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 معلومات الشركة  1
 

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

 أيضاً اسم شركة الشرق االوسط للورق في عملياتها التجارية واالتفاقيات والعالمات التجارية بما في ذلك السوق المالية السعودية. 
 

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

الوزاري رقم   القرار  بموجب  مقفلة  إلى شركة مساهمة سعودية  الشركة  )الموافق  1433صفر    14بتاريخ    44تحويل  يناير   8هـ 
هـ )الموافق  1436جمادى األولى    25وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة في طرحها العام األولي بتاريخ    م(. وقد 2012

م(. يقع المركز  2015مايو    3هـ )الموافق  1436رجب    14م(. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بتاريخ  2015مارس    16
م لدى الشركة استثمارات  2022يونيو    30، المملكة العربية السعودية. في  21438، جدة  32913الرئيسي للشركة في جدة. ص.ب.  

 في الشركات التابعة التالية: 
 

 حصة الملكية الفعلية  النشاط التجاري الرئيسي  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

   
 يونيو 30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
     

المحدودة   المخلفات  وتدوير  تجميع  شركة 
 المملكة العربية السعودية  واسكو()

والكرتون   الورق  نفايات  بيع 
 % 100 % 100 والبالستيك بالجملة والتجزئة 

 المملكة العربية السعودية  شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة )ساكو(

 
والكرتون   الورق  منتجات  بيع 
بالجملة   المستخدم  والبالستيك 

 % 100 % 100 والتجزئة 

لصناعة الورق )معروفة سابقا باسم  شركة جذور  
المحدودة"(   الورق  لصناعة  جذور  "شركة 

 % 100 % 100 إنتاج وبيع المناديل  المملكة العربية السعودية  )"جذور"( )انظر اإليضاح "ب"( 
     

     الملكية غير المباشرة 

)"استدامة"(   المحدودة  البيئية  للخدمات  استدامة 
 العربية السعودية المملكة  )اإليضاح أ(

والخردة   للمخلفات  الجملة  تجارة 
المصنفة   غير  األخرى  والمنتجات 
 وإدارة المخلفات وخدمات المعالجة 

 
 
50 % 

 
 

50 % 

 
)وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة األم( شركة    (، أنشأت واسكوـه1443محرم    10م )الموافق  2021أغسطس    18في   ( أ)

بحصة   )"استدامة"(  المحدودة  البيئية  للخدمات  استدامة  "شركة  وهي  والتطوير    50:50تابعة  للتنمية  جدة  "شركة  جانب  إلى 
مواد، وإدارة  العمراني" حيث أنشأت واسكو بموجب ترتيب السيطرة اإلدارية على استدامة. الغرض من استدامة هو استعادة ال

النفايات ومعالجتها، ومعالجة والتخلص من النفايات غير الخطرة، وأنشطة المعالجة، وخدمات إدارة النفايات األخرى، والبيع  
م، وانعكست جميع  2021بالجملة للنفايات والخردة وغيرها من المنتجات غير المصنفة. بدأت استدامة عملياتها خالل سبتمبر  

خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة لشركة واسكو والقوائم المالية الموحدة لشركة مبكو للفترة المنتهية في    المعامالت المتكبدة
 م.2022يونيو  30

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

اعة الورق المحدودة"( )"جذور"( )شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة لشخص واحد(  )معروفة سابقا باسم "شركة جذور لصن 
المال المدفوع لتنفيذ مشروع توسعة مصنع صناعة المناديل الورقية فى الوادى الصناعى بمدينة   س في رأ   %100مع استثمار  

  4627100069ة على سجلها التجاري رقم  الملك عبدهللا االقتصادية برابغ في المملكة العربية السعودية. وقد حصلت الشرك
م(. وقد انعكست جميع المعامالت التي تكبدتها شركة "جذور"  2020ديسمبر    14هـ )الموافق  1442ربيع الثاني    29بتاريخ  

 م.2022  يونيو 30خالل السنة في هذه القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 
 
% من األسهم من كل من شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة اإلنجازات  3، بدأت الشرکة تحويل 2018خالل عام  (ج )

% فى شركة  3المتخصصة المحدودة إلى الشركة. وتم االنتهاء من تحويل أسهم شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة بنسبة  
م. ومع ذلك، ال تزال اإلجراءات القانونية قيد التنفيذ لتحويل حصة  2018ير المخلفات المحدودة إلى الشركة خالل  تجميع وتدو

% في شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة إلى الشركة. وعالوة على ذلك،  3شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة البالغة  
بدء عملية تصفية ساكو حيث أنها لم تعد تؤدي أي غرض قانوني أو تجاري  م، وافق مجلس اإلدارة على  2021خالل نوفمبر  

في المجموعة. كما في تاريخ اصدار القوائم المالية الموحدة السنوية، باشرت شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة )ساكو(  
ت التصفية لكن لم تكتمل بعد.     اءاجرإب 



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
7  

 
 أساس اإلعداد  2
 
 بيان االلتزام  2-1

(  34م وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )2022يونيو    30القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في  أُعدت هذه  
السعودية   الهيئة  المعتمدة من  المعايير واالصدارات األخرى  السعودية وكذلك  العربية  المملكة  في  المعتمد  األولي"  المالي  "التقرير 

بين. أعدت المجموعة القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على أساس أنها ستستمر وفقا لمبدأ االستمرارية.  للمراجعين والمحاس
ويعتبر عضو مجلس اإلدارة أنه ال يوجد عدم تيقن جوهري قد يلقي بشك جوهري على هذا االفتراض. وقد مارسوا حكمهم بانه توجد  

شهراً من    12الكافية لالستمرار في وجودها التشغيلي في المستقبل المنظور وليس اقل من  توقعات معقولة أن لدى المجموعة الموارد  
 نهاية فترة التقرير المالي. 

 
المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة    ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة جميع المعلومات واالفصاحات

- 2م )انظر اإليضاح  2021ديسمبر    31ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
4 .) 
 
 س القياس أسا 2-2
 

تاريخية باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة ال
 أو الخسارة، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3
 

 يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل عملة التشغيل والعرض للمجموعة. 
 
 تقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام وال 2-4
 

اإليرادات   مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  عمل  اإلدارة  من  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
بالمصادر   المتعلقة  يلي االفتراضات األساسية  فيما  المرفقة.   المصرح عنها واالفصاحات  والمصروفات والموجودات والمطلوبات 

تأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يكون لها مخاطر جوهرية وتتسبب في تعديل جوهري في القيم  المستقبلية واألخرى لعدم ال
ة في  الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة، ويتم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهي 

 م.2021ديسمبر  31
 

ه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو  إن أي تغير في هذ
المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور باستمرار مع حالة عدم التيقن المستقبلية، فسوف تستمر اإلدارة  

 (. 1التطورات المستقبلية )انظر أيضاً اإليضاح  في تقييم التأثير بناًء على
 
 السياسات المحاسبية الهامة  5- 2
 

د  تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة مع تلك المتبعة في إعدا
م، باستثناء السياسات المحاسبية المتعلقة بالمعيار الجديد  2021ديسمبر    31المنتهية في  القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة  

 (. 3م )انظر إيضاح 2022يناير  1المطبق من قبل المجموعة اعتباراً من 
 
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  3
 

ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. يسري مفعول العديد    ، صدرتلم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى  
 . الموحدة للمجموعة م، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة 2022من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في 



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 
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 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة )تتمة(  3
  

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  - اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام 
إطار المفهوم الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية باإلشارة إلى النسخة  تستبدل التعديالت اإلشارة إلى النسخة السابقة من  

إلى مبادئ االعتراف في  2018الحالية الصادرة في مارس   استثناًء  أيضاً  التعديالت  تغيير في المتطلبات. كما أضافت  م دون أي 
المالي   للتقرير  الدولي  خ   3المعيار  او  مكاسب  مسألة  لتجنب  األعمال"  المطلوبات  "تجميع  عن  الناتجة  المحتملة  "اليومين"  سائر 

"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"    37وااللتزامات الطارئة التي قد تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
آت تطبيق المعايير الواردة  "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من المنش  21أو تفسير لجنة المعايير الدولية رقم  

(، على التوالي، بدال من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان  21( أو تفسير لجنة المعايير الدولية )37في المعيار الدولي للمحاسبة )
 االلتزام الحالي قائما في تاريخ االستحواذ. 

 
( لتوضح أن الموجودات المحتملة غير مؤهلة لالعتراف  3للتقرير المالي )وتضيف التعديالت أيضاً فقرة جديدة إلى المعيار الدولي  

ت  بها في تاريخ االستحواذ. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعة، حيث لم تنشأ موجودا
 محتملة ومطلوبات محتملة في نطاق هذه التعديالت خالل الفترة. 

 
 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   - تلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المرجوالمم

تمنع التعديالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم  
إلى موقعه وحالت  أثناء احضار ذلك األصل  تعترف  انتاجها  من ذلك،  تراها اإلدارة مالئمة. وبدالً  التي  بالطريقة  للتشغيل  الالزمة  ه 

 المنشأة بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلك السلع في الربح او الخسارة. 
 

ناك مبيعات لمثل هذه األصناف  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعة، حيث لم تكن ه
 التي تنتجها الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في بداية أقرب فترة معروضة أو بعدها. 

 
 ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  - تكاليف الوفاء بالعقود  - عقود المعاوضة 

يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها بسبب العقد(    إن عقد المعاوضة هو عقد بموجبه تتجاوز التكاليف التي ال 
 استيفاًء لاللتزامات بموجب العقد متجاوزةً المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجب ذلك العقد. 

 
يان التكاليف التي ترتبط  تنص التعديالت على أنه عند تقييم ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى خسائر، يجب أن يشمل الك 

مباشرة بعقد ما لتقديم بضائع او خدمات كالً من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال تكاليف العمالة المباشرة والمواد( وتخصيص  
واإلشراف    التكاليف التي ترتبط مباشرة بأنشطة العقد )على سبيل المثال: استهالك المسعدات المستخدمة لتأدية القد وتكاليف اإلدارة 

في العقد(. ال تتعلق المصروفات العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب  
 العقد. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعة. 

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

 للتقرير المالي ألول مرة. 
( لقياس فروقات الترجمة المتراكمة  1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16-يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار تطبيق الفقرة )د 

تقرير لل  باستخدام المبالغ المصفح عنها في القوائم المالية الموحدة للشركة االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة االم إلى المعايير الدولية
المالي. وذلك إذا لم يتم اجراء أية تعديالت إلجراءات التوحيد وأثر تجميع األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم على الشركة  

)د  الفقرة  تطبيق  تختار  التي  المشتركة  الزميلة والمشاريع  الشركات  التعديل أيضاً على  يُطبق  الدولي    16-التابعة.  المعيار  "أ"( من 
ال تطبيق المعايير    ألنها  نظرا. لم يكن لهذه التعديالت أثر هام على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعة  1مالي  للتقرير ال

 مرة.  ألول الدولية للتقرير المالي 
 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية % 10فحص نسبة   - : األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي  
توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط  
االلتزام األصلي. تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بين المقترض والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة  

"األدوات المالية":    39المقترض او المقرض بالنيابة. لم يتم اقتراح تعديل مشابه لمعيار المحاسبة الدولي  او المستلمة بواسطة إما  
 اإلثبات والقياس. 

 لم يكن لهذه التعديالت أثر هام على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعة خالل الفترة. 
 



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 القطاعات التشغيلية  4
 
دى المجموعة قطاعان تشغيليان اثنان يُمكن إعداد تقارير لهما، كما هو موضح أدناه، وهما وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.  ل

تقدم وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشكل منفصل لكونها تتطلب استراتيجيات تسويقية مختلفة.  
ا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية على أساس ربع سنوي على  تقوم اإلدارة العلي 

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

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

 والكرتون والبالستيك بالجملة والتجزئة.  ، الورقالقطاع التجاري: يتمثل في بيع نفايات  •
 

يتم عرض النتائج القطاعية على رئيس مجلس اإلدارة واإلدارة العليا )الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والرئيس المالي( وتشتمل  
 التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.  النتائج على البنود التي تعزى مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك

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

التالي معلومات القطاعات لفترة الثالثة  كما هو مدرج ضمن تقارير اإلدارة الداخلية التي تم فحصها من قبل اإلدارة العليا. يمثل الجدول  
 م: 2022يونيو  30أشهر وفترة الستة أشهر المنتهيتين في 

 
 المجموع  حذف  تجارة  تصنيع  

النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 م )غير مراجعة( 2022يونيو  30

    

 651,964,867 ( 167,976,969) 179,402,440 640,539,396 ايرادات 
 651,964,867 - 11,425,471 640,539,396 إيرادات خارجية 

 200,291,682 ( 9,925,873) 13,747,890 196,469,665 ربح القطاع قبل الزكاة 
 8,079,612 - 836,041 7,243,571 الزكاة 

 8,066,651 - 861,532 7,205,119 تكاليف تمويل
 48,786,316 - 7,110,412 41,675,904 استهالك وإطفاء 

     
أشهر المنتهية في  الثالثةالنتائج لفترة 

 م )غير مراجعة( 2022 يونيو 30
    

 346,947,729 ( 86,600,368) 90,188,817 343,359,280 ايرادات 
 346,947,729 - 3,588,449 343,359,280 إيرادات خارجية 

 102,469,040 ( 2,872,761) 5,398,743 99,943,058 ربح القطاع قبل الزكاة 

 3,279,226 - 581,718 2,697,508 الزكاة 
 4,595,693 - 473,447 4,122,246 تكاليف تمويل

 24,241,470 - 3,594,597 20,646,873 استهالك وإطفاء 
     

النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 م )غير مراجعة( 2021يونيو  30

    

 450,966,583 (180,283,311) 192,157,760 439,092,134 ايرادات 
 450,966,583 - 11,874,449 439,092,134 إيرادات خارجية 

 65,183,068 (13,687,197) 12,798,599 66,071,666 ربح القطاع قبل الزكاة 
 4,375,893 - 416,289 3,959,604 الزكاة 

 7,688,726 - 673,370 7,015,356 تكاليف تمويل
 51,042,345 - 6,082,262 44,960,083 استهالك وإطفاء 

     
النتائج لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م )غير مراجعة( 2021 يونيو 30
    

 250,452,207 (96,291,553) 101,632,906 245,110,854 ايرادات 
 250,452,207 - 5,341,353 245,110,854 إيرادات خارجية 

 45,892,189 (8,531,239) 7,553,066 46,870,362 ربح القطاع قبل الزكاة 
 2,806,566 - 326,714 2,479,852 الزكاة 

 3,962,828 - 337,032 3,625,796 تكاليف تمويل
 23,984,873 - 3,013,543 20,971,330 استهالك وإطفاء 

  



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(    4
 
 اإلجمالي  حذف  تجارة  تصنيع  
     

     م )غير مراجعة(2022يونيو  30كما في 

 1,895,029,471 ( 259,170,077) 206,669,671 1,947,529,877 مجموع الموجودات 

 770,748,881 ( 99,654,168) 122,919,746 747,483,303 إجمالي المطلوبات 

     

     م )مراجع( 2021ديسمبر  31كما في 

 1,870,117,781 ( 128,896,949) 164,406,241 1,834,608,489 الموجودات مجموع 

 887,221,889 ( 32,559,426) 93,315,234 826,466,081 إجمالي المطلوبات 

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

مليون لاير سعودي   229مليون لاير سعودي ومبلغ  117.6م مبلغ 2022يونيو  30خالل فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
مليون لاير   183.7  مليون لاير سعودي ومبلغ  97.7م:  2021يونيو    30على التوالي )فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  

سعودي على التوالي(. بلغت المبيعات المحلية الخارجية في المملكة العربية السعودية خالل فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  
يتين  مليون لاير سعودي على التوالي )فترتي الثالثة والستة أشهر المنته  423مليون لاير سعودي ومبلغ    229م بمبلغ  2022يونيو    30
 مليون لاير سعودي على التوالي(.  267.3مليون لاير سعودي ومبلغ  152.7م: 2021يونيو  30في 



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

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

 آالت ومعدات                      مبان  ومكائن متنقلة       أرض   
 أثاث  

 المجموع  السيارات  ومعدات مكتبية
       

       م2022يناير  1في 
 1,932,530,188 33,751,781 30,903,194 1,537,554,753 190,992,059 139,328,401 التكلفة: 

 ( 993,483,594) (26,324,278) (18,672,896) (878,409,429) (70,076,991) - استهالك متراكم
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 939,046,594 7,427,503 12,230,298 659,145,324 120,915,068 139,328,401 الدفترية )مراجعة(: صافي القيمة 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       م 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 939,046,594 7,427,503 12,230,298 659,145,324 120,915,068 139,328,401 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية 

 9,739,955 2,246,800 767,724 6,496,055 58,900 170,476 إضافات 
       تحويالت 

 9,512,902 - 1,318,070 6,175,854 2,018,978 - (. 6التكلفة )انظر اإليضاح  -
       استبعادات

 ( 2,662,399) - ( 369,750) - ( 2,292,649) - التكلفة
 654,022 - 99,587 - 554,435 - استهالك متراكم

 (45,054,266) ( 1,047,571) ( 1,810,776) ( 38,848,982) ( 3,346,937) - االستهالك المحمل 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 911,236,808 8,626,732 12,235,153 632,968,251 117,907,795 139,498,877 م 2022يونيو  30صافي القيمة الدفترية الختامية كما في  

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
       م2022يونيو  30كما في 
 1,949,120,646 35,998,581 32,619,238 1,550,226,662 190,777,288 139,498,877 التكلفة

 ( 1,037,883,838) (27,371,849) (20,384,085) ( 917,258,411) (72,869,493) - االستهالك المتراكم: 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 911,236,808 8,626,732 12,235,153 632,968,251 117,907,795 139,498,877 صافي القيمة الدفترية )غير مراجعة(
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
  1.6م: 2021ديسمبر  31المنتهية في مليون لاير سعودي كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات )للسنة  1.2م، تم رسملة تكاليف تمويلية بمبلغ 2022يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في     5-1

 مليون لاير سعودي(. 

بالشركة مرهونة كضمان لصندوق    5-2 المتعلقة  المكتبية  والمعّدات  واألثاث  والمعّدات  المتنقلة واآلالت  والكبائن  األراضي والمباني  كافة  األولى  إن  الدرجة  السعودي وكرهن من  الصناعية  التنمية 
 (. 9)اإليضاح 

لمزيد من    إلى دفعة مقدمة مدفوعة مقابل االستحواذ على أرض ضمن موجودات متداولة اخرى.    يمليون لاير سعودي تم منحه كدفعة مقدمة من الرصيد االفتتاح  30تصنيف مبلغ بقيمة    تم إعادة   5-3
 (. 8المعلومات، أنظر ايضاح )



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 اعمال رأسمالية تحت التنفيذ  6
 

 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر  31
 م 2021 

 )مراجعة( 
   

 103,007,179 94,546,859 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية 
 41,529,066 60,978,496 إضافات 

 (49,964,613) ( 9,512,902) ( 5تحويل إلى ممتلكات وآالت ومعدات )انظر اإليضاح 
 (24,773) - معاد تصنيفه إلى موجودات غير ملموسة 

 ───────── ───────── 
 146,012,453 94,546,859 
 ═════════ ═════════ 
 

م التكاليف المتكبدة المتعلقة بالمشاريع الجارية لآلالت والمكائن، 2022يونيو    30تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في  
هللا االقتصادية، برابغ ضمن الشركة التابعة المملوكة بالكامل وهي "شركة  وكذلك إنشاء مصنع مناديل ورقية في مدينة الملك عبد  

م، ومن المتوقع االنتهاء من مشروع تصنيع  2022ديسمبر    31جذور" من المتوقع االنتهاء من المشاريع خالل السنة المنتهية في  
 رتباطات الرأسمالية. بشأن اال 14م. انظر أيضا االيضاح  2023المناديل الورقية خالل الربع األول من 

 
 
 موجودات حق االستخدام  7

 المجموع  مباني  أرض مستأجرة  
    م2022يناير  1في 

 55,097,155 7,069,133 48,028,022 التكلفة: 
 (20,938,543) ( 3,901,030) (17,037,513) االستهالك المتراكم: 

 ───────── ───────── ───────── 
 34,158,612 3,168,103 30,990,509 )مراجعة(: صافي القيمة الدفترية  

 ═════════ ═════════ ═════════ 
    م2022يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة 

 34,158,612 3,168,103 30,990,509 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية 
 542,783 542,783 - إضافات 

 ( 3,309,914) ( 830,552) ( 2,479,362) االستهالك المحمل 
 ───────── ───────── ───────── 

 31,391,481 2,880,334 28,511,147 م2022يونيو  30صافي القيمة الدفترية الختامية كما في 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
    م2022يونيو  30كما في 
 55,639,938 7,611,916 48,028,022 : التكلفة

 (24,248,457) ( 4,731,582) (19,516,875) االستهالك المتراكم: 
 ───────── ───────── ───────── 

 31,391,481 2,880,334 28,511,147 صافي القيمة الدفترية )مراجعة( 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 موجودات متداولة أخرى   8

 

 
 م 2022 يونيو 30

 )غير مراجعة(
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة(
   

 34,266,165 33,494,325 دفعات مقدمة للموردين
 30,000,000 30,000,000 "أ"(  8دفعات مقدمة مدفوعة مقابل االستحواذ على أرض )الرجوع إلى اإليضاح 

 20,050,000 20,050,000 جهات ذات عالقة   - دفعات مقدمة لموردين 
 1,923,363 716,652 للتقنيات الورقية والصناعية ذمم مدينة من المعهد العالي 

 4,246,726 3,877,968 سلف للموظفين
 ───────── ───────── 
 88,138,945 90,486,254 

 ( 3,686,774) ( 3,686,774) ناقص: مخصص خسارة انخفاض قيمة سلف 
 ───────── ───────── 
 84,452,171 86,799,480 
 ═════════ ═════════ 

  



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 )أ( دفعات مقدمة مدفوعة مقابل االستحواذ على أرض    8

 
مليون لاير سعودي لالستحواذ على أرض من خالل المزاد العلني وجرى تصنيفها كأرض    30م، دفعت اإلدارة مبلغ  2017خالل سنة  

مع    ه األرض باسم الشركة.  تحت حساب الممتلكات واآلالت والمعدات. بالتالي، كان قرار محكمة االستئناف في منطقة مكة بتحويل هذ 
 م، تم استالم بعض المعلومات أن المدعي العام حظر استخدام األرض أو السيطرة عليها. 2021ذلك، خالل سنة 

 
  م، قام مجلس اإلدارة بتعيين استشاري للتحقيق والتأكد بأن صك ملكية األرض باسم الشركة. 2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  

الشركة محامي خارجي ووجهة نظره أن نقل الملكية باسم الشركة عبارة عن ناحية إجرائية وسيتم اكمالها في المستقبل   كما استشارت 
 القريب أو أنه يمكن استرداد المبلغ وانه قابل لالسترداد.  

 
رض  األمقابل االستحواذ على    بالتالي، قررت اإلدارة إعادة تصنيف األرض من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى دفعات مقدمة مدفوعة

الشركة. إلى  السيطرة  نقل  مبلغ    إلى حين  إعادة تصنيف  تم  لذلك،  إلى دفعات مقدمة مدفوعة مقابل    30نتيجة  مليون لاير سعودي 
ديسمبر   31م مع أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 2022االستحواذ على أرض ضمن موجودات متداولة في الفترة المنتهية في يونيو 

 م. 2021
 
 
 القروض طويلة األجل  9

 

 يونيو  30
 م 2022
 مراجعة( )غير 

 ديسمبر 31
 م2021 

 )مراجعة( 
   

 64,784,467 54,914,462 صندوق التنمية الصناعية السعودي )"الصندوق"( 
 496,976,198 403,517,550 التسهيالت المصرفية اإلسالمية )"تورق"( 

 ───────── ───────── 

 561,760,665 458,432,012 قروض طويلة األجل 
 (149,894,087) ( 49,975,217) المتداول المدرج ضمن مطلوبات متداولة ناقص: الجزء 

 ───────── ───────── 

 411,866,578 408,456,795 الجزء طويل األجل المدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة 
 ═════════ ═════════ 

 



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 القروض طويلة األجل )تتمة(      9
 

تم استخدام هذا القرض    م لتمويل إنشاء مرافق تصنيع.2013مليون لاير سعودي في    124.7الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق بمبلغ  أبرمت   )أ(  
تم سداد القرض في الفترة الحالية    م.2022ويستحق سداد القرض على أقساط نصف حتى مارس    م. 2017ديسمبر    31بالكامل كما في  

    م.2022يونيو  30المنتهية في 

 
مليون لاير سعودي    55، حصلت الشركة على تسهيالت جديدة من الصندوق مقابل مصنع المناديل بقيمة  2020وخالل سنة   

نصف سنوية غير  دفعات  يتم سداد القرض على  اإلنتاج بالشركة.  مرافق تصنيع  لتمويل    مليون لاير سعودي(  55م:  2021)
 م.  2025متساوية حتى فبراير 

 
  مليون لاير سعودي    150  ، حصلت الشركة على تسهيالت جديدة من الصندوق مقابل مصنع المناديل بقيمة2021وخالل سنة  

م  2022يونيو    30هية في  ت للفترة المن   مليون لاير سعودي من قبل المجموعة  15. تم سحب مبلغ  صنيعمرافق ت لتمويل إنشاء  
 م: ال شيء( 2021)

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

رسوم متابعة يجب سدادها بشكل دوري. بموجب شروط اتفاقية القرض مع الصندوق، يتم رهن ممتلكات وآالت ومعّدات الشركة  
 كضمانة للصندوق. 

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

 السوق السائدة في المملكة العربية السعودية )سايبور(. 
 

العالقة. يستحق سداد  تم خصم رسوم مقدمة وقت استالم القروض من البنوك التجارية، وتم إطفاؤها على مدى فترة القروض ذات  
 م. 2027تلك القروض حتى سنة 

 
م، كجزء من خطة المجموعة لتحسين هيكل حقوق الملكية للديون وتوحيد تسهيالت القروض  2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  

جل القائمة من  م لتسوية القروض طويلة األ 2021ديسمبر    29القروض المستلمة في  تسهيالت  الخاصة بها، استخدمت المجموعة  
 البنوك التجارية األخرى في وقت مبكر.

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

و خرق محتمل فورا. إن الشركة  الحالية ونسب الدعم المالي وبعض القيود المفروضة على توزيعات األرباح، وإبالغ البنك بأي خرق أ 
 م. 2022يونيو  31ملتزمة بتعهداتها ذات الصلة كما في 

 
 
 التزامات عقود اإليجار  10

 
 ملخص حركة التزامات اإليجار كالتالي: 

 
 يونيو  30

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
   

 39,989,886 33,005,882 في بداية الفترة/ السنة 
 2,495,122 542,783 إضافات 

 68,173 - إعادة القياس 
 1,385,591 614,293 زيادة فائدة 

 (10,932,890) ( 1,422,676) دفعات 
 ───────── ───────── 

 33,005,882 32,740,282 في نهاية الفترة/ السنة 
 ═════════ ═════════ 

 
 



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 
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 )تتمة(   اإليجار عقود التزامات  10
 

 م: 2022يونيو  30يلي االستحقاقات المجدولة اللتزامات عقود اإليجار كما في الفترة المنتهية في فيما 
 

 
 المبلغ 

 األساسي 
 صافي   الفائدة 

 التزام اإليجار 
    

 7,172,514 ( 1,077,286) 8,249,800 الجزء المتداول 
 25,567,768 ( 2,542,201) 28,109,969 الجزء غير المتداول 

 ───────── ───────── ───────── 

 36,359,769 (3,619,487 ) 32,740,282 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 م: 2021ديسمبر  31فيما يلي آجال االستحقاق المجدولة لاللتزامات اإليجار كما في الفترة المنتهية في 

 

 
 المبلغ 

 األساسي 
 

 الفائدة
 صافي 

 التزام اإليجار 
    

 5,802,385 ( 1,166,212) 6,968,597 المتداول الجزء 
 27,203,497 ( 3,036,570) 30,240,067 الجزء غير المتداول 

 ───────── ───────── ───────── 

 37,208,664 (4,202,782 ) 33,005,882 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 الزكاة   11
 
 مكونات الوعاء الزكوي  11-1

 
تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي لكل شركة وفقاً  
لنظام الزكاة وضريبة الدخل بشكل رئيسي من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة واالقتراضات طويلة األجل وصافي  

 ات لصافي القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات واآلالت والمعدات وبعض البنود األخرى. الدخل المعدل ناقصاً الخصوم
 
 مخصص الزكاة  11-2
 

 
 يونيو  30

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م 2021

 )مراجعة( 
   

 4,693,350 6,752,605 في بداية الفترة/ السنة 
   مخصصات 

 6,752,605 8,079,612 مخصص الفترة / السنة الحالية  -
 204,870 - تعديل يتعلق بسنوات سابقة  -

 ( 4,898,220) ( 6,835,005) دفعات 
 ───────── ───────── 

 6,752,605 7,997,212 في نهاية الفترة/ السنة 
 ═════════ ═════════ 

 

 



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 
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 وضع الربوط  11-3

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

م، حيث طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  2012م إلى  2009م، استلمت الشركة ربوطا معدلة للسنوات  2019خالل سنة  
بمبلغ   للجان الضريبية حيث   مليون لاير سعودي.    6,83)"الهيئة"(  العامة  إلى االمانة  الشركة االعتراض  أصدرت لجنة    صعدت 

 مليون لاير سعودي من المبلغ األصلي.   6,3الفصل في المخالفات الضريبية والمنازعات مؤخرا قرار لصالح الشركة وتخفيض مبلغ 
 

م، أصدرت  2020وخالل ديسمبر    م، دون أي مطالبة إضافية بشأن الزكاة. 2014م، أصدرت الهيئة تقييماً لسنة  2020وخالل يوليو  
الفترة من  الهيئة   المنتهية في  للسنوات  إلى  2015ديسمبر    31تقييماً  بمبلغ  2018م  بزكاة إضافية  مليون لاير    30م، حيث طالبت 

الحقا.  سعودي. رفضتها  الهيئة  ولكن  الربوط،  هذه  على  الشركة  للجان    اعترضت  العامة  االمانة  إلى  االعتراض  الشركة  صعدت 
فصل في المخالفات الضريبية والمنازعات اعتراض الشركة شكلياً لكن الشركة صعدت  م، رفضت لجنة ال2022خالل سنة    الضريبية.  

تعتقد اإلدارة أن النتيجة النهائية لهذه القضية لن تؤدي إلى أي التزام    القضية إلى لجنة استئناف المخالفات الضريبية والمنازعات.  
ً 2021خالل سنة    إضافي جوهري على الشركة. م طالبت فيه بالتزام إضافي  2020م و2019للسنوات من    م، أصدرت الهيئة ربطا

لاير سعودي    1,6اعترضت الشركة على مطالبة الهيئة وعدلت الهيئة الحقا المطالبة لتصبح بمبلغ    مليون لاير سعودي.  3.6بمبلغ  
تم الحصول على شهادات الزكاة  م لدى الهيئة، كما  2021م إلى  2013تم تقديم اإلقرارات الزكوية للشركة للسنوات من    لكال السنتين.  

   م.2023أبريل  30غير المقيدة حتى 
 

مليون لاير سعودي    1,39حيث طالبت الهيئة بزكاة إضافية بمبلغ    2017م و2016م، استلمت واسكو ربطا للسنتين  2021خالل يوليو  
التوالي.   169و على  سعودي  لاير  االعترا  ألف  رفضت  الهيئة  لكن  الربوط  على  واسكو  واسكو  اعترضت  صعدت  وبالتالي  ض 

إن    االعتراض إلى االمانة العامة للجان الضريبية وسيتم عقد جلسة استماع امام لجنة الفصل في المخالفات الضريبية والمنازعات.  
للسنوات من   الزكوية لشركة واسكو  إلى  2018اإلقرارات  تم الحصول على  2021م  الهيئة، كما  المراجعة من قبل  تزال قيد  م ال 

 م. 2023أبريل  30ات الزكاة غير المقيدة حتى شهاد
م ال تزال قيد المراجعة من قبل الهيئة،  2021م إلى  2017إن اإلقرارات الزكوية لشركة االنجازات المتخصصة المحدودة للسنوات من  

" بتقديم اقراراتهما  ستقوم شركة "جذور" وشركة "استدامة  م.2023أبريل  30كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة حتى 
 م.2022 الزكوية للمرة األولى في سنة

 
 خطة تسوية دفعات الموظفين على أساس السهم   12

 
فيها بعض كبار 2021خالل سنة   )بما  للموظفين  السهم  الدفعات على أساس  برنامج تسوية  المجموعة على  إدارة  م، وافق مجلس 

م وتاريخ 2021يناير  1موظفي اإلدارة( الذين يعملون في الدوائر التشغيلية المجموعة حال اكمال ثالث سنوات لفترة المنح المنتهية في  
م لغرض  2018لاير سعودي خالل سنة    6,816,812سهم بتكلفة    300,000يث قامت الشركة بشراءم. ح2021يوليو  1المنح في  

مليون   10,29هذه الخطة وتسجيل األسهم كأسهم خزينة في حقوق الملكية. بالتالي اعترفت المجموعة بتكلفة خدمة الموظفين بمبلغ  
ات الموظفين على أساس السهم في حقوق الملكية. قامت الشركة  لاير سعودي في قائمة الربح او الخسارة وأوجدت احتياطي لخطة دفع

م.  وبناء على ذلك، اعترفت  2022يونيو    30بتحويل جميع األسهم المستحقة إلى الموظفين المعنيين اعتباًرا من الفترة المنتهية في  
لاير سعودي حول أصول خطة    578,865م بقيمة  2022يونيو     30الشركة بشكل متناسب بالمكاسب المحققة للفترة المنتهية في  

 تسوية دفعات الموظفين على أساس السهم كفرق بين تكلفة شراء أسهم الخزينة والقيمة العادلة في تاريخ المنح في األرباح المبقاة. 
 
 بحية السهم ر 13

 
األساسية بقسمة الربح أو الخسارة  تعرض المجموعة ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم  

 العائدة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. 
 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 يونيو  30

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة( 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة( 
     

 60,807,175 190,981,378 43,085,623 98,595,449 صافي الربح العائد لمالك الشركة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 49,700,000 49,992,778 49,700,000 50,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1.22 3.82 0.87 1.97 ربحية السهم األساسية والمخفضة )للسهم( 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات  14
 

استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  
 في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما: 

 
 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو  •

 سوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية. من خالل ال •
 

 إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. 
 

صل أو االلتزام على  يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األ
افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين  
االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل  

 لى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه بالطريقة المثلى. بيعه إ
 

ة  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابل
 للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 
ت المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة  تصنف كافة األدوا 

 العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 
 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  :  1المستوى  •

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

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

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

 أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل. 
 

تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها  
القيمة العادلة للنقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة االخرى.  تقارب القروض قصيرة  التغير. قامت اإلدارة بتقييم 

 االجل والذمم الدائنة التجارية القيمة الدفترية نتيجة االستحقاق قصير األجل لتلك األدوات. 
 

القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثمارات المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة. وتستند  
 كما يلي: 2الخسارة إلى قيمة صافي األصل المبلغ عنه من قبل مدير الصندوق. كانت القيم العادلة في المستوى 

 

 
 يونيو  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
   2المستوى 

 5,633 5,633 الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 ═════════ ═════════ 
 

م، لم تكن هناك أي تغيرات بين مستويات  2021ديسمبر    31م والسنة المنتهية في  2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
 القيمة العادلة. 

 
 المطلوبات المحتملة وااللتزامات  15

 
: 2021ديسمبر  31)  مليون لاير سعودي  116,71ات مستندية بقيمة المجموعة اعتمادم، يوجد لدى 2022يونيو  30كما في   )ا(  

مليون   1.86: 2021ديسمبر  31)مليون لاير سعودي    1,56ضمان بقيمة مليون لاير سعودي( كما يوجد خطابات   127.83
 لاير سعودي( والتي تم إصدارها في سياق األعمال العادية. 

 
مليون لاير    123.7م تقريبا مبلغ  2022يونيو    30ية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  بلغت النفقات الرأسمال )ب(  

 مليون لاير سعودي(.  166.6م: 2021ديسمبر  31سعودي )



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
18  

 
   المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  16

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة  16-1
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة: فيما يلي 
 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 يونيو  30

 م 2022
 )غير مراجعة( 

 يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة( 

 يونيو  30
 م 2022

 )غير مراجعة( 

 يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة( 
     

 7,333,398 10,382,280 4,262,053 4,178,950 منافع قصيرة األجل 
 113,400 88,869 54,200 17,318 منافع ما بعد التوظيف 

 324,603 264,393 195,689 73,749 منافع إنهاء الخدمة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 4,270,017 4,511,942 10,735,542 7,771,401 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

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

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  16-2

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

 الموحدة بما يلي: 
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   العالقة  وصف المعاملة   جهة ذات عالقة 

   
 يونيو 30

 م 2022
 )غير مراجعة(

 يونيو  30
 م 2021

 )غير مراجعة(

 يونيو 30
 م 2022

 )غير مراجعة(

 يونيو  30
 م 2021

 مراجعة()غير 
       

 أعضاء مجلس اإلدارة 
مكافأة أعضاء  
 أعضاء مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة 

 
740,946 

 
659,260 

 
1,487,346 

 
1,318,755 

للصناعة   العربية  الذرة  شركة 
)سابقا "شركة المسيرة الدولية  

 7,983,113 19,823,729 3,518,227 12,973,122 رئيس مجلس اإلدارة  شراء مواد  لالستثمارات الصناعية"( 

 
 أرصدة الجهات ذات العالقة  16-3

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

 

 
 يونيو  30

 م 2022
 ديسمبر 31

 م 2021
 )مراجعة(  )غير مراجعة(  
   

 20,050,000 20,050,000 شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
 151,940 495,002 مقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة العليادفعات 

 ( 1,077,569) ( 1,924,191) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 
 ( 4,885,290) ( 12,056,628) شركة الذرة العربية للصناعة 



  وإنتاج الورق شركة الشرق األوسط لصناعة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة )تتمة( 

 م2022يونيو  30ين في ت لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
19  

 
 
 19-تأثير كوفيد  17

 
وانتشاره في جميع أنحاء الصين ومستوى العالم، مما تسبب في اضطرابات في  (  19-استجابة لتفشي فيروس كورونا نوفيل )كوفيد

األعمال التجارية واألنشطة االقتصادية بما في ذلك المملكة العربية السعودية على مدى العامين الماضيين، وبالتالي تواصل إدارة  
 الشركة تقييم تأثيرها بشكل استباقي على عمليات الشركة. 

 
اض كبير في الحاالت التي تم تسجيلها بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  نتيجة لذلك، تم رفع أو تخفيف العيدي  كان هنالك انخف

المفروضة بسبب جائحة كوفيد القيود  تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفيد 19-من  العوامل،  تأثير   19-.  وبناء على هذه  لها أي  يكن  لم 
للشركة المالية  النتائج  على  في    جوهري  المنتهية  والتقديرات  2022يونيو    30للفترة  الهامة  المحاسبية  األحكام  ذلك  في  بما  م، 

عن كثب على الرغم من أنه في الوقت الحالي ليس لدى اإلدارة علم بأي    19-واالفتراضات. تواصل الشركة مراقبة وضع كوفيد
 أو بعده.  2022السنة  عوامل من المتوقع أن تغير أثر الجائحة على عمليات الشركة خالل عام 

 
 أرقام المقارنة  18

 
لتحسين جودة المعلومات    تم إعادة تصنيف بعض مبالغ السنة السابقة كي تتوافق مع العرض في الفترة الحالية. تم عمل هذه التعديالت 

 المعروضة. ال تؤثر تغييرات إعادة التصنيف على أرباح وحقوق ملكية المجموعة المصرح عنها سابقاً. 
 
 توزيعات األرباح  19
 

مليون لاير    50م بقيمة  2021ديسمبر    31م، اقترح المجلس توزيعات أرباح نهائية للسنة المالية المنتهية في  2022مارس    14بتاريخ  
توزيعات  م على  2022يونيو    13وافقت الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها المنعقد في    سعودي )لاير سعودي واحد للسهم الواحد(. 

 م. 2022يونيو  30مليون لاير سعودي وتم دفعها في الفترة الحالية المنتهية في  50أرباح نقدية بمبلغ 
 
 اعتماد القوائم المالية  20
 

بتاريخ   الشركة  إدارة  مجلس  قبل  من  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إصدار  الموافقة على  هـ 1444محرم    11تمت 
 م(. 2022 اغسطس  9)الموافق 




