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 معلومات الشركة -1
 

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

 المملكة العربية السعودية.
 

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

بتاريخ  44وافقت وزارة التجارة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 
يئة السوق المالية على طلب الشركة في طرحها العام األولي م(. وقد وافقت ه2012يناير  8هـ )1433صفر  14

 14م(. تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية بتاريخ 2015مارس  16هـ )1436جمادى األولى  25بتاريخ 
 م(.2015مايو  3هـ )الموافق 1436رجب 

 
 التالية:م، استثمرت الشركة في الشركات التابعة 2021يونيو  30كما في 

 
 نسبة الملكية النشاط الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

    
 شركة تجميع وتدوير المخلفات

 المحدودة )واسكو(  
المملكة العربية 

 السعودية
 بيع نفايات الورق والكرتون 

 والبالستيك بالجملة والتجزئة 
 

100% 
 شركة اإلنجازات المتخصصة

 المحدودة )ساكو(  
المملكة العربية 

 السعودية
 بيع منتجات الورق والكرتون 

 والبالستيك المستخدم بالجملة والتجزئة 
 

100% 

 شركة جذور لصناعة الورق
 المحدودة )"جذور"(  

المملكة العربية 
 السعودية

 
 ورقية مناديلروالت إنتاج وبيع 

 
100% 

 
% من األسهم من كل من شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة 3تحويل  م، بدأت الشرکة2018خالل 

اإلنجازات المتخصصة المحدودة إلى الشركة. وتم االنتهاء من تحويل أسهم شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة 
ال اإلجراءات م. ومع ذلك، ال تز2018% فى شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة إلى الشركة خالل 3بنسبة 

% في شركة اإلنجازات المتخصصة 3القانونية قيد التنفيذ لتحويل حصة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة البالغة  
ا من تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.  المحدودة إلى الشركة اعتبار 

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

للشركة األم لتنفيذ مشروع توسعة مصنع   %100الورق" )شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة لشخص واحد( مع ملكية  
صناعة المناديل الورقية فى الوادى الصناعى بمدينة الملك عبدهللا االقتصادية برابغ. استثمرت الشركة األم رأسمالها 

دفوع للشركة التابعة وانعكست كافة المعامالت المتكبدة خالل الفترة من قبل شركة الجذور لصناعة الورق المحدودة الم
 م.   2021يونيو  30في هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 

 
 أساس اإلعداد -2
 
 بيان االلتزام 2-1
 

م وفقا  لمعيار 2021يونيو  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير واالصدارات 34المحاسبة الدولي )

ين والمحاسبين. أعدت المجموعة القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجع
مجلس اإلدارة أنه ال يوجد عدم تيقن جوهري قد أعضاء وفقا لمبدأ االستمرارية. ويعتبر في العمل  أساس أنها ستستمر 

 يلقي بشك جوهري على هذا االفتراض.
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 )تتمة( أساس اإلعداد -2
 
 )تتمة( بيان االلتزام 2-1
 

أن هناك توقع معقول أنه لدى المجموعة المصادر الكافية لالستمرار في التشغيل في المستقبل حكم وقد قاموا بتكوين 
 تاريخ فترة التقرير.  نهاية شهرا من  12لمدة أقل من المنظور، وليس 

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

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

 
 القياس أسس 2-2
 

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة  
واالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تقاس بالقيمة العادلة. فيما يخص التزامات المنافع المحددة، 

 لية االكتوارية.تم استخدام حسابات القيم الحا
  

 العملة التشغيلية وعملة العرض 2-3
 

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

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

أكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يكون لها مخاطر جوهرية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم الت
وتتسبب في تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة، ويتم اإلفصاح عنها 

 م.2020ديسمبر  31في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
 

( كجائحة وال يزال 19-لنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد م، أع2020في مارس 
ينتشر في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت الحكومة السعودية العديد من المبادرات 

رض حظر التجول. مما أدى إلى إغالق الحتواء انتشار الفيروس، والتي تضمنت فرض قيود على السفر والتجمعات وف
العديد من األعمال غير األساسية حتى إشعار آخر. وتعتبر صناعة مواد التغليف صناعية أساسية من قبل السلطات 
المنظمة، وبناء على ذلك ُسمح للمجموعة بالعمل ضمن السياق العادي لألعمال وأن يحضر الموظفين للمكاتب بعد 

وفقا للقواعد التي وضعتها السلطات التنظيمية. وبالنظر إلى هذه العوامل، أجرت إدارة المجموعة اتخاذ تدابير احترازية  
تقييما  لألثر على عمليات المجموعة ككل وأعمالها بما في ذلك العوامل مثل التعامل مع العمالء، وعمليات تسليم 

اد، وتوقعات رأس المال العامل القوية، وغير المنتجات بسالسة، وبروتوكوالت التحصيل، وعدم انقطاع اإلمداد بالمو
ذلك، وخلصت إلى أنه حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة، لم يكن للمجموعة تأثير سلبي 

، ولم يتطلب إجراء تغييرات جوهرية على األحكام واالفتراضات 19-كبير على عملياتها وأعمالها نتيجة كوفيد
بشأن هذه اإلفتراضات والتقديرات اليقين الحالي، فإن أي تغير مستقبلي عدم  ه في ضوءإال أن ت الرئيسية.والتقديرا

يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في 
ت عدم التيقن المستقبلية، فإن اإلدارة ستواصل تقييم األثر وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع حاال  الفترات المستقبلية.

 استنادا إلى التطورات المرتقبة.
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة -3

 

في إعداد تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة مع تلك التي أُتبعت 

م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي 2019ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية القوائم المالية الموحدة 

م. لم تقم المجموعة بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت مبكرة والتي 2020يناير  1في كما تدخل حيز التنفيذ 

التنفيذ بعد. كما أن هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخر تطبق ألول مرة في صدرت ولكن لم تدخل حيز 

 م ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.2020

 

( ومعيار المحاسبة الدولي 9المرحلة الثانية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  -هيكلة مؤشر سعر الفائدة

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

لج تأثيرات التقرير المالي عندما يتم استبدال معدالت العرض بين البنوك المؤشر توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تعا

 بمعدالت بديلة خالية من المخاطر. تتضمن التعديالت الوسائل العملية التالية:

تتطلب الوسيلة العملية إجراء تغييرات تعاقدية، أو تغييرات على التدفقات النقدية التي يجب إصالحها مباشرة على  •

 ا تغييرات في سعر الفائدة المتغير، أي ما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.  أنه

ويسمح بإجراء تغييرات من قبل إصالح معدالت العرض بين البنوك على تصنيفات التحوط وتوثيق التحوط دون  •

 توقف عالقة التحوط.  

بشكل منفصل عندما يتم تصنيف أداة معدالت   توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من أن تضطر لتلبية المتطلبات المحددة  •

 بديلة خالية من المخاطر كوسيلة تحوط من عنصر المخاطر.  

 

وقامت المجموعة بتقييم أن تأثير التحول من اليبور إلى معدالت خالية من المخاطر لن يكون جوهريا على القوائم 

 م.2021قروضها على أساس اليبور قبل أو خالل  المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة حيث سيتم دفع جميع

 

 المعلومات القطاعية -4

 

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

إدارتها بشكل منفصل لكونها تتطلب للمجموعة تقدم وحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم 

استراتيجيات تسويقية مختلفة. بالنسبة لكل وحدة اعمال استراتيجية تقوم اإلدارة العليا للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة 

 الداخلية على أساس كل ثالثة أشهر على األقل. يبين الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة:

 

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

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

 

العمليات والرئيس رئيس يتم عرض النتائج القطاعية على اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي و

 المالي(. وتشتمل النتائج على بنود عائدة مباشرة إلى أحد القطاعات باإلضافة إلى بنود يمكن توزيعها على أساس معقول. 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية -4

 

ارة( فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع من القطاعات. يتم قياس األداء بناء  على إيرادات القطاع والربح )الخس

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

 م:2021يونيو  30المعلومات القطاعية لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 

 اإلجمالي الحذف التجارة التصنيع 
 النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م )غير مراجعة(2021يونيو  30

    

 450,966,583 (180,283,311) 192,157,760  439,092,134 اإليرادات

 450,966,583 ــ       11,874,449  439,092,134 إيرادات خارجية

 65,183,068 (13,687,197) 12,798,599  66,071,666 ربح القطاع قبل الزكاة

 7,688,726 ــ       673,370  7,015,356 تكاليف تمويل

 51,042,345 ــ       6,082,262  44,960,083 استهالك وإطفاء

     

 النتائج لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م )غير مراجعة(2021يونيو  30

    

 250,452,207 (96,291,553) 101,632,906  245,110,854 اإليرادات

 250,452,207 ــ       5,341,353  245,110,854 إيرادات خارجية

 45,892,189 (8,531,239) 7,553,066  46,870,362 ربح القطاع قبل الزكاة

 3,962,828 ــ       337,032  3,625,796 تكاليف تمويل

 23,984,873 ــ       3,013,543  20,971,330 استهالك وإطفاء

     

 النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 م )غير مراجعة(2020يونيو  30

    

 367,487,299 (79,798,600) 85,935,934  361,349,965 اإليرادات

 367,487,299 ــ       6,137,334  361,349,965 إيرادات خارجية

 16,202,926 14,529,355  (14,526,776) 16,200,347 الزكاة القطاع قبل )خسارة(  /ربح 

 10,300,727 ــ       832,342  9,468,385 تكاليف تمويل

 52,767,588 ــ       5,849,408  46,918,180 استهالك وإطفاء
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -4

 

 اإلجمالي الحذف التجارة التصنيع 

 النتائج لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في    

 م )غير مراجعة(2020   

    

 193,621,674 (40,594,944) 43,299,751  190,916,867 اإليرادات

 193,621,674 ــ      2,704,807  190,916,867 إيرادات خارجية

القطاع قبل )خسارة(  /ربح 

 الزكاة
11,947,047 (10,562,905)  10,565,484 11,949,626 

 4,841,567 ــ      564,306  4,277,261 تكاليف تمويل

 26,722,027 ــ      2,979,233  23,742,794 استهالك وإطفاء

     

 م2021يونيو  30كما في 

 )غير مراجعة(
    

 1,622,792,543 (117,095,733) 144,814,930  1,595,073,346 مجموع الموجودات

 810,228,179 (50,282,504) 95,070,919  765,439,764 مجموع المطلوبات

     

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )مراجعة(   
    

 1,577,359,497 (63,580,737) 145,854,491  1,495,085,743 مجموع الموجودات

 825,366,505 (26,425,060) 108,698,814  743,092,751 مجموع المطلوبات

 

تقوم المجموعة ببيع منتجها النهائي في السوق المحلي واألسواق الخارجية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. 

مليون لاير  97.7مبلغ بم 2021يونيو  30ستة أشهر المنتهيتين في البلغت مبيعات الصادرات خالل فترتي الثالثة و

م: 2020يونيو  30مليون لاير سعودي على التوالي )فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  183.7سعودي و

ملكة مليون لاير سعودي على التوالي(. بلغت المبيعات الخارجية المحلية في الم 152.5مليون لاير سعودي و 79.5

مليون لاير سعودي   152.7م مبلغ  2021يونيو    30العربية السعودية، خالل فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  

 114,1م: 2020يونيو  30مليون لاير سعودي على التوالي )فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  267.3و

 لتوالي(. مليون لاير سعودي على ا 214,9مليون لاير سعودي و

 

 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموحدة األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021يونيو  30في  تينأشهر المنتهيتي الثالثة والستة لفتر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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  الممتلكات واآلالت والمعدات -5
 

 أراضي
             مبان  وكبائن

 متنقلة
 

 اآلالت والمعدات 
 

 أثاث وتجهيزات
 

 سيارات
أعمال رأسمالية  

 تحت التنفيذ
 

 المجموع
        

        م2021يناير  1في 
 2,022,776,217  103,007,179  42,842,603  21,647,457  1,496,547,666  189,027,010  169,704,302 التكلفة

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

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

 فترة الستة أشهر المنتهية في
 م2021 يونيو 30

       

 1,092,922,022  103,007,179  8,021,740  4,916,033  681,876,237  125,396,531  169,704,302 القيمة الدفترية االفتتاحيةصافي 
ــ       إضافات   35,108,936  25,550,775  641,160  2,881,235  5,887,866  147,900  ـ
        تحويالت

ــ       التكلفة- ــ         ـ  ــ       ( 23,607,079) ــ       7,778  23,599,301  ـ
ــ       االستهالك المتراكم:- ــ         ـ  ــ       333  ــ       ( 333) ــ       ـ

        استبعادات
 ( 18,098,223) ــ       ( 10,478,982) ( 441,439) (6,966,852) ( 210,950) ــ       التكلفة -
 17,951,982  ــ       10,476,436  441,311  6,937,239  96,996  ــ       االستهالك المتراكم:-

 ( 24,773) ( 24,773) ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       معاد تصنيفه إلى موجودات غير ملموسة
 ( 47,383,653) ــ       (1,001,761) (1,042,048) ( 42,075,754) (3,264,090) ــ       االستهالك المحمل

 ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────── ────────── ─────────── 
 صافي القيمة الدفترية الختامية كما

 م2021يونيو  30في 
 

169,704,302 
 
 122,166,387 

 
 669,258,037 

 
 6,762,537 

 
 7,658,593 

 
 104,926,435 

 
 1,080,476,291  

═════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═════════ ══════════ ═══════════ 
        م2021يونيو  30كما في 
 2,039,762,490  104,926,435  33,004,781  24,095,031  1,519,067,981  188,963,960  169,704,302 التكلفة: 

 (959,286,199) ــ       ( 25,346,188) ( 17,332,494) (849,809,944) ( 66,797,573) ــ       االستهالك المتراكم:
 ───────── ────────── ─────────── ───────── ───────── ────────── ─────────── 

 1,080,476,291  104,926,435  7,658,593  6,762,537  669,258,037  122,166,387  169,704,302 صافي القيمة الدفترية )غير مراجعة(
 ═════════ ══════════ ═══════════ ═════════ ═════════ ══════════ ═══════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموحدة األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021يونيو  30في  تينأشهر المنتهيتي الثالثة والستة لفتر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات -5
 
مليون لاير  0.75م، تم رسملة تكاليف تمويلية بمبلغ 2021يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  1- 5

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

 
م التكاليف المتكبدة المتعلقة بالمشاريع الجارية 2021نيو  يو  30تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ كما في    5-2

لآلالت والمكائن، وكذلك إنشاء مصنع مناديل ورقية في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، برابغ ضمن الشركة 
التابعة المملوكة بالكامل وهي "شركة جذور لصناعة الورق". من المتوقع االنتهاء من المشاريع الجارية خالل 

م، ومن المتوقع االنتهاء من مشروع تصنيع المناديل الورقية خالل الربع األول من 2022لربع الثاني لسنة ا
 بشأن االرتباطات الرأسمالية. 13م. انظر أيضا االيضاح 2023

 
رهونة إن كافة األراضي والمباني والكبائن المتنقلة والمكائن والمعدات واألثاث والتجهيزات المتعلقة بالشركة م 5-3

 (.7كضمان لصندوق التنمية الصناعية السعودي كرهن من الدرجة األولى )إيضاح 
 
 موجودات حق االستخدام -6

 المجموع المباني أرض مستأجرة 
    م2021يناير  1في 

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

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

 ═════════ ═════════ ═════════ 
    م2021يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 
 38,285,472  2,156,442  36,129,030  صافي القيمة الدفترية االفتتاحية

 2,260,066  2,260,066  ــ      إضافات
 (3,309,205) (691,141) (2,618,064) االستهالك المحمل

 ───────── ───────── ───────── 
 37,236,333  3,725,367  33,510,966  م 2021يونيو    30صافي القيمة الدفترية الختامية كما في  

 ═════════ ═════════ ═════════ 
    م2021يونيو  30كما في 
 54,862,099  6,834,077  48,028,022  التكلفة

 (17,625,766) (3,108,710) (14,517,056) االستهالك المتراكم:
 ───────── ───────── ───────── 

 37,236,333  3,725,367  33,510,966  صافي القيمة الدفترية )غير مراجعة(
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 
 اقتراضات طويلة األجل -7

 

 يونيو 30
 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر  31
 م2020

 )مراجعة(
   
 106,962,548  76,548,829  صندوق التنمية الصناعية السعودي )"الصندوق"( 
 389,417,973  367,439,277  التسهيالت المصرفية اإلسالمية )تورق( 

 ─────────── ────────── 
 496,380,521  443,988,106  القروض طويل األجل 
 (192,222,731) (174,602,213) ضمن بند مطلوبات متداولة المدرجناقص: الجزء المتداول  

 ─────────── ────────── 
 304,157,790  269,385,893  قروض طويلة األجل مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة   

 ═══════════ ══════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموحدة األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021يونيو  30في  تينأشهر المنتهيتي الثالثة والستة لفتر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 )تتمة( اقتراضات طويلة األجل -7
 

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

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

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

 م.2025
 

تم خصم الرسوم المقدمة في وقت استالم القروض. تم إلطفاء هذه الرسوم على مدى فترات القروض المعنية. 
اتفاقية قرض الصندوق، تم رهن وتحمل القروض رسم متابعة يتم دفعه على أساس دوري. وبموجب شروط 

 ممتلكات وآالت ومعدات الشركة كضمان للصندوق.
   

)ب( كما حصلت الشركة على تسهيالت ائتمانية طويلة األجل من بنوك تجارية. تحمل هذه القروض نفقات مالية بناء 
 يبور(.على أسعار السوق السائدة في المملكة العربية السعودية )سايبور( والمملكة المتحدة )ل

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

 م.2026العالقة. يستحق سداد تلك القروض إلى سنة 
 

تتضمن القروض والتسهيالت المبينة أعاله بعض التعهدات المالية التي تتطلب من الشركة الحفاظ على مستويات 
عينة من النسب الحالية ونسب الدعم المالي وبعض القيود المفروضة على توزيعات األرباح، وإبالغ البنك بأي م

 م.2021يونيو  30خرق أو خرق محتمل فورا. إن الشركة ملتزمة بتعهداتها ذات الصلة في 
 
 التزامات اإليجار -8
 

 ملخص حركة التزامات اإليجار كالتالي:

 
 يونيو 30

 م 2021
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
   

 43,353,090  39,989,886  في بداية الفترة / السنة
 1,396,904  2,260,066  إضافات

 956,940  ـــ       إعادة القياس
 1,610,737  707,393  الفائدة تراكم 

 (7,327,785) (2,130,640) مدفوعات
 ───────── ───────── 
 39,989,886  40,826,705  نهاية الفترة / السنةفي 

 ═════════ ═════════ 
 
 
 
 
 
 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموحدة األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021يونيو  30في  تينأشهر المنتهيتي الثالثة والستة لفتر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 )تتمة( التزامات اإليجار -8
 

 م:2021يونيو  30فيما يلي آجال االستحقاق المجدولة لاللتزامات اإليجار كما في الفترة المنتهية في 
 

 
 االلتزام المالي اآلخر -9

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

لاير سعودي بموجب ترتيب المدفوعات المؤجلة لمشاريع التوسعة المستقبلية. ويطلب من   83,177,640أرض بقيمة  
م. 2029مارس  31لى أقساط سنوية غير متساوية تنتهي في المتبقي ع وااللتزام % من التزام مقدما  20الشركة دفع 

والحقا ، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع البائع بشأن القيمة النقدية وشروط الدفع، وبالتالي فإن القيمة النقدية المعدلة 
قساط لاير سعودي مستحقة الدفع على أ 74.859.876لاير سعودي، ويبلغ إجمالي سعر الشراء  71.205.403هي 

 م.2027يوليو  31سنوية غير متساوية تنتهي في 
 

 فيما يلي االلتزام المخفض المتعلق بترتيبات شراء األراضي:
 

 
 م: 2021يونيو    30المنتهية في  فيما يلي آجال االستحقاق المجدولة لاللتزام المتعلق بترتيبات شراء األراضي في الفترة  

 
 صافي المطلوبات الخصمتأثير  إجمالي المبلغ 
    

 6,648,130  (837,858) 7,485,988 الجزء المتداول
 40,337,669  (2,082,927) 42,420,596 الجزء غير المتداول

 ───────── ────────── ────────── 
 49,906,584 (2,920,785)  46,985,799 
 ═════════ ══════════ ══════════ 

 صافي التزام اإليجار الفائدة قيمة أصل الدين 
    

 10,166,280  (1,281,376) 11,447,656 الجزء المتداول
 30,660,425  (3,594,659) 34,255,084 الجزء غير المتداول

 ───────── ────────── ────────── 
 45,702,740 (4,876,035)  40,826,705 
 ═════════ ══════════ ══════════ 

 
 يونيو 30

 م 2021
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
   

 46,502,845  46,985,799  مجموع المطلوبات
 (6,579,796) (6,648,130) متداولةضمن بند مطلوبات المدرج ناقص: الجزء المتداول 

 ────────── ────────── 
 39,923,049  40,337,669  التزام طويل األجل مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة  

 ══════════ ══════════ 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( الموحدة األولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2021يونيو  30في  تينأشهر المنتهيتي الثالثة والستة لفتر 

 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد خالف ذلك(
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 الزكاة -10
 
 مكونات الوعاء الزكوي 10-1
 

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

الدفترية المعدل للممتلكات واآلالت والمعدات وبعض البنود وصافي الدخل المعدل ناقصا  الخصومات لصافي القيمة 
 األخرى.

 
 مخصص الزكاة 10-2
 

 
 يونيو 30

 م 2021
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
   
 1,437,193  4,693,350  في بداية الفترة / السنة 
   المخصصات 

 4,693,350  4,171,023  مخصص الفترة/ السنة الحالية -
 (176,587) 204,870  تعديالت تتعلق بسنوات سابقة -
 (1,260,606) (4,898,220) مبالغ مدفوعة 

 ────────── ────────── 
 4,693,350  4,171,023  في نهاية الفترة / السنة 

 ══════════ ══════════ 
 
 الربوط الزكوية 10-3

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

 
م إلى  2009مليون لاير سعودي للسنوات من  16.54زكوية إضافية بمبلغ  م، تلقت الشركة ربوطا  2016خالل 
مليون لاير سعودي لبنود غير معترض عليها وقدمت اعتراضا  على ما تبقى   0.04م. قامت الشركة بتسديد مبلغ  2012

 من الرصيد.
 

فيض مبلغ الربط اإلضافي إلى مع تخربطا  معدال  الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( م، أصدرت هيئة 2019خالل 
ا على الربط المعدل المتبقي.   1.2مليون لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية    6.83 مليون لاير سعودي وقدمت اعتراض 

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

 م، دون أي مطالبة إضافية بشأن الزكاة.2014م، أصدرت الهيئة تقييما  لسنة 2020وخالل يوليو 
 

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

رفضت الهيئة اعتراض الشركة فيما يتعلق بتصعيد النزاع إلى األمانة العامة للجان الضريبية ليتم االستماع له لدى لجنة 
 تسوية المخالفات والنزاعات الضريبية.

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

النهائية للربوط المعلقة لن تؤدي إلى أي مسؤولية إضافية جوهرية للشركة. يتم تقديم اإلقرارات الزكوية للشركة للسنوات 
 م.2022أبريل  30م، كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة حتى 2020م إلى 2013من 
 



  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) الموحدةاألولية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠٢١يونيو  ٣٠في  تينأشهر المنتهيتي الثالثة والستة لفتر  

  خالف ذلك)(جميع المبالغ بالرياالت السعودية إال إذا ورد 
 

  

١٦   

  )(تتمة الزكاة -١٠
 
  (تتمة)  الربوط الزكوية ٣-١٠
 

يوليو   في  ٢٠٢١خالل  المنتهية  للسنة  تقييما  المحدودة  المخلفات  وتدوير  تجميع  تلقت شركة  م ٢٠١٦ديسمبر    ٣١م، 
جميع تألف لایر سعودي على التوالي. شركة    ١٦٩مليون لایر سعودي و  ١٫٣٩م تطالب فيه بزكاة إضافية تبلغ  ٢٠١٧و

  ل التاريخ المحدد. قبوتقديم اعتراضها على المطالبة  ة تقييم مطالبة االلتزام اإلضافي  في مرحلوتدوير المخلفات المحدودة  
 

من   للسنوات  المحدودة  المخلفات  وتدوير  تجميع  لشركة  الزكوية  اإلقرارات  إلى  ٢٠٠٩إن  ت٢٠٢٠م  زالت  ما  حت م 
  م.٢٠٢٢ريل أب ٣٠المراجعة من قبل الهيئة، كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة حتى 

 
من   للسنوات  المحدودة  المتخصصة  االنجازات  لشركة  الزكوية  اإلقرارات  إلى  ٢٠٠٩إن  تحت ٢٠٢٠م  زالت  ما  م 
  م.٢٠٢٢أبريل  ٣٠المراجعة من قبل الهيئة، كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة حتى 

  
  ربحية السهم -١١
 

السهم   المجموعة معلومات ربحية  األتعرض  السهم  احتساب ربحية  يتم  العادية.  ساسية األساسية والمخفضة ألسهمها 
سهم العادية القائمة بتقسيم األرباح أو الخسائر العائدة إلى المساهمين العاديين لدى الشركة على المتوسط المرجح لعدد األ

  خالل الفترة.
 
  المنتهية فيفترة الستة أشهر   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو٣٠ 

  م ٢٠٢١
  (غير مراجعة) 

  يونيو  ٣٠
  م٢٠٢٠

  (غير مراجعة)

  يونيو  ٣٠
  م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

  يونيو  ٣٠
  م٢٠٢٠

  (غير مراجعة)
    

  ١٥٬٥٦٤٬١٦١  ٦٠٬٨٠٧٬١٧٥  ١١٬٤٤٠٬٣٤٩ ٤٣٬٠٨٥٬٦٢٣  صافي الربح العائد لمالك الشركة
 ═════════  ═════════  ═════════ ═════════ 

  ٤٩٬٧٠٠٬٠٠٠  ٤٩٬٧٠٠٬٠٠٠  ٤٩٬٧٠٠٬٠٠٠ ٤٩٬٧٠٠٬٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

  ٠٫٣١  ١٫٢٢  ٠٫٢٣ ٠٫٨٧ ربحية السهم األساسية والمخفضة (للسهم)
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 

  للموجودات والمطلوبات القيمة العادلة  -١٢
 

ما في معاملة تتم القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام ما بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادته 
تراض بأن بيع على أساس نظامي ما بين أطراف السوق الرئيسية في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االف

  تحويل االلتزام سيتم إما:األصل أو 
 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  
  .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية  
 

  إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. 
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات -12
 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستعمال االفتراضات التي يستخدمها أطراف السوق عند تسعير األصل أو 
لألصل   االلتزام على افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم. يأخذ قياس القيمة العادلة

غير المالي في الحسبان قدرة أطراف السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل فيما يحقق أفضل منفعة منه 
 أو ببيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه.

 
بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنها 

 المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
 

تصنف كافة األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك 
 وى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:على أساس مدخالت المست

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

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

 مباشرة أو غير مباشرة.
 

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

وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل 
القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة الهرمي للقيم العادلة، فيتم عندئذ  تصنيف قياس 

 من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.
 

تقوم المجموعة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث في 
التغيرات. قامت اإلدارة بتقييم أن القيمة العادلة للنقد وما في حكمه والذمم الدائنة التجارية والذمم المدينة األخرى هذه 

والقروض قصيرة األجل والذمم الدائنة التجارية تقارب قيمها الدفترية بصورة كبيرة بسبب آجال االستحقاقات قصيرة 
 األجل لهذه األدوات.

 
يم القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة بتقي

يتم احتساب القيمة العادلة لألداة المالية المشتقة على أنها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس 
قيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة الى صافي قيمة منحنيات العائد القابلة للمالحظة. تستند ال

 كما يلي: 2الموجودات الُمرسلة من مدير الصندوق.  كانت القيم العادلة في المستوى 
 

 
 يونيو 30

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
   

   المستوى الثاني
 (364,800) ــ      العادلة السالبةالقيمة  -األدوات المالية المشتقة 

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

 ═════════ ═════════ 
 

 م لم تكن هناك حركات بين المستويات.2020يونيو  30م و2021يونيو  30خالل الستة أشهر المنتهية في 
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 االلتزامات واالرتباطات الطارئة -13
 

ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  0.74م، كان لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بمبلغ  2020يونيو    30)أ( كما في  
 5.12م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.92مليون لاير سعودي( وخطابات ضمان بمبلغ  0.68: 2020

 إصدارها في سياق األعمال العادية.مليون لاير سعودي( والتي تم 
 

مليون   135.6م تقريبا  2021يونيو    30)ب( بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى  
 مليون لاير سعودي(. 55.1م: 2020ديسمبر  31لاير سعودي )

 
 معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها -14
 
 كبار موظفي اإلدارةتعويضات  14-1
 

 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
 
 فترة الستة أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 

 م 2021
 )غير مراجعة(

 يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(

 يونيو 30 
 م 2021

 )غير مراجعة(

 يونيو 30
 م2020

 )غير مراجعة(
      

 5,635,785 7,333,398  2,866,179 4,262,053 قصيرة األجلالمنافع 
 113,400 113,400  43,583 54,200 منافع ما بعد التوظيف
 271,174 324,603  112,937 195,689 منافع إنهاء الخدمة

 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
  4,511,942 3,022,699  7,771,401 6,020,359 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
 

 ويشمل التعويض لموظفي اإلدارة الرئيسيين الرواتب والمساهمات في خطة منافع نهاية الخدمة للموظفين المحددة.
 
 معامالت مع الجهات ذات العالقة 14-2
 

االعتيادي والمدرجة ضمن المعلومات المالية تتلخص أهم المعامالت مع الجهات ذات العالقة التي تمت في سياق العمل  
 األولية الموجزة الموحدة بما يلي:

 
 فترة الستة أشهر المنتهية في ل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 

 

 الجهة ذات العالقة

 

 وصف 

 المعاملة

 

 

 العالقة

 يونيو 30

 م2021

 )غير مراجعة(

 يونيو 30

 م 2020

 )غير مراجعة(

 يونيو 30

 م2021

 )غير مراجعة(

 يونيو 30

 م 2020

 )غير مراجعة(

       

 مكافأة أعضاء   أعضاء مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة    

 أعضاء مجلس  

 اإلدارة    

 

659,260 

 

629,653 

 

1,318,755 

 

1,263,928 

شركة الذرة العربية للصناعة  

)سابقا "شركة المسيرة 

لالستثمارات الدولية  

 "(الصناعية المحدودة

 

 

 شراء مواد

 

 رئيس مجلس 

 اإلدارة    

 

 

3,518,227 

 

 

 ــ      

 

 

7,983,113 

 

 

 ــ      
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( -14

 

 أرصدة الجهات ذات العالقة 14-3

 

 فيما يلي ملخص األرصدة الجوهرية المستحقة من / )إلى( جهات ذات عالقة:

 

 
 يونيو 30

 م 2021

 ديسمبر 31

 م2020

   

 ــ      1,227,282  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

 419,980  714,268  دفعات مقدمة إلى كبار موظفي اإلدارة العليا

 (1,674,806) (4,134,138) الذرة العربية للصناعةشركة 

 

 اعتماد القوائم المالية -15

 

هـ 1442ذو الحجة    23تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة إلصدارها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  

 م(.2021أغسطس  2)الموافق 
 




