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 المراجعة   غير  الموحدة الموجزة األولية  المالية القوائم

 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين   أشهر  والتسعة الثالثة لفترتي
 

 الصفحة المحتويات  جدول

  

 1 الموحدة الموجزة  األولية المالية القوائم  حول المستقل  المراجع فحص تقرير

  

 2  الموحدة الموجزة  األولية المالي المركز قائمة

  

 3 (مراجعة)غير  الموحدة  الموجزة  األولية اآلخر الشامل والدخل الخسارة   أو الربح قائمة

  

 4 (مراجعة)غير  الموحدة   الموجزة  األولية الملكية حقوق في التغيرات قائمة

  

 5 (مراجعة)غير  الموحدة الموجزة  األولية النقدية  التدفقات قائمة

  

 22 ـــ 6  الموحدة   الموجزة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
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 الشركة   معلومات -1
 

ــناعة وإنتاج الورق )"   تعمل ــط لصـ ــرق األوسـ ــركة الشـ ــركاتها التابعة )مجتمعين   مبكوشـ ــركة األم"( وشـ " أو "الشـ
هي شـركة مسـاهمة سـعودية تأسـسـت وتعمل في  مبكو شـركة .الصـناعي والورق  الكرتون  وبيع  إنتاج في"المجموعة"(  

 المملكة العربية السعودية.
 

 م(.2000  سبتمبر 30هــ )الموافق  1421  رجب 3  بتاريخ 4030131516 رقم   التجاري  سجلها على  الشركة  حصلت
 .مقفلة ـسعودية  مـساهمة  ـشركة  إلى  محدودة  مـسئوليه  ذات ـشركة من للـشركة  القانوني الوـضع  تحويل  تم م،  2012 خالل
  بتاريخ  44  رقم   الوزاري  القرار  بموجب مقفلة  ســعودية مســاهمة شــركة  إلى  الشــركة  تحويل على  التجارة   وزارة   وافقت
ــ )الموافق  1433  صـفر 14   العام طرحها في  الشـركة  طلب على  المالية  السـوق  هيئة  وافقت وقد م(.2012  يناير 8هــــ

ــ )الموافق  1436 األولى  جمادى 25  بتاريخ األولي   مســاهمة  شــركة  إلى الشــركة  تحويل  تم  م(.2015 مارس 16هـــــ
 م(.2015 مايو 3هـ )الموافق  1436  رجب 14  بتاريخ  سعودية

 
 :الموحدة   الموجزة  االولية  المالية  القوائم   هذه  في المالية معلوماتها  أدرجت  التي  التابعة  الشركات  يلي فيما

 

 
ل    کةرلشا  دأتبم،  2018  لخال دودة    %3إجراءات تحوـي ات المـح دوير المخلـف ة تجميع وـت ل من شـــــرـك ــة ـك من حصـــ
اكو"(    المحدودة   المتخصـصـة  اإلنجازات  وـشركة"(  واـسكو)" االنتهاء من تحويل حصـة   وتم  .الـشركة إلى كليهما في)"ـس

ــاكو"(   ــركة اإلنجازات المتخصــصــة المحدودة )"س ــبةش ــركة في% 3  بنس ــكو)"  المخلفات  وتدوير  تجميع ش   إلى "(  واس
  المخلفات   وتدوير  تجميع ـشركة  حـصة  لتحويل  التنفيذ  قيد  القانونية  اإلجراءات  تزال ال  ذلك،  ومع م.2018  خالل  الـشركة
  إـصدار  تاريخ  حتى  الـشركة إلى)"ـساكو"(    المحدودة   المتخـصـصة  اإلنجازات ـشركة  في% 3  البالغة"(  واـسكو)"  المحدودة 
 .الموحدة   الموجزة   األولية  المالية  القوائم 

 
هـــــــ( أســســت المجموعة شــركة تابعة باســم " شــركة جذور  1442 جمادى اآلخرة  8 م )الموافق2021 يناير 21 في

  للشـركة األم لتنفيذ مشـروع %100 محدودة مملوكة لشـخص واحد( مع ملكيةلصـناعة الورق" )شـركة ذات مسـئولية  
توســعة مصــنع صــناعة المناديل الورقية فى الوادى الصــناعى بمدينة الملك عبدهللا االقتصــادية برابغ، المملكة العربية  

عودية ركة التابعة وانعكـست كافة المعامالت .الـس مالها المدفوع للـش ركة األم رأـس تثمرت الـش المتكبدة خالل الفترة من  اـس
 30 قبل شــــركة الجذور لصــــناعة الورق المحدودة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في

   .م 2021 سبتمبر
 

 الرئيسي  التجاري النشاط التأسيس   بلد التابعة   الشركة اسم
  الملكية حصة
 الفعلية 

    
  المخلفات  وتدوير تجميع شركة
 (واسكو) المحدودة    

 العربية المملكة
 السعودية 

 نفايات الورق والكرتون والبالستيك   بيع
  %100 والتجزئة  بالجملة   

 اإلنجازات المتخصصة   شركة
 ( ساكو) المحدودة    

 العربية المملكة
 السعودية 

 منتجات الورق والكرتون  بيع
 %100 والتجزئة بالجملة  المستخدم   والبالستيك   

 جذور لصناعة الورق   شركة
  )"جذور"( المحدودة    
 

 العربية المملكة
 %100  .ورقية مناديل روالت وبيع إنتاج السعودية 

 استدامة للخدمات البيئية  شركة
 )شركة ذات مسئولية محدودة(     
 "( استدامة)"    

 العربية المملكة
 السعودية 

 النفايات والخردة وغير ذلك من  بيع
 غير المصنفة والنفايات غير   المنتجات   
 وتدوير النفايات وخدمات  الخطرة    
  %50 . المعالجة   
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 )تتمة(  الشركة  معلومات -1
 
ــ(، 1443  محرم  10م )الموافق  2021  أغسطس 18 في "(  واسكو)"  المحدودة   المخلفات  وتدوير  تجميع شركة  أسستهـ

  مسـئولية   ذات شـركة  -  البيئية  للخدمات  اسـتدامة"شـركة   بإسـم  تابعة شـركة(  االم   للشـركة بالكامل  مملوكة تابعة)شـركة 
ــتدامة"    محدودة  ــبة ملكية"اس ــاهمة 50:50 بنس ــركة  مع المال  رأس في  كمس   حيث "  العمراني  والتطوير  للتنمية  جدة "ش
  السـيطرة على بموجبها  حصـلت  اتفاقية  بموجبحق اإلدارة  "(  واسـكو)"  المحدودة   المخلفات  وتدوير تجميع  شـركة  تمتلك
المواد، وإدارة النفايات    إســـترجاع من شـــركة اســـتدامة هو الغرض .البيئية  للخدمات  اســـتدامة شـــركة في  اإلدارة  على

ــات األخرى،   ــاي ــات إدارة النف ــدم ــطة المعالجة، وخ ــ ــ ــ ومعالجتها، ومعالجة النفايات غير الخطرة والتخلص منها، وأنش
 والبيع بـالجملـة للنفـايـات والخردة وغيرهـا من المنتجـات غير المصــــنفـة.

 
  القوائم  هذه   في  الفترة  خالل  حدثتالتي   المعامالت  جميع  انبي  وتم م 2021  ســـبتمبر خالل  عملياتها  اســـتدامة  باشـــرت
 م.2021  سبتمبر 30 في  المنتهية  للفترة   الموحدة   الموجزة   االولية  المالية

 
 االعداد   أساس -2
 
 االلتزام  بيان 2-1

ــعة  لفترة   الموحدة   الموجزة   األولية  المالية  القوائم   هذه   أُعدت ــهر  التســ ــبتمبر30 في  المنتهية أشــ  لمعيار  وفقا  م  2021ســ
ــبة ــعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد"  األولي  المالي( "التقرير  34)  الدولي  المحاسـ ــدارات   المعايير وكذلك  السـ   واالصـ
  أســـــاس   على  الـمالـية  القوائم   المجموـعة  أـعدت .والمـحاســـــبين  للمراجعين  الســـــعودـية  الهيـئة  قـبل  من  المعتـمدة   األخرى

  تيقن   عدم  حاالت  توجد ال  انه  اعتبارهم   في  اإلدارة   مجلس  أعضـــاء  أخذ .االســـتمرارية  مبدا - أعمالها في  االســـتمرارية
توقعات معقولة أن لدى المجموعة  توجدمارسوا حكمهم بانه  وقد .االفتراض  هذا  على  الشك من بظالل تلقي قد جوهري

شـهرا  من نهاية فترة التقرير   12المسـتقبل المنظور وليس اقل من  فيالموارد الكافية لالسـتمرار في وجودها التشـغيلي  
 المالي.   

 
ة  المطلوـبة في القوائم الـمالـي  واالفصـــــاـحاتتتضـــــمن ـهذه القوائم الـمالـية األولـية الموجزة الموـحدة جميع المعلوـمات    ال

ــنة المنتهية في  ــنوية الموحدة للمجموعة للسـ ــنوية الموحدة ويجب قراءتها جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية السـ  31السـ
   (.4-2م )انظر اإليضاح  2020ديسمبر  

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

القيمة    احتساباتاستخدام  يتم  .العادلة بالقيمة قياسها يتم   والتي الخسارة،  أو  الربح   خالل من العادلة بالقيمة  واالستثمارات
  اللتزامات المنافع المحددة. االكتواريةالحالية 

 
 العرض وعملة الوظيفية  العملة 2-3
 
 . للمجموعة والعرض التشغيل عملة يمثل  والذي السعودي بالاير الموحّدة  الموجزة عرض هذه القوائم المالية األولية  يتم 
 
  الهامة المحاسبية  واالفتراضات والتقديرات األحكام 2-4
 

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

جوهرية    مخاطرم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يكون لها  األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعد 
وتتسبب في تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة، ويتم اإلفصاح عنها  

  م.2020ديسمبر  31في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
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 )تتمة(  االعداد  أساس -2
 
 )تتمة( الهامة المحاسبية  واالفتراضات والتقديرات األحكام 2-4
 
  مستمرة  جائحة  أنه  على(  19  ـــ  كوفيد)  المستجد  كرونا  فيروس  تفشي  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنتم،  2020  مارس  في
م،  2021 سبتمبر  30 في المنتهية  الفترة  خالل  .السعودية العربية المملكة ذلك في  بما العالم   أنحاء جميع  في االنتشار في

 السفر   على  قيود ا   تضمنت  والتي  الفيروس،  انتشار   الحتواء  المبادرات  من  العديد   السعودية  العربية  المملكة  حكومة  اتخذت
  حتى   الضرورية  غير  الشركات  من  العديد  إغالق  إلى  ذلك  أدى  وقد .التجول  حظر  أوقات  وإصدار  األشخاص  وتجمع
  سمحت   فقد  ذلك  على  بناء    أساسية،  صناعة  والتغليف  التعبئة  مواد  صناعة  التنظيمية  السلطات  تعتبر  وحيث .آخر  إشعار

  وفقا    االحترازية  اإلجراءات   اتخاذ   بعد  للمكاتب   بالحضور   لموظفيها  وسمحت   العادي   العمل  سياق   في   بالعمل  للمجموعة
  عمليات  على  للتأثير   تقييما    الشركة  إدارة  أجرت  العوامل،  هذه  إلى  بالنظر .التنظيمية  السلطات  وضعتها  التي  للقواعد
  وبروتوكوالت   بسالسة  المنتجات  تسليم   وعمليات  العمالء  مع  التعامل  مثل  عوامل  ذلك  في  بما  العمل  وجوانب  ككل  الشركة

  تاريخ   في  أنه  إلى  خلصت   وقد.  ذلك  وغير  القوية  العامل  المال  رأس  وتوقعات  انقطاع  دون  المواد  وتوريد   التحصيالت
 المجموعة  عمليات  على  جوهري  عكسي  سلبي  تأثير  هناك  يكن  لم   الموحدة،  الموجزة   األولية  المالية  القوائم   هذه   إصدار
  والتقديرات   واالفتراضات   األحكام   على  جوهرية  بتغييرات  القيام   يشترط  وال،  19-كوفيد   ظهور  نتيجة  وأعمالها
  على   جوهريا    تعديال    تتطلب  قد  نتائج  إلى   يؤدي   أن  يمكن  والتقديرات  االفتراضات  هذه  بشأن  التأكد   عدم  أن  إال .الرئيسية
  من   وبمزيد  بسرعة  يتطور  الموقف  أنوبما   .المستقبلية  الفترات  في  ستتأثر  التي  المطلوبات  أو   للموجودات  الدفترية  القيمة

 .المنظورة   التطورات على بناء   التأثير تقييم  في تستمر  سوف اإلدارة فإن المستقبل حول الضبابية
 
 الهامة المحاسبية  السياسات 2-5

 
المالية االولية الموجزة الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم    القوائم السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد    تتماشى

  اعتبارا    السارية  الجديدة   المعايير  تطبيق  باستثناءم  2020ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في    السنويةالمالية الموحدة  
 م. 2021 يناير 1 من
 
 أساس التوحيد  2-5-1

 

  التابعة   الشركات)أ( 
  الثالثة   المعايير  تتحقق  أن  يجب  السيطرة،  تعريف  ولتحديد .المجموعة  لسيطرة   الخاضعة  المنشآت  هي  التابعة  الشركات  إن

  :التالية
  المنشأة؛ على نفوذ للمجموعة يكون أن( 1
  و بالمنشأة؛ ارتباطها من متغيرة  عوائد على الحصول في حقوق لديها  أو  لمخاطر،  التعرض( 2
  . عوائدها حجم  على للتأثير المنشأة  على نفوذها استخدام  على  القدرة  للمجموعة يكون أن( 3

 
  لدى   يكون  فعندما  االفتراض،  لهذا  وتأييدا   .سيطرة  التصويت  حقوق  أغلبية  عن  ينتج  بأنه  افتراض  هناك  عام،  وبوجه

  االعتبار   بعين  المجموعة  تأخذ  فيها،  المستثمر  الشركة  في  مماثلة  حقوق  أو  التصويت  حقوق  في  األغلبية  من  أقل  المجموعة
 : ذلك ويشمل فيها، المستثمر الشركة على سيطرة  تمارس كانت إذا فيما التأكد عند بذلك المتعلقة والظروف الحقائق كافة
  .فيها المستثمر الشركة في اآلخرين التصويت حقوق  أصحاب مع( التعاقدية)الترتيبات  التعاقدي الترتيب( 1
  .األخرى التعاقدية الترتيبات عن الناتجة الحقوق( 2
 .للمجموعة المحتملة التصويت  وحقوق التصويت  حقوق( 3

 

 عندما   وذلك   عدمه  من  فيها  المستثمر  الشركة  على  سيطرة  تمارس  كانت   إذا  فيما  للتأكد   تقييم  إعادة  بإجراء  المجموعة  تقوم
  الشركات   توحيد  يتم  .الثالثة  السيطرة  عناصر  من  أكثر  او  واحد  عنصر  في  تغير  وجود  إلى  والظروف  الحقائق  تشير
 .المجموعة  من  وانتقالها  السيطرة   توقف  تاريخ  من  توحيدها  عن   التوقف  ويتم   للمجموعة  السيطرة   انتقال  تاريخ  من  التابعة

  من   الموحدة   الشامل  الدخل  قائمة  في  إدراجها  يتم   ــ  وجدت   إن ــ السنة خالل  المباعة  أو المقتناة  التابعة  الشركات نتائج  إن
   .مالئم  هو ما حسب  ـــ البيع تاريخ  حتى أو االقتناء تاريخ



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 

 ( ذلك  خالف يذكر لم ما السعودية بالرياالت المبالغ)جميع 
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 )تتمة(  االعداد  أساس -2
 
 )تتمة(   الهامة المحاسبية  السياسات 2-5

 
 )تتمة( التوحيد  أساس 2-5-1

 

 )تتمة(  التابعة   الشركات)أ( 
 للمجموعة   األم   الشركة  في  األسهم   حملة  على  اآلخر  الشامل  الدخل   عناصر   من  عنصر  وكل  الخسارة   او  الربح  يعود

  وعند  .المسيطرة  غير الحصص رصيد في عجز إلى تؤدي قد التوزيع هذا نتائج أن لو حتى المسيطرة، غير والحصص
  المحاسبية   سياساتها  بين  التوفيق  أجل  من  التابعة  للشركات  الموحدة   المالية  القوائم   على  التعديالت  إجراء  يتم   اللزوم،

 .للمجموعة المالية  والسياسات
 

  التوحيد  عند المعامالت استبعاد )ب( 
  منشآت   بين  التعامالت  عن  الناتجة  محققة  غير  ومصاريف  إيرادات  وأي  المجموعة  منشآت  بين   األرصدة   استبعاد  يتم 

  .الموحّدة  المالية القوائم   إعداد  عند المجموعة
 

 )ج( التغير في الملكية  
 فقدان   حال  وفي.   ملكية  حقوق  كمعاملة   السيطرة،  فقدان  بدون  التابعة،   الشركة  في  الملكية  حصص  في  تغير  أي  اعتبار  يتم 

  وحقوق   والمطلوبات (  الشهرة   ذلك  في)بما    الموجودات   اثبات  عن  تتوقف   فإنها  التابعة،   الشركة  على  السيطرة   المجموعة
  الناتجة   الخسائر  أو  األرباح  كافة  إثبات  يتم   بينما  األخرى،   الملكية  حقوق   وعناصر  األخرى  والبنود   المسيطرة  غير  الملكية
 . العادلة بالقيمة بها  المحتفظ  االستثمارات إثبات  يتم  .الخسارة  أو  الربح في

 
 السهم   أساس على  الموظفين  دفعات 2-5-2
 

 يقوم بموجبها  أسهم، شكل على  مسددة  مكافآت على المجموعة في( اإلدارة  موظفي كبار ذلك في)بما  الموظفون يحصل
 تحديد   يتم  (.السهم   أساس  على  تسويتها  تم )معامالت    الملكية  حقوق  أدوت  مقابل   الخدمات  بتقديم   المؤهلين  الموظفون
 في   الشركة  ألسهم   السوق  سعر  على  بناء  المنح  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  األسهم   أساس  على  تسويتها  يتم   التي  المعامالت

  (.11)إيضاح  المنح تاريخ  في"تداول"  المالية  السوق
 

 المقابلة  الزيادة مع  البرنامج،  في  المؤهلين  للموظفين   المجموعة  فيالتكلفة في منافع الموظفين في المنشآت المعنية   تُدرج
  الخدمة   فيها  تتحقق  التي  الفترة   مدار  على  رأسمالية،  كاحتياطيات  الملكية  حقوق  في  األسهم   أساس   على  الدفع  احتياطي  فبي

 حقوق  أدوات   شكل  على  المسددة   الدفعات  معامالت  بشأن  المثبت  المتراكم  المصروف   يعكس (. المنح)فترة    والشروط 
 المجموعة   تقديرات  وأفضل  االكتساب  فترة   فيه  انتهت  الذي  المدى  االكتساب  تاريخ  حتى  مالية  قوائم   كل  إعداد  بتاريخ  ملكية
 أو  الربح  قائمة  في  الدائن  الرصيد  أو  المصروف  يمثل .المطاف  نهاية   في  اكتسابها  سيتم   التي   ملكية   حقوق  أدوات   لعدد 

 . الفترة  تلك ونهاية بداية  في المثبت  المتراكم  المصروف في الحركة ما لفترة   الخسارة 
 
  منح   بتاريخ  للمكافآت  العادلة  القيمة  تحديد  عند  االعتبار  بعين  بالسوق  المرتبطة   غير  واألداء  الخدمة  شروط  أخذ  يتم   ال

  الملكية   حقوق أدوات عدد  بشأن  المجموعة تقديرات أفضل  من   كجزء  بالشروط الوفاء  احتمالية  تقدير  يتم  ولكن  المكافآت،
  المطاف   نهاية  في  اكتسابها  يتم   لن  التي  المكافآت  بشأن  مصروف  أي  إثبات  يتم   ال .المطاف  نهاية  في  اكتسابها  سيتم   التي
 . بالسوق المرتبطة  غير األداء أو /و الخدمة  بشروط الوفاء عدم  بسبب

 
اكتمال فترة المنح، يتم تسوية أسهم الخزينة مع احتياطي الدفع على أساس األسهم في حقوق الملكية ويدرج أي فرق    عند

 .  المبقاة األرباح بين االحتياطي وأسهم الخزينة مباشرة في  
 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 
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 ( ذلك  خالف يذكر لم ما السعودية بالرياالت المبالغ)جميع 
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 والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة   المعايير -3

 

  يسري  .التنفيذ  حيز تدخل  لم  ولكن  صدرت أخرى  تعديالت أو  تفسيرات أو معايير  ألي  المبكر  بالتطبيق المجموعة  تقم   لم 

ديالت والتفســـــيرات ألول مرة في   د من التـع دـي ة  2021مفعول الـع ة األولـي الـي ا أي أثر على القوائم الـم م، ولكن ليس لـه

 .للمجموعةالموجزة الموحدة  

 

( ومعيار المحاسبة الدولي 9على المعيار الدولي للتقرير المالي )  تعديالت :2  المرحلة  -  المرجعي  الفائدة   سعر  إحالل

  (16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39)

ــتبدال  عند  المالية  التقارير  تأثيرات  تتناول  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  تقدم  ــعر  اسـ ــعر  البنوك  بين  دة الفائ سـ   بديل   فائدة  بسـ

  :التالية  المساعدة   الطرق  التعديالت  تتضمن .تقريبا   المخاطر من  خالي

 

المســـــاعدة مـعالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشـــــرة    الطريـقة •

 معها كتغيرات على سعر الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق.    والتعامل

  توقف  دون  التحوط  وتوثيق  التحوط  صلتخصـــي  البنوك  بين  الفائدة  ســـعر  لتعديلالتعديالت المطلوبة وفقا   بعمل •

 .التحوطية العالقة

  الخالي   الفائدة   ـسعر  أداة   تخـصيص  عند  منفـصل  بـشكل  المحددة   المتطلبات  تحقيق من  للمنـشآت مؤقت اعفاء  تقديم  •

  .التحوط  لعنصر كتحوط  المخاطر من

 

المجموـعة في تقييمـها أن ـتأثير التحول من الاليبور إلى مـعدالت الـفاـئدة الـخالـية من المـخاطر لن يكون جوهرـيا    وـجدت

  م.2021  خالل أو  قبل قروضها جميع دفع  سيتم   حيث للمجموعة  الموحدة   الموجزة   االوليةعلى القوائم المالية  

 

 التشغيلية  القطاعات  -4

 

  االستراتيجية   األعمال  وحدات  وهما  أدناه،  موضح  هو  كما  لهما،  تقارير  إعداد  يُمكن  اثنان  تشغيليان  قطاعان  المجموعة  لدى

 استراتيجيات   تتطلب  ألنها  منفصل  بشكل  وتدار  مختلفة،  وخدمات  منتجات   االستراتيجية  األعمال  وحدات   وتقدم .للمجموعة

  االستراتيجية   األعمال  وحدات  من  وحدة   لكل  الداخلية  اإلدارة   تقارير   بمراجعة  للمجموعة  العليا  اإلدارة   تقوم  .مختلفة  تسويقية

 :المجموعة قطاعات من قطاع كل في العمليات التالي  الملخص يوضح .األقل على سنوي ربع أساس على

 

 . الورقية والمناديل الصناعي والورق الكرتون تصنيع في يتمثل: التصنيع قطاع •

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

 

(.  المالي  والرئيس  العمليات   ومدير  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة   مجلس)رئيس    العليا   اإلدارة   على  القطاعية  النتائج  عرض  يتم 

 . معقول أساس على توزيعها يمكن  بنود إلى باإلضافة  القطاعات أحد إلى مباشرة  عائدة  بنود  على النتائج وتشتمل

 

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

  أدناه  الجدول  يعرض .العليا  اإلدارة  قبل  من  فحصها  تم   التي  الداخلية  اإلدارة   تقارير  ضمن  مدرج  هو  كما  الزكاة  قبل

 م: 2021 سبتمبر 30 في  المنتهيتين  أشهر والتسعة الثالثة لفترتي القطاعية المعلومات

 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 

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

 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة النتائج
 م )غير مراجعة(2021سبتمبر  30   

    

 730,450,748 (277,830,917) 294,777,248  713,504,417 االيرادات
ــ         16,946,331  713,504,417 الخارجية  االيرادات  730,450,748 ـ

 132,127,116 ( 21,594,015) 20,640,929  133,080,202 الزكاة  قبل   القطاعي الربح
ــ         1,001,162  9,833,280 التمويل  تكاليف  10,834,442 ـ

ــ         9,035,020  65,969,888   واإلطفاء االستهالك  75,004,908 ـ
     

 في  المنتهية أشهر الثالثة لفترة النتائج
 (مراجعة)غير  م2021 سبتمبر 30   

    

 279,484,165 ( 97,547,606) 102,619,488  274,412,283 االيرادات
ــ         5,071,882  274,412,283 االيرادات الخارجية   279,484,165 ـ

 66,944,048 (7,906,818) 7,842,330  67,008,536 الزكاة  قبل  الربح القطاعي 
ــ         327,792  2,817,924 التمويل  تكاليف  3,145,716 ـ

ــ         2,952,758  21,009,805 االستهالك واإلطفاء    23,962,563 ـ
     

 في  المنتهية أشهر التسعة لفترة النتائج
 م )غير مراجعة(2020سبتمبر  30   

    

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

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

ــ         8,689,815  70,736,060 االستهالك واإلطفاء    79,425,875 ـ
 في  المنتهية أشهر الثالثة لفترة النتائج

 (مراجعة)غير  م2020سبتمبر  30   
    

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

 382,906 4,877,782  (4,877,782) 382,906 الزكاة  قبل القطاع)خسارة(  /ربح

ــ         389,837  3,773,565 التمويل  تكاليف  4,163,402 ـ
ــ         2,840,407  23,817,880 االستهالك واإلطفاء    26,658,287 ـ

     

     (ةمراجعم )غير 2021 سبتمبر 30 في كما
 1,654,491,154 (139,866,122) 162,553,131  1,631,804,145 الموجودات  مجموع
 766,501,311 ( 56,277,011) 101,446,956  721,331,366 المطلوبات  مجموع

     

     (ةم )مراجع2020 ديسمبر 31 في كما
 1,577,359,497 ( 63,580,737) 145,854,491  1,495,085,743  الموجودات  مجموع
 825,366,505  (26,425,060) 108,698,814   743,092,751 المطلوبات  مجموع

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

 ومبلغ   سعودي   اير  مليون  89.4  مبلغم  2021  سبتمبر  30  في  المنتهيتين  أشهر  والتسعة  الثالثة  فترتي  خالل  التصدير
 مليون   63.1م:  2020  سبتمبر  30  في  المنتهيتين   أشهر   والتسعة  الثالثة)فترتي    التوالي  على  سعودي   اير   مليون  273.1

  السعودية،   العربية  المملكة  في  المحلية   المبيعات   بلغت  (.التوالي  على  سعودي  اير   مليون  215.6  ومبلغ   سعودي  اير
 457.3 ومبلغ سعودي  اير مليون 190.1 بمبلغم 2021 سبتمبر  30 في المنتهيتين أشهر والتسعة الثالثة  فترتي خالل
  اير   مليون  104.4م:  2020  سبتمبر  30  في  المنتهيتين  أشهر  والتسعة  الثالثة)فترتي    التوالي  على  سعودي  اير  مليون
 . التوالي على سعودي اير  مليون 319.3 ومبلغ سعودي



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
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12  

  والمعدات واآلالت الممتلكات  -5

 سيارات  وتجهيزات  أثاث ومعدات آالت متنقلة  ومكائن  مبان   أرض   
  رأسمالية   اعمال
 المجموع  التنفيذ  تحت

        م 2021 يناير 1 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
ــ       متراكم ال ستهالكاال ــ        ( 34,820,863) ( 16,731,424) ( 814,671,429) ( 63,630,479) ـ  ( 929,854,195) ـ
 ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────── ───────── ─────────── 

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

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

 في  المنتهية أشهر  التسعة فترة
        م 2021سبتمبر  30   

 1,092,922,022  103,007,179  8,021,740  4,916,033  681,876,237  125,396,531  169,704,302 االفتتاحية الدفترية القيمة صافي 
 51,602,158  34,156,176  966,160  3,354,589  12,011,176  365,458  748,599  إضافات 
ــ        تحويالت ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ  ـ
ــ       التكلفة ــ       ـ ــ        208,190  33,513,865  ـ ــ        ( 33,722,055) ـ  ـ

ــ       متراكم ال ستهالكاال ــ       ـ ــ        ـ ــ        ( 333) ـ ــ        333  ـ  ـ
ــ        وشطب  استبعادات  ــ       ـ ــ        ـ ــ         ـ ــ        ـ ــ        ـ  ـ

ــ       التكلفة ــ        ( 10,478,982) ( 441,439) ( 18,295,090) ( 210,950) ـ  ( 29,426,461) ـ
ــ       متراكم ال ستهالكاال ــ        10,476,436  441,311  17,228,178  96,996  ـ  28,242,921  ـ

ــ       ملموسة غير موجودات  إلى  تصنيف إعادة ــ       ـ ــ        ـ ــ        ـ ــ        ـ  ( 24,773) ( 24,773) ـ
ــ         المحمل االستهالك ــ        ( 1,484,101) ( 1,629,355) ( 61,512,851) ( 4,896,091) ـ  ( 69,522,398) ـ

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

 في  كما الختامية  الدفترية  القيمة صافي
 1,073,793,469  103,416,860  7,501,253  6,848,996  664,821,515  120,751,944  170,452,901 م 2021سبتمبر  30   

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

        م 2021 سبتمبر 30 في  كما
 2,044,927,474  103,416,860  33,329,781  24,768,797  1,523,777,617  189,181,518  170,452,901 التكلفة
ــ       متراكم ال ستهالكاال ــ        ( 25,828,528) ( 17,919,801) ( 858,956,102) ( 68,429,574) ـ  ( 971,134,005) ـ
 ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────── ───────── ─────────── 

 1,073,793,469  103,416,860  7,501,253  6,848,996  664,821,515  120,751,944  170,452,901 مراجعة(:  غير ) الدفترية  القيمة صافي
 ═════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═══════════ 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 

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

 

  اير  مليون 1.6 بمبلغ تمويلية تكاليف رسملة تم م، 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة فترة  خالل 1- 5

  اير   مليون  2.8م: 2020  ديسمبر  31  في  المنتهية)للسنة    والمعدات  واآلالت  الممتلكات  من  كجزء  سعودي

 (. سعودي

 

  بالمشاريع   المتعلقة  المتكبدة  التكاليفم  2021  يونيو  30  في  كما  التنفيذ  تحت  الرأسمالية  األعمال  تتضمن  5-2

  برابغ   االقتصادية،  هللا  عبد  الملك  مدينة  في  ورقية  مناديل  مصنع  إنشاء  وكذلك  والمكائن،  لآلالت  الجارية

 من   االنتهاء  المتوقع  من ".الورق  لصناعة  جذور"شركة    وهي  بالكامل  المملوكة  التابعة  الشركة  ضمن

 المناديل   تصنيع  مشروع  من  االنتهاء  المتوقع  ومنم،  2022  لسنة  الثالث  الربع  خالل  الجارية  المشاريع

 .الرأسمالية  االرتباطات بشأن 14 االيضاح  أيضا انظر م.2023 من األول  الربع  خالل الورقية

 

إن كافة األراضي والمباني والكبائن المتنقلة واآلالت والمعدات واألثاث والتجهيزات المتعلقة بالشركة مرهونة   5-3

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

 

 االستخدام  حق  الموجودات -6

 

 
 

 المجموع   مباني مستأجرة  أرض 
    م 2021 يناير 1 في

 52,602,033  4,574,011  48,028,022  التكلفة 

 ( 14,316,561) ( 2,417,569) ( 11,898,992) متراكم استهالك

 ───────── ───────── ───────── 

 38,285,472  2,156,442  36,129,030  )مراجعة(: الدفترية  القيمة صافي

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    م2021  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  التسعة  فترة

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

ــ        إضافات   2,495,122  2,495,122  ـ

 ( 4,958,056) ( 1,079,763) ( 3,878,293) االستهالك  محمل

 ───────── ───────── ───────── 

 سبتمبر   30القيمة الدفترية الختامية كما في  صافي

 35,822,538  3,571,801  32,250,737  م2021   

 ═════════ ═════════ ═════════ 

    م2021 سبتمبر 30 في كما

 55,097,155  7,069,133  48,028,022  التكلفة 

 ( 19,274,617) ( 3,497,332) ( 15,777,285) متراكم استهالك

 ───────── ───────── ───────── 

 35,822,538  3,571,801  32,250,737  )مراجعة(: الدفترية  القيمة صافي

 ═════════ ═════════ ═════════ 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 

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

 

م 2013 في سعودي  اير  مليون 124.7 بمبلغ   السعودي الصناعية التنمية  صندوق مع قرض اتفاقية الشركة  أبرمت)أ( 

  القرض   سداد  ويستحق م. 2017  ديسمبر  31  في  كما  بالكامل  القرض  هذا  استخدام   تم  .تصنيع  مرافق  إنشاء  لتمويل

 م. 2022 مارس حتى نصف  أقساط على

  

  إنشاء   لتمويل  سعودي  اير  مليون  35.3  بقيمة  الصندوق  من  جديدة   تسهيالت   على  الشركة  حصلتم،  2020  خالل

  فبراير  حتى  متساوية  غير  سنوية  نصف  أقساط  على  القرض  سداد  يتم  .بالشركة  اإلنتاج  مرافق  داخل  التصنيع  خطوط

 م. 2025

 

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

 ممتلكات   رهن  يتم   الصندوق،  مع  القرض  اتفاقية  شروط  بموجب .دوري  بشكل  سدادها  يجب  متابعة  رسوم   القروض

 . للصندوق كضمانة الشركة  ومعّدات وآالت

 

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

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

 

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

 م. 2026 سنة حتى القروض تلك   سداد  يستحق .العالقة

 

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

  مخالفة   أو  مخالفة  بأي  الفور  على  البنك  وابالغ  األرباح  توزيعات  على  محددة   وقيود  المالي  الدعم   ونسب   الحالية  النسب

 م. 2021 سبتمبر30 في كما الدين  تعهدات بجميع ملتزمة الشركة إن .محتملة

 

 

  سبتمبر 30
 م 2021

 ( مراجعة)غير 

 ديسمبر  31
 م2020

 )مراجعة(
   

 106,962,548  60,266,894  صندوق التنمية الصناعية السعودي )"الصندوق"(    

 389,417,973  357,515,430  التسهيالت المصرفية اإلسالمية )"تورق"(    

 ─────────── ─────────── 

 496,380,521  417,782,324   قروض طويلة األجل   

 ( 192,222,731) (162,743,986) المتداولة المطلوبات ضمن المدرج  المتداول الجزءناقصا :     

 ─────────── ─────────── 

 304,157,790  255,038,338  الجزء طويل األجل المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة     

 ═══════════ ═══════════ 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 

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

 : كالتالي اإليجار عقود  التزامات في الحركة ملخص

 
  سبتمبر 30

 م 2021
 ( مراجعة)غير 

  ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
   
 43,353,090  39,989,886  السنة /الفترة  بداية في

 1,396,904  2,495,122  إضافات 
ــ        قياس  إعادة  956,940  ـ
 1,610,737  1,052,759  الفائدة  تراكم 

 ( 7,327,785) (5,709,219) مدفوعات
 ────────── ────────── 
 39,989,886  37,828,548  السنة  / الفترة  نهاية في
 ══════════ ══════════ 
 

 م: 2021 سبتمبر 30 في المنتهية  الفترة  في كما اإليجار عقود اللتزامات المجدولة  االستحقاقات يلي فيما
 
 اإليجار   التزام صافي فائدة   الدين   أصلب قيمة 
    

 7,879,812  ( 1,231,782) 9,111,594 المتداول  الجزء
 29,948,736  ( 3,303,831) 33,252,567 المتداول   غير الجزء

 ────────── ────────── ────────── 
 42,364,161 (4,535,613 )  37,828,548 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 
 اآلخر المالي االلتزام  -9

  لشــراء   االقتصــادية  المدينة إعمار شــركة  مع  اتفاقية الشــركة وقعتم،  2020  ديســمبر 31 في  المنتهية  الســنة خالل
 .المؤجلة  المدفوعات  ترتيب  بموجب  المســتقبلية  التوســع  لمشــاريع  ســعودي اير  83.177.640  بمبلغ  أرض  قطعة

ا  االلتزام  من% 20  بدفع مطالبة  الشــركة   مارس  31  في  تنتهي  متســاوية  غير  ســنوية  أقســاط على  االلتزام  وباقي مقدم 
  القيمة  كانت  وبالتالي  الســـداد  وفترات  النقدية  القيمة حول  البائع  مع  التفاوض  بإعادة   الشـــركة  قامت  والحقا ، م.2029
  مسـتحق   سـعودي  اير 74.859.876  الشـراء  سـعر إجمالي وكان  سـعودي اير  71.205.403 هي المعدلة  النقدية
 م.2027  يوليو 31 في  تنتهي متساوية  غير  سنوية أقساط  على  الدفع

 
 :األرض  شراء بترتيبات المتعلقة المخصومة اإليجار  عقود التزامات يلي فيما

 

 
  سبتمبر 30

 م 2021
 ( مراجعة)غير 

  ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
   

 46,502,845  39,717,340  االلتزام مجموع
 ( 6,579,796) (6,682,563) المتداولة  المطلوبات ضمن المدرج المتداول الجزء: ناقصا  

 ────────── ────────── 
 39,923,049  33,034,777  طويل األجل المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة   إالتزام 

 ══════════ ══════════ 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 

 ( ذلك  خالف يذكر لم ما السعودية بالرياالت المبالغ)جميع 
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 )تتمة( اآلخر المالي االلتزام  -9
 
 م: 2021  سبتمبر  30  في  المنتهية  الفترة  في  كما  األرض  شراء  بترتيبات  المتعلق  لاللتزام   المجدولة  االستحقاقات  يلي  فيما
 
  االلتزام صافي الخصم  تأثير  المبلغ إجمالي  
    

 6,682,563  ( 803,425) 7,485,988 المتداول  الجزء
 33,034,777  ( 1,899,831) 34,934,608 المتداول   غير الجزء

 ───────── ───────── ───────── 
 42,420,596 (2,703,256 )  39,717,340 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 الزكاة  -10
 
 الزكوي الوعاء مكونات 10-1
 
المكونات الهامة للوعاء الزكوي   تتألف .موحد  غير  أساس  على  منفصلة  زكوية  إقرارات  التابعة   وشركاتها  الشركة  تقدم 

السنة  بداية  في  والمخصصات  المساهمين  حقوق  من  رئيسي  بشكل  الدخل  وضريبة  الزكاة  لنظام  وفقا   شركة  لكل 
طويلة األجل وصافي الدخل المعدل ناقصا  الخصومات لصافي القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات واآلالت   واالقتراضات

 خرى.والمعدات وبعض البنود األ
 

 الزكاة  مخصص 10-2
 

 
 الربوط  وضع 10-2

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

 م. 2012  إلىم  2009  من  للسنوات  سعودي  اير  مليون  16.54  بمبلغ  إضافية  زكوية  ربوطا    الشركة  تلقتم،  2016  خالل
  من   تبقى  ما  مقابل  اعتراضا    وقدمت   عليها  معترض  غير  لبنود   سعودي  اير  مليون  0.04  مبلغ  بتسديد  الشركة  قامت

 إلى  اإلضافي الربط  وخفضت معدال   ربطا  )"الهيئة(  والجمارك والضريبة الزكاة  هيئة أصدرتم،  2019 خالل.  الرصيد 
ا  وقدمت   سعودي   اير   مليون  1.2  بتسوية  الشركة  قامت .سعودي  اير  مليون  6.83  مبلغ  المعدل   الربط   على  اعتراض 

 والنزاعات   المخالفات   تسوية  لجنة   لدى  له  االستماع  ليتم  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  إلى   األمر  تصعيد   تم .المتبقي
  .الضريبية

 

 
  سبتمبر 30

 م 2021
 ( مراجعة)غير 

  ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
   
 1,437,193  4,693,350  السنة   / في بداية الفترة    
ــ        المخصصات     ــ        ـ  ـ
 4,693,350  6,029,592  الحالية السنة/   الفترة  مخصص -
 ( 176,587) 204,870  سابقة  بسنوات  يتعلق  تعديل -
 ( 1,260,606) (4,898,220) مدفوعات   
 ───────── ───────── 
 4,693,350  6,029,592  في نهاية الفترة/ السنة   
 ═════════ ═════════ 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 

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

 )تتمة(  الربوط وضع 10-2
م، 2020  ديسمبر  وخالل .إضافية  زكوية  مطالبة  أي  دونم  2014  لسنة   ربطا    الهيئة  أصدرتم،  2020  يوليو  خالل

 مليون   30  بمبلغ   إضافية  بزكاة   طالبت   حيثم،  2018  إلىم  2015  ديسمبر  31  من  المنتهية  للسنوات  ربطا    الهيئة  أصدرت
 الشركة  اعتراض   الهيئة  رفضت  م. 2021  فبراير   خالل   المطلوب  النحو  على   اعتراضها  الشركة  قدمت .سعودي  اير

 والنزاعات  المخالفات تسوية لجنة لدى   له االستماع ليتم  الضريبية  للجان العامة األمانة  إلى النزاع  بتصعيد   الشركة وقامت
  .الضريبية

 
ذلك، تعتقد اإلدارة استنادا إلى أنظمة وتفسيرات الهيئة والوثائق الداعمة المقدمة إلى جانب االعتراضات، أن النتيجة   ومع

تقديم اإلقرارات الزكوية للشركة للسنوات   تم  المعلقة لن تؤدي إلى أي التزام إضافي جوهري على الشركة.  وطبللر النهائية  
 م.   2022ابريل  30ا تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة حتى م إلى الهيئة، كم2020م إلى 2013من 

 
م 2017م و2016ديسمبر    31م، تلقت شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة ربطا  للسنة المنتهية في  2021يوليو    خالل

الي حيث اعترضت ألف اير سعودي على التو  169مليون اير سعودي و  1.39تطالب فيه الهيئة بزكاة إضافية تبلغ  
 المخلفات  وتدوير  تجميع  شركةالهيئة اعتراض الشركة وقامت   رفضت  تجميع وتدوير المخلفات المحدودة.    شركةعليهما  
 والنزاعات  المخالفات  تسوية  لجنة  لدى   له  االستماع  ليتم  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  إلى   النزاع  بتصعيد  المحدودة
 . الضريبية

 
 الفحص  تحت  زالت  مام  2020  إلىم  2009  من  للسنوات  المحدودة   المخلفات  وتدوير  تجميع  لشركة  الزكوية  اإلقرارات  إن
 لشركة  الزكوية  اإلقرارات  إن م.2022  ابريل  30  حتى  المقيدة   غير  الزكاة   شهادات  على  الحصول  تم   كما  الهيئة  قبل  من

 الحصول  تم   كما  الهيئة  قبل  من  الفحص  تحت  زالت  مام  2020  إلىم  2009  من  للسنوات  المحدودة   المتخصصة  االنجازات
 م. 2022 ابريل 30 حتى  المقيدة   غير الزكاة  شهادات على

  
  السهم  أساس  على  الموظفين  دفعات تسوية خطة -11

 
م، وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج تسوية الدفعات على أساس السهم للموظفين )بما فيها بعض 2021سنة    خالل
 في  المنتهية  المنح  لفترة   سنوات  ثالث  اكمال   حال  المجموعة  التشغيلية  الدوائر  في  يعملون  الذين(  اإلدارة   موظفي  كبار
 اير   6,816,812  بتكلفة  سهم   300,000بشراء  الشركة  قامت  حيث م. 2021يوليو  1  في  المنح  وتاريخ م  2021يناير  1

اعترفت المجموعة   بالتالي .الملكية  حقوق  في  خزينة  كأسهم   األسهم   وتسجيل  الخطة  هذه   لغرضم  2018  سنة  خالل  سعودي
 دفعات   لخطة  احتياطي  وأوجدت  الخسارة   او  الربح  قائمةمليون اير سعودي في    10,29بتكلفة خدمة الموظفين بمبلغ  

  الفترة  في  كما  المعنيين  الموظفين  إلى  المستحقة  األسهم  بعد  الشركة  تحول  لم  .الملكية  حقوق  في  السهم   أساس  على  الموظفين
 م. 2021 ديسمبر  31 قبل بذلك  تقوم  أن المتوقع من لكنم 2021 سبتمبر 30 في المنتهية

 
  السهم ربحية -12

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

 
 التسعة أشهر المنتهية في  لفترة  في  المنتهية أشهر  الثالثة لفترة 

 

  سبتمبر  30

 م 2021

 ( مراجعة )غير 

  سبتمبر 30

 م 2020

 ( مراجعة)غير 

  سبتمبر  30 

 م 2021

 ( مراجعة )غير 

  سبتمبر 30

 م 2020

 ( مراجعة)غير 
      
 15,947,067 125,850,809  382,906 65,043,634 األم  الشركةالربح لحملة حقوق الملكية في  صافي
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

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

 0.32  2.53  0.01 1.31 )للسهم(  والمخفضة   األساسية السهم  ربحية
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 

 ( ذلك  خالف يذكر لم ما السعودية بالرياالت المبالغ)جميع 
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 والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة -13
 

  السوق  في  المشاركين  بين  منتظمة  معاملة  في  التزام   لتحويل  المدفوع   الثمن  أو  ماالعادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل    القيمة
 : إما تتم   قد المطلوبات   تحويل أو الموجودات  بيع معاملة أن  بافتراض العادلة القيمة قياس يحدد  .القياس تاريخ في
 
  أو المطلوبات؛ أو للموجودات  الرئيسي  السوق في •
  .الرئيسية السوق غياب ظل في االلتزام  أو  لألصل منفعة األكثر السوق خالل من •
 

 .المجموعة قبل من إليها للوصول متاحة منفعة األكثران تكون األسواق الرئيسية أو   يجب
 

 الموجودات  تسعير  عند  سيستفيدون  السوق  في  المتعاملين  أن  بافتراض  المطلوبات  أو  للموجودات  العادلة  القيمة  تقاس
 بعين  يأخذ  مالي  غير  ما  ألصل  العادلة  القيمة  قياس  إن .لهم   اقتصادية  منفعة  أفضل  لتحقيق  يسعون  وأنهم   والمطلوبات
 األصل  لذلك واألفضل  األمثل  االستخدام  خالل   من  اقتصادية  منافع  تحقيق   على   السوق  في  المتعامل  الطرف   قدرة   االعتبار
 . المثلى بالطريقة باستخدامه سيقوم السوق في آخر متعامل إلى بيعه خالل أومن

 
  المدخالت   استخدام   وزيادة  العادلة  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  بشأنها  وتتوفر  للظروف،  وفقا    ة   تقييم  طرق  المجموعة  تستخدم 
 .للمالحظة القابلة  غير المدخالت استخدام   وتقليل للمالحظة القابلة

 
  الهرمي  التسلسل  ضمن  المالية  القوائم   في  عنها  االفصاح  أو  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم   التي  المالية  األدواتكافة    تصنف

 :ككل العادلة القيمة لقياس الهامة  األدنى المستوى مدخالت أساس وعلى أدناه  المذكورة  العادلة القيمة لمستويات 
 
 .مماثلة مطلوبات أو  لموجودات نشطة أسواق في( المعدلة)غير  المتداولة  األسعار: 1 المستوى •

 
 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة    - الهامة لقياس القيمة العادلة    -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2  المستوى •

 . مباشرة  غير أو               
 

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

  مختلفة  مستويات   إلى  المطلوبات  أو   للموجودات  العادلة  القيمة  لقياس   المستخدمة  المدخالت   فيها  تقسم  التي  الحاالت   وفي

 لقياس  الهرمي  التسلسل  مستوى  بنفس  إجماال    العادلة  القيمة  قياس   تصنيف  يتم   العادلة،  القيمة  لقياس  الهرمي  التسلسل  من

 .ككل العادلة القيمة لقياس الهامة األدنى المستوى  مدخالت أساس على وذلك العادلة القيمة

 

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

 المدينة  والذمم   التجارية  المدينة  والذمم  حكمه  في  وما  للنقد  العادلة  القيمة  أن  تقييمها  في  اإلدارة   وجدت . التغير  فيها  حدث

 األجل  قصير  االستحقاق  نتيجة  كبير   بشكل الدفترية  قيمها  تقارب  التجارية  الدائنة والذمم   األجل  قصيرة   والقروض األخرى

 . األدوات لتلك 

 

 القيمة   احتساب   يتم  .الخسارة   أو  الربح   خالل   من  العادلة   بالقيمة  واالستثمار  المشتقة  المالية  واألدوات  للمجموعة  العادلة   القيم

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

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

 . الصندوق مدير قبل من

 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
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 )تتمة( -والمطلوبات للموجودات  العادلة  القيمة -13
 

 : يلي كما الثاني المستوى بموجب العادلة القيم  كانت
 

 
  سبتمبر 30

 م 2021
  ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( ( مراجعة)غير  

   2 المستوى
ــ       السالبة العادلة بالقيمة - المشتقة المالية األدوات   ( 364,800) ـ

 ═════════ ═════════ 
 5,581  5,593 الخسارة  أو الربح خالل من العادلة بالقيمة  استثمارات

 ═════════ ═════════ 
 

م، لم تكن هناك أي تغيرات بين مستويات 2020سبتمبر    30و م  2021سبتمبر    30فترة التسعة أشهر المنتهية في    خالل
 القيمة العادلة.

 
  الطارئة واالرتباطات االلتزامات -14

 
 31مليون اير ســـعودي )  95,82م، كان لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بمبلغ 2021ســـبتمبر   30في   كما ( أ

  ديســـمبر  31) ســـعودي  اير مليون  2,25مليون اير ســـعودي( وخطابات ضـــمان بمبلغ   0.68:  2020ديســـمبر  
 .العادية األعمال  سياق في  إصدارها  تم   والتي( سعودي  اير مليون  5.12: 2020

 
  179,1 مبلغ  تقريبام  2021سـبتمبر  30 حتى  تكبدها  يتم   ولم  المجموعة عليها  تعاقدت  التي  الرأسـمالية  النفقات  بلغت (ب

 (.سعودي  اير مليون  55.1م:  2020  ديسمبر 31)  سعودي  اير مليون
 
 وأرصدتها  العالقة ذات الجهات  مع المعامالت -15
 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة  15-1
 
 : اإلدارة  موظفي كبار تعويضات يلي فيما

 

 
 والمساهمات السهم  أساس على تسويتها يتم  التي الموظفين دفعات وتكلفةتعويضات كبار موظفي اإلدارة الرواتب  تتضمن

 .الخدمة بعد لما  المحددة  المنافع برنامج في

 

 

 التسعة أشهر المنتهية في   لفترة  في  المنتهية أشهر  الثالثة  لفترة 

 
  سبتمبر 30

 م 2021
 ( مراجعة)غير 

  سبتمبر 30
 م2020
 (مراجعة)غير 

  سبتمبر 30 
 م 2021
 ( مراجعة)غير 

  سبتمبر 30
 م2020
 (مراجعة)غير 

      
 8,201,845 15,012,087  2,566,060 7,678,689 األجل   قصيرة  منافعال

 170,100 207,900  56,700 94,500 الخدمة بعد ما منافع
 386,232 526,221  115,058 201,618 الخدمة نهاية منافع

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 7,974,807 2,737,818  15,746,208 8,758,177 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 



  الورق  وإنتاج لصناعة  األوسط  الشرق شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة  الموحدة  األولية  المالية القوائم   حول إيضاحات
 م2021 سبتمبر 30 في المنتهيتين أشهر والتسعة أشهر  الثالثة لفترتي 
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 ( مة)تت وأرصدتها العالقة ذات الجهات  مع المعامالت -15

 

 العالقة   ذات  الجهات مع المعامالت 15-2

 

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

 :يلي بما  الموحدة   الموجزة  األولية

 

 

 العالقة   ذات الجهات أرصدة 15-3

 

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

 

 
  سبتمبر 30

 م 2021
  ديسمبر 31

 م 2020

   

ــ      (1,338,463) المستحقة   اإلدارة   مجلس أعضاء مكافأة   ـ

 419,980  803,057  اإلدارة موظفي  كبار إلى مقدمة دفعات

ــ      20,050,000  العمراني والتطوير للتنمية جدة شركة  ـ

 ( 1,674,806) (2,799,413) للصناعة  العربية الذرة  شركة

 

 المالية  القوائم اعتماد -16

 

ربيع األول   21  بتاريخ   الشركة  إدارة   مجلس   قبل  من  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إصدار   على  الموافقة  تمت

 م(. 2021 اكتوبر  27)الموافق  هـ  1443

 

 التسعة أشهر المنتهية في  لفترة في  المنتهية أشهر  الثالثة لفترة   

 العالقة  المعاملة  وصف العالقة  ذات  الجهة 

  سبتمبر  30

 م 2021

 ( مراجعة )غير 

  سبتمبر 30

 م 2020

 ( مراجعة)غير 

  سبتمبر  30

 م 2021

 ( مراجعة )غير 

  سبتمبر 30

 م 2020

 ( مراجعة)غير 

       

 اإلدارة  مجلس أعضاء
  أعضاء  مكافأة

 اإلدارة  مجلس 

 مجلس   أعضاء

 اإلدارة    

 

659,562 

 

 629,586 

 

1,978,317 

 

1,893,514 

 الذرة العربية للصناعة   شركة 

 )سابقا "شركة المسيرة الدولية     

  "( الصناعية لالستثمارات   

 

 

 مواد  شراء

 

 مجلس   رئيس

 اإلدارة    

 

 

7,191,508 

 

 

ــ         ـ

 

 

15,174,621 

 

 

ــ         ـ


