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 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة سعودیة مساھمة(

 قائمة المركز المالي األولیة الموحدة
 ما لم یذكر غیر ذلك) بالریال السعودي(جمیع المبالغ 

 
 

 مارس ۳۱كما في      
  ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 )مراجعة ( )غیر مراجعة( إیضاح 
    

    الموجودات
    موجودات متداولة

 ٤۱٫۹۸۷٫٥٦۸ ۳۱٫٦۲۰٫۷۹۳  نقد وما یعادلھ
 ۱٦۷٫۹۱۷٫۳٦۲ ۲۰۷٫۰۳۹٫۹٤٦  ذمم مدینة

 ۱۷۰٫۹٥۸٫۷۲۳ ۱۹٤٫٥۰۹٫۲٤۷  مخزون
 ۱۰۱٫۸۳۱٫۰۲۲ ۹۲٫۸۱۱٫۲٦۱  مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ۷٫۷٦٥٫۳۰۹ ٥٫۰٥۸٫۷٦٦  مطلوب من أطراف ذات عالقة
  ٥۳۱٫۰٤۰٫۰۱۳ ٤۹۰٫٤٥۹٫۹۸٤ 
    

    موجودات غیر متداولة
 ٤٫۱۱۹٫۳٦٦ ٦٫۱۹٥٫۷٦٥  موجودات غیر ملموسة

 ۱٫۰٦۰٫۳۲۸٫٥٦۷ ۱٫۱۱۲٫۱٦۲٫۸٤٤  ممتلكات ومصنع ومعدات
  ۱٫۱۱۸٫۳٥۸٫٦۰۹ ۱٫۰٦٤٫٤٤۷٫۹۳۳ 

 ۱٫٥٥٤٫۹۰۷٫۹۱۷ ۱٫٦٤۹٫۳۹۸٫٦۲۲  مجموع الموجودات
    

    المطلوبات
    مطلوبات متداولة

 ۲۰۳٫٤۸۰٫٤۲۱ ۲۳۱٫۱۰٦٫۳۸٥ ۳ قروض قصیرة األجل
 ۱٥٤٫۹٦۲٫٤۲۲ ۱٥۸٫۷۱۳٫۲۲۸ ٤ الجزء المتداول من القروض طویلة األجل

 ۱٫۸٥۱٫۹۱٤ ۲٫۳٦۲٫۸۲٤  أوراق مالیة
 ٤۸٫٤۸۷٫۱۰۳ ٥۳٫۹۰۸٫۸۸۲  ذمم دائنة

 ۹۹۷٫۹۷۱ ۷۷٥٫۳۰۳  مطلوب ألطراف ذات عالقة
 ۲٤٫۱٥٤٫۹۸۰ ۳۲٫۷۸۹٫۸۲۲  ومطلوبات أخرىة مستحقمصاریف 

 ۳٫٤۷٦٫٥۸۸ ۲٫۲۸۲٫٤٦۲  زكاة مستحقة
  ٤۸۱٫۹۳۸٫۹۰٤ ٦۳۷٫٤۱۱٫۳۹۹ 

    مطلوبات غیر متداولة
 ٤٦۸٫۸۹۹٫۱۱۹ ٤۷۱٫۰۳۳٫۱٦٤ ٤ قروض طویلة األجل

 ۲۲٫٥۰۹٫۲۰۰ ۲٥٫۰۷۳٫٥۹٥  كافأة نھایة الخدمة للموظفینم
 -       ۲٦٥٫۸٤۰  مشتقات أدوات مالیة

  ٤۹٦٫۳۷۲٫٥۹۹ ٤۹۱٫٤۰۸٫۳۱۹ 
 ۹۲۸٫۸۱۹٫۷۱۸ ۹۷۸٫۳۱۱٫٥۰٥  مجموع المطلوبات

    
    لكیةحقوق الم

    حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة
 ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  المالرأس 

 ٥٤٫۱٦۷٫۷۳۲ ٥۸٫٦٦۷٫٦۲٤  إحتیاطي نظامي
 ۷۱٫۹۲۰٫٤٦۷ ۱۱۲٫٤۱۹٫٤۹۳  أرباح مبقاة

 ٦۲٦٫۰۸۸٫۱۹۹ ٦۷۱٫۰۸۷٫۱۱۷  مجموع حقوق المساھمین
 ۱٫٥٥٤٫۹۰۷٫۹۱۷ ۱٫٦٤۹٫۳۹۸٫٦۲۲  مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین

    
    ۷ لتزامات محتملة وتعھداتإ

  جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. ۱۷إلى  ۷تعتبر اإلیضاحات في الصفحات من 
   ________                                _________                    _________________ 

 مدیر الماليال    التنفیذي الرئیس المفوض اإلدارة مجلس عضو
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 األوسط لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق 
 )شركة سعودیة مساھمة(

 الموحدة قائمة الدخل األولیة
 ما لم یذكر غیر ذلك) بالریال السعودي(جمیع المبالغ 

 
 
 

 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. ۱۷إلى  ۷تعتبر اإلیضاحات في الصفحات من 
 
 
 

   ________                                _________                    _________________ 
 المالي مدیرال    التنفیذي الرئیس المفوض اإلدارة مجلس عضو

 

 مارس ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
  

 إیضاح
۲۰۱٦ 

 (غیر مراجعة)
۲۰۱٥ 

 (غیر مراجعة)
    

 ۱۸٤٫۷۰۷٫۲۸٤  ۱۷٦٫٥٤۰٫٤۳۷   المبیعات
 )۱۳۷٫٥٦٦٫۲٤۹( )۱۳۱٫۲۱۸٫۸۹٦(  تكلفة المبیعات
 ٤۷٫۱٤۱٫۰۳٥  ٤٥٫۳۲۱٫٥٤۱   إجمالي الربح

    
    مصاریف تشغیلیة:

 )۷٫٥۸۹٫۸۲٦( )۱۰٫۷۷٤٫٥۲۹(  بیع وتسویق
 )۱۱٫٤۰٥٫۸۰۱( )۱۳٫٤٦۸٫۳۹۸(  عمومیة وإداریة

 ۲۸٫۱٤٥٫٤۰۸  ۲۱٫۰۷۸٫٦۱٤   الدخل من العملیات
    

    أخرى إیرادات (مصاریف)
 )٦٫۰۲۷٫٥۳٥( )٥٫۸٦۳٫۱۰٦(  نفقات تمویل

 -       )۳٤۹٫٥۲۲(  أجنبیة عملة خسارة صرف
 ربح القیمة العادلة من أدوات مالیة 

 صافي  – مشتقة  
 

 ۳۷۸٫۳۳۸  ۹۲۰٫۳۱۰ 
 ۷۲٤٫٤۲۱  )۱٫٦٤۹٫۲٥۰(  صافي  – أخرى

 ۲۳٫۷٦۲٫٦۰٤  ۱۳٫٥۹٥٫۰۷٤   الدخل قبل الزكاة
 )٥٦۱٫۳٥٤( )٥۱۲٫٦۰٦(  زكاة 

 ۲۳٫۲۰۱٫۲٥۰  ۱۳٫۰۸۲٫٤٦۸   صافي الدخل للفترة
 

 ربحیة السھم:
 
٥   

 ۰٫٥٦  ۰٫٤۲   الدخل من العملیات
 ۰٫٤٦  ۰٫۲٦   صافي الدخل للفترة

 ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰   القائمة األسھم المتوسط المرجح لعدد
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 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )سعودیة مساھمةشركة (

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة
 ما لم یذكر غیر ذلك) بالریال السعودي(جمیع المبالغ 

 
 

 مارس ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في                
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 مراجعة )( )غیر مراجعة( 

   التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۲۳٫۷٦۲٫٦۰٤  ۱۳٫٥۹٥٫۰۷٤  قبل الزكاة سنةالدخل لل

   تعدیالت لبنود غیر نقدیة
 ۲۳٫۷۹۷٫٤۱٥  ۲۲٫۸۹۱٫۳۳۹  وإطفاء إستھالك

 ٦٫۰۲۷٫٥۳٥  ٥٫۸٦۳٫۱۰٦  نفقات تمویل
 )۷۳٫٤۹۳( )۱۲٫۰۸۸( من بیع ممتلكات ومعداتربح 
 )۲٫٤۲٥٫٦۰٥( )٤۳۳٫٥۸۱( ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھامخصص  عكس

 ۸۲۱٫۳٥۸  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  بطيء الحركةمخصص مخزون 
 ۱٫۱۳۲٫۸۷۰  ۱٫۱٦۳٫۲۲۱  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

 -       ۳٤۹٫٥۲۲  خسارة القیمة العادلة من مشتقات أدوات مالیة
   س المال العاملأتغیرات في ر

 ۳۲٫۲۰۷٫٤۸۰  )۲۷٫۷۸۳٫۲۷۲( ذمم مدینة
 )۳٥٫۲۳۱٫۷۹۲( ۳٫۷۸۹٫٦۱٤  مخزون

 )۷٫۷۳۳٫۱۰٦( ۸٫٤۰۰٫٤۱٦  مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىمصاریف 
 )۱٫۰۱٥٫۳٦۷( ٦٥٤٫٤۷۸  مطلوب من أطراف ذات عالقة

 ۸٫۱۰۱٫۱٥۸  ۷٫۰۹۰٫۰۱۱  ذمم دائنة
 ۱۲٫۳۳۲  ٤٤۹٫۱۳۸  مطلوب ألطراف ذات عالقة

 )۲٫۷۷٤٫۰٥۲( ۳٫٦۳۹٫٤٦۲  مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
  ٤۰٫٦٥٦٫٤٤۰  ٤٦٫٦۰۹٫۳۳۷ 

 )۱۱٫٦٦٦٫٤۲۹( )۱۰٫٦۳٤٫٥۲۲( تمویل مدفوعةنفقات 
 )۹۳٫۸٥٦( )٥۳۲٫٤٥۹( ةمكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوع

 ۳٤٫۸٤۹٫۰٥۲  ۲۹٫٤۸۹٫٤٥۹  صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة
   

   التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة
 )٥۸٫٥۷۳٫٤۲۲( )٦۲٫۳۷٦٫۱٤۹( ومعدات وموجودات غیر ملموسة مصنعشراء ممتلكات و

 ۹٦٫٦٥۸  ۱۲٫۰۹۱  متحصالت من بیع ممتلكات ومعدات
 )٥۸٫٤۷٦٫۷٦٤( )٦۲٫۳٦٤٫۰٥۸( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثماریة

   
   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 )۱۲٥٫۳٦۰٫۳۸۸( ۲۱٫٦٥۹٫۸٤۰  مالیةصافي التغیر في قروض قصیرة األجل وأوراق 
 ۱۸٥٫٥٦۱٫۰۰۰  ۱٤۷٫۰۳۹٫۰۰۰  متحصالت من قروض طویلة األجل

 )۳۲٫۲۹۱٫٦۸۲( )۱۳٤٫۲۰۹٫۰۰۰( سداد قروض طویلة األجل
 ۲۷٫۹۰۸٫۹۳۰  ۳٤٫٤۸۹٫۸٤۰  األنشطة التمویلیةناتج عن صافي النقد ال

   
 ٤٫۲۸۱٫۲۱۸  ۱٫٦۱٥٫۲٤۱  صافي التغیر في النقد وما یعادلھ

 ۳۷٫۷۰٦٫۳٥۰  ۳۰٫۰۰٥٫٥٥۲  نقد وما یعادلھ في بدایة الفترة
 ٤۱٫۹۸۷٫٥٦۸  ۳۱٫٦۲۰٫۷۹۳  نقد وما یعادلھ في نھایة الفترة

   
   معلومات إلحاقیة لمعامالت غیر نقدیة

 ۳۲۰٫٥۹۱  ٥٥۸٫۲۱۷  عداتمممتلكات ومصنع وعلى تمویل مرسملة نفقات 
   
   

 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. ۱۷إلى  ۷تعتبر اإلیضاحات في الصفحات من 
 

   ________                                _________                    _________________ 
  المالي مدیرال    التنفیذي الرئیس المفوض اإلدارة مجلس عضو
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 األوسط لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق 
 (شركة سعودیة مساھمة)

 قائمة التغیرات في حقوق المساھمین األولیة الموحدة
 ما لم یذكر غیر ذلك) بالریال السعودي(جمیع المبالغ 

 
  

 المجموع أرباح مبقاة طي نظامياإحتی رأس المال إیضاح 

      
 ٦٥۸٫۰۰٤٫٦٤۹  ۱۰۰٫٦٤٥٫۲۷۲  ٥۷٫۳٥۹٫۳۷۷ ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  (مراجعة) ۲۰۱٦ینایر  ۱
      

 ۱۳٫۰۸۲٫٤٦۸  ۱۳٫۰۸۲٫٤٦۸  - -  فترةصافي الدخل لل
 - )۱٫۳۰۸٫۲٤۷( ۱٫۳۰۸٫۲٤۷ -  المحول إلى اإلحتیاطي النظامي

 ٦۷۱٫۰۸۷٫۱۱۷  ۱۱۲٫٤۱۹٫٤۹۳  ٥۸٫٦٦۷٫٦۲٤ ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  (غیر مراجعة) ۲۰۱٦ مارس ۳۱

      
 ٦۰۲٫۸۸٦٫۹٤۹  ٥۱٫۰۳۹٫۳٤۲  ٥۱٫۸٤۷٫٦۰۷ ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  (مراجعة) ۲۰۱٥ینایر  ۱

 ۲۳٫۲۰۱٫۲٥۰  ۲۳٫۲۰۱٫۲٥۰  - -  فترةصافي الدخل لل
 - )۲٫۳۲۰٫۱۲٥( ۲٫۳۲۰٫۱۲٥ -  المحول إلى اإلحتیاطي النظامي

 ٦۲٦٫۰۸۸٫۱۹۹  ۷۱٫۹۲۰٫٤٦۷  ٥٤٫۱٦۷٫۷۳۲ ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  (مراجعة) ۲۰۱٥ مارس ۳۱

 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. ۱۷إلى  ۷تعتبر اإلیضاحات في الصفحات من 
 

 
   ________                                _________                    _________________ 

 المالي مدیرال    التنفیذي الرئیس المفوض اإلدارة مجلس عضو
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 األوسط لصناعة وإنتاج الورقشركة الشرق 

 (شركة سعودية مساهمة)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 )غير مراجعة( 6132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعودي)جميع المبالغ 

 

 

  معلومات عامة - 3

 

"( "المجموعة ين)"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمع وإنتاج الورقشركة الشرق األوسط لصناعة عمل ت

، 21434، جدة 32.13قر المسجل للشركة هو ص.ب بيع الكرتون والورق الصناعي. المتاج وإنفي 

 المقر الرئيسي لنشاط الشركة في مدينة جدة. المملكة العربية السعودية.

 

( بموجب 2111 ديسمبر 31هـ )1421رجب  3في لها تسجيكانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة تم 

 صادر في مدينة جدة. 4131131516السجل التجاري رقم 

 

سعودية تحويل الوضع النظامي للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة  تم 2112خالل سنة 

 بموجب القرار. وافقت وزارة التجارة على تحويل الشركة إلى شركة سعودية مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة

 (. 2112يناير  4هـ )1433صفر  14يخ وتار 44الوزاري رقم 

 

ـ )1436جمادى األولى  25هيئة سوق المال على طلب الطرح العام األولي للشركة في  توافق مارس  16ه

 (.2115مايو  3هـ )1436رجب  14تم تحويل الشركة إلى شركة سعودية مساهمة في  .(2115

 

 :لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية 

 

  

 نسبة الملكية )بالمائة( الرئيسي النشاط التجاري بلد التأسيس إسم الشركة التابعة

   6132 6139 

 اتالمخلفشركة تجميع وتدوير 

 )واسكو(المحدودة   

 

 المملكة العربية السعودية

 لنفايات بيع بالجملة والتجزئة

 والبالستيك الورق والكرتون

 مباشر 93

 غير مباشر 1

 مباشر 7.

 غير مباشر 3

     

 

  شركات اإلنجازات

 المتخصصة المحدودة  

 

 

 المملكة العربية السعودية

 لمنتجات بيع بالجملة والتجزئة

 والبالستيك الورق والكرتون

 المستخدمة

 مباشر 93

 غير مباشر 1

 مباشر 7.

 غير مباشر 3

 

 .2116 أبريل 21تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  
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 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 (شركة سعودية مساهمة)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 )غير مراجعة( 6132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعودي)جميع المبالغ 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 

ق هذه القوائم المالية األولية الموحدة. تم تطبيتتلخص أدناه السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه  

 السياسات بطريقة منتظمة لجميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 أسس اإلعداد 6-3 

 

المرفقة على أساس التكلفة التاريخية ووفقاً لمبدأ اإلستحقاق المحاسبي،  أعدت القوائم المالية األولية الموحدة 

 المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.وطبقاً للمعايير 

 

يار فحص وطبقاً لمع 2116مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في أعدت القوائم المالية األولية الموحدة  

لمجمعة، والتي االهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على أساس الفترات التقارير المالية األولية الصادر عن 

تعتبر كل فترة جزءاً ال يتجزأ من السنة المالية. وبناءاً عليه، فإن اإليرادات واألرباح والمصاريف والخسائر 

الخاصة بالفترة تعد محققة خالل الفترة. تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة على جميع التعديالت، التي يتكون 

تكررة، التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لعرض عادل لقوائم المركز المالي معظمها من المستحقات العادية الم

حيحا للنتائج الثالثة أشهر مؤشرا ص لفترةقد ال تمثل النتائج األولية للعمليات  .ونتائج األعمال والتدفقات النقدية

. ال تشمل القوائم المالية األولية الموحدة جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة في السنوية لعمليات الشركة

القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ مع القوائم المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2115ديسمبر  31

 

 تقديرات وافتراضات محاسبية هامة 6-6
 

وائم المالية األولية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر يتطلب إعداد الق
على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها، واإلفصاح عن الموجودات وااللتزامات المحتملة كما في 

يرات و رة المالية. يتم تقييم التقدتاريخ القوائم المالية، و كذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفت
االفتراضات بشكل مستمر و هي مبنية على خبرة سابقة و عوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية 
و التي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم المجموعة بتقديرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، 

الفعلية. تمت مناقشة أدناه التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر التالية التي قد نادرا ما تتساوى مع النتائج 
 ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:
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 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 (شركة سعودية مساهمة)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 )غير مراجعة( 6132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعودي)جميع المبالغ 

 

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 

 )تتمة( تقديرات وافتراضات محاسبية هامة 6-6
 

 مشكوك في تحصيلهامخصص ديون  (أ) 

 

يتم تكوين مخصص إلنخفاض قيمة الذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن المجموعة لن تستطيع 

للذمم المدينة. تخصص المجموعة مبلغاً لحسابات الذمم تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية 

وتعيد تقييم الرصيد الختامي في تاريخ كل تقرير مالي المدينة المشكوك في تحصيلها وذلك على أساس شهري 

ل للذمم المدينة من كل عميل حالة بحالة وتقوم بتعديل الرصيد صبناًء على عمر الذمم المدينة والتحليل المف

  الختامي للمخصص وفقاً لذلك.

 

 مخصص مخزون متقادم (ب)

 

يتم الحفاظ على مخصص المخزون بطيء الحركة عند مستوى يعد كافياً لتغطية الخسائر المحتملة في المخزون. 

تخصص المجموعة مبلغاً للمخزون المتقادم وبطيء الحركة على أساس شهري وتعيد تقييم الرصيد الختامي 

 ها الفني.قوري للمخزون الذي يتواله فريفي تاريخ كل تقرير مالي بناًء على نتيجة العد الفعلي ونتيجة الكشف الد

ولذلك فإن مبلغ وتوقيت المصاريف المقيدة ألي فترة سيكون مختلفاً بناًء على األحكام أو التقديرات التي تم القيام 

 بها.

 

 والمعدات المصنعاألعمار اإلنتاجية للممتلكات و (ج)

 

ر والمعدات لحساب اإلستهالك. يتم تحديد هذا التقديمصنع تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات وال

ة واألعمار القيمة المتبقي فحصبنوياً تقوم اإلدارة سالمتوقع للموجودات أو البلى الطبيعي.  خدامبعد مراعاة اإلست

لتقديرات ا رسوم اإلستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن سويةتم تتاإلنتاجية و

 السابقة.

 

، قامت المجموعة بفحص وتعديل األعمار اإلنتاجية للممتلكات 2116مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في خالل 

لألعمار اإلنتاجية  .-2. أنظر اإليضاح رقم 2115والمصنع والمعدات بعد اإلصالح الرئيسي الذي تم خالل سنة 

األصلية والمعدلة. ولو لم يكن هناك تعديل في األعمار اإلنتاجية، لكان إستهالك فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 491479143أقل بمبلغ  2116مارس  31أعلى ولكان صافي الدخل للفترة المنتهية في  2116مارس  31

 لاير سعودي.
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 ج الورقشركة الشرق األوسط لصناعة وإنتا

 (شركة سعودية مساهمة)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 )غير مراجعة( 6132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعودي)جميع المبالغ 

 

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 

 إستثمارات 6-1

 

 شركات تابعة )أ(

الشركات التابعة هي تلك المنشآت التي لدى المجموعة القدرة على توجيه سياستها المالية والتشغيلية للحصول 

على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من نصف عدد األسهم التي لها حق التصويت. 

لها، التصويت حالياً أو التي يمكن تحوي يتم األخذ بعين االعتبار وجود وتأثير األسهم المتوقعة التي لها حق

وذلك عند تقييم ما إذا كانت المجموعة تسيطر على منشأة أخرى. يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ 

 إنتقال السيطرة للمجموعة، كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة.

 

على أساس راء لشالشركات التابعة. يتم تحديد تكلفة اشراء عملية يتم إستخدام طريقة الشراء المحاسبية لقيد 

، شراءلالقيمة العادلة للموجودات المقدمة، أو المطلوبات التي تم تكبدها أو تلك التي يتم تحملها كما في تاريخ ا

 لحصة العادلة القيمة عن لشراءا تكلفة في الزيادة قيد يتم .لشراءباإلضافة إلى التكاليف المباشرة المرتبطة با

 تابعة شركاتشراء  من الناتجة الشهرة .كشهرة شتراهالم للتحديد القابلة الموجودات صافي في المجموعة

 سنوياً  الشهرة إختبار يتم .المرفقة المالي المركز قائمة في "الملموسة غير الموجودات" بند ضمن قيدها يتم

 .وجدت إن القيمة، في اإلنخفاض خسائر خصم بعد بالتكلفة قيدها ويتم قيمتها في إنخفاض وجود من للتحقق

 

 عامالتفي مغير المحققة الناتجة عن تلك المعامالت أو الخسائر يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح 

مع السياسات ق وافبين شركات المجموعة. يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتت

 المحاسبية المعتمدة من المجموعة.

 

 التقارير القطاعية 6-0

 قطاع األعمال (أ)

 التي:أو المنشآت قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات 

 إيرادات. حققتعمل في أنشطة ت 

  تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر

 وتقييم األداء.

 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 

 

 )ب( القطاع الجغرافي

التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات في أو المنشآت القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات 

   بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
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 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 (شركة سعودية مساهمة)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 )غير مراجعة( 6132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعودي)جميع المبالغ 

 

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 
 تحويل العمالت األجنبية 6-9
 

 )أ( العملة الرئيسية
 يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريـال السعودي وهو عملة عرض القوائم المالية للمجموعة.

 
 )ب( معامالت وأرصدة

يخ ريتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي بأسعـار الصـرف السائدة في توا
تلك المعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وكذلك تلك الناتجة 
عــــــن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعملـــــة األجنبية، في نهاية السنة على أساس أسعار 

 . األولية الموحدة صرف العمالت السائدة ضمن قائمة الدخل
 

 شركات المجموعة )ج(
العملة الوظيفية وعملة العرض للشركات التابعة هي اللاير السعودي. لذلك، ليس لدى المجموعة أي 

 .لكيةإحتياطي تحويل عمالت كمكون مستقل في حقوق الم
 
 نقد وما يعادله 6-2
 

السيولة  وعاليةيتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق ولدى البنوك وإستثمارات أخرى قصيرة األجل 
 فترات إستحقاقها ثالثة شهور أو أقل من تاريخ الشراء.

 
 ذمم مدينة 6-3
 

تدرج الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصاً مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم تكوين 
ن م مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن المجموعة

تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. يتم قيد هذه المخصصات في قائمة 
وتظهر تحت بند "مصاريف عمومية وإدارية". عندما تكون الذمم المدينة غير قابلة األولية الموحدة الدخل 

قت الحق أي مبالغ تسترد في وللتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقيد 
 .األولية الموحدة لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على "مصاريف عمومية وإدارية " في قائمة الدخل

 
 مخزون 6-1
 

المتوسط يقة بطريقيد المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لإلسترداد، أيهما أقل. تحدد التكلفة 
ير غ نتاجتكلفة المواد األولية والعمالة ومصاريف اإلتامة الصنع تكلفة المنتجات تتضمن المرجح. 
فة ناقصاً يتم تقييم المستودعات وقطع الغيار بالتكل .يتم تقييم المخزون الذي في الطريق بالتكلفةالمباشرة. 

 .أو متقادمة مخصص بضاعة بطيئة الحركةأي 
 

تكمال األعمال العادية بعد خصم تكاليف اس طورفي التقديري هو سعر البيع  تحقيقصافي القيمة القابلة لل
 العملية ومصاريف البيع.
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 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 (شركة سعودية مساهمة)

 الموحدة  حات حول القوائم المالية األوليةإيضا

 )غير مراجعة( 6132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ما لم يذكر غير ذلك( السعوديباللاير )جميع المبالغ 

 

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 

 ومعدات مصنعممتلكات و 2-9

والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات المتراكمة ما عدا إنشاءات تحت التنفيذ  مصنعتدرج الممتلكات و

طريقة باألولية الموحدة حيث تدرج بالتكلفة. ال يتم إستهالك األراضي. يحمل االستهالك على قائمة الدخل 

اجية إلنتالقسط الثابت لتوزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة على قيمها المتبقية على مدى األعمار ا

 التقديرية التالية:

 

 عدد السنوات 

 ()مستخدمة مسبقا  

 عدد السنوات

 )معدلة(

   
 33 - 6 33 - 6 مباني وكبائن متنقلة

 13 – 2 21 – 5 آليات ومعدات
 21 – 5 21 – 5 أثاث وتجهيزات

 5 – 4 5 – 4 سيارات

 

 لالمتحصالت مع القيم الدفترية وتقيد في قائمة الدختحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة 

 .األولية الموحدة

 

تقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي التقديري لألصل 

عند تكبدها. تتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم األولية الموحدة في قائمة الدخل 

 ستبعاد األصل الذي تم استبداله.ا

 

 وجودات غير ملموسةم  31 -6

وجودات غير الملموسة بالتكلفة بدون اإلطفاء المتراكم. تتم رسملة تكاليف شراء الموجودات غير المقيد ت

الملموسة ذات الفوائد المستقبلية التي يمكن تحديدها ويتم إطفاؤها بإستخدام طريقة القسط الثابت خالل 

األعمار اإلنتاجية للموجودات. تتكون الموجودات غير الملموسة للشركة من برامج وتكلفة تطوير نظام 

 تخطيط موارد المشاريع ويتم إطفاؤها خالل خمس سنوات من تاريخ التنفيذ.

 

 شتقات األدوات الماليةم  33 -6

قيد مشتقات األدوات المالية التي تمثل بشكل رئيسي مقايضة أسعار الفائدة إبتداًء بالتكلفة ويعاد قياسها إلى ت

لتي القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية اتغيرات القيمة العادلة في تواريخ تقارير مالية الحقة. يتم قيد 

لبية القيم العادلة اإليجابية والستقيد حال نشوئها وحدة األولية الموال تتأهل لحساب التحوط في قائمة الدخل 

 الموحدة.األولية الناتجة ضمن الموجودات والمطلوبات على التوالي في قائمة المركزالمالي 
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 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 (شركة سعودية مساهمة)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 

 )غير مراجعة( 6132مارس  13أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

 ما لم يذكر غير ذلك( باللاير السعودي)جميع المبالغ 

 

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة - 6

 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 6-36

الموجودات غير المالية لمعرفة اإلنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في  فحصتم ي

الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض 

يمة العادلة سترداد وهي القفي القيمة، بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لال

لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير اإلنخفاض، يتم تجميع الموجودات 

تتم  للنقد(. حققةعند أدنى مستوى لها حيث توجد تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل مستقل )وحدات م

دات غير الملموسة )الشهرة(، التي سبق أن حدث إنخفاض مراجعة الموجودات غير المالية، بخالف الموجو

في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اإلنخفاض، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما تم الحقاً عكس 

خسارة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد إلى التقدير 

لقابلة لالسترداد، على أن ال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي المعدل لقيمتها ا

تم تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد في السنوات 

. ال دةاألولية الموح قائمة الدخلالسابقة. يتم إثبات عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة فوراً كإيرادات في 

 يتم عكس خسارة اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة )الشهرة(.

 

 قروض 6-31

المتكبدة ويتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة بعد طرح تكاليف المعاملة والرسم المدفوع مقدماً 

شراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة لعند اإلقتراض. تتم رسملة تكاليف القروض التي تعود مباشرة 

 .األولية الموحدة كجزء من تلك الموجودات. يتم تحميل تكاليف القروض األخرى على قائمة الدخل

 

 ذمم دائنة ومستحقات 6-30

لوب سدادها في المستقبل مقابل البضائع والخدمات المستلمة، سواء تقيد المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المط 

 صدرت أم لم تصدر بها فواتير إلى المجموعة.

 

 مخصصات 6-39

يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام حالي نظامي أو ضمني ناتج عن حدث سابق، 

 المبلغ بطريقة يمكن االعتماد عليها. وهناك إحتمال نشوء حاجة لتسوية اإللتزام، ومن الممكن تقدير

 

 الزكاة  6-32

يحمل مخصص الزكاة للشركة تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"(. 

ألولية ا الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية على قائمة الدخلملكية الشركة في والزكاة المتعلقة ب

ذه الربوط النهائية، إن وجدت، عند تحديد هعند اإلنتهاء من المبالغ اإلضافية التي تستحق قيد تم ي. الموحدة

 المبالغ.

 

تقوم الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية بإقتطاع ضرائب لبعض المعامالت مع أطراف 

 الدخل السعودي.متطلبات نظام ضريبة فقا لغير مقيمة في المملكة العربية السعودية و
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 )تتمة( المحاسبية الهامةملخص السياسات  - 6

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  6-33

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط أنظمة العمل والعمال في المملكة العربية 

. يتم حساب مبلغ اإللتزام كقيمة حالية األولية الموحدة السعودية من قبل الشركة ويحمل على قائمة الدخل

المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم  مكافآتلل

حساب المبالغ المسددة عند نهاية الخدمة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات 

 خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.

 

 يراداتاإل 6-31

ل المخاطر . يتم إثبات مبيعات التصدير عند نقالمبيعات المحلية عند إستالم وقبول العمالء للمنتجاتيتم إثبات 

 الخصومات وبعدطرح يتم قيد اإليرادات بعد  بناًء على شروط شحن متفق عليهاوالمنافع إلى العمالء. 

 إستبعاد المبيعات ضمن المجموعة.

 

 وتسويق ومصاريف عمومية وإداريةمصاريف بيع  6-39

تشتمل مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

التي ال تكون على وجه التحديد جزًء من تكلفة اإليرادات وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. توزع 

 هذه التكاليف على أساس ثابت.

 

 عقود إيجار تشغيلية 6-61

 المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة اإليجار. اإليجار يتم تحميل مصاريف 

 

 إعادة تصنيف 6-63

توافق تل 2115في القوائم المالية األولية الموحدة المقارنة لعام بعض البنود تصنيف أعيد لعرض أفضل، 

 .2116مع عرض 

 

 قصيرة األجلقروض  - 1

 األجل قصيرة لدى المجموعة تسهيالت إئتمانية قصيرة األجل من بنوك تجارية تتكون من قروض 

وضمانات. تحمل هذه القروض نفقات تمويل على أساس المعدالت السائدة في السوق وهي مضمونة 

 من المجموعةبسندات ألمر وضمانات من مساهمين. تتضمن هذه التسهيالت تعهدات مالية معينة تتطلب 

 الحفاظ على مستوى معين من النسب الحالية ونسب الزيادة. المجموعة ملتزمة بتطبيق هذه التعهدات.
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 قروض طويلة األجل - 0
  مارس 13        

  2115           6132        إيضاح 

 عة(ج)مرا )غير مراجعة(  

 قرض صندوق التنمية الصناعية المبلغ األصلي ل

 السعودي )الصندوق(  

 

 )أ(

 

 39163916111 

 

 14391119111 

 44497519111  01063936111  )ب( قروض بنوك تجارية المبلغ األصلي ل

 (.945...79) (163906211)  ناقصاً: نفقات تمويل مؤجلة

   26963026196  62394619541 

 (1549.629422) (39163316661)  الجزء المتداول المدرج تحت المطلوبات المتداولة

   03361116320  46494..911. 

 

 255مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ قرض وقعت الشركة على إتفاقية  2112)أ( في عام 

. تمت اإلستفادة من القرض بشكل كامل شركةمليون ريـال سعودي وذلك لتمويل جزئي إلنشاء مرافق ال

سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية تنتهي في ستحق . ي2115 مارس 31إعتباراً من 

 .2117 لعام نوفمبرشهر 

 

، وقعت الشركة على إتفاقية قرض إضافي مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 2113خالل سنة 

دي مليون ريـال سعو 6293، تمت اإلستفادة بمبلغ لتمويل إنشاء مرافق التصنيع مليون ريـال سعودي 12497

. يستحق مليون لاير سعودي( 4493: 2115مارس  31) 2116 مارس 31من هذا القرض إعتباراً من 

 .2121 بريلأحتى شهر القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية سداد 

 

خالل فترات القروض ذات يتم إطفاء هذه الرسوم  .م دفعة مقدمة في وقت إستالم القرضوتم خصم رس

 رسم متابعة يجب سداده على أساس دوري. الصلة. تحمل القروض

 

دات ومع مصنعبموجب أحكام إتفاقية القرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يتم رهن ممتلكات و

 الشركة كضمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي.

 

اًء على بن القروض نفقات تمويلهذه بنوك تجارية. تحمل  ن)ب( حصلت المجموعة على تسهيالت إئتمانية م

 بالنسبة لبنك .مضمونة بموجب سندات ألمر وضمانات من مساهمين تسهيالتأسعار السوق السائدة. هذه ال

 ومعدات الشركة.  مصنعرهن من الدرجة الثانية على ممتلكات وتجاري القرض مضمون ب

 

 سم دفعة مقدمة في وقت إستالم قرض من بنك تجاري والذي تم إطفاؤه خالل فترة القرض. رتم خصم 

 

تتضمن القروض والتسهيالت أعاله تعهدات مالية معينة تتطلب من المجموعة الحفاظ على مستوى معين من 

ديون هذه. دات التطبيق تعهبالنسب الحالية ونسب الزيادة وقيود معينة على توزيع األرباح. المجموعة ملتزمة 

  . 2122يستحق سداد القرض حتى سنة  .والقروض مقومة بعملة اللاير السعودي
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 )غير مراجعة( 6132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 بحية السهمر - 9

 

بقسمة دخل العمليات  2115و 2116مارس  31تم حساب ربحية السهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  وصافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل هذه الفترة.

 

 معلومات عن القطاعات - 2
 

تعمل المجموعة بشكل رئيسي في قطاعين من النشاط. يتمثل نشاط القطاع األول في صناعة الكرتون 

والورق )قطاع التصنيع( بينما يتمثل نشاط القطاع اآلخر في البيع بالجملة والتجزئة لنفايات الورق 

ين من هذين القطاعوالكرتون والبالستيك )قطاع التجارة(. فيما يلي معلومات مالية مختارة ومصنفة تحت 

 على النحو التالي:األعمال 
 

 المجموع اإلستبعادات قطاع التجارة قطاع التصنيع 

  6132 مارس 13كما في 

  )غير مراجعة(

    

 3620961916266  (9662636966) 39161916113 3691162636221 مجموع الموجودات

     

  6139 مارس 13كما في 

  مراجعة(غير )

    

 3699069136933  (31360366333) 31963336961 3696366266912 الموجوداتمجموع 
     

الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 
  6132مارس  13

 )غير مراجعة(

 
 

   

 33269016013  (5297679462) 6194139556 1679.149743 مبيعات
 0961636903  3.59722  791459364 3797419455 إجمالي الربح

 6661936119  - 294719164 2191219271 وإطفاء إستهالك
 3161166021  (139673. ) 139673. 1391429464 صافي الدخل

     
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  6139مارس  13
 )غير مراجعة(

    

 14497179244  (3.91119153) 739.359222 14.97439215 مبيعات
 4791419135  (2961392.1) .11944.9.6 3.92.49357 إجمالي الربح

 2397.79415  - 2977.9134 2191149277 إستهالك
  2392119251  (4914.9541) 4914.9541 2392119251 صافي الدخل

 52977، فقد حقق قطاع التجارة مبيعات بمبلغ 2116 مارس 31في ة الثالثة أشهر المنتهي ةخالل فتر

 (مليون ريـال سعودي 3.911: 2115 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةمليون ريـال سعودي )فتر

 لقطاع التصنيع. 
 

حققت المجموعة مبيعات في السوق المحلي واألسواق األجنبية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. 

ريـال مليون  72941بلغت مبيعات التصدير  2116 مارس 31في ة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهي

  .(مليون لاير سعودي 4493:  2115 مارس 31في  ة)فترة الثالثة أشهر المنتهيسعودي 
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 إلتزامات محتملة وتعهدات - 3

 
مليون ريـال  15قائمة بمبلغ إئتمان خطابات المجموعة  لدى كان، 2116 مارس 31كما في  (0)

مليون  696مليون ريـال سعودي( وخطابات ضمان بمبلغ  7193: 2115 مارس 31سعودي )
 .عمالفي الطور العادي لأل تمليون ريـال سعودي( صدر 691: 2115 مارس 31ريـال سعودي )

 
 مارس 31المالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة ولم يتم تكبدها حتى الرأسمالية بلغت النفقات  (2)

 مليون ريـال سعودي(. 3194: 2115 مارس 31)مليون ريـال سعودي  3192تقريباً  2116
 

، صادرت الهيئة العامة للمياه قطعة أرض ومرافق أخرى كانت ملكاً للشركة 2114خالل سنة  (3)
مليون ريـال سعودي. إعترضت الشركة على التعويض  .249تعويضاً بمبلغ عليها وعرضت 

، 2111سنة  خالليساوي القيمة العادلة لقطعة األرض. يعتقد أنه بمبلغ بمطالبة وطالبت المقدم 
مليون ريـال سعودي والذي  4192على حكم قضائي يقضي بأن تدفع الهيئة مبلغ حصلت الشركة 

 ستمرت الشركة في متابعة القضية لدى المحاكم.وإإعترضت عليه الهيئة. 
 

مسؤولين في عدة ، تم إجراء تقييم جديد من قبل لجنة مؤلفة من 2115المنتهية في  لسنةاخالل 
مليون  133تقريباً بمبلغ ومرافق أخرى الحكومة. إستكملت اللجنة التقييم وحددت قيمة األرض 

تتوقع و . تنتظر الشركة حالياً الهيئة العامة للمياه إلستكمال موافقتها على هذا التقييمريـال سعودي
 .2116خالل سنة  أن تحصل على التعويض وفقاً لذلك


