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 معلومات عامة .1

 

أو "الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( في إنتاج وبيع  "مبكو)"ط لصناعة وإنتاج الورق تعمل شركة الشرق األوس

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

 

، 2012. خالل عام 2000ديسمبر  31ـ الموافق ه1421رجب  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 تحويل 

م(. وقد وافقت  2012يناير  8هـ ) 1433صفر  14بتاريخ  44الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 

(. تم تحويل 2015مارس  16هـ )  1436جمادى األولى  25هيئة السوق المالية على طلب الشركة في طرحها العام األولي بتاريخ 

 م(. 2015مايو  3هـ  )الموافق  1436رجب  14الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بتاريخ 

 

 في الشركات التابعة التالية )يشار إليها مجتمعة "المجموعة"(. ، كان لدى الشركة استثمارات2017ديسمبر  31في كما 

 

 

 أسس اإلعداد .2

 

 بيان االلتزام 2-1

كما تم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في معايير الدولية للتقرير المالي وحدة وفقا للتم إعداد القوائم المالية الم

 المملكة العربية السعودية والمعايير والتفسيرات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 

، قامت المجموعة بإعداد وعرض القوائم المالية النظامية وفقاً للمعايير 2016ديسمبر  31لكافة الفترات حتى وبما فيها السنة المنتهية في 

 المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات في

 لتي تؤثر على إعداد وعرض القوائم المالية.المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة وا

 

"تطبيق المعايير الدولية  1رقم  تقرير الماليهذه هي أول قوائم مالية موحدة للمجموعة والتي تم إعدادها وفقا للمعيار الدولي إلعداد ال

يناير  1کز المالي االفتتاحية للمجموعة کما في للمرة األولى". عند إعداد هذه القوائم المالية، تم إعداد قائمة المر تقرير الماليإلعداد ال

على معايير الدولية للتقرير المالي لتاريخ انتقال المجموعة إلی المعايير الدولية للتقارير المالية. تم شرح كيفية تأثير االنتقال إلى ال 2016

 .4رقم  المركز المالي وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية للمجموعة المبين في إيضاح

 

 العرف المحاسبي/ أسس القياس 2-2

من خالل  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية المشتقة واالستثمارات بالقيمة العادلة

 الربح أو الخسارة والمقاسة بالقيمة العادلة.

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 2-3

ا يلي المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة، حيث فيم

 م بتطبيقها في وقت مبكر عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.قيسمح بالتطبيق المبكر، اال أن المجموعة لم ت

  

 نسبة الملكية النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

    

شركة تجميع وتدوير المخلفات 

 المحدودة

المملكة العربية 

 السعودية

بيع نفايات الورق والكرتون والبالستيك 

 بالجملة والتجزئة

 غير مباشر %3شر، مبا 97%

 %100فعال بنسبة 

شركة اإلنجازات المتخصصة 

 المحدودة

المملكة العربية 

 السعودية

بيع منتجات الورق والكرتون والبالستيك 

 المستخدم بالجملة والتجزئة

 غير مباشر %3مباشر،  97%

 %100فعال بنسبة 
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ول للفترات ساري المفع

 السنوية التي تبدأ في أو بعد

المعايير والتعديالت 

 أو التفسيرات

 ملخص المتطلبات

فترات التقرير السنوي التي 

يناير  1تبدأ في أو بعد تاريخ 

يسمح بالتطبيق ،  2018

  .المبكر

المعيار الدولي 

رقم  تقرير المالي لل

 "األدوات المالية" 9

تصنيف وقياس وإلغاء االعتراف  9رقم  ر المالي تقرييتناول المعيار الدولي لل

بالموجودات والمطلوبات المالية، ويدخل قواعد جديدة الحتساب التحوط 

 ونموذجاً جديداً لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية.

فترات التقرير السنوي التي 

 يناير  1تبدأ في أو بعد تاريخ 

، يسمح بالتطبيق  2018

 المبكر.

دولي المعيار ال

رقم  تقرير المالي لل

، "اإليرادات من 15

 العقود مع العمالء"

نموذجاً من خمس خطوات لجميع  15رقم  تقرير المالي يضع المعيار الدولي لل

أنواع عقود اإليرادات، وعليه من الممكن االعتراف باإليرادات في مرحلة 

عتراف زمنية محددة أو على مدى فترة زمنية. يحل المعيار محل دليل اال

"اإليرادات"  18باإليرادات الحالي بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 

"عقود اإلنشاء، ولجنة تفسير المعيار الدولي  11ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

"برامج والء العمالء"، ولجنة تفسير المعيار الدولي  13رقم  تقرير المالي لل

شاء عقار"، ولجنة تفسير المعيار الدولي "اتفاقيات إلن 15رقم  تقرير الماليلل

 "تحويل موجودات من عمالء". 18رقم  تقرير الماليلل

الفترات المالية السنوية التي  

  2019يناير  1تبدأ في أو بعد 

 .يسمح بالتطبيق المبكر، 

المعيار الدولي 

رقم  تقرير الماليلل

"عقود  - 16

 اإليجار"

تصنيفاً لعقود اإليجار بناًء على  16رقم  ليتقرير المايقدم المعيار الدولي لل

طبيعة الموجودات التي كانت خاضعة لاليجار. وعليه، يتم تصنيف كافة عقود 

اإليجار كعقود من النوع "أ" أو "ب". يتضمن المعيار نموذج حق االنتفاع 

والذي يتطلب من المستأجر االعتراف بمعظم عقود اإليجار في قائمة المركز 

 وبات إيجار بحق انتفاع من الموجودات.المالي كمطل

فترات التقرير السنوي التي  

يناير  1تبدأ في أو بعد تاريخ 

يسمح بالتطبيق ،  2021

 .المبكر

المعيار الدولي 

رقم  تقرير الماليلل

"عقود  - 17

 التأمين"

مبادئ االعتراف  -عقود التأمين  - 17رقم  تقرير المالييحدد المعيار الدولي لل

التأمين الصادرة وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها. كما يتطلب تطبيق بقيود 

مبادئ مماثلة على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود االستثمار مع 

خصائص المشاركة التقديرية الصادرة. والهدف من ذلك هو ضمان تقديم 

  المنشأت لمعلومات ذات الصلة بطريقة تمثل تلك العقود بأمانة.

 

 ت التقرير السنويةفترا

 تبدأ في أو بعد

يسمح ،  2018يناير  1

 .بالتطبيق المبكر

 

لجنة تفسير المعيار 

تقرير الدولي لل

 - 22رقم  المالي

معامالت العملة 

  التعويضواألجنبية 

 مقدما

 

كيفية تحديد تاريخ المعاملة  22رقم  تقرير المالييتناول التفسير الدولي لل

ستخدامه عند اإلثبات األولي للموجودات ذات لغرض تحديد سعر الصرف ال

الصلة  والمصاريف أو الدخل )أو جزء منه( عند إلغاء قيد أصل غير مالي 

 أو مطلوب غير مالي ينشأ عن سداد أو استالم دفعة مقدمة بعملة أجنبية.

 فترات التقرير السنوية

 تبدأ في أو بعد

يسمح ، 2019يناير  1

 .بالتطبيق المبكر

ر المعيار لجنة تفسي

تقرير الدولي لل

 - 23رقم  المالي

 عدم التأكيد

 عن معامالت 

 ضريبة الدخل

كيفية تطبيق متطلبات  23رقم  تقرير المالييوضح تفسير المعيار الدولي لل

عندما ال يوجد تأكيد  12االعتراف والقياس في معيار المحاسبة الدولي رقم 

قوم المنشأة باثبات وقياس بشأن معامالت ضريبة الدخل. وفي هذا الظرف، ت

موجوداتها أو مطلوباتها الضريبية الحالية أو المؤجلة التي تطبق متطلبات 

على أساس الربح الخاضع للضريبة )الخسائر  12معيار المحاسبة الدولي 

الضريبية( واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة 

دالت الضريبية المحددة والتي واالئتمانات الضريبية غير المستخدمة والمع

 تطبق هذا التفسير.

 

 ؛2018يناير  1وفقا لتقديراتها األولية، فيما يلي اآلثار المحتملة المتعلقة بالمعايير والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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 ""األدوات المالية 9رقم  تقرير الماليالمعيار الدولي لل

ثالث فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية: تقاس بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من  9رقم  تقرير المالييتضمن المعيار الدولي لل

الحالية المحتفظ  39خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يلغي المعيار فئات معيار المحاسبة الدولي 

 حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.بها 

 

 نيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية الحالية والمحتملة:فيما يلي تص

 

 9 رقم  تقرير الماليلل الدولي معيار )العرض الحالي( 39معيار المحاسبة الدولي رقم  

 القياس التصنيف القياس التصنيف 

     اليةالم الموجودات

 وأخرى تجارية مدينة ذمم

 يعادله وما نقد 
 المطفأة التكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة التكلفة القروض والذمم مدينة 

 األدوات المالية مشتقات

 العادلة بالقيمة االستثمارات

 الخسارة أو الربح خالل من

 خالل من العادلة بالقيمة

 الخسارة أو الربح

 اللخ من العادلة القيمة

 الخسارة أو الربح

 خالل من العادلة بالقيمة

 الخسارة أو الربح

 من العادلة القيمة

 أو الربح خالل

 الخسارة

     المالية المطلوبات

 التجارية الدائنة الذمم

 القروض واألخرى

 أخرى مالية مطلوبات

 المطفأة بالتكلفة
 المطفأة التكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة التكلفة

 

مع نموذج "خسارة ائتمان  39محل نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي رقم  9رقم  تقرير الماليلمعيار الدولي لليحل ا

متوقعة". وسيتطلب ذلك حكما هاما بشأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة التي سيتم تحديدها 

ي لن يكون له ذوال 9رقم  تقرير الماليقامت إدارة المجموعة بتقييم أو تطبيق المعيار الدولي للحتمال المرجح للربحية. على أساس اال

 على االنخفاض في القيمة.  جوهري تأثير

 

 ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"15رقم  تقرير الماليالمعيار الدولي لل

العتراف باإليرادات للمجموعة ألن السياسة الحالية للمجموعة تلبي بالفعل المتطلبات الجديدة لن يكون هناك تأثير جوهري على سياسة ا

للمعيار الجديد حيث تقوم المجموعة بتسجيل مبيعاتها في وقت يتم فيه نقل السيطرة على المخزون المباع وعند الوفاء بالوعود في أوامر 

 البيع مع العمالء.

 

 م آثار تطبيق المعايير األخرى والتفسيرات على القوائم المالية الموحدة للمجموعة عند التطبيق.تقوم المجموعة حالياً بتقيي

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-4

 

 تظهـر البنود في القوائم المالية الموحدة للشركة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لجميع شركات المجموعة.

 

 حكام والتقديراتاستخدام األ 2-5

 

 ادات يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات لها تأثير على المبالغ المدرجة لإلير

تتطلب  والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج

 تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.

 

فيما يلي تفصيل باالفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى الهامة للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقرير 

مة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة. تستند المجموعة في والتي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القي

افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضات والتقديرات 

 عن إرادة المجموعة. ويتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.المستقبلية نظراً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة 

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

  المعترف بها في القوائم المالية الموحدة :
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 خفاض قيمة الذمم المدينة التجاريةمخصص ان (أ)

 

يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة  التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على 

التجارية تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم المدينة. تقوم المجموعة بتسجيل مبلغ کمخصص للذمم المدينة 

المشکوك في تحصيلها علی أساس شهري في تاريخ كل تقرير والذي يعدل الرصيد الختامي للمخصص من خالل إعادة تقييم أعمار 

لف الذمم المدينة والتحليل التفصيلي للذمم المدينة من کل عميل علی أساس احتمالية إفالس المدين أو إعادة الهيكلة المالية، ويعتبر التخ

 أو التأخر في السداد مؤشرات على وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية. عن السداد

 

 مخصص مخزون متقادم (ب)

 

والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات  وضع الحاليتحدد المجموعة مخصصها لتقادم المخزون استنادا إلى الخبرة السابقة وال

المجموعة بتسجيل مبلغ کمخصص للمخزون المتقادم وبطيئ الحركة علی أساس شهري وتقوم بإعادة تقييم الرصيد أو االستخدام. تقوم 

الختامي في تاريخ کل تقرير بناء علی نتائج الجرد الميداني ونتائج التفتيش الدوري للمخزون الذي يقوم به الفريق الفني. إن تقدير 

نولوجيا كالتالعمر اإلنتاجي المتبقي والتغير في  ذلك إلختالفيتغير من فترة إلی أخرى، وأن ن كيممخصص المجموعة لتقادم المخزون 

 والتغير المحتمل في االستخدام وتاريخ انتهاء صالحيته وتوقع المبيعات والعوامل النوعية األخرى لمحفظة المخزون من سنة إلى أخرى.

 

 لمصنع والمعداتاألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات وا )ج(

 

األخذ  تحّدد اإلدارة األعمار اإلنتاجيّة والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات لحساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد

أساس سنوي ويتم تعديل  باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. وتراجع اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية على

 تكاليف االستهالك المستقبليّة عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجيّة تختلف عن التقديرات السابقة.

 

 خطة المكافآت المحددة -مكافآت الموظفين  )د(

 

مدة خدمة الموظفين ورواتبهم في  ت نهاية الخدمة للموظفين. ويعتمد مستوى االستحقاقات المقدمة على طولآت الموظفين مكافآتقدم مكاف

 هي القيمة الحالية لاللتزام ذي الصلة، كما هو محدد باستخدامالمحددة لما بعد الخدمة مكافآت الالسنوات األخيرة إلى حين التقاعد. إن تكلفة 

الل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المشاريع وطريقة ائتمان الوحدة. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المكافآت المحددة من خ طريقة

ة المقدرة باستخدام معدالت الفائدة أو سندات الشركات ذات الجودة العالية والمحددة بالعملة التي سيتم بها دفع المكافآت، والتي لها مد

الحكومية أو تستخدم لسندات للسندات، تستخدم أسعار السوق لتقارب شروط اإللتزام ذي الصلة. وفي حالة عدم وجود سوق نشطة 

المعدالت من سوق السندات الدولية التي تعدل على أساس عالوة مخاطر الدولة. ونظرا لعدم وجود سندات نشطة للشركات أو السندات 

تساوي  لمدة التقاعدية للمعاشات سيتي مؤشر علىالحكومية في المملكة العربية السعودية، تم اختيار معدل الخصم باستخدام العائد المتوفر 

قد تختلف  نقطة أساس. يتضمن التقييم األكتواري وضع افتراضات مختلفة 100مدة االلتزام وتعديلها مقابل عالوة مخاطر الدولة البالغة 

عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل والتقاعد المبكر 

الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها الطويلة األجل، فإن التزام االستحقاقات المحددة ومعدالت 

 فتراضات في تاريخ كل تقرير.حساس للتغييرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع اال

 

ذات الجودة بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات  ان المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق

عالية، على النحو المحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، واالستقراء حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة ال

 فتراضات المستخدمة.لال 19المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة. يرجى الرجوع إلى االيضاح رقم 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

 

تاحية تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل منتظم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفي إعداد قائمة المركز المالي االفت

لتي تتعلق بتطبيق االستثناءات ذات العالقة أو ، عدا األمور اتقرير الماليبغرض التحول إلى المعايير الدولية لل 2016يناير  1في 

. للمزيد من التفاصيل حول هذه االستثناءات 1رقم  تقرير المالياإلعفاءات المتوفرة كما هو منصوص عليه ضمن المعيار الدولي لل

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .4.3واإلعفاءات، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 
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 يد أساس التوح 3-1

 

 الشركات التابعة (أ)

 

تمثل الشركات التابعة تلك الشركات التي تخضع لسيطرة المجموعة. ومن أجل تحقيق تعريف السيطرة، يجب أن يتم الوفاء بالمعايير 

 الثالثة التالية:

 

 أن يكون للمجموعة سلطة على الشركة. -1

 

 ة نتيجة مشاركتها مع الشركة؛ وأن تكون المجموعة معرضة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغير -2

 

 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام سلطتها على الشركة للتأثير على قيمة عائدات الشركة. -3

 

يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ويتم تعليق ذلك اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة من 

نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة، إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل الموحدة اعتباراً المجموعة. تدرج 

 من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ االستبعاد، حسبما يقتضي الحال .

 

 عند التوحيدمعامالت المستبعدة ال (ب)

 

ت بين شركات الوأي إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة من المعام ت بين شركات المجموعةالرصدة والمعاماأليتم استبعاد 

 المالية الموحدة. القوائمالمجموعة عند إعداد 

 

 الممتلكات والمصنع والمعدات 3-2

 

 االعتراف والقياس )ا(

 اض في القيمة.تقاس بنود الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخف

 

تتضمن التكلفة سعر الشراء وأي تكاليف منسوبة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الموقع والوضع الالزم لها لتتمكن من العمل بالطريقة 

مباشرة إلى المرادة من قبل اإلدارة. تتضمن تكلفة الموجودات المشيدة داخلياً تكاليف المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة 

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

 

 عندما تختلف األعمار اإلنتاجية لألجزاء الهامة لبنود الممتلكات والمصنع والمعّدات، يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( ضمن

 المصنع والمعّدات.الممتلكات و
 

 تحدد األرباح والخسائر من استبعاد بند الممتلكات والمعّدات بمقارنة المتحصالت من االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

 ويتم االعتراف بها بالصافي في الدخل اآلخر ضمن الربح أو الخسارة.
 

 التكاليف الالحقة )ب(
 

ال جزء من بند الممتلكات والمصنع والمعّدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح أن تتدفق إلى يتم االعتراف بتكلفة استبد

دل. المجموعة مكافآت اقتصادية مستقبلية ضمن ذلك البند وتقاس تكلفتها بشكل موثوق به. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستب

 صيانة اليومية للممتلكات والمصنع والمعّدات ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها.يتم االعتراف بتكاليف خدمات ال

 

 استهالك )ج(
 

يمثل االستهالك مخصصاً منتظماً للقيمة القابلة لالستهالك ألصل على مدى عمره اإلنتاجي. تمثل القيمة القابلة لالستهالك تكلفة األصل 

 متها المتبقية.أو القيمة األخرى البديلة للتكلفة ناقصاً قي
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 

يتم االعتراف باالستهالك في األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بند 

  الممتلكات والمصنع والمعدات. ال يتم استهالك األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة  الحالية والسنوات المقارنة:

 عدد السنوات 

 33 – 6 مبان  وكبائن متنقلة 

 30 – 2 آالت ومعدات 

 20 – 5 أثاث وتجهيزات 

 5 – 4 سيارات 

 

ً على األقل ويتم تعديلها الحقاً، إذا اقتضى األمر. للمزيد من  يتم فحص طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية سنويا

 .10-3المعلومات حول مناقشة انخفاض قيمة تقييم الممتلكات والمصنع والمعّدات، يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 

 

 الموجودات غير الملموسة 3-3

 

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

التطبيق. يتم اختبار هذه اإلنخفاضات عندما يكون هناك مؤشر على أن القيمة غير الملموسة قد تنخفض قيمتها. يتم فحص فترة وطريقة 

اإلنتاجية التقديرية اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة سنوياً على األقل. تتم معاملة أي تغير في األعمار 

 على أنه تغير في التقدير المحاسبي ويتم احتسابه الحقاً.

 

 مخزون 3-4

 

يقاس المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد تكلفة المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح 

 وقعها ووضعها الحالي.وتشتمل على المصاريف المتكبدة في إيصالها إلى م

 يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية، ناقصاً تكاليف اإلنجاز ومصاريف البيع.

 

 نقد وما يعادله 3-5

 

ذات فترات استحقاق يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة 

 أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ .

 

 العمالت األجنبية 3-6

 

 يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.

 

دية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف في ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النق

المعدلة  ذلك التاريخ. إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة،

 رة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير.بالفائدة الفعلية والدفعات خالل الفت

 

ويتم تم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف بتاريخ اإلثبات األولي.  

مة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقي

عادلة للبند الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح أو الخسارة عند تغير  القيمة ال

التي يتم إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر، كما يتم اثبات قائمة الربح أو )أي: فروق التحويل على البنود 

  الخسارة في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة، على التوالي(.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 األدوات المالية 3-7
 

 المشتقة غير يةالمال الموجودات 3-7-1

 الموجودات المالية (أ)
 

 التصنيف (1

 تصنف المجموعة موجوداتها المالية إلى الحد الذي يمكن تطبيقه في الفئات التالية:

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

 قروض وذمم مدينة •

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق •

 موجودات مالية متاحة للبيع •
 

يعتمد التصنيف على الغرض من شراء االستثمارات. وتحدد اإلدارة تصنيف استثماراتها عند االثبات االولي. وفي حالة الموجودات 
 المصنفة كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، تقوم اإلدارة بإعادة تقييم هذا االختيار بنهاية كل فترة تقرير مالي.

 
 إعادة التصنيف (2

قرر إعادة تصنيف أصل مالي تجاري غير مشتق ضمن فئة محتفظ به للمتاجرة إذا لم يعد األصل المالي محتفظاً به يمكن للمجموعة أن ت

لغرض البيع على المدى القريب. ويُسمح للموجودات المالية، عدا القروض والذمم المدينة، أن تخضع إلعادة التصنيف ضمن فئة محتفظ 

عن حدث غير اعتيادي وال يوجد احتمال لتكراره لمرة ثانية على المدى القريب. إضافة إلى  به للمتاجرة فقط في ظروف نادرة وناشئة

ذلك، يجوز للمجموعة أن تقرر إعادة تصنيف الموجودات المالية التي قد تلبي تعريف القروض والذمم المدينة ضمن فئة محتفظ به 

ية والقدرة على االحتفاظ بهذه الموجودات المالية في المستقبل المنظور أو للمتاجرة أو الفئات المتاحة للبيع إذا كانت لدى المجموعة الن

 حتى تاريخ االستحقاق في تاريخ إعادة التصنيف.

 

 تجرى عمليات إعادة التصنيف بالقيمة العادلة اعتباراً من تاريخ إعادة التصنيف. تصبح القيمة العادلة تكلفة جديدة أو تكلفة مطفأة حسب

يتم الحقاً القيام بعكس أرباح أو خسائر القيمة العادلة المسجلة قبل تاريخ إعادة التصنيف. وتُحدد معدالت الفائدة الفعلية  المعمول به، وال

للموجودات المالية المعاد تصنيفها إلى قروض وذمم مدينة وفئات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق في تاريخ إعادة التصنيف. وتؤدي 

 قديرات التدفقات النقدية إلى تعديل أسعار الفائدة الفعلية بأثر مستقبلي.الزيادات األخرى في ت

 

 وإلغاء االعتراف االعتراف  (3
. يتم االعتراف بجميع الموجودات المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المعاملةتعترف المجموعة مبدئيا بالموجودات المالية في تاريخ 

األحكام التعاقدية لألداة. يتم االعتراف بالمشتريات والمبيعات العادية للموجودات المالية  المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في

 بتاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.

 

يتم تحويلها، وعندما تحول المجموعة يتم استبعاد الموجودات المالية عندما تنتهي حقوق استالم التدفقات النقدية من االستثمارات أو عندما 

 فعليا كافة المخاطر ومزايا الملكية.

 

ر إلى عندما يتم بيع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، يعاد  تصنيف تعديالت القيمة العادلة المتراكمة المثبتة في الدخل الشامل اآلخ

 ق المالية.األورااالستثمار في الربح أو الخسارة كأرباح أو خسائر من 
 
 القياس (4

بح عند االثبات األولي، تقيس المجموعة األصل المالي بقيمته العادلة. وفي حالة األصل المالي ال يتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الر

المسجلة بالقيمة  أو الخسارة، تضاف تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي. تُحتسب تكاليف المعاملة للموجودات المالية

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة.
 

تُسجل الحقا القروض والذمم المدينة واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

 الفعلي.
 

 الل الربح أو الخسارة الحقا بالقيمة العادلة.تدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ
 

لخسائر يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا

  ضمن االربح أو الخسارة ضمن اإليرادات األخرى أو المصاريف األخرى.
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 االنخفاض في القيمة (5
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من الموجودات 

إلنخفاض في القيمة فقط إذا المالية لالنخفاض في القيمة. تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية ويتم تكبد خسائر ا

كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبدئي باألصل )"حدث خسارة"(، حيث 

المالية أن حدث الخسارة )أو األحداث( يکون له تأثير علی التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات 

 التي يمکن تقديرها بشکل موثوق به

 

 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

ستقبلية بالنسبة للقروض والذمم المدينة، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الم

ي لم يتم تكبدها( مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي لألصل المالي. تخفض القيمة المقدرة )باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية الت

الدفترية لألصل ويدرج مبلغ الخسارة في الربح أو الخسارة. في حال كان للقرض أو االستثمار المحتفظ به للبيع معدل فائدة متغير، يكون 

لفائدة الفعلية الحالي المحدد بموجب العقد. كوسيلة عملية، يجوز للمجموعة معدل الخصم لقياس أي خسارة انخفاض في القيمة هو معدل ا

 قياس االنخفاض في القيمة على أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام سعر قابل للمالحظة في السوق.

 

 ً بحدث  يحصل بعد أن تم إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعيا

احتساب خسارة االنخفاض في القيمة )مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين(، يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة المحتسبة 

 سابقاً في الربح أو الخسارة.

 

 المطلوبات المالية (ب)

ريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئيا في تاريخ المتاجرة، وهو التا

تصنيف تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء مدتها. تقوم المجموعة ب

يتم االعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى. 

الفائدة  إليها أية تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. وبعد االعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة

 القروض والذمم الدائنة التجارية واألخرى.الفعلية. تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من 

 

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

 في وقت واحد. قانوني في مقاصة المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية االلتزامات

 

 األدوات المالية المشتقة 3-7-2

 

بتواريخ تًحتسب األدوات المالية المشتقة مبدئياً بالتكلفة، والتي تمثل بشكل رئيسي عقود مقايضة أسعار الربح، ويعاد قياسها بالقيمة العادلة 

ارة كجزء من "ربح / )خسارة( القيمة العادلة من األداة التقارير الالحقة. تُحتسب التغيرات في األداة المالية المشتقة ضمن الربح أو الخس

الي المالية المشتقة" عند حدوثها حيث أنها ال تتأهل لمحاسبة التحوط. تسجل القيم العادلة الناتجة الموجبة والسالبة في قائمة المركز الم

 الموحدة ضمن الموجودات والمطلوبات، على التوالي.

 

 عقود اإليجار 3-8

 
 رات تشغيليةعقود إيجا

 

يتم تصنيف عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي إذا لم تحّول كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية األصل أو مجموعة الموجودات الخاضعة 

ر على لترتيب اإليجار. تُحمل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية ضمن قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخ

صاً أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد. وعند إنهاء عقد اإليجار قبل انتهاء فترة عقد اإليجار، فإن أي دفعة تقدم للمؤجر كغرامة، ناق

 دخل التأجير المتوقع )إن وجد( تُقيد كمصروف في الفترة التي يتم فيها إنهاء العقد.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات

 

قيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة )باستثناء الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير تتم مراجعة ال

المحددة، إن وجدت، والتي يتم اختبارها سنويا على األقل لالنخفاض في القيمة( بتاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر 

 في القيمة. وفي حال وجود  هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.يدل على تعرضها لالنخفاض 
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ترداد يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل  أو وحدة مدرة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، وتتمثل القيمة القابلة لالس

العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد بناًء على  في القيمة

المعلومات المتوفرة من معامالت البيع بنفس شروط المعاملة بالنسبة للموجودات المماثلة. تستند القيمة المستخدمة الى نموذج خصم 

لنقدية، ويتم بموجبه خصم التدفقات المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل الخصم قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق التدفقات ا

 الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالموجودات.

 

مسجلة فيما يتعلق بالوحدات المدرة للنقد يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن الربح أو الخسارة. ويتم توزيع خسائر انخفاض القيمة ال

أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة، ان وجدت، موزعة على الوحدات، ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى في 

 الوحدة )مجموعة الوحدات( على أساس تناسبي.

 

 مكافآت الموظفين 3-9

 

 مكافآت الموظفين قصيرة األجل

 

افآت الموظفين قصيرة األجل كمصاريف على مدى فترة تقديم الخدمة. يتم االعتراف بااللتزام المتوقع دفعه في حال وجود تحتسب مك

التزامات قانونية حالية أو متوقعة على المجموعة لدفع تلك المبالغ مقابل خدمات سبق تقديمها من قبل الموظف مع وجود إمكانية لتقدير 

 موثوق به.تلك االلتزامات على نحو 

 

 مكافآت ما بعد نهاية الخدمة

 

 خطط المكافآت المحددة

  

التزام المجموعة بموجب خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كخطة مكافآت غير محددة ويتم احتسابها من خالل تقدير قيمة  حتسابيتم ا

خصم ذلك المبلغ. يقوم خبير اكتواري باحتساب التزامات المكافآت  المستقبلية التي يحققها الموظفون خالل الفترات الحالية والسابقة و

ة، المكافآت المحددة سنوياً باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. يتم االعتراف بعمليات إعادة قياس التزام المكافآة المحددة مباشر

مصروف الفائدة اللتزام المكافآة المحددة للفترة والذي يشتمل على أرباح وخسائر اكتوارية، ضمن الدخل الشامل اآلخر. تحدد المجموعة 

 باستخدام معّدل الخصم المستخدم في قياس التزام المكافآة المحددة في بداية الفترة السنوية اللتزام المكافآت المحددة آنذاك، آخذة في

االعتراف بمصروف الفائدة والمصاريف  االعتبار أي تغيرات في التزام المكافآت المحددة خالل الفترة نتيجة لدفعات المكافآت. يتم

 األخرى المتعلقة بخطط المكافآت المحددة كمصاريف موظفين ضمن الربح أو الخسارة.

 

 مخصصات 3-10

 

يحتسب المخصص إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمني يمكن تقديره بشكل موثوق، نتيجة لحدث سابق، وعندما يكون من 

منافع اقتصادية لتسوية االلتزام. تحدد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل المرجح أن يتطلب ذلك 

الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات. ويتم االعتراف بعكس الخصم 

 كتكاليف تمويل.

 

 إيرادات 3-11

 

عتراف ببيع البضائع عندما يتم تحويل مخاطر ومنافع الملكية إلى العمالء وعندما يكون من المرجح استرداد المبلغ وعندما يمكن يتم اال

تقدير التكاليف ذات العالقة وعوائد البضائع المحتملة بشكل يعتمد عليه وعندما ال يكون هناك تدخل مستمر من اإلدارة في البضائع 

بلغ اإليرادات بشكل موثوق. يتم قياس اإليرادات بعد خصم العوائد والخصومات التجارية وحسومات الكمية. وعند إمكانية قياس م

 يختلف وقت تحويل المخاطر والعوائد باختالف أحكام كل عقد من عقود البيع.
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 القروض 3-12
 

ناقصا تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصالت  تُحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة،

)بدون  تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في قائمة األرباح أو الخسائر على مدى فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

ت. في هذه لقروض كتكاليف معامالت لالقتراض بقدر احتمال سحب  بعض أو كل التسهياليتم إثبات الرسوم المدفوعة على تسهيالت ا

الحالة، يتم تأجيل هذه الرسوم حتى يتم سحب هذه التسهيالت. عندما ال يتوفر دليل على احتمال سحب بعض أو كل التسهيالت، تتم 

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

"تكاليف قروض" أن يتم إطفاء التكاليف اإلضافية للمعامالت باستخدام معدل الفائدة الفعلية. تقوم  23رقم يتطلب المعيار المحاسبي 

ذات المجموعة بالمحاسبة عن تكاليف التمويل )تكلفة الفائدة وإطفاء تكلفة المعامالت( وفقاً لطريقة سعر الفائدة الفعلية. بالنسبة للقروض 

الفائدة الفعلية الذي تم تحديده عند االعتراف المبدئي بمطلوبات القرض على مدى مدة العقد كاملة. تتم  االسعار المتغيرة ، يستخدم سعر

 رسملة تكاليف القروض المتكبدة ألي من الموجودات المؤهلة كجزء من تكلفة الموجودات.

 

 زكاة 3-13
 

 لشركةا على المستحقةالزكاة  تحميل يتم. )"الهيئة"( والدخل للزكاة العامة الهيئة ألنظمة وفقا للزكاة التابعة وشركاتها الشركة تخضع

 الربوط استكمال عندالمبالغ اإلضافية المستحقة  احتساب. يتم ةالتابعة على الربح أو الخسار هاشركات في الشركة بملكية المتعلقة والزكاة

 .تحديدهايتم  التيإن وجدت، في الفترة  ،النهائية

 

على معامالت معينة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقًا لنظام ضريبة الدخل ة واجبتقتطع الشركة ضرائب 

 السعودي.
 
 ربحية السهم 3-14
 

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

وبة إلى المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، واألسهم الخاصة الخسائر المنس

المحتفظ بها. ويتم تحديد ربحية السهم المخفضة  بتعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد 

 ئمة، واألسهم الخاصة المحتفظ بها، بآثار جميع األسهم العادية المحتملة المخفضة، ان وجدت.األسهم العادية القا
 
 التقارير القطاعية 3-15
 

 التشغيل قطاع
 

 ة.يتم رفع التقارير للقطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلي
 
 القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي: إن

(i) .تعمل في أنشطة تدر إيرادات 

(ii) .تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء 

(iii) .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل 

 

 رأس المال 3-16

 

كية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. تظهر التكاليف اإلضافية والمتعلقة مباشرة مل تصنف الحصص كحقوق

 بإصدار حصص جديدة في حقوق الملكية كخصومات، بعد حسم الضريبة من المتحصالت.
 

 ألول مرةمعايير الدولية للتقرير المالي تبني ال .4
 

معايير الدولية هي أول قوائم مالية موحدة  أعدتها المجموعة  وفقا لل 2017ديسمبر  31نة المنتهية في إن هذه القوائم المالية الموحدة للس

والتفسيرات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية بموجب التوجيهات للتقرير المالي 

السنة المنتهية  الشاملةى وحتألول مرة". بالنسبة للفترات معايير الدولية للتقرير المالي "تطبيق الالمالي معايير الدولية للتقرير الواردة في ال

 ، أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها سابقا.2016ديسمبر  31في 
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 مة()تتألول مرة معايير الدولية للتقرير المالي التبني  .4

 

معتمدة من الهيئة السعودية المعايير الدولية للتقرير المالي وبناء على ذلك، قامت المجموعة بإعداد قوائم مالية موحدة تتوافق مع ال

 31، مع قائمة المركز المالي الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 2017ديسمبر  31للمحاسبين القانونيين كما في وللسنة المنتهية في 

وهو  2016يناير  1. وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحي للمجموعة كما في 2016بر ديسم

. يبين هذااإليضاح التعديالت الرئيسية التي قامت بها المجموعة في تعديل  القوائم تقرير الماليتاريخ انتقال الشركة للمعايير الدولية لل

 معايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا.لالمالية ل

 

 (:تقرير المالي)تاريخ التحول الى المعايير الدولية لل 2016يناير  1تسوية حقوق الملكية كما في  4-1

 

  

 

 إيضاح

معايير المحاسبة 

 المتعارف عليها سابقا

أثر التحّول إلى 

المعايير الدولية 

 تقرير الماليلل

المعايير الدولية 

 لماليتقرير الل

     موجودات

     موجودات غير متداولة

 1,040,353,369 (31,626,632) 1,071,980,001 أ ممتلكات ومصنع ومعدات

 6,335,584 - 6,335,584  موجودات غير ملموسة

 83,682 - 83,682  أدوات مالية مشتقة

 1,046,772,635 (31,626,632) 1,078,399,267  مجموع الموجودات غير المتداولة

     موجودات متداولة

 199,298,861 - 199,298,861  مخزون

 184,536,337 - 184,536,337   ذمم مدينة تجارية

 13,477,061 - 13,477,061  مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 87,734,616 - 87,734,616  موجودات متداولة أخرى

 30,005,552 - 30,005,552  نقد وما يعادله

 515,052,427 - 515,052,427   مجموع الموجودات المتداولة

 1,561,825,062 (31,626,632) 1,593,451,694  مجموع الموجودات

   

   حقوق الملكية والمطلوبات

   حقوق الملكية

 500,000,000 - 500,000,000  رأس المال

 57,359,377 - 57,359,377  احتياطي نظامي

 67,599,140 (33,046,132) 100,645,272  أرباح مبقاة

 624,958,517 (33,046,132) 658,004,649  مجموع حقوق الملكية

     

     المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة

 427,644,708 (35,378) 427,680,086 ب قروض طويلة األجل

 26,625,198 2,182,365 24,442,833 ج مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 454,269,906 2,146,987 452,122,919  مجموع المطلوبات غير المتداولة

     المطلوبات المتداولة

 1,769,856 - 1,769,856  زكاة مستحقة

 194,236,262 (792,139) 195,028,401 ب األجل طويلة قروض من المتداول الجزء

 213,654,589 - 213,654,589 ب قروض قصيرة األجل

 71,020,893 - 71,020,893  جارية وأخرىذمم دائنة ت

 1,915,039 64,652 1,850,387 د مطلوبات متداولة أخرى

 482,596,639 (727,487) 483,324,126  مجموع المطلوبات المتداولة

 936,866,545 1,419,500 935,447,045  مجموع المطلوبات

 1,561,825,062 (31,626,632) 1,593,451,694  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 2016ديسمبر  31ق الملكية كما في تسوية حقو 4-2

 

  

 

 إيضاح

معايير المحاسبة 

المتعارف عليها 

 سابقا

أثر التحّول إلى 

المعايير الدولية 

 تقرير الماليلل

المعايير الدولية 

 تقرير الماليلل

     وجوداتالم

     موجودات غير متداولة

 1,087,099,482 (16,922,765) 1,104,022,247 أ ممتلكات ومصنع ومعدات

 5,581,962 - 5,581,962  موجودات غير ملموسة

 2,715,795 - 2,715,795  أدوات مالية مشتقة

 1,095,397,239 (16,922,765) 1,112,320,004  مجموع الموجودات غير المتداولة

 

 موجودات متداولة

 
   

 175,673,920 - 175,673,920  مخزون

 174,324,793 - 174,324,793   ذمم مدينة تجارية

 14,614,638 - 14,614,638  مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 45,350,911 - 45,350,911  موجودات متداولة أخرى

 34,379,773 - 34,379,773  نقد وما يعادله

 444,344,035 - 444,344,035  مجموع الموجودات المتداولة

     

 1,539,741,274 (16,922,765) 1,556,664,039  مجموع الموجودات

   

   حقوق الملكية والمطلوبات

   حقوق الملكية

 500,000,000 - 500,000,000  رأس المال

 66,850,116 1,505,353 65,344,763  احتياطي نظامي

 126,615,343 (20,898,407) 147,513,750  اح مبقاةأرب

 693,465,459 (19,393,054) 712,858,513  مجموع حقوق الملكية

     

     المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة

 390,024,783 328,811 389,695,972 ب قروض طويلة األجل

 29,837,970 2,236,822 27,601,148 ج مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 419,862,753 2,565,633 417,297,120  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 

 مطلوبات متداولة

 
   

 1,630,533 - 1,630,533  زكاة مستحقة الدفع

 113,548,364 (407,442) 113,955,806 ب الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 242,070,059 - 242,070,059 ب قروض قصيرة األجل

 67,158,902 - 67,158,902  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 2,005,204 312,098 1,693,106 د مطلوبات متداولة أخرى

 426,413,062 (95,344) 426,508,406  مجموع المطلوبات المتداولة

 846,275,815 2,470,289 843,805,526  مجموع المطلوبات

 1,539,741,274 (16,922,765) 1,556,664,039  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 2016ديسمبر  31تسوية قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  4-3

 

 

 إيضاح 

معايير المحاسبة 

المتعارف عليها 

 سابقا

أثر التحّول إلى 

المعايير الدولية 

 تقرير الماليلل

المعايير الدولية 

 تقرير الماليلل

     

 634,404,523 - 634,404,523  مبيعات

 (503,121,781) 15,294,868 (518,416,649) أ، ج، د تكلفة المبيعات

 131,282,742 15,294,868 115,987,874  إجمالي الربح

     

 (39,370,626) 29,526 (39,400,152) ج مصاريف بيع وتوزيع

 (59,391,336) 478,016 (59,869,352) ج ارية وعموميةمصاريف إد

 2,632,113 - 2,632,113  ربح القيمة العادلة في مشتقات األدوات المالية

 (1,260,225) - (1,260,225)  مصاريف أخرى، بالصافي

 33,892,668 15,802,410 18,090,258   الربح التشغيلي

         

 91,963,702 - 91,963,702  رض والمرافق المصادرةصافي الربح من المطالبة باأل

 (29,636,242) (748,886) (28,887,356) ب تمويليةتكاليف 

 96,220,128 15,053,524 81,166,604   الربح قبل الزكاة

 (1,312,740) - (1,312,740)  مصروف الزكاة

 94,907,388 15,053,524 79,853,864  ربح الفترة

     

ل الشامل اآلخر التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح بنود الدخ

 أو الخسارة 

    

 (1,400,446) (1,400,446) - ج الخسائر االكتوارية

 93,506,942  13,653,078  79,853,864  مجموع الدخل الشامل

 

 إيضاحات حول التسوية 4-4

 

 أ(  تجزئة الممتلكات والمصنع والمعدات

 

عارف عليها سابقا، لم تقم المجموعة بتحليل الممتلكات واآلالت والمعدات إلى مكونات رئيسية ذات أعمار بموجب المعايير المحاسبية المت

إنتاجية مختلفة، حيث ال توجد متطلبات محددة للقيام بذلك بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا. ومع ذلك، وفقا للمعايير 

مليون لاير سعودي في  31.63تجزئة هذه إلزامية مما أدى إلى انخفاض صافي القيمة الدفترية بمبلغ ، فإن عملية التقرير الماليالدولية لل

 تاريخ التحول. تم االعتراف بهذا التعديل في األرباح المبقاة.

 

 خالل الفترات المعروضة الالحقة، لم تعترف المجموعة  باالستهالك من هذه الموجودات الثابتة.

 

 رضب(  إعادة قياس الق

 

لثابت. وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا، قامت المجموعة بقياس المبلغ القائم للقرض بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة القسط ا

للتقارير  قامت المجموعة بإعادة قياس المبلغ القائم للقرض بالتکلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بموجب المعايير الدولية

مليون لاير سعودي في تاريخ االنتقال هو إعادة القياس الذي يتم االعتراف به  0.83المالية في تاريخ المعاملة. إن سبب التغير بمبلغ  

 في األرباح االفتتاحية المبقاة في تاريخ االنتقال كنفقات مالية.

 

 س القيمة المخصومة.خالل الفترات المعروضة الالحقة، قامت المجموعة باالعتراف بعك
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 ج(  إعادة قياس التزام مكافآت الموظفين المحددة

 

 بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا، قامت المجموعة باالعتراف بالتکاليف المتعلقة بالمكافآت المحددة للموظفين علی أنها

الحالية للمكافآت المکتسبة التي يحق للموظف الحصول عليها ، بينما بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، يتم االعتراف بهذا القيمة 

االلتزام  بخصم المدفوعات المتوقعة المستقبلية باستخدام طريقة اإلئتمان المتوقعة للوحدات بناء علی االفتراضات االکتوارية. يتم 

مليون لاير سعودي كما في تاريخ التحول بين المخصص المتداول والمخصص المستند إلى التقييم  2.18تغير بمبلغ االعتراف بال

 االكتواري ضمن األرباح المبقاة االفتتاحية.

 

م االعتراف ، بينما يتةالربح أو الخسارقائمة خالل الفترات المعروضة الالحقة، يتم االعتراف بتكاليف الفائدة والخدمات الحالية في 

 االكتوارية في الدخل الشامل اآلخر. ةبالربح/ الخسار

 

 د(  إيجارات مؤجلة

 

بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا، قامت المجموعة باحتساب  إيجارات العقود المستحقة عند تكبدها. عند التحول إلى 

إيجارات العقود بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. تم االعتراف  ، قامت المجموعة باحتسابتقرير الماليالمعايير الدولية لل

 مليون لاير سعودي كإيجارات مؤجلة مستحقة في تاريخ التحول. 0.06بمبلغ 

 

 قائمة التدفقات النقديةهـ(  

 

أي أثر جوهري على عرض قائمة الي معايير الدولية للتقرير الملم يكن للتحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها سابقا إلى ال

 التدفقات النقدية الموحدة.

 

 معلومات قطاعية .5

 

وحدات األعمال  الذين يعتبرانوقطاعا التصنيع والتجارة و هما ، تقاريرك  والذى يمكن عرضهمالدى المجموعة قطاعان تشغيليان  

مات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات اإلستراتيجية للمجموعة. وتقدم وحدات األعمال اإلستراتيجية منتجات وخد

تسويقية مختلفة. تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال اإلستراتيجية على أساس 

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

 

يتمثل في بيع نفايات الورق والكرتون والبالستيك  -يتمثل في تصنيع الكرتون والورق الصناعي. القطاع التجاري  -قطاع التصنيع 

 بالجملة والتجزئة.

 رئيسلالتنفيذي ومدير العمليات وا رئيستتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفع التقاريرعنها إلى اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة وال

 المالي( البنود التي تعزى مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.

 

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

 لية التي تم فحصها من قبل اإلدارة العليا. يعرض الجدول أدناه المعلومات القطاعية:هو مبين ضمن تقارير اإلدارة الداخ
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 المجموع قيود االستبعاد التجارة التصنيع 

     2017ديسمبر  31النتائج للسنة المنتهية في 

     

 771,008,091 (281,924,530) 323,357,754 729,574,867 اإليرادات

 771,008,091 - 41,433,224 729,574,867 إيرادات خارجية

 69,545,193 (1,184,612) 1,202,477 69,527,328 قبل الزكاة اتربح القطاع

 1,414,078 - 17,865 1,396,213 زكاة

 26,288,287 - 922,108 25,366,179 تمويلية تكاليف

 67,307,273 - 13,542,902 53,764,371 ومعدات ممتلكات على استحواذ

 929,217  929,217 - موجودات غير ملموسة على استحواذ

 90,650,381 - 11,428,619 79,221,762 وإطفاء استهالك

 المجموع قيود االستبعاد التجارة تصنيعال 

     2016ديسمبر  31النتائج للسنة المنتهية في 

     

 634,404,523 (197,962,502) 240,869,786 591,497,239 اإليرادات

 634,404,523 - 42,907,284 591,497,239 إيرادات خارجية

 96,220,128 11,730,646 (11,264,950) 95,754,431 الزكاة قبل القطاعات)خسارة(  ربح

 1,312,740 - (321,848) 1,634,588 زكاة

 29,636,242 - 1,614,200 28,022,042 تمويلية تكاليف

 125,885,093 - 29,919,936 95,965,157 ومعدات ممتلكات على استحواذ

 114,542 - 114,542 - على موجودات غير ملموسة استحواذ

 79,986,214 - 10,636,911 69,349,303 وإطفاء استهالك

     

     2017ديسمبر  31كما في 

 1,549,034,716 (99,905,053) 135,738,321 1,513,201,448 مجموع الموجودات

 826,654,526 (35,397,533) 71,230,801 790,821,258 المطلوبات مجموع

     

     2016ديسمبر  31كما في 

 1,539,741,274 (96,621,822) 153,246,835 1,483,116,261 مجموع الموجودات

 846,275,815 (32,838,678) 89,463,692 789,650,801 مجموع المطلوبات

     

     2016يناير  1كما في 

 1,561,825,062 (79,945,973) 150,019,153 1,491,751,882 مجموع الموجودات

 936,866,545 (4,283,252) 74,356,432 866,793,365 مجموع المطلوبات

 

صدير في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. بلغت  مبيعات الت جنبيةتقوم المجموعة ببيع المنتجات في السوق المحلي واألسواق األ

مليون لاير سعودي(.  273.48: 2016مليون لاير سعودي ) 315.69مبلغ  2017ديسمبر  31الخارجية خالل السنة المنتهية في 

 360.92: 2016مليون لاير سعودي ) 455.31م مبلغ  2017ديسمبر  31بلغت المبيعات الخارجية المحلية خالل السنة المنتهية في 

 لاير سعودي(.
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 لمصنع والمعداتالممتلكات وا .6

 سيارات أثاث ومعدات مكتبية آالت ومعدات مباٍن وكبائن متنقلة ضاأر 

أعمال رأسمالية 

 المجموع تحت التنفيذ

        2016يناير  1في 

        

 1,570,405,952 73,336,544 41,421,057 25,584,026 1,203,105,768 160,188,157 66,770,400  التكلفة

 530,052,583    - 30,948,764 18,932,378 444,592,868 35,578,573 - استهالك متراكم

 1,040,353,369 73,336,544 10,472,293 6,651,648 758,512,900 124,609,584 66,770,400 صافي القيمة الدفترية

        

        2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 1,040,353,369 73,336,544 10,472,293 6,651,648 758,512,900 124,609,584 66,770,400 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 125,885,093 95,224,670 1,832,483 2,164,097 18,980,167 7,683,676 -  إضافات

        تحويالت

 - (87,382,645)   -     - 85,788,248 1,594,397 -  التكلفة -

 - - - - - - - استهالك متراكم   -

        استبعادات

 (1,415,832) - (688,225) (39,507) (688,100) - -  التكلفة - 

 1,394,902 - 667,402 39,500 688,000 - - استهالك متراكم   -

 (79,118,050) - (3,129,178) (2,912,011) (67,975,504) (5,101,357) - االستهالكمصروف 

 1,087,099,482 81,178,569 9,154,775 5,903,727 795,305,711 128,786,300 66,770,400 صافي القيمة الدفترية الختامية

        

        2016ديسمبر  31في 

        

 1,694,875,213 81,178,569 42,565,315 27,708,616 1,307,186,083 169,466,230 66,770,400  التكلفة

 607,775,731    - 33,410,540 21,804,889 511,880,372 40,679,930 - استهالك متراكم

 1,087,099,482 81,178,569 9,154,775 5,903,727 795,305,711 128,786,300 66,770,400 صافي القيمة الدفترية

 

  



 لشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورقشركة ا
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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 الممتلكات والمصنع والمعدات )تتمة( 6

 آالت ومعدات مباٍن وكبائن متنقلة أرض 

أثاث ومعدات 

 سيارات مكتبية

مالية تحت أعمال رأس

 التنفيذ

 

 

 المجموع

        

        2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 1,087,099,482 81,178,569 9,154,775 5,903,727 795,305,711 128,786,300 66,770,400 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 67,307,273 20,992,885 759,950 450,198 13,680,759 323,481 31,100,000  إضافات

        تحويالت

 - (70,375,021) 1,564,500 22,897 59,127,934 9,659,690 -  التكلفة -

 - - - - - - - استهالك متراكم   -

        استبعادات

 (2,063,374) - (1,874,374) - (189,000) - -  التكلفة -

 1,928,868 - 1,739,871 - 188,997 - - استهالك متراكم   -

 (89,282,980) - (3,033,995) (2,376,676) (78,323,277) (5,549,032) - االستهالكمصروف 

 1,064,989,269 31,796,433 8,310,727 4,000,146 789,791,124 133,220,439 97,870,400 صافي القيمة الدفترية الختامية

        

        2017ديسمبر  31في 

        

 1,760,119,112 31,796,433 43,015,391 28,181,711 1,379,805,776 179,449,401 97,870,400  التكلفة

 695,129,843 - 34,704,664 24,181,565 590,014,652 46,228,962 - استهالك متراكم

 1,064,989,269 31,796,433 8,310,727 4,000,146 789,791,124 133,220,439 97,870,400 صافي القيمة الدفترية

 

 مليون لاير سعودي(. 1.2: 2016مليون لاير سعودي كجزء من الممتلكات والمصنع والمعدات ) 1.1، تم رسملة تكاليف تمويل بمبلغ 2017خالل السنة المالية 

 

. انظر أيضا ايضاح رقم  2018. ومن المتوقع أن تكتمل هذه المشاريع خالل عام التكاليف المتكبدة المتعلقة بالمشاريع الجارية للمصنع واآلالت 2017ديسمبر  31تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في 

 بشأن التعهدات الرأسمالية. 32

 

 (.18هن من الدرجة األولى )انظر إيضاح السعودي للتنمية الصناعية وكر إن كافة األراضي والمباني والكبائن المتنقلة واآلالت والمعّدات واألثاث والمعّدات المكتبية المتعلقة بالشركة مرهونة كضمان للصندوق



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 موجودات غير ملموسة .7

 

  برامج وأنظمة الحاسب اآللي

  

  2016 يناير 1 في

 6,769,667  التكلفة

 (434,083) اإلطفاء المتراكم

 6,335,584  الدفترية القيمة صافي

  

  2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 6,335,584  ةصافي القيمة الدفترية االفتتاحي

 114,542  إضافات

 (868,164) إطفاء

 5,581,962  صافي القيمة الدفترية الختامية

  

  2016ديسمبر  31في 

 6,884,209  التكلفة

 (1,302,247) اإلطفاء المتراكم

 5,581,962  صافي القيمة الدفترية

  

  2017ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 5,581,962  الفتتاحيةصافي القيمة الدفترية ا

 929,217  إضافات

 (1,367,401) إطفاء

 5,143,778  صافي القيمة الدفترية الختامية

  

  2017 ديسمبر 31 في

 7,813,426  التكلفة

 (2,669,648) المتراكم اإلطفاء

 5,143,778  الدفترية القيمة صافي

  

 

 أدوات مالية مشتقة .8

 

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

    

 83,682 2,715,795 1,357,238 القيمة العادلة الموجبة -مقايضات معدالت الفائدة 

 

إلى معدل فائدة ثابت. بلغت قيمة العقود  متغيرةمعدالت فائدة مع بنوك تجارية لتحويل أسعار الفائدة ال ةمقايضأبرمت الشركة اتفاقيات 

 31مليون لاير سعودي كما في  220منها  المستخدممليون لاير سعودي(، وبلغ  300 :2016مليون لاير سعودي ) 300 ما قيمته

 مليون لاير سعودي(. 260: 2016) 2017 ديسمبر

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مخزون .9

 
 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31

    

 96,758,443 79,083,022  74,829,577 مواد خام

 41,942,839 28,595,827 31,620,531 منتج تام

 5,336,102 6,331,604 8,956,901 بضاعة في الطريق

 - 560,329 1,746,119 أعمال قيد التنفيذ

 58,687,077 64,904,041  64,334,726 االستهالكية الغيار قطع

 181,487,854 179,474,823 202,724,461 

 (3,425,600) (3,800,903) (1,315,387) ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة

 180,172,467 175,673,920 199,298,861 

 

، اندلع حريق في واحدة من ساحات تخزين الورق المستخدم. لم يؤثر الحريق على موجودات الشركة باستثناء 2017أبريل  17في 

 .2017يونيو  30ي مليون لاير سعودي. قامت الشركة بشطب كامل المخزون خالل الفترة المقابلة المنتهية ف 1.3بعض المخزون بمبلغ 

 

 مخزون بطئ الحركة :  مخصص حركةيلى  فيما

 2016 يناير 1 2016 2017  

     

 3,091,190 3,425,600 3,800,903  يناير 1

 2,442,550 1,950,000 1,900,000  إضافات

 (2,108,140) (1,574,697) (4,385,516)  شطب

 3,425,600 3,800,903 1,315,387  ديسمبر 31

 

مليون لاير سعودي( كمصروف تحت بند تكلفة المبيعات للمخزون  1.95: 2016مليون لاير سعودي ) 1.90ل السنة تم تسجيل خال

 المدرج بالقيمة الصافية القابلة للتحقق.

 

 الذمم المدينة التجارية .10

 

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  

     

 188,647,456 179,198,695 214,959,561  إجمالي - تجارية مدينة ذمم

 (4,111,119) (4,873,902) (5,341,980)  القيمة انخفاض مخصص

  209,617,581 174,324,793 184,536,337 

 

 :الذمم المدينة التجارية  قيمة انخفاضفيما يلي حركة مخصص 

 

 2016 يناير 1 2016 2017  

     

 5,651,362 4,111,119 4,873,902  يناير 1

 (1,540,243) 1,050,000 620,376   إضافات

 - (287,217) (152,298)  شطب

 4,111,119 4,873,902 5,341,980  ديسمبر 31

 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الذمم المدنية التجارية )تتمة( .10

 

 لتحليل الذمم المدينة التجارية: شركةفيما يلي مصفوفة األعمار التي تستخدمها ال

 

 

غير متأخرة 

السداد وغير 

 القيمة منخفضة

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

 3أقل من  المجموع

 أشهر

 6الى  3من 

 شهور

أشهر إلى  6

 شهرا   12

 12أكثر من 

 أشهر

 3أقل من 

 أشهر

 6الى  3من 

 شهور

أشهر إلى  6

 شهرا   12

 12أكثر من 

 أشهر

           

 214,959,561 3,514,509 2,820,393 1,498,630 - 45,867 3,973,489 5,494,061 37,335,897 160,276,715   الرصيد

 مخصص: ناقصا

 انخفاض خسارة

 (5,341,980) (3,187,066) (1,981,255) (173,659) - - - - - - القيمة في

 209,617,581 327,443 839,138 1,324,971 - 45,867 3,973,489 5,494,061 37,335,897 160,276,715 2017ديسمبر  31

 174,324,793 65,977 870,473 3,161,702 2,677,933 29,011 4,110,942 6,222,746 35,186,337 121,999,672 2016ديسمبر  31

 184,536,337 2,725,191 - - 2,894,267 4,880,033 5,354,371 6,329,692 30,968,072 131,384,711 2016يناير  1

 

 وذمم مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدما   .11

 

 2016  يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 إيضاح 

     

 ً  9,064,358 10,217,178 9,303,124  مصاريف مدفوعة مقدما

لمعهد العالي للتقنيات إلى امساهمة مدفوعة مقدما 

 الورقية والصناعية

 

 )أ(12 

 

- 

 

- 

 

1,806,391 

 958,212 900,743 792,743  موردين لدىودائع 

 1,648,100 3,496,717 2,093,284  أخرى

  12,189,151 14,614,638 13,477,061 

 

 موجودات متداولة أخرى .12

 

 2016  يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 إيضاح 

     

 51,093,342 26,675,167 27,083,138  دفعات مقدمة لموردين

 6,150,644 4,507,298 5,819,096  ذمم موظفين

 ذمم مدينة من شركة المياه الوطنية مقابل األرض 

 والمرافق المصادرة  

 

 28 - - 30,490,630 

 ذمم مدينة من المعهد العالي للتقنيات الورقية

 والصناعية  

 

 )أ(

 

11,135,035 

 

14,168,446 

 

- 

  44,037,269 45,350,911 87,734,616 

 

شركة نيابة عن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية وهو معهد تدريب مهني يمثل هذا الرصيد المصاريف التي تدفعها ال (أ)

 شركات أخرى كجزء من مشروع المسؤولية االجتماعية للشركات.باإلضافة إلى مجموعة التدعمه  ذيوإداري غير هادف للربح، وال

 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .13

 

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

 : صفر(.2016لاير سعودي ) 512،303العادلة لإلستثمار 

 

 نقد وما يعادله .14

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

    

 4,053,543 4,546,076 5,691,387 نقد في الصندوق

 25,952,009 29,833,697 25,324,273 نقد لدى البنك

 31,015,660 34,379,773 30,005,552 

 

 رأس المال .15

 

مليون لاير سعودي( والذي يتكون من  500: 2016مليون لاير سعودي ) 500، بلغ رأس مال الشركة المصدر 2017ديسمبر  31في 

 لاير سعودي لكل حصة. 10كامل بقيمة مليون حصة ( مدفوعة بال 50: 2016مليون حصة ) 50

 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

   

 50,000,000 50,000,000 قيد اإلصدار في بداية فترة التقرير

 - - المصدر للنقد

 50,000,000 50,000,000 قيد اإلصدار في نهاية فترة التقرير

 50,000,000 50,000,000 سعودي لاير 10 االسمية القيمة - المعتمد

 

رياالت سعودية للسهم الواحد. ويحق لحاملي هذه األسهم  10لدى الشركة فئة واحدة فقط من أسهم حقوق الملكية بقيمة اسمية قدرها 

 توزيعات األرباح كما يتم االعالن  عنها من وقت آلخر، ويحق لهم الحصول على صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الشركة العامة.

 

 نظامياالحتياطي ال .16

 

من األرباح حتى يبلغ االحتياطي  %10وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي  بتحويل 

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

 

 ارباح مبقاة .17

 

 اة : فى االرباح المبق المتراكمة األخرى الشاملة الخسارة

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

    

الخسائر االكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزام المكافأت 

 (2,778,618) (4,179,064) (5,895,448) المحددة

 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 قروض طويلة األجل .18

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

    

 133.518.397  141.838.602  135.622.655  ديصندوق التنمية الصناعية السعو

 488.362.573  361.734.545  347.065.637  المصرفية اإلسالمية )تورق(تسهيالت 

 621,880,970  503,573,147  482,688,292  قروض طويلة األجل

 ناقصاً: الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات 

 المتداولة          

 

(124,333,703) 

 

(113,548,364) 

 

(194,236,262) 

 ضمن المطلوبات  ةالمدرج قروض طويلة األجل

 المتداولةغير           

 358,354,589  390,024,783  427,644,708 

 

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 تسوية الحركة النقدية للقروض

   

 621,880,970  503,573,147  الرصيد في بداية السنة

 201,449,000 110,340,753 سحوبات

 (318,119,000) (132,663,860) سداد األقساط الرئيسية

 (2,227,473) (1,186,313) الحركة في النفقات المالية المستحقة

 589,650 2,624,565 الحركة في النفقات المالية المؤجلة

 503,573,147 482,688,292 الرصيد في نهاية السنة

 

 إنشاء لتمويل 2012 في سعودي لاير مليون 255 بمبلغ السعوديالصناعية  لتنميةا صندوقية قرض مع أبرمت الشركة اتفاق )أ(

. 2015 ديسمبر 31 في كما كامل بشكل القرض هذا من االنتفاع تم. جزئي بشكل للشركة اإلنتاج مرافق داخل التصنيع خطوط

 .2018 ايوم  في تنتهي متساوية غير سنوية نصف أقساط  على القرض سداديتم 

 

مليون لاير سعودي لتمويل  124.7بمبلغ  السعودي الصناعية التنمية صندوق، أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع 2013عام  خالل 

مليون لاير سعودي(. يتم  99.70: 2016) 2017ديسمبر  31 إنشاء مرافق تصنيع. كما تم استخدام هذا القرض بالكامل كما في

 .2022سنوية غير متساوية حتى مارس  سداد القرض على أقساط نصف

 

تم خصم رسوم دفعة مقدمة في وقت استالم القروض. يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترات القروض ذات الصلة. وتتحمل  

 القروض رسوم متابعة تدفع على أساس دوري.

 

كات ومصنع ومعّدات الشركة كضمانة بموجب شروط اتفاقية القرض مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، يتم رهن ممتل 

 للصندوق.

 

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

م القروض من البنوك خصم رسوم دفعة مقدمة في وقت استال تم .)ليبور (السائدة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة

 .2021سنة حتى التجارية، وتم إطفاؤها على مدى فترة القروض ذات العالقة. يستحق سداد تلك القروض 

 

مليون  1.1، قامت الشركة برسملة تكاليف التمويل في الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 ون لاير سعودي(.ملي 1.2: 2016لاير سعودي )

 

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

 إن. 2017ديسمبر  31ان الشركة ملتزمة بتلك التعهدات كما فى . األرباح توزيع على المفروضة القيود وبعض المالي الدعم ونسب

 :يلي كما االمريكي والدوالر السعودي باللاير مقومة قروضال

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 قروض طويلة األجل )تتمة( .18

 

 1 يناير 2016: 31 ديسمبر 2016 2017 ديسمبر 31 

    األجل طويلة قروض

 621,880,970 503,573,147 432,813,292 لاير سعودي

 - - 49,875,000 دوالر امريكي

 621,880,970 503,573,147 482,688,292 المجموع

 

 فيما يلي تواريخ استحقاق القروض طويلة األجل القائمة:

 

2017 

 

 ديسمبر: 31السنة المنتهية في 

مبلغ القرض 

 األصلي

 

 نفقات مالية مؤجلة

نفقات مالية 

 مستحقة

 

 صافي مبلغ القرض

     

2018 126,167,438 (2,485,928) 652,193 124,333,703 

2019 127,167,438 (1,249,131) - 125,918,307 

2020 119,167,438 (339,427) - 118,828,011 

2021 97,115,579 (7,308) - 97,108,271 

2022  16,500,000 -    - 16,500,000 

 486,117,893 (4,081,794) 652,193 482,688,292 

 

2016 

 ديسمبر: 31السنة المنتهية في 

مبلغ القرض 

 األصلي

 

 لةنفقات مالية مؤج

نفقات مالية 

 مستحقة

 

 صافي مبلغ القرض

     

2017 114,789,000 (3,079,142) 1,838,506 113,548,364 

 2018 103,000,000 (2,116,965) - 100,883,035 

 2019 104,000,000 (1,137,790) - 102,862,210 

 2020 96,000,000 (364,845) - 95,635,155 

 2021 84,560,000 (7,617) - 84,552,383 

 2022  6,092,000 - - 6,092,000 

  508,441,000 (6,706,359) 1,838,506 503,573,147 

 

 :2016يناير  1

 

مبلغ القرض 

 األصلي

 

 نفقات مالية مؤجلة

نفقات مالية 

 مستحقة

 

 صافي مبلغ القرض

     

2016 193,000,000 (2,829,717) 4,065,979 194,236,262 

 2017 276,000,000 (2,455,332) - 273,544,668 

 2018 56,000,000 (1,476,090) - 54,523,910 

 2019 60,111,000 (514,874) - 59,596,126 

 2020 40,000,000 (19,996) - 39,980,004 

  625,111,000 (7,296,009) 4,065,979 621,880,970 

 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين .19

 

 أة نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:تتلخص حركة مخصص مكاف

 

 2016يناير  1 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

    

 23.723.453 26,625,198 29,837,970 كما في بداية السنة

    المحمل للسنة الحالية

 3.287.083 4,241,767  4,123,613  تكلفة الخدمة الحالية -

 620.236 680,180  1,131,748  تكلفة الفائدة  -

  5,255,361 4,921,947 3,907,319 

    خسائر إعادة القياس:

 - 143,772   44,270  افتراضات مالية -

 525.351 1,256,674   1,672,114   تعديالت الخبرة  -

  1,716,384 1,400,446 525,351 

    

 (1.530.925) (3,109,621) (1,478,942) مدفوعات

 26.625.198 29,837,970 35,330,773 كما في نهاية السنة

 

 كتواريةاال فتراضاتاال

 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير:

 

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017ديسمبر  31 

    

 الى %3.40 الخصم معدل

3.60% 

 الى 3.85%

4.10% 

 الى 2.50%

3.25% 

 الى %4.00 الرواتب المستقبلية ةزياد

4.35% 

 الى 4.35%

4.85% 

 الى 3.00%

4.00% 

 الى %0.11 الوفيات معدل

0.25% 

 الى 0.11%

0.25% 

 الى 0.11%

0.25% 

 الحساسية تحليل

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

 النقص الزيادة النقص  الزيادة 

     

 1,282,876  (1,190,212) 2,457,235  (458,272) (%1معدل الخصم )حركة بنسبة 

 (1,318,528) 1,397,639  (610,130) 2,592,959  (%1الرواتب المستقبلية )حركة بنسبة  ةادزي

 4,901  (4,930) 940,067  949,399  (%1الوفيات في المستقبل )حركة بنسبة معدل 

     

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

 

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

    

 4,826,018  5,614,572  6,693,903  أقل من سنة واحدة

 12,349,348  16,283,870  17,087,766  سنوات 5 -من سنة  

 13,058,741  25,004,056  17,401,764  سنوات 5أكثر من  

 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 زكاة .20

 

 مكونات الوعاء الزكوي 20-1

 

شركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات الرئيسية للوعاء الزكوي لكل شركة وفق تقدم ال

نظام الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والقروض طويلة األجل وصافي الدخل المعدل ناقصاً 

 ة المعدل للممتلكات والمصنع والمعدات وبعض البنود األخرى.الخصومات لصافي القيمة الدفتري

 

 مخصص الزكاة 20-2

 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

   

 1,769,856 1,630,533 كما في بداية السنة

   مخصصات

 1,630,533 3,006,659 الحالية السنة مخصص -

 (317,793) (1,592,581) سابقة سنوات تسويات -

 (1,452,063) (37,952) مدفوعات

 1,630,533 3,006,659 كما في نهاية السنة

 

 وضع الربوط النهائية 20-3

 

 . 2008ديسمبر  31 یاالنتهاء من وضع الزکاة للمجموعة حت تم

 

. وقد قدمت 2012 یإل 2009لاير سعودي للسنوات من  ونيمل 16.54بمبلغ  ةيإضاف ةيالشرکة ربوط زکو استلمت، 2016عام  خالل

. تعتقد اإلدارة أن النتيجة النهائية لن  ايحاللمراجعة ا مازالت تحتهذه الربوط للهيئة العامة للزكاة والدخل التي  یکة االعتراض علالشر

 تقديم تمتؤدي إلى أي التزام إضافي جوهري على الشركة حيث أن اإلدارة قدمت جميع المعلومات والوثائق األساسية لدعم موقفها. 

 .المقيدة غير الزكاة شهادات على الحصول تمو إلى الهيئة. 2016 إلى م 2013 من للسنوات للشركة ويةالزك اإلقرارات

 

 2016 إلى 2009 من لألعوام المحدودة المتخصصة نجازاتاإل وشركة المحدودة المخلفات وتدوير تجميع لشركة الزكوية اإلقرارات إن

 .الهيئة قبل من المراجعة تحت زالت ما

 

 ة األجلقروض قصير .21

 

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

    

 209,068,159 198,181,059 217,236,875 ) تورق ( مصرفية إسالمية تسهيالت 

 1,845,220 1,054,462 1,330,576 نفقات مالية مستحقة

 2,741,210 42,834,538 4,685,770 أوراق الدفع

  223,253,221 242,070,059 213,654,589 

 

وضمانات.  ، اعتمادات مستنديةلدى المجموعة تسهيالت ائتمانية قصيرة األجل من بنوك تجارية تشتمل على قروض قصيرة األجل

تحمل هذه القروض رسوم تمويل وفقا لمعدالت السوق السائدة. تتضمن هذه التسهيالت بعض التعهدات المالية التي تتطلب من المجموعة 

 .2017ديسمبر  31في   كمامعينة من النسب. إن المجموعة ملتزمة بتعهدات الدين الحفاظ على مستويات 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الذمم الدائنة التجارية واألخرى .22

 

 2016يناير  1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 إيضاح 

     

 46,829,491 37,794,793 49,542,221   أطراف أخرى  -ذمم دائنة تجارية 

 315,545 61,088 - 33 ذوي عالقةأطراف  -ذمم دائنة تجارية 

 15,229,310 17,837,695  15,678,734  مستحقات متعلقة بالموظفين

 2,405,922 5,175,698 288,013  مصاريف اإليجار المستحقة

 2,900,660 2,313,241 4,180,240  مصاريف نقل مستحقة

 61,812 1,496,760 875,234  مستحقة بيعيةمصاريف خدمات 

 1,248,790 832,562 1,483,663  انونية واستشارية مستحقةقأتعاب 

 - - 210,667  أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة آتمكاف

 2,029,363 1,647,065 5,429,936   أخرى

    77,688,708 67,158,902 71,020,893 

 

 مطلوبات متداولة أخرى .23

 

 2016يناير  1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31  

     

 1,850,387 1,693,106  4,481,543  فوعات مقدمة من العمالءمد

 64,652 312,098 205,330  إيجار دائن مؤجل

  4,686,873  2,005,204 1,915,039 

 

 تكلفة المبيعات .24

 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

   

 344,493,270 413,201,406 تكلفة مواد وموظفين

 111,432,549 124,453,146 تكلفة االستهالك والصيانة 

 14,514,753 18,025,498 تكلفة نقل

 11,141,212 9,305,586   إيجار

 21,539,997 19,912,511 تكاليف أخرى غير مباشرة

 584,898,147 503,121,781 

 

 مصاريف البيع والتوزيع .25

 

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

   

 29,773,729 27,303,329 نقل وشحن

 3,691,825 3,552,611 مزايا الموظفينورواتب 

 1,733,100 1,398,475 عموالت بيع

 536,467 466,988 تأمين على االئتمان

 1,919,374 359,793  مصاريف خدمات المبيعات

 238,737 255,343 استهالك وإطفاء

 58,280 17,804 إصالح وصيانة 

 1,419,114 1,280,494 أخرى

  34,634,837 39,370,626 

 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مصاريف عمومية وإدارية .26

 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 إيضاح 

    

 39,291,510 38,489,890  مزايا الموظفينرواتب و

 704,993 3,645,833  تدريب

 5,673,306 2,639,479  استهالك وإطفاء

 340,100 2,410,748 33 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1,815,175 2,086,063  رسوم استشارات

 2,246,536 1,658,585  رسوم بنكية

 1,079,208 946,681  مصاريف التأمين

 752,558 762,725  أتعاب مهنية

 1,350,000 620,376  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 1,341,615 527,869  رسوم حكومية

 758,319 517,685  مصاريف سفر

 843,177 496,998  إصالح وصيانة

 751,840 370,234  اتصاالت

 103,446 21,650  قرطاسية

 2,339,553 1,509,421  أخرى

  56,704,237 59,391,336 

 

 إيرادات/ )مصاريف( أخرى .27

 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

   

 702,713  1,026,793 مبيعات الخردة

 144,729  431,492 أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

 (736,905) 111,180 الت أجنبيةربح / )خسارة( تحويل عم

 (1,806,891) - اطفاء مساهمة المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية

 436,129  851,702 أخرى

 2,421,167 (1,260,225) 

 

 صافي الربح من المطالبة باألرض والمرافق المصادرة .28

 

"(، )سابقا الهيئة العامة للمياه( بمصادرة قطعة أرض ومرافق شيدت ، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة )" الوزارة2008خالل عام 

مليون لاير سعودي(. و اعترضت الشركة على التعويض المطروح  28.9على األرض المملوكة للشركة وعرضت تعويضا بمبلغ )

مت الوزارة بتخصيص هذه القطعة ، قا2008ورفعت مطالبة بمبلغ يعتقد أنه  القيمة العادلة لألرض والمرافق  المصادرة. خالل عام 

، حصلت الشركة على حكم محكمة يأمر شركة المياه الوطنية بدفع مبلغ 2010من األرض والمرافق لشركة المياه الوطنية. خالل عام 

ديد من ، تم إجراء تقييم جديد من قبل لجنة تضم الع2015مليون لاير سعودي، اعترضت عليه شركة المياه الوطنية. وخالل عام  80.2

مليون لاير سعودي  132.7مسؤولي الحكومة السعودية. انتهت اللجنة من التقييم وحددت قيمة األرض والمرافق المصادرة بحوالي 

 والتي قبلتها الشركة وشركة المياه الوطنية.

 

مياه الوطنية والشركة، مليون لاير سعودي بالكامل من شركة ال 132.7، استلمت الشركة  مبلغ 2016خالل الربع الرابع من عام 

 وبالتالي قامت بتحويل صك ملكية األرض والمرافق المصادرة إلى شركة المياه الوطنية.

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( صافي الربح من المطالبة باألرض والمرافق المصادرة .28

 

 تتلخص المعاملة أعاله فيما يلي:

 2016 ديسمبر 31 

  

 132,732,970 قيمة التعويض لألرض والمرافق المصادرة

 الذمم المدينة المثبتة في وقت سابق للتعويض عن األرض والمرافق المصادرة 
 

(30,490,630) 

 102,242,340 

 (10,278,638) أتعاب قانونية مدفوعة من قبل الشركة

 91,963,702 صافي الربح من المطالبة باألرض والمرافق المصادرة

 

 عقود إيجارات تشغيلية .29

 

 31إيجار تشغيلية مختلفة للمباني والمستودعات وسكن الموظفين. بلغت مصاريف اإليجار للسنة المنتهية في  لدى المجموعة عقود

اإليجار المستقبلية بموجب عقود  تعهداتمليون لاير سعودي(. إن  11.6: 2016مليون لاير سعودي ) 10.1مبلغ  2017ديسمبر 

 ديسمبر كما يلي: 31اإليجار كما في 

 لمخصومةالقيمة غير ا  

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31   

     

 2,066,133 6,552,629    أقل من سنة واحدة

 11,974,476 10,839,094    سنوات 5 -بين سنة  

 21,955,323 19,322,554    سنوات 5أكثر من  

    36,714,277 35,995,932 

 

 ربحية السهم .30

 أو األرباح بتقسيم األساسية السهم ربحية حساب  يتم. العادية ألسهمها والمخفضة اسيةاألس السهم ربحية معلومات المجموعة تعرض

 .الفترة خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط على الشركة لدى العاديين المساهمين إلى المنسوبة الخسائر

 

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

 94,907,388 68,131,115 الربح للسنة  صافى

 50,000,000 50,000,000 المرجح لعدد االسهم  المتوسط

 1.90 1.36 األساسية والمخفضة للسهم  الربحية

 

 األدوات المالية .31

األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تحتفظ المجموعة بأدوات مالية 

 اق أنشطتها العادية.مختلفة في سي

 

 تصنيف األدوات المالية 31-1

 القروض والذمم مدينة (أ)

 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 إيضاح 

    

 174,324,793 209,617,581 10  الذمم المدينة التجارية

 موجودات متداولة أخرى

 للموظفين وذمم مدينة من المعهد العالي للتقنيات الورقية دفعات مقدمة )

 (لصناعيةوا  

 

 

12 

 

 

16,954,131 

 

 

18,675,744 

 34,379,773 31,015,660 14 نقد وما يعادله

  257,587,372 227,380,310 

 األدوات المالية )تتمة( .31



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ب)

 2016 ديسمبر 31 2017ديسمبر  31 إيضاح  

    

    

 2,715,795 1,357,238 8 عقود مقايضة معدالت الفائدة -شتقةاألدوات المالية الم

 - 512,303 13 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  1,869,541 2,715,795 

 

 مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة)ج( 

 

 2016 ديسمبر 31 2017ديسمبر  31 إيضاح 

    

 745,643,206 705,941,513 21، 18  القروض

 67,158,902 77,688,708 22 ذمم دائنة تجارية وأخرى

  783,630,221 812,802,108 

 

القيمة الدفترية للموجودات المالية تقارب قيمتها العادلة تقريبا. ال تعتبر الموجودات المالية مخاطر إئتمان جوهرية. تستحق الذمم إن 

 قييمهم حول الجدارة األئتمانية قبل الدخول في معامالت معهم.المدينة التجارية من العمالء الذين تم ت

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 31-2

 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 

، في السوق األكثر فائدة التي يمكن للمجموعة الوصول إليه في ذالك  التاريخ. تعكس القيمة العادلة القياس في السوق األصل ،أو في غيابه

 اللتزام مخاطر عدم األداء.

 

دلة عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم العا

 ويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:إلى مست

 

 . المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة 

 المدرجة ضمن المستوى األول التي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما بشكل  المستوى الثاني: المدخالت غير األسعار المتداولة

 مباشر )مثال: األسعار( أو غير مباشر )مثال: مشتقة من األسعار(.

 .)المستوى الثالث: المدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند على بيانات سوقية ملحوظة )المدخالت غير الملحوظة 

 

 لمجموعة واألدوات المالية المشتقة واالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة.القيم العادلة ل

 

ات العائد يتم احتساب القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بناًء على منحني

دلة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة الى صافي قيمة الموجودات الُمرسلة من مدير القابلة للمالحظة. تستند القيمة العا

 الصندوق. كانت القيم العادلة في المستوى الثاني كما يلي:

 

 

 2016يناير  1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

    2 المستوى

 83,682 2,715,795 1,357,238 األدوات المالية المشتقة

 - - 512,303 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

 ، لم يكن هناك أي حركة بين المستويات.2017ديسمبر  31خالل الفترة المنتهية في 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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      المحتملة وااللتزامات التعهدات .32

 

مليون لاير  4.5: 2016ون لاير سعودي )ملي 5.06، كان لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بقيمة 2017 ديسمبر 31في  -1

مليون لاير سعودي( والتي تم إصدارها في سياق العمل  3.7: 2016مليون لاير سعودي ) 1.96سعودي( وخطابات ضمان بمبلغ 

 االعتيادي.

مليون لاير  15.1 ما يقارب مبلغ 2017ديسمبر  31بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  -2

 مليون لاير سعودي(. 8.4: 2016سعودي  )

 

 أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة .33

 

 الرئيسيين اإلدارة موظفي مع المعامالت 1

 

 :الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات التالي الجدول يوضح

 

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 

   

 9,278,929 10,312,017 مكافآت قصيرة األجل

 226,342 276,787 ما بعد نهاية الخدمة مكافآت

 486,789 546,158 مكافآت نهاية الخدمة

 11,134,962 9,992,060 

 

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

 

 العالقة :  اتذطراف مع أ معامالت 2

 

مع األطراف ذوي العالقة التي تمت في سياق العمل االعتيادي والمدرجة ضمن المعلومات المالية الموحدة بما تتلخص أهم المعامالت 

 يلي:

 2016ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 العالقة طبيعة المعاملة الطرف ذي العالقة

 529,751 245,235 شركة تابعة لمساهم هام شراء مواد / خدمات شركة مصدر لمواد البناء

مكافآت أعضاء مجلس   عضاء مجلس اإلدارةأ

 اإلدارة

 أعضاء مجلس اإلدارة

2,410,748 340,100 

 

 أرصدة األطراف ذوي العالقة 3

 فيما يلي ملخص األرصدة للمطلوب من )الى(  أطراف ذوي عالقة:

 

 2016 يناير 1  2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 الطرف ذو العالقة

    

 (235,360) (61,088) - ءشركة مصدر لمواد البنا

 (80,185) - - شركة المهيدب للمستلزمات الفنية

 

 توزيعات أرباح .34

 

: 2016لاير سعودي للسهم ) 0.75، وافقت الجمعية العامة للشركة على توزيعات أرباح بمبلغ  2017يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 .2017مليون لاير سعودي(. تم دفع توزيعات األرباح في يونيو  25: 2016)مليون لاير سعودي  37.5لاير سعودي للسهم( بقيمة  0.5

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

 
39 

 إدارة المخاطر المالية .35
 

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة 

(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على والتدفقات النقدية لسعر الفائدة ومخاطر األسعار

 عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة . تستخدم

 ينة.المجموعة مشتقات األدوات المالية للتحوط ضد مخاطر مع
 

 مخاطر السوق (1)

 تمثل مخاطر السوق مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألصل مالي أو التزام مالي للتقلبات نتيجة التغيرات في

 .األخرىمخاطر العمالت ومخاطر األسعارو مخاطر أسعار الفائدة أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من 
 

 ت الفائدةمخاطر معدال (2)

مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة 

 دة.والتدفقات النقدية. تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة بالمراقبة الدورية لمخاطر أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي تحمل فائ

 

٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن الفائدة المستقبلية على 1، إذا كانت أسعار الفائدة أعلى/ أقل بنسبة 2017ديسمبر  31في  

 لاير سعودي(. 5،961،902: 2016لاير سعودي ) 5،644،587القروض القائمة سوف تزيد/ تنقص بمبلغ 
 

 مخاطر العملة (3)

لمخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع المجموعة تمثل مخاطر العمالت ا

للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي في سياق العمل االعتيادي. لم تقم المجموعة بإجراء معامالت جوهرية بعمالت غير اللاير السعودي 

 31لم تتعرض المجموعة لمخاطر جوهرية للعمالت األجنبية األخرى في السنة المنتهية في والدوالر األمريكي خالل السنة وبالتالي 

فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر جوهرية في العمالت وبالتالى اللاير السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، ن إ. 2017ديسمبر 

 األجنبية.

 

 مخاطر االئتمان (4)

للحد  .درة طرف في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة ماليةإن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مق

على عمالئها. كما تقوم  االئتمان االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية حيث يتم تطبيق حدود من التعرض لمخاطر

العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة المشكوك في تحصيلها. للتخفيف من هذه  تجاه االئتمان اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر

. يتم السدادالمخاطر، فإن لدى المجموعة نظام لتخفيف حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع بناء على بيانات العمالء وتاريخ 

مستنديه داخلية وودائع  اتبعض العمالء، حيثما أمكن، عن طريق اعتماد مراقبة الذمم المدينة للعمالء القائمين بانتظام. كما يتم تأمين

من عمالء المجموعة سوابق تعثر مع  ٪98، لم يكن لدى 2017ديسمبر   31كما في  .ضمان نقدي وضمانات بنكية وضمانات تأمين

 ٪(. 96 :2016)المجموعة 

 

 التقرير هو كما يلي: إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ

 

 2016  يناير 1 2016  ديسمبر 31 2017  ديسمبر 31 

    موجودات مالية

 184,536,337 174,324,793 209,617,581 ذمم مدينة تجارية

 36,641,274 18,675,744 16,954,131 موجودات متداولة أخرى )*(

 30,005,552 34,379,773 31,015,660 نقد وما يعادله

 - - 512,303 رات قصيرة األجلاستثما

 83,682 2,715,795 1,357,238 عقود مقايضة معدالت الفائدة -األدوات المالية المشتقة

 259,456,913 230,096,105 251,266,845 

 

رقية والصناعية المقدمة للموظفين والذمم المدينة من المعهد العالي للتقنيات الودفعات الموجودات المتداولة األخرى من ال شمل)*( ت

 (.12والذمم المدينة من شركة المياه الوطنية )انظر إيضاح 

 

يداع النقد تستحق الذمم المدينة التجارية من العمالء الذين تم تقييمهم حول الجدارة االئتمانية قبل تنفيذ ترتيبات تأجير السيارات. بينما يتم إ

 ك مستحقات متأخرة السداد أو منخفضة القيمة من أطراف ذوي عالقة.، لم يكن هناعاليلدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني 

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية .35

 

 مخاطر السيولة ( 5

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر 

لى بيع األصل المالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة بالتأكد على أساس منتظم بأن السيولة عن عدم القدرة ع

ر األموال الكافية متوفرة من خالل تسهيالت  ائتمانية ملتزم بها للوفاء بأي التزامات مستقبلية. ال يوجد لدى المجموعة تركيز هام لمخاط

تنشأ تركيزات مخاطر السيولة من شروط سداد المطلوبات المالية أو مصادر االقتراض أو االعتماد على  اإلئتمان. على سبيل المثال، قد

سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات السائلة. فيما يلي تحليل االستحقاق التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية للمجموعة كما في 

 مالية إلدارة مخاطر السيولة. وبالتالي، لم يتم النظر في هذه المخاطر لتحليل االستحقاق. . ال تحتفظ المجموعة بأصول2017ديسمبر  31

 

 

 سنة أو أقل

 5 حتىأكثر من سنة 

 سنوات

أكثر من خمس 

 المجموع سنوات

     2017ديسمبر  31

     موجودات مالية غير مشتقة

     

 750,663,799 - 381,531,776  369,132,023 القروض

 77,688,708 - - 77.688.708 ائنة تجارية وأخرىذمم د

 446,820,731 381,531,776 - 828,352,507 

     2016ديسمبر  31

     

     موجودات مالية غير مشتقة

 801,278,425 6,787,000  415,894,114     378,597,311  القروض

 67,158,902 - - 67,158,902 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 445,756,213 415,894,114 6,787,000 868,437,327 

     

     :2016يناير  1

     

     موجودات مالية غير مشتقة

 889,157,748 - 457,909,111  431,248,637 القروض

 71,020,893 - - 71,020,893  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 502,269,530 457,909,111 - 960,178,641 

 

 ث التدفقات النقدية المتضمنة في تحليل االستحقاق قبل وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة جوهريا.ال يتوقع أن تحد

 

 إدارة رأس المال .36

 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وتحقيق العوائد للشركاء 

 وكذلك االحتفاظ بهيكل رأس المال األمثل الذي يعمل على خفض تكلفة رأس المال. والمكافآت ألصحاب المصالح  اآلخرين،

 

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في 

للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للشركاء أو  يمكنالظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، 

إصدار أسهم جديدة. كما تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، وهي صافي الدين والقروض والسلف التي تحمل 

ا النقد و األرصدة لدى البنوك. يشير رأس المال إلى فائدة بما في ذلك تكاليف التمويل المتعلقة بها والدمم الدائنة التجارية واألخرى ناقص

 حقوق الملكية كما هو مبين في قائمة المركز المالي مضافا إليه صافي الدين. إن نسبة المديونية هي كما يلي:

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 )شركة مساهمة سعودية(

 ائم المالية الموحدةإيضاحات حول القو

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 رأس المال )تتمة(إدارة  .36

 

 2016 يناير 1 2016 ديسمبر 31 2017 ديسمبر 31 

    

 835,535,559 745,643,206 705,941,513 القروض

 71,020,893 67,158,902 77,688,708 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 1,915,039 2,005,204 4,686,873 مطلوبات متداولة أخرى

 908,471,491 814,807,312 788,317,094 مجموع الدين

    

 30,005,552 34,379,773 31,015,660 نقد وما يعادله

 878,465,939 780,427,539 757,301,434 صافي الدين

    

 500,000,000 500,000,000 500,000,000 رأس المال

 57,359,377 66,850,116 73,663,228 احتياطي نظامي

 67,599,140 126,615,343 148,716,962 أرباح مبقاة

 624,958,517 693,465,459 722,380,190 حقوق الملكية

    

 0.711 0.889 0.954 نسبة الدين الى رأس المال )%(

 

 المركز الماليبعد تاريخ  أحداث الحقة .37

 

مليون لاير  37.5أرباح نقدية بمبلغ  ، بإقتراح توزيع2018مارس  4عقد بتاريخ إجتماعهم المن يفمجلس إدارة المجموعة أوصى 

 لاير سعودي للسهم الواحد(. 0.75سعودي )

 

 تاريخ الموافقة على إصدار القوائم المالية .38

 

 .2018مارس  4وافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ تمت الم


