق عليها مع العميل والتي قد تختلف من عميل آلخر. ال تتوقع المجموعة  عادة ما تكون الفواتير مستحقة  
وجود أي عقود تكون فيها الفترة بين نقل البضائع أو الخدمات المتفق عليها إلى العميل والمسددة من قبل العميل أكثر من سنة واحدة. 

 ي من أسعار المعامالت مقابل القيمة الزمنية للنقود.ونتيجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعديل أ
 

خلصت المجموعة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات، 
 وتملك صالحية تحديد األسعار، وهي معرضة أيضاً لمخاطر البضاعة واالئتمان.

 
 نقل البضائع للعمالء-الخدمات تقديم 

 
تقوم المجموعة ببيع نسبة كبيرة من بضائعها على أساس التكلفة والشحن بالنقل البحري والتكلفة والتأمين والشحن بالنقل البحري 

السيطرة على وفقا للشروط التجارية الدولية، وبالتالي، فإن المجموعة مسؤولة عن توفير خدمات الشحن بعد التاريخ الذي تنتقل فيه  
البضائع المتفق عليها إلى العميل في ميناء التحميل. لذلك فإن المجموعة مسؤولة عن تلبية التزامين لألداء بموجب عقود التكلفة  
 والشحن بالنقل البحري والتكلفة والتأمين والشحن بالنقل البحري الخاصة بها والمبرمة مع العمالء وتقوم بإثبات اإليرادات كما يلي:

ع وتسليم البضائع في ميناء التحميل مما يؤدي إلى نقل السيطرة على هذه البضائع المتفق عليها إلى العميل وإثبات اإليرادات بي •
 ذات الصلة على أساس نقطة زمنية.

ني،  خدمات الشحن لتسليم البضائع المتفق عليها إلى ميناء الوصول الخاص بالعميل وإثبات اإليرادات ذات الصلة على أساس زم •
 أي ما يعادل مرحلة إكمال الخدمات.

 
إن التحميل الفعلي للبضائع المتفق عليها والمعتمدة على السفينة يفي بالتزام أداء المجموعة وينشأ عنه إثبات اإليرادات في وقت 

 معين. تتمتع المجموعة بحرية التصرف الكاملة على أسعار بيع البضائع.
 

اإليرادات الناتجة عن بيع البضائع وخدمات النقل اعتماًدا على الشروط التجارية الدولية الواردة في العقد المبرم يشمل سعر البيع 
 مع العميل. وبالتالي، فإن سعر البيع غير مجمع أو منفصل في هذين االلتزامين المتعلقين باألداء، وهما بيع السلع المتفق عليها ونقلها

 منفصل. ويتم اإلفصاح عنها بشكل 
 

تثبت المجموعة الذمم المدينة التجارية لبيع وتسليم البضائع المتفق عليها عندما يتم تحميل البضاعة، التي يتم تسليمها إلى ميناء 
المقابل غير مشروط، حيث أن مرور الوقت التحميل، إلى السفينة ألن هذا يمثل النقطة الزمنية التي يصبح فيها حق الحق في استالم  

فقط يعد مطلوبا قبل استحقاق السداد. 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(

 

25  

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 
 اإليرادات )تتمة(   3-13
 

الخدمة  ومع ذلك، فإن الذمم التجارية ذات الصلة بخدمة النقل يتم إثباتها بمرور الوقت، إذا كانت جوهرية، على أساس مرحلة إتمام 
 التي يتم تقييمها في نهاية كل فترة تقرير. يتم الفصل بين التزامات األداء المنفصلة على أساس سعر البيع المستقل.

 
يتم إثبات جميع تكاليف الشحن والمناولة التي تتحملها المجموعة فيما يتعلق بالرضا عن التزام األداء لنقل البضائع المتفق عليها 

والشحن بالنقل البحري والتكلفة والتأمين والشحن بالنقل البحري المبرمة مع العمالء كمصاريف بيع في قائمة بموجب عقود التكلفة 
 الدخل الشامل الموحدة.

 
 االقتراضات 3-14
 

 مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات االقتراضات
 

يتم إثبات أي فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( وقيمة االسترداد في الربح أو الخسارة على مدى فترة االقتراضات 
ت الرسوم المسددة إلنشاء تسهيالت االقتراضات باعتبارها ضمن تكاليف المعاملة الخاصة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إثبا

بالقرض إلى القدر الذي يكون فيه من المحتمل سحب بعض أو جميع هذه التسهيالت. في هذه الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى 
تم سحب بعض أو كل التسهيالت، تتم رسملة الرسوم كمبالغ يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر دليل بأنه من المحتمل أن ي

 مدفوعة مقدماً مقابل خدمات السيولة، كما يتم إطفاؤها على مدى فترة التسهيل المتعلق بها.
 

الفائدة الفعلية. "تكاليف االقتراض" أن يتم إطفاء التكاليف اإلضافية للمعامالت باستخدام سعر    23يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  
ً لطريقة معدل الفائدة الفعلي. بالنسبة   تقوم المجموعة بالمحاسبة عن تكاليف التمويل )تكلفة الفائدة وإطفاء تكلفة المعامالت( وفقا
ة  للقروض ذات االسعار المتغيرة، يستخدم سعر الفائدة الفعلية الذي تم تحديده عند االعتراف األولي لمطلوبات القرض على مدى مد

 العقد كاملة. تتم رسملة تكاليف االقتراض المتكبدة ألي من الموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة الموجودات.
 
 الزكاة 3-15
 
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم تحميل مخصص الزكاة المستحقة على الشركة  

والزكاة المتعلقة بملكية الشركة في شركاتها التابعة على الربح أو الخسارة. يتم المحاسبة عن الزكاة اإلضافية، إن وجدت، عندما 
 ا.يتقرر وجوب سداده

 
تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام 

 ضريبة الدخل السعودي. 
 
 مصاريف البيع والتوزيع 3-16
 

رى. يتم تتكون مصاريف البيع والتوزيع من جميع تكاليف بيع وتوزيع ونقل منتجات المجموعة وتتضمن مصاريف مبيعات أخ
 التخصيص بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على أساس ثابت عند اللزوم 

 
 مصاريف عمومية وإدارية  3-17
 

البيع تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ليست جزًءا محدًدا من تكلفة المبيعات أو نشاط 
والتوزيع للمجموعة. يتم التخصيص بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على أساس 

 ثابت عند اللزوم 
 
 ربحية السهم 3-18
 

العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها 
أو الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، واألسهم 

الخاصة المحتفظ بها.
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يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم 
 العادية القائمة معدلة وفقا لألسهم المحتفظ بها بالنسبة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة، إن وجدت. 

 
 المعلومات القطاعية 3-19
 
 القطاعات التشغيلية 
 

يتم رفع التقارير للقطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات  
 التشغيلية.

 
 إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي: 

 
 , تعمل في أنشطة تدر إيرادات (1)
 , ور بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر تقييم األداءتقوم اإلدارة باستمرا (2)
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3)

 
 رأس المــال 3-20
 

العائدة مباشرة تصنف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. تظهر التكاليف اإلضافية  
 إلى إصدار األسهم الجديدة بحقوق الملكية خصم من المتحصالت، صافية من الضريبة.

 
 اسهم الخزينة 3-21
 

يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم االقتناء )أسهم الخزينة( بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة خصم من حقوق الملكية. 
الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.    ال يتم إثبات أي ربح أو خسارة في

يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقابل، في حالة إعادة إصدارها، كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية. 
ديسمبر   31سهم الموظفين والذي ما تزال الموافقات المطلوبة له قيد التنفيذ كما في  يتم شراء أسهم الخزينة هذه مقدًما لبرنامج خيار أ

 م.  2020
 
 توزيعات األرباح  3-22
 

 يتم تسجيل توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الشركة. 
 
 المعلومات القطاعية -4
 

المجموعة قطاعان تشغيليان قابالن للتقارير، أي قطاعا التصنيع والتجارة وهما وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.  تقدم لدى  
وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشكل منفصل لكونها تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة. 

اتيجية تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساس كل ثالثة أشهر على بالنسبة لكل وحدة اعمال استر
 األقل. يبين الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة: 

 
 التصنيع: يتمثل في تصنيع الكرتون والورق الصناعي.   قطاع •
 . والتجزئة بالجملة والبالستيك والكرتون الورق نفايات بيع في يتمثل: التجاري القطاع •
 
يتم عرض النتائج القطاعية على رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة العليا )الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والرئيس المالي(. وتشتمل   

ك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.النتائج على البنود التي تعزى مباشرة إلى القطاع وكذلك تل
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فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع من القطاعات. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات القطاع والربح )الخسارة( قبل الزكاة 
 اإلدارة العليا.كما هو مبين ضمن تقارير اإلدارة الداخلية التي تم فحصها من قبل 

 
 يعرض الجدول أدناه المعلومات القطاعية: 

 
 اإلجمالي  الحذف  التجارة  التصنيع  

     م 2020ديسمبر   31النتائج للسنة المنتهية في  
 724,685,412 ( 189,022,399) 203,381,403 710,326,408 اإليرادات 

 724,685,412 - 14,359,004 710,326,408 إيرادات خارجية 
 24,692,460 18,498,012 ( 18,492,831) 24,687,279 ربح )خسارة( القطاع قبل الزكاة 

 4,516,763 - 5,181  4,511,582 الزكاة
 18,899,174 - 1,584,043 17,315,131 تكاليف تمويل  

 143,336,786 - 10,249,536 133,087,250 إضافات لممتلكات وآالت ومعدات 
 105,903,298 - 11,655,972 94,247,326 استهالك وإطفاء 

     
     م 2019ديسمبر   31النتائج للسنة المنتهية في  

 691,077,493 (217,044,849) 238,233,825 669,888,517 اإليرادات 
 691,077,493 - 21,188,976 669,888,517 إيرادات خارجية 

 7,037,761 (1,590,570) 1,727,473 6,900,858 ربح )خسارة( القطاع قبل الزكاة 
 909,789 - 136,903 772,886 الزكاة

 24,821,843 - 672,142 24,149,701 تكاليف تمويل
 105,324,192 - 6,768,485 98,555,707 إضافات لممتلكات وآالت ومعدات 

 95,825,257 - 13,759,077 82,066,180 استهالك وإطفاء 
     

     م 2020ديسمبر    31كما في 
 1,577,359,497 ( 63,580,737) 145,854,491 1,495,085,743 إجمالي الموجودات 
 825,366,505 ( 26,425,060) 108,698,814  743,092,751 إجمالي المطلوبات 

     
     م 2019ديسمبر  31كما في   

 1,576,810,754 (66,914,242) 152,386,456 1,491,338,540 إجمالي الموجودات 
 845,432,539 (11,647,110) 97,119,324 759,960,325 إجمالي المطلوبات 

 
تقوم المجموعة ببيع المنتجات في السوق المحلي واألسواق الخارجية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. بلغت مبيعات 

مليون  352.71م: 2019مليون لاير سعودي ) 300.74م مبلغ 2020ديسمبر  31التصدير الخارجية خالل السنة المنتهية في 
مليون لاير سعودي  423.94م مبلغ 2020ديسمبر  31لاير سعودي(. بلغت المبيعات الخارجية المحلية خالل السنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(. 338.37: 2019)
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 الممتلكات واآلالت والمعدات   -5

 مكائن ومعدات مباٍن وكبائن متنقلة أرض  
أثاث ومعدات  

 سيارات  مكتبية
األعمال الرأسمالية  

 اإلجمالي  تحت التنفيذ
        م2019يناير  1كما في 

        

 1,820,210,096 51,729,911 44,519,616 28,856,911 1,416,686,116 180,397,142 98,020,400 التكلفة: 

 (779,341,630) - (36,643,559) (25,650,882) (664,616,814) (52,430,375) - االستهالك المتراكم: 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,040,868,466 51,729,911 7,876,057 3,206,029 752,069,302 127,966,767 98,020,400 صافي القيمة الدفترية 

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

        م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 1,040,868,466 51,729,911 7,876,057 3,206,029 752,069,302 127,966,767 98,020,400 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية 

 105,324,192 73,013,349 3,335,212 1,711,851 26,521,077 742,703 - إضافات 

        تحويالت 
 - (17,934,516) - - 17,934,516 - - التكلفة  -

        استبعادات

 (6,781,777) - (126,050) - (6,655,727) - - التكلفة  -

 6,253,188 - 54,622 - 6,198,566 - - االستهالك المتراكم: -

        شطب 

 (1,863,440) - (190,500) - (1,270,840) (402,100) - التكلفة  -

 333,821 - 174,892 - 120,729 38,200 - االستهالك المتراكم: -

 (87,250,006) - (2,528,721) (1,351,198) (77,530,349) (5,839,738) - االستهالك المحمل 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 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 الختامية 

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

        م2019ديسمبر  31كما في 
 1,916,889,071 106,808,744 47,538,278 30,568,762 1,453,215,142 180,737,745 98,020,400 التكلفة: 

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

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 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 

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



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(

29  

 
 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(  -5
 

 أرض  
مباٍن وكبائن  

 مكائن ومعدات  متنقلة 
أثاث ومعدات  

 سيارات  مكتبية
األعمال الرأسمالية  

 تحت التنفيذ 
 

 اإلجمالي 
        2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 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 
 143,336,786 43,580,545 1,690,420 3,363,723 13,278,446 1,470,908 79,952,744 إضافات 

 ( 8,268,842) - - - - - (8,268,842) ( 2-5) ايضاح إعادة التفاوض   تعديل إعادة قياس
        تحويالت 

 - (47,382,110) - 2,200 39,994,265 7,385,645 - التكلفة  -  
        استبعادات

 ( 15,883,102) - (4,426,129) (1,294,336) (9,595,349) (567,288) - التكلفة  -
 15,464,574 - 4,409,417 1,285,358 9,202,531 567,268 - االستهالك المتراكم:   

        شطب 
 ( 13,297,696) - (1,959,966) (10,992,892) (344,838) - - التكلفة  -

 12,601,984 - 1,824,974 10,453,636 323,374 - - االستهالك المتراكم:   
 ( 97,916,126) - (2,112,488) (1,468,338) (88,369,466) (5,965,834) - االستهالك المحمل 

 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,092,922,022 103,007,179 8,021,740 4,916,033 681,876,237 125,396,531 169,704,302 صافي القيمة الدفترية الختامية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

        م 2020ديسمبر    31كما في 
 2,022,776,217 103,007,179 42,842,603 21,647,457 1,496,547,666 189,027,010 169,704,302 التكلفة: 

 ( 929,854,195) - (34,820,863) (16,731,424) (814,671,429) (63,630,479) - االستهالك المتراكم: 
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,092,922,022 103,007,179 8,021,740 4,916,033 681,876,237 125,396,531 169,704,302 صافي القيمة الدفترية 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 
 مليون لاير سعودي(.  2.5:  2019مليون لاير سعودي كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ) 2.8م تم رسملة تكاليف التمويل بمبلغ 2020خالل  5-1
 
سيتم  لاير سعودي على مدى فترة السداد . 83,177,640لاير سعودي عن طريق مبالغ مؤجلة الدفع بقيمة قدرها  78,952,744استحوزت الشركة على قطعة أرض بقيمة  م 2020خالل  5-2

. الحقًا خالل العام ، أعادت الشركة التفاوض مع البائع بشأن القيمة النقدية وشروط 2029مارس  31ألخير المستحق في نقل ملكية قطعة األرض هذه من قبل البائع إلى الشركة بعد سداد القسط ا
ية غير متساوية تنتهي في  لاير سعودي مستحق الدفع على أقساط سنو 74،859،876لاير سعودي وإجمالي سعر الشراء البالغ  71،057،470الدفع ، وبالتالي تم تخفيض القيمة النقدية المعدلة إلى 

(. 21)إيضاح  2027يوليو  31



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 (  تتمة)  ومعدات  وأالت ممتلكات       - 5
التكاليف المتكبدة المتعلقة بالمشاريع الجارية لآلالت واآلالت. من المتوقع أن  2020ديسمبر  31مل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في تش    5-3

 لالطالع على االلتزامات الرأسمالية. 34. انظر أيًضا المالحظة 2021تكتمل المشاريع خالل عام 
تنمية جميع األراضي والمباني والخزائن المتحركة واآلالت والمعدات واألثاث والمعدات المكتبية المتعلقة بالشركة مرهون بها كضمان لصندوق ال 5-4

 (.19( كتعهد من الدرجة األولى )انظر إيضاح SIDFالصناعية السعودي )
 
 االستخدام حق موجودات       - 6
 

 المجموع   المباني أرض مستأجرة 
    
    م2019يناير  1في 

 50,475,568 3,307,027 47,168,541 (2تكلفة )اإليضاح 
 - - - االستهالك المتراكم:

 ────────── ────────── ────────── 

 50,475,568 3,307,027 47,168,541 صافي القيمة الدفترية
 ══════════ ══════════ ══════════ 

    م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 50,475,568 3,307,027 47,168,541 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 ( 150,000) ( 150,000) - إعادة القياس
 (7,012,567) (1,691,761) (5,320,806) االستهالك المحمل

 ────────── ────────── ────────── 

 43,313,001 1,465,266 41,847,735 صافي القيمة الدفترية الختامية
 ══════════ ══════════ ══════════ م 2019ديسمبر  31

 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 صافي القيمة الدفترية
 ══════════ ══════════ ══════════ 

    م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 43,313,001 1,465,266 41,847,735 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 1,396,904 1,165,825 231,079 إضافات 
    القياسإعادة 

 879,561 251,159 628,402 التكلفة -
 ( 445,152) 364,703 ( 809,855) االستهالك المتراكم:  

 (6,858,842) (1,090,511) (5,768,331) االستهالك المحمل 
 ────────── ────────── ────────── 

 38,285,472 2,156,442 36,129,030 صافي القيمة الدفترية الختامية
 ══════════ ══════════ ══════════ م2020ديسمبر  31

 52,602,033 4,574,011 48,028,022  التكلفة: 
 ( 14,316,561) (2,417,569) ( 11,898,992) االستهالك المتراكم:

 ────────── ────────── ────────── 

 38,285,472 2,156,442 36,129,030 صافي القيمة الدفترية
 ══════════ ══════════ ══════════ 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 ملموسة  غير وجوداتم  -7
 

  برامج وأنظمة الحاسب اآللي وبرنامج تخطيط موارد الشركة 
  م2019يناير  1في 

 7,813,426 التكلفة: 
 (4,232,605) اإلطفاء المتراكم

 ────────── 

 3,580,821 القيمة الدفترية صافي 
 ══════════ 

  م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 3,580,821 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 (1,562,684) إطفاء:
 ────────── 

 2,018,137 صافي القيمة الدفترية الختامية
  م 2019ديسمبر  31

 7,813,426 التكلفة: 
 (5,795,289) اإلطفاء المتراكم

 ────────── 

 2,018,137 صافي القيمة الدفترية 
 ══════════ 

  م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 2,018,137 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 (1,128,330) إطفاء:
 ────────── 

 889,807 صافي القيمة الدفترية الختامية
  م2020ديسمبر  31

 7,813,426 التكلفة: 
 (6,923,619) اإلطفاء المتراكم

 ────────── 

 889,807 صافي القيمة الدفترية 
 ══════════ 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 المشتقة  المالية ألدواتا   -8
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 ( 240,041) (364,800) )السالبة(/ الموجبةالقيمة العادلة  -مقايضات أسعار الفائدة 
 15,416 364,800 القيمة العادلة السالبة  -ناقص: الجزء المتداول من مقايضات أسعار الفائدة 

 ────────── ────────── 

 ( 224,625) - القيمة العادلة )السالبة(/الموجبة  -مقايضات أسعار الفائدة غير المتداولة 
 ══════════ ══════════ 

أبرمت الشركة اتفاقيات مقايضات معدالت فائدة مع بنوك تجارية لتحويل أسعار الفائدة العائمة إلى ترتيب معدل فائدة ثابت. بلغت 
مليون لاير سعودي كما   100مليون لاير سعودي(، وبلغ القائم منها    300:  2019مليون لاير سعودي )  300قيمة العقود اإلجمالية  

 مليون لاير سعودي(. 140: 2019م )2020ديسمبر  31في 
 
 المخزون  -9
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 75,305,340 62,685,678 مواد خام
 64,184,390 26,953,341 إنتاج تام الصنع 

 9,900,292 15,107,658 بضاعة في الطريق 
 2,384,602 2,478,891 أعمال تحت التنفيذ

 59,638,231 63,167,147 االستهالكية، غير محتفظ بها للبيعقطع الغيار 
 ────────── ────────── 

 170,392,715 211,412,855 
 (3,338,208) (3,227,034) ناقصاً: مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

 ────────── ────────── 

 167,165,681  208,074,647 
 ══════════ ══════════ 

 الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة: فيما يلي 
 

 م 2019 م2020 
   
 3,409,175 3,338,208 يناير 1

 3,600,000 5,171,569 إضافات 
 (3,670,967) (5,282,743) شطب

 ────────── ────────── 

 3,338,208 3,227,034 ديسمبر 31
 ══════════ ══════════ 

   
 مليون لاير سعودي( كمصروف تحت بند تكلفة المبيعات.  3.60:  2019مليون لاير سعودي )  5.28بمبلغ  خالل السنة، تم االعتراف  

 
 الذمم المدينة التجارية  -10

 
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 166,622,529 192,594,487 ذمم مدينة تجارية، إجمالي 
 (6,740,659) (6,544,493) مخصص انخفاض القيمة

 ────────── ────────── 

 186,049,994 159,881,870 
 ══════════ ══════════ 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 الذمم المدينة التجارية )تتمة( -10
 

 فيما يلي حركة مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية: 
 م 2019 م2020 
   
 6,736,472 6,740,659 يناير 1

 4,187 (196,166) )عكس القيد( / إضافات 
 ────────── ────────── 

 6,740,659 6,544,493 ديسمبر 31
 ══════════ ══════════ 

 
االئتمان  تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة من العمالء نظير سلع تم بيعها في نطاق عمليات الشركة العادية. متوسط فترة  

على مبيعات السلع أقل من عام واحد، وبالتالي يتم تصنيفها كلها على أنها جارية، ويتم تأمينها في الغالب من خالل التأمين التجاري. 
يتم إثبات الذمم المدينة التجارية بمبلغ غير مشروط. تحتفظ المجموعة بالمبالغ المدينة التجارية بهدف تحصيل التدفقات النقدية 

 اقدية وبالتالي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.التع
 

 نظراً لقصر أجل الذمم المدينة المتداولة، تعد قيمتها الدفترية هي نفس قيمتها العادلة. 
 

تمان جديد، تستعين  يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصفة أساسية بالخصائص التعاقدية لكل عميل. قبل قبول أي عميل ائ
 المجموعة بنظام داخلي لمراجعة االئتمان لتقييم جودة ائتمان العميل المحتملة للعميل وتقوم بتحديد أسقف االئتمان وفقا للعميل.

 
بل اإلدارة ال يتم تحميل فوائد على الذمم المدينة التجارية المتأخرة عن السداد. يتم مراقبة المبالغ المتأخرة عن السداد باستمرار من ق

 ويتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في السجالت إذا لزم األمر.
 
( والتي 9تطبق المجموعة المنهج المبسط لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

لتجارية على أساس مصفوفة المخصصات. تأخذ مصفوفة تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة لجميع الذمم المدينة ا
المخصصات في االعتبار خبرة الخسارة االئتمانية السابقة وتعديلها وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية. ولقياس الخسائر 

وتواريخ ومعدالت التأخر في  االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة
  31سداد الذمم المدينة وفقا لما تم احتساب في مصفوفة المخصصات. وعلى هذا األساس، تم تحديد مخصص الخسارة كما في 

 م كالتالي:2019م و 2020ديسمبر 
 

 إجمالي القيمة الدفترية األعمار
معدل خسارة االئتمان 

 مخصص الخسارة المتوقعة )%(
  م2020ديسمبر  31كما في 

 640,628 ٪ 15.34 - ٪0.49 145,154,837 ضمن فترة االئتمان
ً  90- 1متأخرة السداد من    317,785 ٪ 15.34 - ٪1.68 24,179,627 يوما
ً  180- 91متأخرة السداد من    982,189 ٪ 15.79 - ٪8.18 12,832,351 يوما
 876,982 ٪ 24.23  - ٪20.61 3,718,454 يوماً   270 - 181متأخرة السداد من  
 211,974 ٪ 90.49  - ٪20.61 631,015 يوماً   360 - 271متأخرة السداد من  

 3,514,935 ٪ 94.24  - ٪30.98 6,078,203 متأخرة السداد ألكثر من سنة واحدة
 ──────────  ────────── 

 6,544,493  192,594,487 اإلجمالي
 ══════════  ══════════ 

 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 الذمم المدينة التجارية )تتمة( -10

 

 إجمالي القيمة الدفترية األعمار
معدل خسارة االئتمان 

 مخصص الخسارة المتوقعة )%(
     م2019ديسمبر  31في 

 399,874 ٪ 9.38 - ٪0.33 115,305,037 ضمن فترة االئتمان
ً  90- 1متأخرة السداد من    462,712 ٪ 8.69 - ٪1.35 28,968,888 يوما
ً  180- 91متأخرة السداد من    771,789 ٪ 19.76 - ٪6.73 11,073,964 يوما
 532,256 ٪ 25.61 - ٪9.90 2,781,594 يوماً   270 - 181متأخرة السداد من  
 1,112,308 ٪ 82.93  - ٪10.60 2,248,257 يوماً   360 - 271متأخرة السداد من  

 3,461,720 ٪ 90.00  - ٪15.91 6,244,789 ألكثر من سنة واحدةمتأخرة السداد 

 ──────────  ────────── 

 6,740,659  166,622,529 اإلجمالي
 ══════════  ══════════ 

 
المدينة يتم شطب الذمم المدينة التجارية عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. يتم عرض خسائر انخفاض القيمة للذمم 

التجارية كصافي خسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. تقيد المبالغ المستردة الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقًا مقابل نفس 
 البند.

 
 مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى -11
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 ً  11,635,397 8,925,805 مصاريف مدفوعة مقدما

 1,857,540 2,380,017 صافي ضريبة القيمة المضافة المدينة
 508,997 510,103 ودائع لدى موردين 

 1,925,984 1,418,777 أخرى 
 ────────── ────────── 

 13,234,702 15,927,918 
 ══════════ ══════════ 

 
 موجودات متداولة أخرى -12

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 48,394,695 30,077,337  دفعات مقدمة للموردين
 14,234,712 - )أ( ذمم مدينة من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية

 6,328,619 6,291,467  سلف للموظفين
  ────────── ────────── 

  36,368,804 68,958,026 
 (1,500,206) (3,017,838) )ب( دفعات مقدمة  ناقص: مخصص خسارة انخفاض قيمة 

  ────────── ────────── 

  33,350,966 67,457,820 
  ══════════ ══════════ 

 
يمثل هذا الرصيد المصاريف التي تدفعها الشركة نيابة عن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية وهو معهد مستقل للتدريب  (أ)

المهني والتدريب اإلداري غير هادف للربح، والتي تدعمه المجموعة مع شركات أخرى كجزء من مشروع المسؤولية  
 االجتماعية للشركات. 

 
.
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 موجودات متداولة أخرى )تتمة( -12

 
 :دفعات مقدمة فيما يلي الحركة في مخصص خسارة انخفاض قيمة  (ب)
 

 م 2019 م2020 
   
    - 1,500,206 يناير 1

 1,500,206 2,090,152 إضافات 
 - (572,520) شطب

 ────────── ────────── 

 1,500,206 3,017,838 ديسمبر 31
 ══════════ ══════════ 

   خسارة االنخفاض في القيمة محملة على: 
   

 - 1,297,130 تكلفة المبيعات
 1,500,206 793,022 المصروفات العمومية واإلدارية 

 ────────── ────────── 

 1,500,206 2,090,152 اإلجمالي
 ══════════ ══════════ 

 
 موجودات مالية من خالل الربح أو الخسارة -13

 
م، بلغت 2020ديسمبر  31م، استحوذت الشركة على وحدات صندوق استثماري مفتوح المدة غير مدرج. كما في 2017خالل 

 لاير سعودي(. 39,434م: 2019لاير سعودي )  5,581القيمة العادلة لالستثمار 
 

 لاير سعودي( في الربح أو الخسارة.  15,178م:2019لاير سعودي ) 12,147تم إثبات أرباح القيمة العادلة بمبلغ 
 
م: 2019لاير سعودي ) 2,404,300م، استثمرت المجموعة في أسهم حقوق الملكية للشركات المدرجة بمبلغ 2020خالل  

أسهم حقوق الملكية هذه بمبلغ   لاير سعودي( وتم بيعها قبل نهاية السنة. قامت المجموعة بإثبات األرباح من مبيعات  24,065,394
 م. 2020لاير سعودي( في الربح أو الخسارة خالل   3,250,266م: 2019لاير سعودي ) 171,535

 
 النقد وما في حكمه -14

 
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 3,154,859 1,780,115 نقد في الصندوق
 20,058,624 43,675,157 نقد لدى البنوك

 ────────── ────────── 

 45,455,272 23,213,483 
 ══════════ ══════════ 

 
 رأس المــال -15

 
مليون لاير سعودي( والذي  500: 2019مليون لاير سعودي ) 500م، بلغ رأس مال الشركة المصدر 2020ديسمبر  31في 

 سعودي لكل سهم.لاير  10مليون سهم( مدفوع بالكامل بمبلغ  50م: 2019مليون سهم ) 50يتكون من 
 

لاير سعودي للسهم الواحد. ويحق لحاملي هذه األسهم  10لدى الشركة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية بقيمة اسمية قدرها 
ماعات الشركة  توزيعات األرباح كما يتم االعالن عنها من وقت آلخر، ويحق لهم الحصول على صوت واحد لكل سهم في اجت

العامة.  
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 االحتياطي النظامي  -16

 
ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل  ٪ من األرباح حتى يبلغ  10وفقا

 ٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 30االحتياطي ما يعادل 
 

 اسهم الخزينة -17
 

الخزينة هي أسهم مشتراة من قبل الشركة مسبقا لغرض إصدار األسهم في إطار برنامج تملك أسهم الموظفين المقترح، إن أسهم 
سهم بأسعار السوق السائدة   300,000م. قامت الشركة بشراء  2020ديسمبر    31حيث كانت اجراءات االعتماد قيد التنفيذ كما في  

 وقت الشراء. 
 

 األرباح المبقاة -18
 

 لشاملة األخرى المتراكمة في األرباح المبقاة:الخسارة ا
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 

   
 8,152,518 7,713,438 الخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام المنافع المحددة

 
 قروض طويلة األجل -19

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 72,251,125 106,962,548 السعوديصندوق التنمية الصناعي 
 412,284,210 389,417,973 التسهيالت المصرفية اإلسالمية )تورق(

 ────────── ────────── 
 484,535,335 496,380,521 القروض طويل األجل 

   
 (141,617,251) (192,222,731) ناقصاً: الجزء المتداول المعروض تحت بند مطلوبات متداولة

 ────────── ────────── 
 342,918,084 304,157,790 قروض طويلة األجل مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة 

 ══════════ ══════════ 
 

 م 2019 م2020  تسوية الحركة النقدية للقروض
   

 488,713,857 484,535,335 الرصيد في بداية السنة 
 205,000,000 87,353,783 مدفوعات

 (209,095,715) (73,142,430) سداد األقساط الرئيسية
 (1,057,604) 207,553 الحركة في األعباء المالية المستحقة
 974,797 (2,573,720) الحركة في األعباء المالية المؤجلة

 ────────── ────────── 
 484,535,335 496,380,521 الرصيد في نهاية السنة 

 ══════════ ══════════ 
 

م للتمويل الجزئي إلنشاء خطوط 2013مليون لاير سعودي في  124.7أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق بمبلغ  (أ)
م.  يتم سداد القرض على أقساط  2017ديسمبر    31التصنيع داخل مرافق اإلنتاج بالشركة. تم استخدام هذا القرض بالكامل في  

 م.  2022نصف سنوية غير متساوية حتى مارس 
 

مليون لاير سعودي لتمويل إنشاء خطوط  35.3م، حصلت الشركة على تسهيالت جديدة من الصندوق بقيمة 2020وخالل 
 م. 2025التصنيع داخل مرافق اإلنتاج بالشركة. يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية حتى فبراير 

 
ذه الرسوم على مدى فترات القروض المعنية. وتحمل القروض تم خصم الرسوم المقدمة في وقت استالم القروض. تم إطفاء ه

رسم متابعة يتم دفعه على أساس دوري. وبموجب شروط اتفاقية قرض الصندوق، تم رهن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة 
 كضمان للصندوق. 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(

37 

 
 قروض طويلة األجل )تتمة( -19

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

 السوق السائدة في المملكة العربية السعودية )سايبور( والمملكة المتحدة )ليبور(. 
 

لقروض ذات العالقة.  تم خصم الرسوم المقدمة في وقت استالم القروض من البنوك التجارية، وتم إطفاؤها على مدى فترة ا
 م. 2025يستحق سداد تلك القروض إلى سنة 

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

خرق أو خرق محتمل فورا. لم تمتثل  الحالية ونسب الدعم المالي وبعض القيود المفروضة على توزيعات األرباح، وإبالغ البنك بأي  
م، لذلك قام البنك بإصدار خطاب تنازل في هذا الصدد قبل  2020ديسمبر  31الشركة بما يتعلق بنسبة تغطية خدمة الدين كما في 

 نهاية السنة المالية.  
 

 إن القروض مقومة باللاير السعودي والدوالر األمريكي على النحو التالي: 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   ودائع طويل األجل

 463,202,058 487,577,094 لاير سعودي
 21,333,277 8,803,427 دوالر امريكي

 ────────── ────────── 

 484,535,335 496,380,521 اإلجمالي
 ══════════ ══════════ 

 
 فيما يلي تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل القائمة:

 
 

 م2020 ديسمبر 31 في المنتهية   للسنة
مبلغ القرض 

 األصلي
نفقات مالية 

 مؤجلة
أعباء مالية 

 مستحقة
صافي مبلغ 

 القرض
     

 192,222,731 1,560,530 (1,094,522) 191,756,723 م 2021
 149,677,712 - (1,043,871) 150,721,583 م 2022
 105,093,397 - ( 752,757) 105,846,154 م 2023
2024 38,836,538 (287,452 ) - 38,549,086 
2025  10,853,783 (16,188 ) - 10,837,595 

 ───────── ──────── ─────── ───────── 

 498,014,781 (3,194,790) 1,560,530 496,380,521 
 ═════════ ════════ ═══════ ═════════ 

 
 

 م2019 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
مبلغ القرض 

 األصلي
نفقات مالية 

 مؤجلة
أعباء مالية 

 مستحقة
صافي مبلغ 

 القرض
     

 141,617,251 1,352,977 ( 414,582) 140,678,856 م 2020
 153,578,027 - ( 82,258) 153,660,285 م 2021
 120,639,338 - ( 74,949) 120,714,287 م 2022
 62,450,719 - ( 49,281) 62,500,000 م 2023
2024  6,250,000 -  - 6,250,000 

 ───────── ─────── ─────── ───────── 

 483,803,428 (621,070 ) 1,352,977 484,535,335 
 ═════════ ═══════ ═══════ ═════════ 
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 التزامات اإليجار -20

 
 كالتالي:ملخص حركة التزامات اإليجار  

 م 2019 م2020 
   

 49,981,515 43,353,090 في بداية السنة 
 - 1,396,904 إضافات 

 ( 150,000) 956,940 إعادة القياس
 707,275 1,610,737 زيادة الفائدة

 (7,185,700) (7,327,785) مدفوعات
 ────────── ────────── 

 43,353,090 39,989,886 في نهاية السنة 
 ══════════ ══════════ 

 

 فيما يلي االستحقاقات المجدولة اللتزام اإليجار:

 صافي التزام اإليجار الفائدة قيمة أصل الدين م2020ديسمبر  31كما في 
    

 8,954,390 (1,334,927) 10,289,317 الجزء المتداول 
 31,035,496 (4,095,368) 35,130,864 الجزء غير المتداول

 ────────── ────────── ────────── 

 45,420,181 (5,430,295) 39,989,886 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 صافي التزام اإليجار  فائدة قيمة أصل الدين  م2019ديسمبر  31كما في 

    
 5,456,196  (1,689,853) 7,146,049 الجزء المتداول 

 37,896,894 (7,505,332) 45,402,226 الجزء غير المتداول
 ────────── ────────── ────────── 

 52,548,275 (9,195,185) 43,353,090 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 االلتزام المالي اآلخر  -21

 
م، وقعت الشركة اتفاقية مع شركة إعمار، المدينة االقتصادية لشراء قطعة أرض بقيمة 2020ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في 

٪ من  20لاير سعودي بموجب ترتيب المدفوعات المؤجلة لمشاريع التوسعة المستقبلية. ويطلب من الشركة دفع  83,177,640
 م. 2029مارس  31ى أقساط سنوية غير متساوية تنتهي في التزام مقدماً واإللتزام المتبقي عل 

 

 والحقاً، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع البائع بشأن القيمة النقدية وشروط الدفع، وبالتالي فإن القيمة النقدية المعدلة هي 
أقساط سنوية غير لاير سعودي مستحقة الدفع على  74.859.876لاير سعودي، ويبلغ إجمالي سعر الشراء  71,057,470

 م. 2027يوليو  31متساوية تنتهي في 

 فيما يلي االلتزام المخفضة المتعلق بترتيبات شراء األراضي:

 م2020ديسمبر  31 
  

 46,502,845 مجموع المطلوبات
 (6,579,796) ناقص: الجزء المتداول المعروض ضمن بند مطلوبات متداولة

 ───────── 
 39,923,049 التزام طويل األجل مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة   

 ═════════ 
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 التزام مالي آخر )تتمة( -21
 

 م: 2020ديسمبر   31فيما يلي آجال االستحقاق المجدولة لاللتزام المتعلق بترتيبات شراء األراضي في السنة المنتهية في 

 
 إجمالي المبلغ 
 

 صافي المطلوبات  تأثير الصخم 
 

    
 6,579,796 ( 906,192) 7,485,988 الجزء المتداول  

 39,923,049 (2,497,547) 42,420,596 الجزء غير المتداول
 ───────── ───────── ───────── 

 49,906,584 (3,403,739) 46,502,845 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 منافع نهاية الخدمة للموظفين -22

 
 تتلخص حركة مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين فيما يلي: 
 
 م 2019 م 2020 
   

 39,912,063 43,932,711 في بداية السنة 
   محمل للسنة الحالية 

 4,951,288 4,725,005 تكلفة خدمة حالية  -
 - (1,302,316) مكسب التقليص -
 1,544,647 980,593 تكلفة الفائدة -

 4,403,282 6,495,935 
   )مكسب( / خسارة من إعادة القياس:

 ( 333,053) (253,589) االفتراضات المالية  -
 1,395,874 (185,491)  تعديالت الخبرة -

 (439,080) 1,062,821 
   

 (3,538,108) (3,877,901) مدفوعات
 ────────── ────────── 

 43,932,711 44,019,012 في نهاية السنة
 ══════════ ══════════ 

 
 االفتراضات االكتوارية 

 
 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية بتاريخ إعداد القوائم المالية: 

 
 م 2019 م2020 
   

 ٪ 2.45 - ٪2.30 %1.30 - %0.95 معدل الخصم 
 ٪ 3.20 - ٪2.90 %2.05 - %1.55 معدل الزيادة المستقبلية في الرواتب 
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 منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  -22

 
 تحليل الحساسية 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 النقص الزيادة النقص  الزيادة 
     

 2,425,469 (2,833,254) 2,523,422 (2,642,551) ( ٪1)حركة معدل الخصم 
 (3,040,942) 2,602,204 (2,854,096) 2,704,125 ( ٪1زيادة الرواتب المستقبلي )حركة 

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

 
يستند تحليل الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح حدوث  
ذلك، وقد تكون التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتوارية  

)القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطريقة طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في نهاية الجوهرية، فإن نفس الطريقة 
 فترة التقرير( قد تم تطبيقها عند حساب منافع نهاية الخدمة. 

 
 المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين: فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غير

 
 م 2019 م2020 
   

 8,547,278 8,460,542 أقل من سنة 
 15,661,607 15,615,298 سنوات 5 - 1ما بين 

 26,608,221 22,760,109 أكثر من خمس سنوات
 

 الزكاة -23
 

 مكونات الوعاء الزكوي 23-1
 

تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة 
وفق نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والقروض طويلة األجل وصافي الدخل المعدل  

 الدفترية المعدل للممتلكات واآلالت والمعدات وبعض البنود األخرى. ناقصاً الخصومات لصافي القيمة 
 

 مخصص الزكاة 23-2
 م 2019 م 2020 
   

 4,020,197 1,437,193 في بداية السنة 
   المخصصات 

 1,437,193  4,693,350 مخصص السنة الحالية  -
 ( 527,404) (176,587) تعديل متعلق بسنوات سابقة -

 (3,492,793) (1,260,606) دفعات
 ───────── ───────── 

 1,437,193  4,693,350 في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 
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 الزكاة )تتمة( -23

 
 الوضع الزكوي  23-3

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

 
م. قامت 2012م إلى  2009مليون لاير سعودي للسنوات من  16.54زكوية إضافية بمبلغ  م، تلقت الشركة ربوطاً 2016خالل 

 مليون لاير سعودي لبنود غير معترض عليها وقدمت اعتراضاً على ما تبقى من الرصيد.  0.04الشركة بتسديد مبلغ 
 
مليون لاير سعودي. قامت الشركة  6.83 م، أصدرت الهيئة ربطاً معدالً بمبلغ أقل من المبلغ المعترض عليه بمبلغ2019خالل  

 مليون لاير سعودي وقدمت اعتراًضا على الربط المعدل المتبقي. 1.2بتسوية 
 
 م، دون أي مطالبة إضافية بشأن الزكاة. 2014م، أصدرت الهيئة تقييماً لسنة 2020وخالل يوليو  
 

ً للسنوات 2020وخالل ديسمبر  م، حيث طالبت 2018م إلى 2015ديسمبر  31المنتهية في الفترة من م، أصدرت الهيئة تقييما
 م. 2021قدمت الشركة اعتراضها على النحو المطلوب خالل فبراير  مليون لاير سعودي. 30بزكاة إضافية بمبلغ 

 
ديم اإلقرارات الزكوية تعتقد اإلدارة أن النتيجة النهائية للربوط المعلقة لن تؤدي إلى أي التزام إضافي جوهري للشركة. يتم تق 

 م. 2021أبريل   30م، كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة حتى 2018م إلى 2013للشركة للسنوات من 
 

م ما زالت تحت المراجعة من قبل الهيئة، 2019م إلى 2009للسنوات من ساكو  وشركة واسكو  إن اإلقرارات الزكوية لشركة 
 م. 2021أبريل  30الزكاة غير المقيدة حتى كما تم الحصول على شهادات 

 
 القروض قصيرة األجل  -24

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 164,119,650 85,000,000 التسهيالت المصرفية اإلسالمية )تورق(
 6,557,138 898,111 سندات دفع

 1,024,069 398,495 أعباء مالية مستحقة
 ───────── ───────── 

 86,296,606 171,700,857 
 ═════════ ═════════ 

 
لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل من بنوك تجارية تشتمل على قروض قصيرة األجل واعتمادات مستندية وضمانات. 

المالية التي تتطلب من تحمل هذه القروض رسوم تمويل وفقا لمعدالت السوق السائدة. تتضمن هذه التسهيالت بعض التعهدات 
م. فيما يلي  2020ديسمبر  31المجموعة الحفاظ على مستويات معينة من النسب. إن المجموعة ملتزمة بتعهدات الدين هذه في 

 القروض المقومة باللاير السعودي واليورو والدوالر األمريكي واليورو:
 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   القروض قصيرة األجل 

 154,445,093 85,398,495 لاير سعودي
 214,245 898,111 دوالر امريكي

 17,041,519 - يورو
 ───────── ───────── 

 171,700,857 86,296,606 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 
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 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى -25

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31  
    

 67,947,235 66,030,620   طرف ثالث  -ذمم دائنة تجارية 
 - 1,674,806  (3-35جهة ذات عالقة )إيضاح  -ذمم دائنة تجارية 

 17,686,374 18,927,557  مستحقات متعلقة بالموظفين
 6,356,975 4,919,964  مصاريف نقل مستحقة

 1,101,451 478,364  مصاريف خدمات بيعية مستحقة
 - 3,411,735  صافي ضريبة القيمة المضافة الدائنة

 485,859 430,421  أتعاب قانونية واستشارية مستحقة
 7,000 -   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 

 3,789,648 4,637,473  أخرى 
  ────────── ────────── 

  100,510,940 97,374,542 
  ══════════ ══════════ 

 
 مطلوبات متداولة اخرى -26
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 2,858,770 6,405,173 دفعات مقدمة من العمالء
 - 203,372 ذمم دائنة للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية 

 ───────── ───────── 

 6,608,545 2,858,770 
 ═════════ ═════════ 

   
 تكلفة اإليرادات -27

 م 2019 م2020 
   

 383,742,447  394,343,014 تكلفة مواد وموظفين
 127,233,391 143,036,280 تكاليف استهالك وصيانة

 12,278,952 12,723,589 تكلفة المواصالت
 1,276,413 1,366,674 إيجار

 24,836,421  29,966,757 تكاليف أخرى غير مباشرة
 ────────── ────────── 

 581,436,314  549,367,624 
 ══════════ ══════════ 

 
 مصاريف البيع والتوزيع -28

 م 2019 م2020 
   

 40,069,129 37,020,344 نقل وشحن
 6,106,575 5,692,175 رواتب ومنافع ذات صلة 

 2,641,465 1,854,780 عموالت مبيعات
 320,582 126,891 تأمين على االئتمان

 249,440 402,560 استهالك وإطفاء
 3,910,543 2,815,592 أخرى 

 ────────── ────────── 

 47,912,342 53,297,734 
 ══════════ ══════════ 
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 المصروفات العمومية واإلدارية  -29

 
 م 2019 م2020 إيضاح 
    

 38,367,336 30,745,247  رواتب ومنافع أخرى
 40,436 1,581,359  تدريب

 2,449,705 1,841,527  استهالك وإطفاء
 2,521,267 2,593,702 35 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 1,844,815 2,242,855  رسوم بنكية
 4,103,930 5,529,093  رسوم استشارات

 1,538,506 960,127  رسوم حكومية
 822,372 749,740  مصروف تأمين
 980,763 210,832  مصاريف سفر

 954,558 851,932  أتعاب مهنية
 753,373 453,578  اتصاالت

 417,808 437,185  إصالح وصيانة
 3,993,797 3,860,726  أخرى 

  ───────── ───────── 

  52,057,903 58,788,666 
  ═════════ ═════════ 

    
 بالصافي -تشغيلية أخرى إيرادات  -30

 م 2019 م2020 
   

 ( 680,992) (110,937) خسارة تحويل عمالت أجنبية
 390,125 (661,782) ربح/ )خسارة( من استبعاد ممتلكات ومعدات

 3,235,088 171,535 ربح من بيع استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 15,178 12,147 الستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمكسب القيمة العادلة 

  - 522,531  الخسارة من إعادة قياس التزامات اإليجار
 608,571  - بيع الخردة

 976,456 307,880 أخرى 
 ───────── ───────── 

 241,374 4,544,426 
 ═════════ ═════════ 

 
 تكاليف تمويل -31
 م 2019 م2020 إيضاح 
    

   19 تكاليف تمويل على قروض طويلة األجل: 
 16,020,068 10,694,108  تورق -
 1,844,020 1,499,045  تكاليف الصندوق -
 974,797 414,583  إطفاء نفقات مالية مؤجلة -
 707,275 1,610,737 20 التزامات اإليجار -
 ( 772,976) 1,101,175  تسويات مقايضة سعر الفائدة -

    تكاليف تمويل على قروض قصيرة األجل: 
 6,048,659 3,579,526 24 تورق -
  ───────── ───────── 

  18,899,174 24,821,843 
  ═════════ ═════════ 
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 ربحية السهم -32

 
تعرض المجموعة معلومات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح 

 أو الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.  
 
 م 2019 م2020  
   

 6,127,972 20,175,697 صافي ربح للسنة 
 49,700,000 49,700,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 0.12 0.41 ربحية السهم األساسية والمخفضة
 

 األدوات المالية  -33
 
األداة المالية هي أي عقد يُسهم في االرتقاء بأصل مالي لمنشأة ما واالرتقاء بالتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تحتفظ  

 المجموعة بأدوات مالية مختلفة في سياق أنشطتها العادية.
 

 األدوات المالية بحسب الفئة  33-1
 
 المطفأة:موجودات مالية مقاسة الحقا بالتكلفة  (أ)

 
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 159,881,870 186,049,994 10  ذمم مدينة تجارية
 الموجودات األخرى

)سلف للموظفين وذمم مدينة من المعهد العالي للتقنيات الورقية  
 والصناعية( 

 
 
12 

 
 

6,291,467 

 
 

19,903,331 
 23,213,483 45,455,272 14 نقد وما في حكمه

  ────────── ────────── 

  237,796,733 202,998,684 
  ══════════ ══════════ 

    
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة: موجودات مالية بالقيمة  (ب)
 
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 39,434 5,581 13 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  ══════════ ══════════ 

    
 
 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  (ج)
 
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 240,041 364,800 8 عقود مقايضة أسعار الفائدة -أدوات مشتقات مالية 
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 األدوات المالية )تتمة(  -33

 
 )تتمة(  بحسب الفئة المالية األدوات  33-1

 
 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة: (د)
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 إيضاح 
    

 656,236,192 582,677,127 23  - 19  االقتراضات
 97,374,542 100,510,940 24 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 43,353,090 39,989,886 20 التزامات اإليجار
 - 46,502,845 21 مطلوبات مالية اخرى

  ────────── ────────── 

  769,680,798 796,963,824 
  ══════════ ══════════ 

 
القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة تقريبا. ال تشكل الموجودات المالية مخاطر ائتمان جوهرية. 

 تستحق الذمم المدينة التجارية من العمالء الذين تم تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل الدخول في معامالت معهم. 
 
 جودات والمطلوباتالقيمة العادلة للمو 33-2 

 
القيمة العادلة هي الثمن الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في 
تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ـ في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك 

 اريخ. إن القيمة العادلة لاللتزام تعكس مخاطر عدم األداء.الت
 

عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بقدر ما يمكن. يتم تصنيف القيم العادلة  
 ملة في أساليب التقييم وعلى النحو التالي: لمستويات مختلفة في الهيكل الهرمي للقيم العادلة استناداً إلى المدخالت المستع

 
 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  •
: مدخالت غير تلك األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام ـ  2المستوى  •

 )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.بصورة مباشرة 
 : مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. 3المستوى   •
 

لة من خالل الربح أو الخسارة. يتم احتساب تقوم المجموعة بتقييم القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة واالستثمارات بالقيمة العاد
ابلة  القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس منحنيات العائد الق

 للمالحظة. 
 

افي قيمة الموجودات الُمرسلة من مدير الصندوق. تستند القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة الى ص
 كما يلي: 2كانت القيم العادلة في المستوى 

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

   المستوى الثاني
 ( 240,041) (364,800) القيمة العادلة )السالبة(/ الموجبة -األدوات المالية المشتقة 

 39,434 5,581 خالل الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من 
 

 م، لم يكن هناك أي حركة بين المستويات.2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة  -34
 
  2.77م: 2019مليون لاير سعودي ) 0.68م، كان لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بمبلغ 2020ديسمبر  31في  -1

مليون لاير سعودي( والتي تم  2.71م: 2019مليون لاير سعودي ) 5.12مليون لاير سعودي( وخطابات ضمان بمبلغ 
 إصدارها في سياق األعمال االعتيادية.

مليون لاير   55.1م تقريبا 2020ديسمبر  31بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  -2
 مليون لاير سعودي(. 33.8: م 2019سعودي )

 
 الجهات ذات العالقة -35

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا 35-1
 

 يشمل تعويض موظفي اإلدارة العليا ما يلي:
 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 
   

 10,682,129 10,418,164 المنافع قصيرة األجل 
 279,268 226,800 منافع ما بعد التوظيف

 611,097 500,756 إنهاء الخدمةمنافع 
 ────────── ────────── 

 11,145,720 11,572,494 
 ══════════ ══════════ 

 
 ويشمل التعويض لموظفي اإلدارة الرئيسيين الرواتب والمساهمات في خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة.

 
 معامالت مع الجهات ذات العالقة 35-2

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

 بما يلي:
 

 م2019 م 2020 طبيعة العالقة  وصف المعاملة الجهة ذات العالقة 
     

 - 8,722,682 رئيس مجلس اإلدارة  شراء مواد  شركة المسيرة الدولية الصناعية 
مكافآت أعضاء مجلس    أعضاء مجلس اإلدارة 

 2,521,267 2,593,702 أعضاء مجلس اإلدارة  اإلدارة 

 
 أرصدة الجهات ذات العالقة 35-3
 

 فيما يلي ملخص األرصدة للمطلوب من )إلى( جهات ذات عالقة:
 

 م 2019 م2020  الجهة ذات العالقة
    

 626,515 419,980  العليادفعات مقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة 
 ( 7,000) -   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

 - (1,674,806)  شركة المسيرة الدولية الصناعية 
 

 توزيعات األرباح -36
 

م، قامت الشركة بتوزيع أرباح بناًء على تفويض الجمعية العامة إلى مجلس اإلدارة عن النصف الثاني من السنة 2019خالل مارس  
مليون لاير سعودي.تم دفع  25لاير سعودي للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ  0.50بمبلغ  2018ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 م بعد. 2020م يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح في م , ل2019توزيعات األرباح في مارس 
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 إدارة المخاطر المالية -37

 
أنشط المجموعة تعرضها للعديد من لمخاطر مالية مثل: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر  

أسعار الفائدة الخاصة بالتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر الكلية  
اق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة  للمجموعة على تقلبات األسو

 أدوات مالية مشتقة للتحوط ضد التعرض لبعض المخاطر المحددة.
 

 مخاطر السوق 37-1
 

الية نتيجة التغيرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة م
 مخاطر السوق من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى.  

 
 مخاطر أسعار الفائدة  37-2

 
دفقات مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر متنوعة ترتبط بتأثير التذبذب في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والت

ة النقدية للمجموعة. تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة عبر المراقبة الدورية لمخاطر أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي تحمل فائد
 عند إبرام ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة. 

 
٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن الفائدة المستقبلية 1م، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/ أقل بنسبة  2020ديسمبر    31في  

على القروض القائمة )باستثناء القروض المتحوط لها من خالل ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة( سوف تزيد/ تنقص بمبلغ  
 لاير سعودي(. 4,236,083م:  2019لاير سعودي ) 5,385,098

 
 مخاطر العملة  37-3

 
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. المجموعة  

المجموعة بأي تعامالت هامة معرضة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية ضمن دورة االعمال العادية للمجموعة. لم تقم 
بعمالت عدا اللاير السعودي، والدوالر األمريكي خالل السنة، وبالتالي ال تتعرض المجموعة بشكل جوهري لمخاطر العمالت 

م.  وبما أن اللاير السعودي مربوط بالدوالر األمريكي، فإن 2019م و2020ديسمبر  31األجنبية األخرى في السنة المنتهية في 
 م 2019م و2020عة غير معرضة لمخاطر جوهرية في العمالت األجنبية. كان التعرض لليورو غير جوهري في نهاية المجمو

 
 مخاطر االئتمان  37-4

 
 مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.

 
لمخاطر االئتمان بصورة مستمرة تجاه العمالء وتكون مخصصات مقابل تلك األرصدة المشكوك في تقوم اإلدارة بمراقبة التعرض 

تحصيلها باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولتخفيف تلك المخاطر فإنه لدى المجموعة نظام لوضع حدود االئتمان 
الخاص بهم. ويتم مراقبة الذمم المدينة القائمة على العميل بصورة   لعمالئها على أساس تقييم موسع على أساس العمالء وتاريخ الدفع 

منتظمة. ويتم تأمين معظم العمالء، حيثما أمكن، عن طريق االعتمادات المستندية الداخلية ووديعة التأمين النقدي والضمانات 
 المصرفية وضمانات التأمين. 

 
 الئتمان في تاريخ التقرير المالي: فيما يلي إجمالي الحد األقصى تلعرض المجموعة لمخاطر ا

 
 م 2019 م2020 

   الموجودات المالية
 159,881,870 186,049,994 ذمم مدينة تجارية

 19,903,331 5,348,616 موجودات متداولة أخرى )*(
 20,058,624 43,675,157 نقد لدى البنوك

 39,434 5,581 استثمارات قصيرة األجل
 ────────── ────────── 

 235,079,348 199,883,259 
 ══════════ ══════════ 
 

تشمل الموجودات المتداولة األخرى السلف للموظفين والذمم المدينة من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية )انظر   )*(
 (. 12اإليضاح 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -37

 
 )تتمة( االئتمانمخاطر  37-4

 
تستحق الذمم المدينة التجارية من العمالء الذين تم تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل الدخول في معامالت معهم. بينما يتم إيداع 

ذمم مدينة مضى موعدها أو انخفضت قيمتها من  النقد واالستثمارات قصيرة األجل لدى بنوك محلية ذات سمعة جيدة. ال توجد 
 جهات ذات عالقة 

 
 مخاطر السيولة  37-5

 
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة ارتباطاتها المتصلة باألدوات المالية. تنشأ 
مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة له. تتم مراقبة احتياجات السيولة على 

رة بالتأكد من توافر أموال كافية لتأدية أي التزامات مستقبلية حال نشوئها. ليس لدى المجموعة أي تركزات أساس منتظم وتقوم اإلدا
هامة على مخاطر السيولة. يمكن أن تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط سداد المطلوبات المالية، ومصادر االقتراض أو 

السائلة. فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية  االعتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات
م. المجموعة ال تحتفظ بموجودات مالية إلدارة مخاطر السيولة. ولهذا فإن هذه المخاطر لم 2020ديسمبر  31للمجموعة كما في 

 يتم أخذها باالعتبار عند تحليل االستحقاق.
 
 م 2020ديسمبر   31 

 
 أقل سنة أو 

أكثر من سنة  
  5واحدة إلى 

 اإلجمالي  سنوات  5أكثر من  سنوات 
     

     المطلوبات المالية غير المشتقة 
 602,983,333 - 314,316,968 288,666,365 االقتراضات 

 100,510,940 - - 100,510,940 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 45,420,181 12,329,670 22,801,194 10,289,317 التزامات اإليجار 

 49,906,584 12,476,952 29,943,952 7,485,988 مطلوبات مالية اخرى
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 406,952,610 367,062,114 24,806,314 798,821,038 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 م2019ديسمبر   31
 

 سنة أو أقل 

أكثر من سنة  
  5واحدة إلى 

 اإلجمالي  سنوات  5أكثر من  سنوات 
     

     المطلوبات المالية غير المشتقة 
 688,354,708 - 358,929,718 329,424,990 االقتراضات 

 97,374,542 - - 97,374,542 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 52,548,275 20,129,539 25,272,687 7,146,049 التزامات اإليجار 

 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 433,945,581 384,202,405 20,129,539 838,277,525 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 االستحقاقات بشكل جوهري مبكراً أو أن تختلف المبالغ بشكل جوهري.ليس من المتوقع أن تظهر التدفقات النقدية المدرجة في تحليل  
 



 لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

  )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(

49 

 
 إدارة رأس المال -38

 
يتمثل هدف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية بحيث  

يمكنها االستمرار في تقديم عوائد إلى المساهمين ومنافع للجهات المستفيدة األخرى والحفاظ على قاعدة رأسمال قوية لدعم التطور 
 المستديم ألعمالها.

 
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات 
في الظروف االقتصادية. للحفاظ على قاعدة رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين 

جديدة. كما تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، وهي صافي الدين والقروض والسلف التي أو إصدار أسهم  
تحمل فائدة بما في ذلك تكاليف التمويل المتعلقة بها والذمم الدائنة التجارية واألخرى ناقصا النقد واألرصدة لدى البنوك. يشير رأس 

 مبين في قائمة المركز المالي مضافا إليه صافي الدين.  المال إلى حقوق الملكية كما هو
 

 إن معدل الحركة في رأس المال كما يلي:
 م 2019 م2020 
   

 656,236,192 582,677,127 االقتراضات
 97,374,542 100,510,940 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 2,858,770 6,608,545 مطلوبات متداولة اخرى 
 ────────── ────────── 

 756,469,504 689,796,612 إجمالي الدين 
 ( 23,213,483) (45,455,272) نقد وما في حكمه

 ────────── ────────── 

 733,256,021 644,341,340 صافي الدين 
 ══════════ ══════════ 

   
 500,000,000 500,000,000 رأس المــال 

 84,220,419  86,237,989 االحتياطي النظامي
 (6,816,812) (6,816,812) اسهم الخزينة 

 153,974,608 172,571,815 أرباح مبقاه
 ────────── ────────── 

 731,378,215 751,992,992 صافي حقوق الملكية 
 ══════════ ══════════ 

   
 0.997 1.167 %  -معدل الحركة في رأس المال 

 ══════════ ══════════ 

 
 االحداث الالحقة بعد فترة التقارير -39

 
شركة " )شركة جذور لصناعة الورق  " المجموعة شركة تابعة    أسست  هـ(  1442جمادى االخرى    8)الموافق    2021يناير     21فى  

صناعة المناديل الورقية لتنفيذ مشروع توسعة مصنع للشركة األم  ٪100ذات مسئولية محدودة مملوكة لشخص واحد( مع ملكية 
 . برابغ الوادى الصناعى بمدينة الملك عبدهللا االقتصاديةفى 
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