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 تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة 
 

  إلى مساهمي شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 مقدمة 

المرفقة لشركة الشرق االوسط لصناعة وإنتاج الورق )"الشركة"( جزة  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة المو
القوائم الموحدة الموجزة ذات الصلة  و 2020مارس  31"المجموعة"( كما في  ـوشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين ب

التاريخ واإليضاحات التي  ذلك التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية فيوالشامل للدخل 
تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  

"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة   34المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
ية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة بناًء على الفحص لعربا

  الذي قمنا به.
 

 نطاق الفحص

من قبل المراجع  المنفذ  "فحص المعلومات المالية األولية    2410لقد قمنا بفحصنا وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي رقم  
للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتكون فحص المعلومات المالية األولية بصفة أساسية من االستفسار    ستقلالم

من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص  
ً المراجعة التي تتم وعملية أقل نطاقًا من  لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها ال  فقا

تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الجوهرية التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة.  
  وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 
 االستنتاج

نا به، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة  ي قمبناء على الفحص الذ
 المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 
 برايس وترهاوس كوبرز
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 معلومات عامة 1

 

ن "المجموعة"( في إنتاج وبيع الكرتون وإنتاج الورق )"ميبكو" أو "الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعيتعمل شركة الشرق األوسط لصناعة 

 كة هي شركة مساهمة سعودية تأسست وتعمل في المملكة العربية السعودية.والورق الصناعي. ان الشر

 

، تم تحويل 2012(. خالل عام 2000تمبر سب 30هـ )1421رجب  3بتاريخ  4030131516حصلت الشركة على سجلها التجاري رقم 

قت وزارة التجارة على تحويل الشركة إلى ن شركة ذات مسؤوليه محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. وافالوضع القانوني للشركة م

هيئة السوق المالية (. وقد وافقت 2012يناير  8هـ )1433صفر  14بتاريخ  44شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 

إلى شركة مساهمة  (. تم تحويل الشركة2015مارس  16هـ ) 1436جمادى األولى  25ريخ على طلب الشركة في طرحها العام األولي بتا

 (.2015مايو  3هـ )1436رجب  14سعودية بتاريخ 

 

 "المجموعة"(. ين بـيها مجتمع، كان لدى الشركة استثمارات في الشركات التابعة التالية )يشار إل2020مارس  31في 

 

 نسبة الملكية النشاط التجاري الرئيسي بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

    

 ةسعوديال شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة
بيع نفايات الورق والكرتون والبالستيك بالجملة 

 والتجزئة
100 ٪  

 ةسعوديال شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة
بيع منتجات الورق والكرتون والبالستيك 

 المستخدم بالجملة والتجزئة

 ةغير مباشر ٪3، ةمباشر 97٪

 ٪100بنسبة  يافعل

 

كل من شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة حصة من  ٪3، بدأت الشرکة تحويل 2018خالل 

إلى وتدوير المخلفات  تجميع    في شركة٪  3شركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة بنسبة   حصةإلى الشركة. وتم االنتهاء من تحويل  في كليهما 

٪ في 3حصة شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة البالغة  لتحويليد التنفيذ . ومع ذلك، ال تزال اإلجراءات القانونية ق2018الشركة خالل 

 .تاريخ إصدار المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة حتىشركة اإلنجازات المتخصصة المحدودة إلى الشركة 

 

( على أنه جائحة مستمرة في االنتشار في جميع 19-كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كرونا المستجد ) 2020في مارس 

، اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات  2020أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. خالل مارس 

ات حظر التجول. وقد أدى ذلك إلى الحتواء انتشار الفيروس ، والتي تضمنت قيوًدا على السفر وتجمع األشخاص وإصدار أوق واالجراءات

إغالق العديد من الشركات غير الضرورية حتى إشعار آخر. وحيث تعتبرالسلطات التنظيمية صناعة مواد التعبئة والتغليف صناعة أساسية ، 

االحترازية. بالنظر إلى لمجموعة بالعمل في سياق العمل العادي وموظفيها لحضور المكاتب بعد اتخاذ اإلجراءات وبناًء على ذلك ، سمحت ل

 .19-كوفيدهذه العوامل ، لم يكن لدى المجموعة تأثير سلبي كبير على عملياتها وأعمالها بسبب 

 

 أسس اإلعداد 2

 

 بيان االلتزام 2-1

المالية األولية" كما تم اعتماده "التقارير  34حاسبة الدولي رقم الموحدة الموجزة للشركة وفقاً لمعيار المتم إعداد هذه المعلومات المالية األولية 

سعودية من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة ال

 للمحاسبين القانونيين.

 

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة ويجب قراءتها ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع  

معلومات على أن الغرض من ال  34. وينص معيار المحاسبة الدولي رقم  2019ديسمبر    31بالتزامن مع القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  

درجة أقل من  34. وبالتالي، يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم للمجموعة مالية سنويةم قوائآلخر تحديث تقديم المالية األولية الموجزة هو 

  نوية.اإلفصاح في المعلومات المالية األولية مقارنة باإلفصاح الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي في القوائم المالية الس

 

 العرف المحاسبي/ أسس القياس 2-2

ت المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة واالستثمارات بالقيمة تم إعداد هذه المعلوما

بلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم عرض العادلة من خالل الربح أو الخسارة، والتي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستق

  المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة بالريـال السعودي.هذه 
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 )تتمة(أسس اإلعداد  2
 

  استخدام األحكام والتقديرات 2-3

المدرجة م وتقديرات وافتراضات لها تأثير على المبالغ  يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ أحكا
لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب 

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

بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة 
تها الى المؤشرات تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة. تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديرا

ت المالية األولية الموحدة الموجزة قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضات والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات المتاحة عند إعداد المعلوما
 في السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. ويتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
 ةحاسبية الهامالسياسات الم 3

طبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم تتوافق السياسات المحاسبية الم
 .2019ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 اتمعدلة للمعايير والتفسير ,معايير جديدة

. وقد تم شرحها في 2020يناير  1ال توجد معايير جديدة صادرة ، ومع ذلك ، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من 
موحدة ال  وليس لديها تأثير جوهري على المعلومات المالية االولية    2019ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لالقوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة  

 الموجزة للمجموعة.
  

 القطاعات التشغيلية 4

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

تراتيجيات تسويقية مختلفة. تقوم اإلدارة العليا ساوحدات األعمال االستراتيجية منتجات وخدمات مختلفة، وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب 
للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية على أساس ربع سنوي على األقل. يوضح الملخص 

 التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة:
 

  .ورق الصناعيالكرتون والقطاع التصنيع: يتمثل في تصنيع  •

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

ج على يتم عرض النتائج القطاعية على اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ومدير العمليات والرئيس المالي(. وتشتمل النتائ
 باإلضافة إلى بنود يمكن توزيعها على أساس معقول. القطاعاتأحد لى إمباشرة عائدة بنود 

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

يا. يعرض الجدول أدناه المعلومات القطاعية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في رة العلضمن تقارير اإلدارة الداخلية التي تم فحصها من قبل اإلدا
 :2020مارس  31

 

 المجموع حذف التجارة التصنيع 

 لفترة الثالثة أشهر  نتائج القطاع التشغيلي
  2020مارس  31المنتهية في 

 )غير مراجعة(
    

 173,865,625 ( 39,203,656) 42,636,183 170,433,098 إيرادات

 173,865,625 - 3,432,527 170,433,098 إيرادات خارجية

 4,253,300 3,963,871 ( 3,963,871) 4,253,300 القطاع قبل الزكاة )خسارة( /ربح

 5,459,160 - 268,036 5,191,124 تكاليف تمويل

 26,045,561 - 2,870,175 23,175,386 استهالك وإطفاء
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية 4

 
تصنيعال   المجموع حذف التجارة 

 نتائج القطاع التشغيلي لفترة الثالثة أشهر
 2019مارس  31المنتهية في  
 )غير مراجعة( 

    

 181,843,811 ( 65,398,329) 70,971,416 176,270,724 إيرادات

 181,843,811 - 5,573,087 176,270,724 إيرادات خارجية

 5,946,607 ( 4,780,076) 4,901,692 5,824,991 القطاع قبل الزكاة ربح

 6,365,986 - 168,035 6,197,951 تكاليف تمويل

 23,895,178 - 3,884,264 20,010,914 استهالك وإطفاء

     

 2020مارس  31كما في 
 )غير مراجعة(

    

 1,648,763,089 ( 59,304,315) 149,090,783 1,558,976,621 مجموع الموجودات

 913,261,062 ( 8,001,054) 97,787,522 823,474,594 مجموع المطلوبات

     

     2019ديسمبر  31كما في 

     )مراجعة(

 1,576,810,754 ( 66,914,242) 152,386,456 1,491,338,540  مجموع الموجودات

 845,432,539 ( 11,647,110) 97,119,324 759,960,325 المطلوباتمجموع 

 
ات في األسواق المحلية والخارجية في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. بلغت مبيعات التصدير خالل فترة تقوم المجموعة ببيع المنتج

مليون   81.58:  2019مارس    31مليون لاير سعودي )فترة الثالثة أشهر المنتهية في    73.03مبلغ    2020مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في  
مبلغ  2020مارس  31رجية المحلية في المملكة العربية السعودية، خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في لاير سعودي(. بلغت المبيعات الخا

.(مليون لاير سعودي 100.27: 2019مارس  31ة في مليون لاير سعودي )فترة الثالثة أشهر المنتهي 100.83
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  ومصنع ومعدات ممتلكات 5

 أرض 

 مباٍن 
 وكبائن

متنقلة   
 آالت

ومعدات   
 أثاث

وتجهيزات   سيارات 

 أعمال 
 رأسمالية

قيد التنفيذ   المجموع 
        

        2020يناير  1في 
 1,916,889,071 106,808,744 47,538,278 30,568,762 1,453,215,142 180,737,745 98,020,400 التكلفة

 )860,004,627(  - )38,942,766(  )27,002,080(  )735,827,868(  )58,231,913(  - االستهالك المتراكم

 1,056,884,444 106,808,744 8,595,512 3,566,682 717,387,274 122,505,832 98,020,400 صافي القيمة الدفترية

        
  فترة الثالثة أشهر

        2020مارس  31المنتهية في   
 1,056,884,444 106,808,744 8,595,512 3,566,682 717,387,274 122,505,832 98,020,400 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

 98,147,975 12,780,150 590,500 627,697 4,178,535 18,349 79,952,744  إضافات
 - )11,660,633(  - - 10,443,518 1,217,115 - تحويالت

 )24,009,916(  - )543,724(  )365,358(  )21,636,084(  )1,464,750(  - المحمل االستهالك

 1,131,022,503 107,928,261 8,642,288 3,829,021 710,373,243 122,276,546 177,973,144 مة الدفترية الختاميصافي القي

        
        2020مارس  31في 

 1,936,084,302 107,928,261 48,128,778 31,196,459 1,467,837,195 181,973,209 177,973,144 التكلفة
 )884,014,543(  - )39,486,490(  )27,367,438(  )757,463,952(  )59,696,663(  - االستهالك المتراكم

 1,131,022,503 107,928,261 8,642,288 3,829,021 710,373,243 122,276,546 177,973,144 صافي القيمة الدفترية

 
 مليون لاير سعودي(.   2.5: 2019السنةالمنتهية في والمعدات )ليون لاير سعودي كجزء من الممتلكات والمصنع م 0.85، تم رسملة تكاليف تمويلية بمبلغ 2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
لاير سعودي.  83.177.640راء يبلغ سعر شبإجمالي لاير سعودي بموجب ترتيب مدفوعات مؤجلة  78.952.744، استحوذت الشركة على قطعة أرض بقيمة نقدية تبلغ 2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (9. )انظر اإليضاح رقم 2029مارس  31لكية قطعة األرض هذه من قبل البائع إلى الشركة بعد دفع آخر دفعة مستحقة في سيتم نقل م
 

 13. انظر أيضا االيضاح رقم 2021المشاريع خالل الربع األول لعام نع واآلالت. ومن المتوقع أن تكتمل هذه التكاليف المتكبدة المتعلقة بالمشاريع الجارية للمص 2020مارس  31تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في 
 بشأن االرتباطات الرأسمالية.

 
 (.7نظر إيضاح اعية السعودي كرهن من الدرجة األولى )الصنإن كافة األراضي والمباني والكبائن المتنقلة واآلالت والمعدات واألثاث والتجهيزات المتعلقة بالشركة مرهونة كضمان لصندوق التنمية ا

 
 
 



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 مساهمة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت 
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 موجودات حق االستخدام 6

 
 اقتراضات طويلة األجل 7

 

  
مارس 31   

2020 
ديسمبر 31  

 2019  
    

  72,251,125 72,797,984  صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق(   

  412,284,210 390,657,484  التسهيالت المصرفية اإلسالمية )تورق(   

  484,535,335 463,455,468   اقتراضات طويلة األجل   

(141,617,251) )168,247,393(   متداولةالمطلوبات الناقصاً: الجزء المتداول المدرج ضمن       

  342,918,084 295,208,075  قروض طويلة األجل مدرجة ضمن المطلوبات غير المتداولة     

 
للتمويل الجزئي إلنشاء خطوط التصنيع داخل   2012مليون لاير سعودي في   255أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق بمبلغ   )أ( 

 .2018. تم سداد القرض بشكل كامل خالل 2015ديسمبر  31كامل كما في الهذا القرض باستخدام م مرافق اإلنتاج بالشركة. ت
 

تصنيع. المليون لاير سعودي لتمويل إنشاء مرافق    124.7صندوق بمبلغ  الية قرض أخرى مع  ، أبرمت الشركة اتفاق2013خالل عام   
. يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية حتى 2017ديسمبر  31في كما بالكامل ايضاً تم استخدام هذا القرض 

  .2022مارس 
 

القروض ذات العالقة. تحمل القروض رسوم على مدى فترة  الرسوم    تم خصم رسوم مقدمة في وقت استالم القروض. يتم إطفاء هذه 
لكات ومصنع ومعّدات الشركة كضمانة متابعة يجب سدادها بشكل دوري. بموجب شروط اتفاقية القرض مع الصندوق، يتم رهن ممت

 للصندوق.
 

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

 
م القروض من البنوك التجارية، وتم إطفاؤها على مدى فترة القروض ذات العالقة. يستحق تم خصم رسوم مقدمة في وقت استال 

 .2024سنة حتى سداد تلك القروض 
 
تتضمن القروض والتسهيالت أعاله بعض التعهدات المالية التي تتطلب من الشركة الحفاظ على مستويات معينة من النسب الحالية ونسب الدعم 

 31. إن الشركة ملتزمة بتعهدات الدين في وابالغ البنك على الفور بأي مخالفة أو مخالفة محتملة على توزيعات األرباحمحددة المالي وقيود 
 .2020س مار

  

 المجموع  مباني أرض مستأجرة 

    

    2020يناير  1في 

 50,325,568 3,157,027 47,168,541 التكلفة

 )7,012,567(  )1,691,761(  )5,320,806(  االستهالك المتراكم

 43,313,001 1,465,266 41,847,735 صافي القيمة الدفترية

    

    2020مارس  13 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 43,313,001 1,465,266 41,847,735 صافي القيمة الدفترية االفتتاحي

 308,196 308,196 - إعادة القياس

 )1,644,974(  )373,765(  )1,271,209(  المحمل الستهالكا

 41,976,223 1,399,697 40,576,526 الختاميةصافي القيمة الدفترية 

    

    2020مارس  31في 

 50,633,764 3,465,223 47,168,541 التكلفة

 )8,657,541(  )2,065,526(  )6,592,015(  االستهالك المتراكم

 41,976,223 1,399,697 40,576,526 صافي القيمة الدفترية



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 مساهمة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت 
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 مطلوبات إيجارية 8

 

 كالتالي: يةمطلوبات اإليجارفي الحركة الملخص 

 

 
مارس 31   

2020 

ديسمبر 31  

 2019  

   

 49,981,515 43,353,090 2020يناير  1في 

 ( 7,185,700) ( 1,199,042) مدفوعات مسددة

 ( 150,000) 308,169 اعادة قياس

 707.275 279.746 فائدة محّملة

 43.353.090 42.741.990 2020مارس  31في 

 

 :2020مارس  31فيما يلي االستحقاقات المجدولة لمطلوبات اإليجار كما في الفترة المنتهية في 

 

  
 

 قيمة أصل الدين

 

 الفائدة

صافي المطلوبات 

 اإليجارية

     

 5,167,906 ( 1,678,143) 6,846,049  الجزء المتداول

 37,574,084 ( 7,581,043) 45,155,127  الجزء غير المتداول

  52,001,176 (9,259,186 ) 42,741,990 

 

 مطلوبات مالية أخرى 9

 

بمبلغ اتفاقية مع شركة إعمار المدينة االقتصادية لشراء قطعة أرض  ، وقعت الشركة 2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٪ من االلتزام مقدًما وباقي 20الشركة مطالبة بدفع  .  ترتيب المدفوعات المؤجلةبموجب    لمشاريع التوسع المستقبليةلاير سعودي    83.177.640

 .2029مارس  31هي في على أقساط سنوية غير متساوية تنتااللتزام 

 

 يلي المطلوبات المخصومة المتعلقة بترتيبات شراء األرضفيما 

 

  
مارس 31   

2020 

   

 78,952,744  االلتزاممجموع 

 )16,635,528(   متداولةالمطلوبات الناقصاً: الجزء المتداول المدرج ضمن 

 62,317,216  التزام طويل األجل مدرج ضمن المطلوبات غير المتداولة  

 

 :2020مارس  31كما في الفترة المنتهية في  ضشراء األرترتيبات ات المجدولة لاللتزام المتعلق بفيما يلي االستحقاق

 

 صافي االلتزام تأثير الخصم قيمة أصل الدين  

     

 16,635,528 - 16,635,528  الجزء المتداول

 62,317,216 )4,224,896(  66,542,112  الجزء غير المتداول

  83,177,640  )4,224,896( 78,952,744 

 
  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 مساهمة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت 
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 الزكاة 10

 

 مكونات الوعاء الزكوي 10-1

 

ً للوعاء الزكوي لكل شركة وفق الهامةتقدم الشركة وشركاتها التابعة إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد. تتألف المكونات  نظام ل ا

طويلة األجل وصافي الدخل المعدل ناقصاً قتراضات  المن حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة وابشك رئيسي  الزكاة وضريبة الدخل  

 للممتلكات والمصنع والمعدات وبعض البنود األخرى. ةت لصافي القيمة الدفترية المعدلالخصوما

 

 مخصص الزكاة 10-2

  
مارس 31   

2020 

ديسمبر  31  

2019 

    

 4,020,197 1,437,193  كما في بداية السنة   

    مخصصات   

 1,437,193 129,488  الحالية السنة /ترةمخصص الف -

 527,404 -  تتعلق بسنوات سابقةتعديالت  -

 3,492,793 -  مدفوعات   

 1,437,193 1,566,681  السنة /في نهاية الفترة   

 وضع الربوط النهائية 10-3

 

  .2008ديسمبر  31تم إنهاء الربوط الزكوية للمجموعة للسنوات حتى 

  

. قامت الشركة بتسديد 2012إلى  2009مليون لاير سعودي للسنوات من  16.54الشركة ربوطاً زكوية إضافية بمبلغ  ، تلقت2016خالل 

ً  0.04مبلغ  ، أصدرت الهيئة ربطاً 2019ما تبقى من الرصيد. خالل مقابل مليون لاير سعودي لبنود غير معترض عليها وقدمت اعتراضا

مليون لاير سعودي وقدمت اعتراًضا على  1.2مليون لاير سعودي. قامت الشركة بتسوية  6.83 مبلغإلضافي إلى وخفضت الربط امعدالً 

لن تؤدي إلى أي التزام إضافي جوهري على الشركة. يتم تقديم اإلقرارات  ا األمرالربط المعدل المتبقي. تعتقد اإلدارة أن النتيجة النهائية لهذ

  .2021ابريل  30حتى  كما تم الحصول على شهادات الزكاة غير المقيدة ، 2018إلى  2013 الزكوية للشركة للسنوات من

 

ما   2018إلى  2009من  لسنواتإن اإلقرارات الزكوية لشركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة وشركة االنجازات المتخصصة المحدودة ل

 من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. الفحصزالت تحت 

 

  ربحية السهم 11

 

الربح أو الخسارة العائدة إلى  بقسمةساب ربحية السهم األساسية تحاالمجموعة ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم  تعرض

 المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

 

  
مارس 31  

2020 

مارس 31  

2019 

    

 5,783,570 4,123,812  الثالثة أشهر المنتهية في الربح لفترة

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

 0.12 0.08  ربحية السهم األساسية والمخفضة

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 12

 

عاملة منتظمة بين األطراف المشاركة في السوق في تاريخ دفعه لتحويل التزام في مالقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو 

م القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم وجودها، في أفضل سوق يكون متاحاً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزا

 مخاطر عدم الوفاء به.

 

المجموعة بيانات السوق الجديرة بالمالحظة بأقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم ت أو المطلوبات، تستخدم عند قياس القيمة العادلة للموجودا

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

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 مساهمة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت 
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 )تتمة( والمطلوباتالقيمة العادلة للموجودات  12

 

 سعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.: األ1المستوى  •

التي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام بشكل مباشر )مثال:  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى  •

 من األسعار(. شتقةاألسعار( أو غير مباشر )مثال: م

 (.قابلة للمالحظةلموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها )مدخالت غير : مدخالت ل3المستوى  •

 

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

 لقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة بناًء على منحنيات العائد القابلة للمالحظة.المشتقة على أساس ا

 

 من قبل مدير الصندوق.المبلغ عنه صافي األصل قيمة تستند القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على 

 كانت القيم العادلة بموجب المستوى الثاني كما يلي:

 

  
مارس 31   

2020 

ديسمبر  31  

2019 

    2المستوى 

 )240,041(  ( 1,147,744)  بالقيمة العادلة السالبة -األدوات المالية المشتقة 

 39,434 51,161  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

 كات بين المستويات.، لم يكن هناك أي حر2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  مطلوبات محتملة وارتباطات 13

 

 2.77: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.67لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة بمبلغ ، كان 2020مارس  31كما في  .1

لتي تم مليون لاير سعودي( وا 2.71: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.50مليون لاير سعودي( وخطابات ضمان بمبلغ 

 إصدارها في سياق األعمال االعتيادية.

 

 31مليون لاير سعودي ) 25.1تقريبا  2019مارس  31الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها حتى بلغت النفقات  .2

 مليون لاير سعودي(. 33.8: 2019ديسمبر 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 14

 

 العلياموظفي اإلدارة معامالت مع  14-1

 

 يلي:العليا على ما تعويض موظفي اإلدارة تشتمل 

 
مارس 31   

2020 

ديسمبر 31  

 2019  

   

 2,578,356 2,769,606 االجلقصيرة  منافع

 72,897 69,817 بعد الخدمةما  منافع

 143,650 158,237 منافع انهاء الخدمة 

 2,997,660 2,794,903 

 

 القةالمعامالت مع األطراف ذات الع 14-2

 

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

 الموجزة بما يلي:

 

 العالقة طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة
مارس 31   

2020 

مارس  31

2019 

     

 772,233 634,275 اإلدارةأعضاء مجلس  لس اإلدارةمكافآت أعضاء مج  أعضاء مجلس اإلدارة

  



 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

 مساهمة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة

 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت 
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 14

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة 14-3

 

 للمطلوب من )إلى( أطراف ذات عالقة:الهامة فيما يلي ملخص األرصدة 

  

  
مارس 31   

2020 

ديسمبر 31  

 2019  
 7,000 -  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

 626,515 546,452  موظفي اإلدارة العليادفعات مقدمة إلى 

 

 توزيعات أرباح 15

 

، قامت الشركة بتوزيع أرباح بناًء على تفويض الجمعية العامة إلى مجلس اإلدارة عن النصف الثاني من السنة المالية 2019خالل مارس 

لم يتم االعالن عن توزيعات   مليون لاير سعودي.  25  مبلغ  د بما مجموعهلاير سعودي للسهم الواح  0.50بمبلغ    2018ديسمبر    31المنتهية في  

 .2020أرباح في 

 

 اعتماد المعلومات المالية 16

 

 .2020مايو  4 تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ


