






















 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

- ١٠  -  
  
  

  معلومات عن الشركة -١
ل إن الشركة السعودیة  ة السعودیة، وتعم ة العربی ي المملك للطباعة والتغلیف ("الشركة")، شركة مساھمة سعودیة مسجلة ف

ى  ١الصادر في مدینة الریاض بتاریخ  ١٠١٠٢١٩٧٠٩بموجب السجل التجاري رقم  ق ١٤٢٧جمادى األول ـ (المواف  ٢٨ھ
م ق/٢٠٠٦مایو  تثمار رق ارة واإلس رار وزارة التج اریخ  ١٠٤) بناًء على ق اني  ٢٠بت ع الث ق ١٤٢٨ربی ـ (المواف ایو  ٧ھ م

٢٠٠٧.(  
بتاریخ  ٢١٠٥٠ إن نشاط الشركة الرئیسي یتمثل في أعمال الطباعة وفقاً للترخیص الصادر من وزارة الثقافة واإلعالم رقم

ة  ٢٤ ق  ـھ١٤١٢ذي الحج بتمبر  ٢٥(المواف ة ١٩٩٢س ات الطباع واد واآلالت وماكین ي الم ة ف ة والتجزئ ارة الجمل )، وتج
ات  ب والمطبوع دات والكت ة األدوات والمع ذلك وكاف ة ل ام الالزم واد الخ ا والم ة أنواعھ ورق بكاف ار وال ا واألحب وأدواتھ

  ) بخصوص النشاطات الرئیسیة للمجموعة.٢٧ضاح (والمستلزمات والمواد المكتبیة ومواد الدعایة. یرجى الرجوع إلى اإلی
  أسس اإلعداد -٢

ة  وائم المالی داد الق م إع دة ت اً الموح ة وفق ة المرفق اییر الدولی اليللمع ر الم دة للتقری عودیة المعتم ة الس ة العربی ي المملك  ف
ة . االخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین واالصدارات  ا المالی داد وعرض قوائمھ قامت المجموعة بإع

ة  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١الموحدة النظامیة حتى السنة المنتھیة في  ة العربی ي المملك ا ف ارف علیھ بیة المتع اییر المحاس وفقاً للمع
ي للشركة لمحاسبین القانونیین ومتطلبات نظام الشركات السعودي والنظام االساسل السعودیة ھیئةالالسعودیة الصادرة عن 

ھي أول قوائم  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١المنتھیة في للسنة الموحدة إن القوائم المالیة التي لھا عالقة بإعداد وعرض القوائم المالیة 
ن ال للتقریر الماليللشركة وفقا للمعاییر الدولیة  موحدة مالیة دة م ت المعتم ث تحول انونیین، حی بین الق ة السعودیة للمحاس ھیئ

ایی ن مع ركة م ة الش اییر الدولی ق المع ى تطبی انونیین إل بین الق عودیة للمحاس ة الس ن الھیئ ادرة م عودیة الص بة الس ر المحاس
 .٢٠١٧ینایر  ١للتقریر المالي والمعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین بدایة من 

عي وباستمرار، إال إذا كان ھناك استثناءات أو بأثر رج للتقریر الماليتم تطبیق السیاسات المحاسبیة وفقاً للمعاییر الدولیة 
"تطبیق المعاییر الدولیة  ١رقم  للتقریر المالياعفاءات تم األخذ بھا وفق ما ھو مذكور ضمن نطاق المعیار الدولي 

للتقریر ة ألول مرة". تم بیان تأثیر التحول من تطبیق معاییر المحاسبة السعودیة إلى تطبیق المعاییر الدولی للتقریر المالي
 ).٢٨في إیضاح رقم ( المالي

بأنھ "بدایة أبكر سنة تعرض لھا المنشأة معلومات مقارنة كاملة  للتقریر الماليیُعرف تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة 
كما تُعرف أول  ".للتقریر الماليفي أول قوائم مالیة لھا ُمعدة وفقاً للمعاییر الدولیة  للتقریر الماليبموجب المعاییر الدولیة 

ً للمعاییر الدولیة  بأنھا "أول قوائم مالیة سنویة تطبق فیھا المنشأة المعاییر الدولیة  للتقریر الماليقوائم مالیة ُمعدة وفقا
 ". للتقریر المالي، بموجب النص الصریح وغیر المتحفظ على اإللتزام بالمعاییر الدولیة للتقریر المالي

ینایر  ١للمجموعة ھي بتاریخ  للتقریر الماليوفقاً لذلك تكون قائمة المركز المالي اإلفتتاحیة الُمعدة وفقاً للمعاییر الدولیة 
للتقریر )، وتكون أول قوائم مالیة سنویة ُمعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي(تاریخ التحول للمعاییر الدولیة  ٢٠١٦
  .٢٠١٧دیسمبر  ٣١في المنتھیة مالیة ھي للسنة ال المالي

التي ستكون ساریة المفعول عند إعداد القوائم  للتقریر الماليتستند السیاسات المحاسبیة المطبقة على المعاییر الدولیة 
 .للتقریر الماليالسنویة األولى وفقاً للمعاییر الدولیة  الموحدة المالیة

 رفقة وفقاً لما یلي:الم الموحدة وقد تم إعداد القوائم المالیة
  للتقریر الماليإثبات جمیع األصول واإللتزامات المطلوب إثباتھا بموجب المعاییر الدولیة. 
  ال تسمح بمثل ھذا اإلثبات للتقریر الماليعدم إثبات (إلغاء إثبات) األصول أو اإللتزامات إذا كانت المعاییر الدولیة. 
  ن األصول، أو إعادة تبویب البنود، التي تم إثباتھا وع واحد م ا ن ى أنھ ابق، عل وفقاً لمعاییر المحاسبة السعودیة، في الس

اھمین وق المس ون لحق ات أو مك ن األصول أو اإللتزام ف م وع مختل ا ن  اإللتزامات أو مكون لحقوق المساھمین، ولكنھ
 .وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي

  د قیاس جمیع األصول واإللتزامات المثبتة.عن للتقریر الماليتطبیق المعاییر الدولیة 
ة  دولي للتقاریرالمالی ي المعیارال ذكورة ف ة الم اءات اإلختیاری ة أو اإلعف تثناءات اإلجباری ق اإلس تم تطبی إستثناءاً من ذلك، ی

م  اإلعتراف أو التصنیف ١رق ب أو ال تسمح ب ي ال تتطل رة" الت ة ألول م ة للتقاریرالمالی ق المعاییرالدولی اس  "تطبی أو القی
    وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي.



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  تتمة - إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

- ١١  -  

  (تتمة) أسس اإلعداد -٢
  

اليتقالدولیة للمعاییر الشرحاً وافیاً حول تأثیر عملیة التحول لتطبیق  )٢٨(كما یتضمن االیضاح رقم  ر الم وائم  ری ى الق عل
ً والسابق إصدارھا وفق للمجموعة الموحدة المالیة  الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.لمعاییر المحاسبة السعودیة الصادرة عن  ا

  

 أسس القیاس
ة بإالموحدة یة تم إعداد ھذه القوائم المال ة التاریخی ى أساس التكلف ددةعل افع المح تثناء خطط المن وظفین س اس  للم ي تق والت

دة. الغ المستحقة حسب الوح دیر المب ذلك بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة تق ذه إضافة ل داد ھ تم إع ، ی
  باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة.الموحدة  القوائم المالیة

  

 عملة العرض والنشاط
م القوائم المالیة الموحدة تم عرض  ة. ت اریر للمجموع داد التق ي إع باللایر السعودي، بصفتھا العملة الوظیفیة والمستخدمة ف

  عرض المبالغ بالكامل ما لم یرد خالف ذلك.
  

 التقدیرات واالحكام
ات یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وإفتراض للتقریر الماليوفقاً للمعاییر الدولیة الموحدة إن إعداد القوائم المالیة 

ف  د تختل رادات والمصروفات. ق ات واإلی ة للموجودات والمطلوب الغ المدرج بیة والمب ات المحاس تؤثر على تطبیق السیاس
دیالت  درج تع تمرة. ت فة مس ات بص دیرات واإلفتراض ة التق تم مراجع دیرات. ت ذه التق ن ھ ة ع ائج الفعلی دیرات النت التق

دیرلسنة المحاسبیة في ا دیل التق ي التي یتم فیھا تع دیل. السنواتات وف أثرة بالتع ة المت ة  التالی ام الھام دیرات واألحك إن التق
  ).٥للشركة مذكورة بإیضاح رقم (

  

   أسس توحید القوائم المالیة
ة  )١على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا، كما تم ذكره في إیضاح (القوائم المالیة الموحدة مل تش للسنة المنتھی

  .  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 

دما  ك عن ھ وذل ن عدم تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا م
تشیر الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عناصر السیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال السیطرة على الشركة 

ات ودخل ومصاریف التابعة إلى المجموعة وی درج موجودات ومطلوب یطرة. ت ذه الس دان المجموعة ھ د فق ف عن تم التوق
ة  السنةالشركة التابعة المستحوذ علیھا خالل  وائم المالی ة الموحدة في الق ى المجموع ال السیطرة إل اریخ انتق ن ت اراً م اعتب

  فیھا.ولحین توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة في الشركة المستثمر 

  وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة:
 ) بالشركة  متعلقةأنشطة لتوجیھ  حالیة جود حقوق تمنح المجموعة مقدرةأي والسیطرة على الشركة المستثمر فیھا

  المستثمر فیھا).
  ،على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.لدیھا حقوق في الحصول أو التعرض لمخاطر  
 .المقدرة على استخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا  

  

دى  ون ل دما یك راض، فعن ذا االفت داً لھ یطرة. وتأیی وق التصویت س ة حق تج عن أغلبی ھ ین راض بأن اك افت ام، ھن وبشكل ع
ار المجموعة أقل من األغلب ین االعتب یة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بع

  كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك:
  في الشركة المستثمر فیھا.الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین  
 .الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى  
 .حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة  

 

وق  امل األخرى بحق دخل الش ود ال ن بن د م ل بن دخل وك ق ال اھمینیتعل تم اجراء  المس د الضرورة، ی ة. وعن ي المجموع ف
  شركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.تسویات على القوائم المالیة لل

وق  ذلك حق ة وك ات المتداخل ودات والمطلوب ة الموج تم حذف كاف اھمینی ة  المس دفقات النقدی اریف والت رادات والمص واإلی
  المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

    



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  تتمة - إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

- ١٢  -  

  (تتمة)سس اإلعداد أ -٢
   (تتمة) أسس توحید القوائم المالیة

  .یتم اعتبار أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة
  أدناه.تعكس ھذه القوائم المالیة الموحدة المركز المالي وأعمال الشركة والشركات التابعة لھا كما ھي مبینة في الجدول 

  فیما یلي بیان بالشركات التابعة والمدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:

 
 نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة ٪

 كما في

 بلد التأسیس الشركة التابعة
 دیسمبر ٣١

٢٠١٧  
دیسمبر  ٣١

٢٠١٦  
ینایر  ١

٢٠١٦ 
 ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ المملكة العربیة السعودیة شركة مطابع ھال

 ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ المملكة العربیة السعودیة شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر
 ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ المملكة العربیة السعودیة شركة المستقبل لالستثمار الصناعي

یكیةاإلمارات الوطني للصناعات البالست مصنعشركة  ةدولة اإلمارات العربیة المتحد   ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠ 
  

  تمتلك شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة الشركات التابعة التالیة:

  
 

   
  نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة ٪

  كما في

  الشركة التابعة
 

   بلد التأسیس
  دیسمبر ٣١

٢٠١٧   
  دیسمبر ٣١

٢٠١٦   
  ینایر ١

٢٠١٦  
  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   المتحدةدولة اإلمارات العربیة    شركة المدینة للتغلیف ذ.م.م.

  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   دولة اإلمارات العربیة المتحدة   مصنع المستقبل للتغلیف ذ.م.م.
شركة مساھمة  –شركة عبر المستقبل للبالستیك 

  سعودیة مقفلة
 

  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   المملكة العربیة السعودیة
  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   العربیة المتحدةدولة اإلمارات    شركة االتحاد العالمیة للتغلیف الشفاف ذ.م.م.

  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   دولة اإلمارات العربیة المتحدة   شركة یونایتد سیكیورتي ذ.م.م.
  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   دولة اإلمارات العربیة المتحدة   شركة فیوتشر بالست للصناعات ذ.م.م.

  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   المملكة العربیة السعودیة   شركة طیبة للطباعة والنشر المحدودة
  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   المملكة العربیة السعودیة   شركة التغلیف المرن المحدودة

  ١٠٠   ١٠٠   ١٠٠   دولة اإلمارات العربیة المتحدة   المؤسسة التجاریة المتحدة للتغلیف
 

  :فيكما  للشركات التابعةیبین الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي 
 ٢٠١٧ديسمرب  ٣١
 لایر السعودي)بال(

  مجموع اإلیرادات  مجموع المطلوبات مجموع الموجودات  الشركة التابعة
(الخسارة) الربح 

  للسنة
        

  )١٬٨٤٨٬٨٤٥(  ٦٥٬٧٩١٬٨٤٦  ٢١٬٩٠٤٬١٩٨  ١٥١٬٢١٣٬٦٤٥  شركة مطابع ھال
  )٢٩٬٨٥٧(  ١٦٦٬٥٧١٬٩٦٥  ٥٦٬٣٧٥٬٤٤٦ ٤٠١٬٥٦١٬٤٢٠ شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر

  )١٩٬٣٤٦٬٨٦٦(  -  ٣٧٨٬٥٤٣٬٤٧٢  ١٬١٥٦٬٥٣١٬٩٤٦ المستقبل لالستثمار الصناعيشركة 
  )٣٬٥٥٨٬٧٨٣(  ٧٧٨٬١٩٢٬٥٧٦  ٦٧١٬٦٥٣٬١٧٧  ١٬١٥٩٬٥٨١٬١٤٠  اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة مصنعشركة 

 ٢٠١٦ديسمرب  ٣١ 
 لایر السعودي)بال(

  اإلیراداتمجموع   مجموع المطلوبات مجموع الموجودات  الشركة التابعة
(الخسارة) الربح 

  للسنة
        

  ١٠٬٠٥٣٬٣٩٨  ٦١٬٤٨٤٬٨٢٥  ١٧٬٥٤٠٬٣٠٧  ١٤٩٬٣٦٩٬٠٥١  شركة مطابع ھال
  )٨٬٤٠١٬٥٥٧(  ١٤٩٬٤٦٨٬٠٠٥  ٨٩٬٧٢٢٬١٥٥ ٤٣٦٬٩١٠٬١٩٩ شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر

  ٥٥١٬٩٢٦  -  ٦٬٥٩٣٬١٩٥  ٨٠٣٬٩٢٨٬٥٣٦  شركة المستقبل لالستثمار الصناعي
  ٢٣٬٠٩٩٬٩٣٢  ٨١٣٬٥٨٥٬٠٧٣  ٦٩٦٬٦١٨٬٨١٩  ١٬١٥٥٬٩٣٦٬٥١٤  اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة مصنعشركة 

 ٢٠١٦يناير  ١ 
 لایر السعودي)بال(

  مجموع اإلیرادات  المطلوباتمجموع   مجموع الموجودات  الشركة التابعة
(الخسارة) الربح 

  للسنة
        

  )١٬٠٨٤٬٨٤٢(  ٦٥٬٢٣٨٬٢٠٧  ١٩٬١٩٦٬٧٨٧  ١٦١٬١٣٣٬٧١٧  شركة مطابع ھال
  ٦٬٣٥٦٬٩٢٦  ١٤٦٬١٧٩٬٣١٣  ٣٧٩٬٤٤٦٬٣٢٠  ٤٣٦٬٣٨٠٬٨٤٦  شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر

  ٣٢٬٧٥٠٬٩٠٣  -  ٦٨٧٬٣٣٠٬٠٤١  ٧٨٣٬٦٧١٬٠٧٢  شركة المستقبل لالستثمار الصناعي
  ٤١٬٧٨٦٬٠٠٧  ٨٩٨٬١١٨٬٢٨٨  ٨٢٠٬٣٩٠٬١٣١  ١٬٢٥٩٬٣٥٠٬٠٥٨  اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة مصنعشركة 

  



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  تتمة - إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

- ١٣  -  

  (تتمة)أسس اإلعداد  -٢
 عملیات تجمیع المنشآت والشھرة

الي العوض المحول  ة االستحواذ بإجم اس تكلف تحواذ. تق ة االس ع المنشآت باستخدام طریق تتم المحاسبة عن عملیات تجمی
ر  ة غی وق الملكی غ حق تحواذ، ومبل اریخ االس ة بت ة العادل ھ بالقیم تم قیاس ذي ی ا. وال تحوذ علیھ ركة المس ي الش یطرة ف المس

ي  یطرة ف ر المس ة غی وق الملكی اس حق ا بقی ار إم ة باختی وم المجموع ع المنشآت، تق ات تجمی ن عملی ة م ل عملی بة لك بالنس
ز للشركة المستحوذ  ة للتمیی الشركة المستحوذ علیھا وذلك بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة في صافي الموجودات القابل

  ا. تقید تكالیف االستحواذ المتكبدة، إذا ینطبق ذلك، كمصاریف وتدرج ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة.علیھ
  

ن أجل  ا م د بھ م التعھ ي ت ة الت ات المالی دیر الموجودات والمطلوب تم تق ا، ی ل م ى عم ة باالستحواذ عل ام المجموع وعند قی
ة روط التعاقدی اً للش ا وفق م لھ یص المالئ نیف والتخص تحواذ.  التص اریخ االس ائدة بت ادیة واألوضاع الس روف االقتص والظ

تحوذ  ل الشركة المس ن قب یة م ود الرئیس ي العق ة األخرى ف من األدوات المالی تقات المدرجة ض ك فصل المش ویتضمن ذل
  علیھا.

اریخ االستحواذ المتعل ة بت ة العادل اس القیم اد قی ى مراحل، یع ع المنشآت عل ة وفي حالة تحقق عملیة تجمی وق ملكی ة بحق ق
  الموحدة. الربح أو الخسارة  قائمةالسابقة في الشركة المستحوذ علیھا إلى القیمة العادلة بتاریخ االستحواذ من خالل 

 

اس العوض  سیتم إثبات العوض المحتمل المراد تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. یتم قی
نف كمو ل المص دولي (المحتم بة ال ار المحاس اق معی من نط ع ض ة تق ل أداه مالی ذي یمث ات وال ودات أو مطلوب ):" ٣٩ج

اس"  ات والقی ة: اإلثب ي  -األدوات المالی ة ف ة العادل ي القیم رات ف درج التغی ة، وت ة العادل ةبالقیم ربح  قائم ارةال  أو الخس

  الموحدة. 
 

یطرة یتم في األصل قیاس الشھرة بالتكلفة (والتي تمثل الزیاد ر المس ة غی وق الملكی ة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حق
ات  ا والمطلوب م االستحواذ علیھ ي ت ز الت ة للتمیی الذي تم إثباتھ وأیة حصص مملوكة، بالزیادة عن صافي الموجودات القابل

  التي تم التعھد بھا). 
ا عن إجم تحوذ علیھ ادة وفي حالة زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المس ة بإع وم المجموع الي العوض المحول، تق

ا،  د بھ م التعھ ي ت ات الت ة المطلوب ا وكاف ة الموجودات المستحوذ علیھ د كاف تقدیر للتأكد من قیامھا بصورة صحیحة بتحدی
دی ادة التق ذا ومراجعة االجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االستحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إع ر ھ

ربح أو  قائمةزیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، یتم إثبات األرباح في  ال
  الموحدة.الخسارة 

ن  د م ار للتأك ة. ولغرض إجراء االختب اض المتراكم ائر االنخف ة ناقصاً خس وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلف
ل  -اعتباراً من تاریخ االستحواذ  -وجود انخفاض في القیمة، تخصص الشھرة المستحوذ علیھا عند تجمیع المنشآت  ى ك إل

ة التي یتوقع بأن تستفید من تجمیع المنشآت، بصرف النظر عما إذا خصصت وحدة أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدی
  موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات. 

ھرة  تم إدراج الش ٍذ ی دة، عندئ ك الوح من تل ة ض ن العملی زء م تبعاد ج د واس د النق دة تولی ى وح ھرة إل یص الش د تخص وعن
ي  المتعلقة بالعملیة تبعدة ف اس الشھرة المس تبعاد. تق ائر االس اح أو خس د أرب د تحدی ة عن المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملی

  مثل ھذه الحاالت على أساس القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة تولید النقد.
  تصنیف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غیر متداولة"

  وم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/غیر متداول.تق
  تعتبر الموجودات متداولة وذلك:

 .عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفاذھا خالل دورة العملیات العادیة  
 في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.  
  المالیة، أو  سنةیتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد العندما  
  عندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل

  المالیة. سنةعن اثني عشر شھراً بعد ال
 تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غیر متداولة". 

   



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  تتمة - إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

- ١٤  -  

  (تتمة)أسس اإلعداد  -٢
  )(تتمة تصنیف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غیر متداولة"

  

  تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:
 عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة.  
 .في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة  
  المالیة، أو سنةالعندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد  
  المالیة. السنةعند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد  

 

  تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غیر متداولة".
  قیاس القیمة العادلة

وائم تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل المشتقات، (تحوط مخاطر التدفقات  داد الق اریخ إع النقدیة) بالقیمة العادلة بت
  .الموحدة المالیة

  

ة  ا بموجب معامل ات م ل مطلوب د تحوی داده عن ا أو س ع موجودات م د بی یتم استالمھ عن ذي س ة ھي السعر ال القیمة العادل
افتراض أن معام ة ب ة العادل اس القیم دد قی اس. یح اریخ القی ي السوق بت املین ف ین متع تم ب ة ت ودات أو نظامی ع الموج ة بی ل

  تحویل المطلوبات ستتم إما:
 

 في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو  
 .في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات  

 

اس القیم ل المجموعة. تق ن قب ھ م ة للموجودات أو یجب أن یكون السوق الرئیسي أو األكثر فائدة قابل للوصول إلی ة العادل
المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل 

  مصالحھم االقتصادیة.
  

افع  ق من ى تحقی ي السوق عل املین ف درة المتع اقتصادیة یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مق
و  ى النح ل عل تخدمون األص وق یس ي الس رین ف املین آخ ھ لمتع ل أو بیع ى لألص ل واألقص تخدام األفض ق االس ن طری ع

  األفضل وبأقصى حد.
  

تخدام  ادة اس ة وزی ة العادل اس القیم ة لقی ات كافی أنھا بیان وفر بش اً للظروف، وتت ة وفق تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئم
  حظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.المدخالت القابلة للمال

  

ة  وائم المالی ي الق ا ف ة أو االفصاح عنھ ة العادل ھا بالقیم تم قیاس ضمن الموحدة تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي ی
ة التسلسل الھرمي لمستویات القیمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة ل ة العادل قیاس القیم

  ككل:
 

  المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعدیل أو تجدید
  األسعار).

  المستوى الثاني: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الھامة لقیاس القیمة العادلة، قابلة للمالحظة بصورة
  أو غیر مباشرة. مباشرة

 غیر قابلة للمالحظة. ،الھامة لقیاس القیمة العادلة، المستوى الثالث: طرق تقویم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى  
 

ة وائم المالی ة  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في الق وم المجموع رر، تق ة بشكل متك ة العادل دة بالقیم الموح
دخالت بالتأكد فیما إذا  ى أساس م تم التحویل بین المستویات الھرمیة لقیاس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (عل

  مالیة. سنةالمستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل 
 

ا ى أس ات عل ودات والمطلوب ات الموج د فئ ة بتحدی ت المجموع ة، قام ة العادل ن القیم اح ع رض اإلفص ة ولغ س طبیع
  وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.

  



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  تتمة - إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

- ١٥  -  

 

 الجدیدة الصادرة والتعدیالت التي لم تصبح نافذة بعد للتقریر الماليالمعاییر الدولیة  -٣
ة  وائم المالی اریخ الق ى ت ول حت ذة المفع دة فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا لم تصبح ناف زم الموح ة. تعت ةالمرفق  المجموع

ار المجموعةتطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة التطبیق في حال كانت تنطبق على أنشطة  . وال یتوقع أن یكون لھا أث
  .الموحدة جوھریة على القوائم المالیة

  

   المعیار / التعدیالت
تاریخ السریان الفعلي 

 للفترات التي تبدأ في أو بعد
  ٢٠١٨ینایر  ١    "األدوات المالیة" ٩رقم  للتقریر الماليالمعیار الدولي 
  ٢٠١٨ینایر  ١    "اإلیرادات من العقود مع العمالء" ١٥رقم  للتقریر الماليالمعیار الدولي 
  ٢٠١٩ینایر  ١    "عقود اإلیجار" ١٦رقم  الماليللتقریر المعیار الدولي 

  ٢٠١٨ینایر  ١    ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٠تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
  

دة  ة الموح وائم المالی تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد، حتى تاریخ إصدار الق
 للمجموعة. تعتزم المجموعة إتباع ھذه المعاییر، إذا ینطبق ذلك، عند سریانھا.

 

  األدوات المالیة - ) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
م ٢٠١٤في شھر یولیو  الي رق ر الم دولي للتقری ار ال ائي للمعی ة اإلصدار النھ بة الدولی اییر المحاس س مع ، صدر عن مجل

ة ٩( م (): األدوات المالی دولي رق بة ال ار المحاس ل معی ل مح ذي یح ة  -) ٣٩وال اس وكاف ات والقی ة: اإلثب األدوات المالی
بة عن ٩اإلصدارات السابقة للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ثالث الخاصة بالمحاس ). لقد جمع المعیار كافة النواحي ال

الي األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، واالنخفاض في القیمة ومح اسبة تحوط المخاطر. یسري المعیار الدولي للتقریر الم
بة تحوط ٢٠١٨ینایر  ١) على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٩رقم ( تثناء محاس ھ. وباس ر ل اع المبك ، ویسمح باالتب

ا تم بصورة المخاطر، یجب تطبیقھ بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غیر إلزامیة. وبالنسبة لمحاسبة تحوط المخ طر، ی
  عامة تطبیق المتطلبات مستقبال مع بعض االستثناءات المحدودة.

  

الي ٢٠١٧تعتزم المجموعة اتباع المعیار الجدید بتاریخ السریان المطلوب. وخالل عام  ویم ع إجراء تق ، قامت المجموعة ب
م الي رق ر الم دولي للتقری ار ال ثالث للمعی واحي ال ة الن اتج لكاف ر الن توى لألث ى ٩( المس دئي عل ویم المب ذا التق د ھ ). یعتم

 ً ا وفرة حالی ات المت ات  المعلوم لة أو المعلوم افیة المفص یالت اإلض ن التحل ة ع رات الناتج ع للتغی ن أن یخض ن الممك وم
أثیر  ود ت دم وج ة ع ع المجموع ام، تتوق كل ع تقبل. وبش ي المس ة ف دى المجموع وفر ل ي تت دة الت ة والمؤی افیة المعقول اإلض

ي المساھمین الخاصة بھا بإقائمة المركز المالي وحقوق جوھري على  ستثناء األثر الناتج عن تطبیق متطلبات االنخفاض ف
  ). ٩القیمة المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 

  التصنیف والقیاس
وق  الي أو حق ز الم اھمینال تتوقع المجموعة وجود أثر جوھري على قائمة المرك ات  المس ق متطلب د تطبی ا عن الخاصة بھ

م ( الي رق ر الم دولي للتقری ار ال ي المعی ا ف ة الموجودات ٩التصنیف والقیاس المنصوص علیھ ة أن كاف ع المجموع ). تتوق
  المالیة المقتناة حالیاً بالقیمة العادلة، سیتم االستمرار في قیاسھا بالقیمة العادلة.

 

  االنخفاض في القیمة
دول ار ال ب المعی م (یتطل الي رق ر الم ة ٩ي للتقری ذمم المدین ن ال ة ع ة المتوقع ائر االئتمانی جیل الخس ة تس ن المجموع ) م

شھراً أو على أساس أعمار تلك األدوات. تتوقع المجموعة تطبیق الطریقة األسھل  ١٢التجاریة الخاصة بھا إما على مدى 
ة التجار ى وتسجیل أعمار الخسائر المتوقعة بشأن كافة الذمم المدین ر جوھري عل ع المجموعة عدم وجود أث ا تتوق ة. كم ی

اھمینحقوق  ل  المس ى إجراء تحلی ة إل إن المجموعة بحاج ك ف ع ذل ة، وم ة التجاری ذمم المدین ة ال ا نظراً لطبیع الخاصة بھ
تقبل ة للمس ك العناصر المتطلع د  مفصل بشكل أكبر یأخذ بعین االعتبار كافة المعلومات المعقولة والمؤیدة، بما في ذل لتحدی

  حجم ذلك األثر.
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 (تتمة) الجدیدة الصادرة والتعدیالت التي لم تصبح نافذة بعد للتقریر الماليالمعاییر الدولیة   -٣
  محاسبة تحوط المخاطر

ة  ل مؤھل وف تظ ة س وط فعال أدوات تح اً ك ة حالی ودة والمخصص اطر الموج وط المخ ة أدوات تح ة أن كاف د المجموع تعتق
م (٩لمحاسبة تحوط المخاطر وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( الي رق ) ال ٩). وحیث أن المعیار الدولي للتقریر الم

ر جوھري یقوم بتغییر المبادئ العامة لكیفیة محاسبة ا ع وجود أث إن المجموعة ال تتوق لمنشأة عن أدوات التحوط الفعالة، ف
 ). ٩نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

  

  االیرادات من العقود المبرمة مع العمالء -) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
رادات الناتجة عن  ، وحدد طریقة مؤلفة٢٠١٤لقد صدر ھذا المعیار في شھر مایو  بة عن االی من خمس خطوات للمحاس

تحقھا  ع أن تس ي یتوق ة الت ذي یعكس القیم العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب ھذا المعیار، یتم إثبات االیرادات بالمبلغ ال
  المنشأة مقابل تحویل البضاعة أو الخدمات للعمالء.

ر سیحل معیار اإلیرادات الجدید محل كافة متطلبات إث ة للتقری اییر الدولی ي المع ا ف بات االیرادات الحالیة المنصوص علیھ
د  ي أو بع دأ ف ي تب نویة الت رات الس ایر  ١المالي. یتم تطبیق إما المعیار بالكامل أو بأثر رجعي على الفت ، ویسمح ٢٠١٨ین

وب  وم المجموعة باالتباع المبكر لھ. تعتزم المجموعة اتباع المعیار الجدید في تاریخ السریان المطل ل. تق أثر رجعي كام ب
 ً   أثر تطبیق ھذا المعیار على القوائم المالیة الموحدة. تقییم حالیا

  

 عقود اإلیجار -) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
م ( الي رق ر الم دولي للتقری ار ال ایر ١٦صدر المعی ي ین م ( ٢٠١٦) ف دولي رق بة ال ار المحاس ل محل معی ود ١٧ویح ) عق

ى  ٤ار، والتفسیر رقم اإلیج الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي عل
م  -الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة عقود اإلیجارات التشغیلیة  ١٥عقد إیجار، والتفسیر رقم   ٢٧الحوافز، والتفسیر رق

ة تق یرات الدائم ة التفس ن لجن ادر ع ار الص دد المعی ار. یح د اإلیج انوني لعق كل الق من الش ي تتض امالت الت یم جوھر المع ی
تأجرین ١٦الدولي للتقریر المالي رقم ( ن المس ب م ار، ویتطل ود اإلیج اس وعرض واإلفصاح عن عق ات وقی ادئ إثب ) مب

ویلي المحاسبة عن كافة عقود اإلیجار كبنود مدرجة داخل قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاس ار التم ود اإلیج بة عن عق
م ( دولي رق بة ال ار المحاس ب معی ار ١٧بموج د اإلیج ات عق اءین إلثب ار إعف من المعی ودات  -). یتض ار لموج ود اإلیج عق

ار  ود اإلیج ود اإلیجار قصیرة األجل (أي عق ي الشخصیة) وعق "منخفضة القیمة"(على سبیل المثال، أجھزة الحاسب اآلل
زام  شھرا أو أقل). ١٢لمدة  ار (أي الت ات اإلیج زام إلجراء دفع ات الت تأجر بإثب یقوم المس د اإلیجار، س وفي تاریخ بدء عق

ة خالل  تخدام الموجودات المعنی نةاإلیجار)، وإثبات أصل الذي یمثل الحق في اس تخدام األصل).  س ار (أي حق اس اإلیج
تخدام یتطلب من المستأجرین إثبات مصروف العمولة بشكل منفصل على التزام  اإلیجار ومصرف االستھالك على حق اس

  األصل.
ار،  دة اإلیج كما یتطلب من المستأجرین إعادة قیاس التزام اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (على سبیل المثال، تغییر في م

دفعات). ك ال د تل تخدم لتحدی دل مس ر أو مع ي مؤش ر ف ن التغیی ة ع تقبلیة الناتج ار المس ات اإلیج ي دفع ر ف یقوم  أو تغیی س
  المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قیاس التزام اإلیجار كتعدیل لحق استخدام األصل.

م ( الي رق ر الم دولي للتقری ار ال وم ١٦إن طریقة محاسبة المؤجر بموجب المعی بة الی ة المحاس را عن طریق ر كثی م تتغی ) ل
م ( دولي رق بة ال ار المحاس ب معی ن١٧بموج ي تص ؤجرون ف تمر الم دأ ). سیس س مب تخدام نف ار باس ود اإلیج ة عق یف كاف

م ( دولي رق بة ال ار المحاس ي معی ال ف و الح ا ھ ود ١٧التصنیف كم ار: عق ود اإلیج ن عق وعین م ین ن زون ب وف یمی ) وس
  اإلیجارات التشغیلیة وعقود اإلیجار التمویلي.

ار ) من المستأجرین والمؤجرین إ١٦كما یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ن معی جراء إفصاحات أكثر شمولیة م
  ).١٧المحاسبة الدولي رقم (

د ١٦یسري مفعول المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ایر  ١) على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بع . ویسمح ٢٠١٩ین
م ( الي رق ق ). یم١٥باالتباع المبكر لھ، ولكن لیس قبل تتبع منشأة المعیار الدولي للتقریر الم تأجر تطبی ار المس ن أن یخت ك

  المعیار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالیة للمعیار ببعض اإلعفاءات.
 ً ا ار  تعتزم المجموعة تطبیق المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب. تقوم المجموعة حالی ذا المعی ق ھ ر تطبی ویم أث بتق

  وحدة.على القوائم المالیة الم
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 (تتمة) الجدیدة الصادرة والتعدیالت التي لم تصبح نافذة بعد للتقریر الماليالمعاییر الدولیة   -٣

بیع أو المساھمة  -) ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
  المشتركبالموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ 

م (١٠تعرض التعدیالت االختالف بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ل ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رق ي التعام ) ف
ح  ترك. توض روع مش ة أو مش ركة زمیل ي ش ا ف اھمة بھ ا أو المس م بیعھ ي ت ة الت ركة التابع ى الش یطرة عل دان الس ع فق م

ا التعدیالت أنھ یتم إثبات كافة األرباح  اً لم ال، وفق ي تشكل أعم الموجودات، الت اھمة ب ع أو المس أو الخسائر الناتجة عن بی
ة أو مشروعھ " إندماج االعمال " )٣ھو محدد بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ، بین المستثمر وشركتھ الزمیل

ط ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بیع أو المساھمة بالمو المشترك. ا فق تم إثباتھ جودات التي ال تشكل أعمال، ی
ة  بة الدولی اییر المحاس س مع ام مجل ترك. ق ة أو المشروع المش ي الشركة الزمیل ین ف بقدر حصص المستثمرین غیر المعنی
ا  را تطبیقھ دیالت مبك ع التع ي تتب أة الت ى المنش ن یجب عل ر مسمى، ولك ى أجل غی بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت إل

  بال.مستق

 ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤
اهبتطبیق السیاسات المحاسبیة  المجموعةقامت  ة أدن الي المبین ز الم ة المرك داد قائم د إع ة الموحدة عن ي  االفتتاحی ا ف  ١كم
اییر المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  للتقریر الماليفقاً للمعاییر الدولیة و لجمیع الفترات الالحقة و ٢٠١٦ینایر  والمع

بین عودیة للمحاس ة الس ل الھیئ ن قب دة م رى المعتم دارات األخ انونیین واإلص ة . الق بیة الھام ات المحاس ي السیاس ا یل وفیم
  المطبقة:

  

 إثبات االیرادات
وق  یتم اثبات االیرادات بالقدر الذي یحتمل أن یتدفق عنھ منافع اقتصادیة للمجموعة، وأنھ یمكن قیاس االیرادات بشكل موث
تلم أو  غ المس ة للمبل ة العادل رادات بالقیم اس اإلی تم قی غ. ی تالم المبل ھ اس تم فی ذي ی اریخ ال ر عن الت ك بصرف النظ ھ وذل ب
د  تبعاد الضرائب أو الرسوم. وق د اس ا وبع د علیھ داد المحددة المتعاق المستحق القبض بعد األخذ بعین االعتبار شروط الس

ات  كأصیلتبین للمجموعة أنھا تعمل  ة ترتیب في كافة ترتیبات االیرادات الخاصة بھا ألنھا الجھة الملتزمة الرئیسیة في كاف
الغ  ار المب م إظھ ان. ت د األسعار، وتتعرض أیضاً لمخاطر البضاعة ومخاطر االئتم ى تحدی درة عل دیھا المق االیرادات ول

ةً المفصح عنھا كإیرادات بعد خصم المرتجعات والمخصصات التجاریة والخصوما ت والتخفیضات والمبالغ المحصلة نیاب
  عن أطراف ثالثة. كما یجب الوفاء بمعاییر االثبات المحددة المذكورة أدناه قبل اثبات االیرادات.

  

  بیع البضاعة
ى المشتري ویكون  یتم إثبات اإلیرادات من بیع البضاعة عند انتقال المخاطر والمنافع الھامة المصاحبة لملكیة البضاعة إل

بض  ذلك تحق الق تلم أو المس غ المس ة للمبل ة العادل عادة عند تسلیم البضاعة للعمیل. تقاس االیرادات من بیع البضاعة بالقیم
  بعد استنزال المرتجعات والمخصصات والخصومات والتخفیضات.

  

  دخل اإلیجار
ة القسط  ة بطریق تثمارات العقاری ار، یتم اثبات دخل االیجار من االیجارات التشغیلیة لالس رات االیج دى فت ى م ت عل الثاب

  الموحدة بسبب طبیعتھ التشغیلیة.الربح أو الخسارة  قائمةفي ویُدرج ضمن االیرادات 
  

  تتكلفة المبیعا
ى  رادات إل د اإلی ى تولی ؤدي إل  المجموعةتمثل تكلفة المبیعات المصاریف المتعلقة مباشرةً بتصنیع وإنتاج المنتجات التي ت

    والتي تشتمل وال تقتصر على المواد واللوازم والمنافع العامة والتكالیف المباشرة األخرى المتعلقة بھا.
  

  العملیات دخل
ل رادات  ویمث ك اإلی ي ذل ا ف تمرة بم رادات المس ا اإلی ت عنھ ي تحقق ة الت یة للمجموع طة الرئیس ن األنش اتج ع دخل الن ال

رادات األخرى  من شغیلیة. یستبعدوالمصاریف األخرى المتعلقة باألنشطة الت ل واإلی الیف التموی ات صافي تك دخل العملی
  والزكاة.

  

  مصاریف البیع والتسویق
ر  الیف غی ى التك ع منتجات المجموعة وتشتمل عل ي تسویق وبی دة ف الیف المتكب ن التك تتكون مصاریف البیع والتسویق م

    .  المصاریف األخرى كمصاریف عمومیة وإداریةالمباشرة األخرى المتعلقة بالمبیعات. تصنف كافة 
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 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤

  

  المصاریف العمومیة واإلداریة
رادات.  ة اإلی ة بتكلف ر المتعلق ر المباشرة غی تمتتكون المصاریف العمومیة واإلداریة من التكالیف المباشرة وغی ع  ی التوزی

یة  بین المصاریف العمومیة واإلداریة وتكلفة اإلیرادات عند الضرورة، وفق أسس ثابتة. تشتمل المصاریف بصورة أساس
اب الصیانة  ة وأتع ان المنبثق س االدارة واللج دالت ألعضاء مجل افع األخرى وتعویضات وب وظفین والمن على تكالیف الم

  اب المھنیة وغیرھا.ومصاریف اإلیجار والسفر والتأمین واألتع
  

  الزكاة
ع  ركةتخض ة  الش ة العربی ي المملك ة") ف دخل ("الھیئ اة وال ة للزك ة العام ات الھیئ اً لتعلیم اة وفق ة للزك ركات التابع والش

ف والشركات  ة والتغلی د للشركة السعودیة للطباع وي الموح اء الزك ى أساس الوع اة عل السعودیة. یحسب مخصص الزك
ة التابعة المملوكة لھا  د الموافق بالكامل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. تقید أیة فروقات بین المخصص والربط النھائي عن

  الموحدة.الربح أو الخسارة  قائمةعلى الربط النھائي. یحمل مخصص الزكاة على 
  

  ضریبة االستقطاع
ع األ امالت م ى بعض المع اً  طرافتقوم المجموعة باستقطاع ضریبة عل ة السعودیة طبق ة العربی ي المملك ة ف ر المقیم غی

  لنظام ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة. 
  

  المعلومات القطاعیة
دمات  دیم منتجات خ وم بتق ال) أو یق القطاع ھو جزء أساسي من المجموعة یقوم بتقدیم منتجات وخدمات معینة (قطاع أعم

ي) اع جغراف ة (قط ادیة معین ة اقتص ي بیئ ن ف ة ع ة مختلف د ذات طبیع اطر وعوائ رض لمخ اع مع ون القط ا یك ادة م ، وع
  القطاعات األخرى.

ر  ي تظھ غیلیة الت ات التش ع القطاع تم تجمی ویم األداء. ی وارد وتق ع الم غیلیة بتوزی ات التش ة القطاع تخدم إدارة المجموع تس
م،  و مالئ بما ھ ابھة، حس الء متش ات عم دمات وفئ ات وخ ادیة ومنتج ائص اقتص ع خص تم رف ات ی ا كقطاع تم إظھارھ وی

  التقاریر بشأنھا. 
  

  ربح السھم
  یتم احتساب ربح السھم األساسي والمخفض وذلك بتقسیم:

 عدا األسھم العادیة، وفیما  المساھمینحقوق  المجموعة، بعد استبعاد تكالیف خدمةالعائد لمساھمي  الربح  
 المالیة. سنةخالل ال لعدد األسھم العادیة القائمة المرجح المتوسط  

  لم تصدر المجموعة أیة أسھم عادیة محتملة، وبالتالي فإن سعر السھم األساسي ھو نفسھ سعر السھم المخفض. 
 

  بالعمالت األجنبیة المعامالت واألرصدة
ات أر تم إثب امالت. ی واریخ المع ائدة بت ل الس ة بأسعار التحوی ة الوظیفی ى العمل ة إل العمالت األجنبی امالت ب اح تحول المع ب

جلة  ة المس ات النقدی ودات والمطلوب ل الموج امالت وتحوی ذه المع داد ھ ن س ة م ة الناتج الت األجنبی ل العم ائر تحوی وخس
ة ال نةبالعمالت األجنبیة بأسعار التحول السائدة في نھای ي  س ةف ارة  قائم ربح أو الخس دةال وق  الموح ي حق ا ف تم تأجیلھ ، وی

ة  المساھمین ي عملی تثمار ف ق بجزء من صافي االس ة أو تتعل دفقات النقدی إذا كانت مؤھلة بحیث تتعلق بتحوط مخاطر الت
  أجنبیة. 

ة  ة التاریخی ھا بالتكلف تم قیاس ي ی ة الت ر النقدی ود غی ول البن ة  -تح ة أجنبی جلة بعمل اریخ  -المس ائدة بت ول الس عار التح بأس
  .األولیةالمعامالت 

ذي تحول البنود غیر الن اریخ ال ائدة بالت عار التحول الس قدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بأس
اح  ن أرب تحدد فیھ القیمة العادلة. تدرج فروقات التحویل المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المسجلة بالقیمة العادلة كجزء م

ة أو خسائر القیمة العادلة. یتم إثبات فروقات  ة العادل اة بالقیم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة مثل األسھم المقتن
ة العمالت للموجودات  الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةفي  كجزء من أرباح أو خسائر القیمة العادلة، وتدرج فروق ترجم

 اآلخر. غیر النقدیة مثل األسھم المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع في الدخل الشامل
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- ١٩  -  

 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤
  

  توزیعات األرباح
م  تقوم المجموعة بإثبات توزیعات نقدیة أو غیر نقدیة للمساھمین كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزیع وأن التوزیع ل

  یعد تحت تصرف المجموعة. 
ل  ن قب ا م د المصادقة علیھ ة عن اح النھائی ات األرب ات توزیع تم إثب ة السعودیة، ی ة العربی وطبقاً لنظام الشركات في المملك
ل  غ المقاب ات المبل تم إثب س اإلدارة وی ن مجل ا م ادقة علیھ د المص ة عن اح المرحلی ات األرب د توزیع ة. تقی ة العمومی الجمعی

  .المساھمینمباشرة ضمن حقوق 
  

  المجموعةشركات 
ة  ا عمل ي لھ ع) والت تحول النتائج والمركز المالي للعملیات الخارجیة (التي ال یوجد ألي منھا عملة تعاني من تضخم مرتف

  وظیفیة تختلف عن عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي: 
  المركز المالية بأسعار اإلقفال بتاریخ قائمة ضكل قائمة مركز مالي معروتحول موجودات ومطلوبات،  
  بمتوسط أسعار التحویل (إال إذا كان اآلخر  الدخل الشاملالربح أو الخسارة و قائمةیحول الدخل والمصاریف في كل

یحول الدخل والمصاریف  ذلك ال یعتبر تقارب معقول لألثر التراكمي واألسعار السائدة بتواریخ المعامالت، وعندئذٍ 
  وت)، ة بتواریخ المعامالباألسعار السائد

 الدخل الشامل اآلخر.  تدرج كافة فروقات التحویل الناتجة عن ذلك في  
 أو الخسارةالربح  قائمةوعند استبعاد أي عملیة خارجیة یعاد تصنیف بنود الدخل الشامل اآلخر لتلك العملیة الخارجیة إلى 

  الموحدة. 
ة  ة الدفتری ى القیم ة إل ة العادل ویات القیم ذلك تس ة، وك ة خارجی ى أي عملی تحواذ عل ن االس ة ع ھرة الناتج ار الش تم اعتب ی
ل  ة، وتحول بسعر التحوی ة الخارجی للموجودات والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملی

  .  موحدةالالفوري السائد بتاریخ إعداد القوائم المالیة 
 

  الممتلكات واآلالت والمعدات
ة، إن وجدت.  تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیم
اریع  ة بالمش راض المتعلق الیف االقت دات وتك ات واآلالت والمع ن الممتلك زء م تبدال ج ة اس ى تكلف ة عل ذه التكلف تمل ھ تش
ات واآلالت  ن الممتلك ة م زاء ھام تبدال أج ان اس ات. وإذا ك اییر االثب اء بمع ة الوف ي حال ك ف ل وذل ة األج ائیة طویل االنش
ة.  ا اإلنتاجی دى أعمارھ ى م تقلة عل ذه األجزاء بصورة مس تھالك ھ ة باس وم المجموع ى مراحل، تق اً عل دات مطلوب والمع

اء وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات تك ة الوف ي حال ك ف إحالل وذل لفتھ في القیمة الدفتریة لآلالت والمعدات ك
ارة  قائمة بمعاییر اثباتھ. یتم اثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة األخرى في درج الربح أو الخس دھا. ت د تكب دة عن الموح

ة األصل ا تخدامھ ضمن تكلف د اس ا بع ة أصل م اییر القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلزال اء بمع ة الوف ي حال ك ف ي وذل لمعن
  االثبات المتعلقة بإثبات المخصص. األراضي المملوكة ال تستھلك.

  

ى  تھالك عل ل االس ةیحم ارة  قائم ربح أو الخس دة ال درة الموح ة المق ار االنتاجی دى األعم ى م ت عل ط الثاب ة القس بطریق
  للموجودات كما یلي:

اإلیجار، أیھما أقصر سنةسنة، أو  ٣٣ – ١٠المباني
سنوات  ٢٠ – ٥اآلالت ومعدات

سنوات ١٠األثاث والتركیبات 
سنوات ٤السیارات

سنة ٧– ٤أجھزة الحاسب اآللي
سنوات ٥العدد واألدوات

 

ي الحاالت  ط ف ك فق م، وذل بما ھو مالئ تقل، حس تدرج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو یتم أثباتھا كأصل مس
د بشكل  ة البن اس تكلف ن قی ھ یمك ى المجموعة وأن د إل التي یتوقع أن تتدفق فیھا المنافع االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة للبن

ات القی اف إثب تم إیق ھ. وی ة موثوق ب ل كاف تبدالھ. تحم د اس تقل عن اره أصل مس بتھ باعتب ة ألي جزء تمت محاس ة الدفتری م
ارة  قائمةمصاریف اإلصالح والصیانة األخرى على  ربح أو الخس دةال نةخالل ال الموح ل  س ا، تحم د فیھ ي تتكب ة الت المالی

ع اجي المتوق ر اإلنت ن العم ل م ي ال تطی ة الت ى  مصاریف الصیانة واإلصالحات الروتینی اج عل لألصل أو مخرجات االنت
  عند تكبدھا.الموحدة الربح أو الخسارة  قائمة
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 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

- ٢٠  -  

 
 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤

  ( تتمة ) الممتلكات واآلالت والمعدات
ل  ة ك ي نھای ة للموجودات ف ار االنتاجی نةیتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعم ك  س ان ذل دیالت، إذا ك تم إجراء التع ة وی مالی

ة عن  ة الدفتری ادة القیم ة زی ي حال ك ف ا وذل ترداد لھ ة لالس ة القابل ى القیم وراً إل مالئماً. تخفض القیمة الدفتریة ألصل ما ف
  القیمة الحالیة القابلة لالسترداد.

داث یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من وج یر األح دما تش ك عن ا وذل ي قیمتھ ود انخفاض ف
ة  ة الدفتری ادة القیم دلیل وزی أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. وفي حالة وجود مثل ھذا ال

ي  ا والت ترداد لھ ة لالس درة القابل ى عن القیمة القابلة لالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة المق ة األعل ل القیم تمث
  للقیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع والقیمة المستخدمة.

ي  درج ف ة وت ة الدفتری ع القیم الت م ة المتحص ك بمقارن تبعاد وذل ائر االس ب وخس دد مكاس ةتح ارة  قائم ربح أو الخس ال
اھزاً  . تتم رسملة تكالیف االقتراض المتعلقة باألصل المؤھل كجزء من تكلفة ذلك األصلالموحدة ولحین یصبح األصل ج

  لالستخدام من قبل اإلدارة. 
  

  قطع الغیار الھامة
ن  ر م الل أكث تخدامھا خ أة اس ع المنش دما تتوق دات عن ات وآالت ومع ة ممتلك دات االحتیاطی ار والمع ع الغی ر قط نةتعتب  س

تم  ھ ی دات، فإن ات واآلالت والمع ود الممتلك رتبط ببن محاسبیة. وبالمثل في حالة كان استخدام قطع الغیار ومعدات الخدمة م
ع  ك لتوزی اعتبارھا كممتلكات وآالت ومعدات. یبدأ استھالك قطع الغیار ھذه فوراً بتاریخ الشراء بطریقة القسط الثابت وذل

ة  سنةلھا على مدى العمر اإلنتاجي أو الالتكالیف ناقصاً القیمة المتبقیة  دات "األم" المتعلق اجي للمع ر االنت ن العم ة م المتبقی
  بھا، أیھما أقل. 

  

  الموجودات المقامة على أرض مستأجرة
ي  راكم ف اض المت ائر االنخف راكم وخس تھالك المت تقید العقارات المقامة على أرض مستأجرة بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االس

ى القیمة تھالك عل ل االس ار. یحم اء العق ة مباشرةً بإنش ى المصاریف المتعلق ة عل ة التاریخی تمل التكلف ة. تش ربح أو  قائم ال
اجي لألصل أو الموحدةالخسارة  ر االنت نة، وتحتسب بطریقة القسط الثابت على مدى العم ل  س ا أقصر. تمث ار، أیھم اإلیج

تأجر  عاقد علیھا المستأجر في استئجار األصلغیر القابلة لإللغاء التي ت سنةاإلیجار "ال سنة نح المس ود أخرى تم ة بن مع أی
تأجر  أن المس د ب أة العق د نش ة عن الخیار في تكملة اإلیجار بدفعات أو بدون دفعات إضافیة وذلك عندما یتأكد بصورة معقول

  سیمارس ھذا الخیار".
  

  اإلیجارات
د تعتبر كإیجار (یعتمد تصنیف الترتیبات ما إذا كانت الترتیبات  أة عق أو تنطوي على إیجار) على جوھر الترتیبات عند نش

ین (أو  تخدام أصل مع ى اس ف عل ات یتوق اء بالترتیب ان الوف ار إذا ك ى إیج ار أو تنطوي عل اإلیجار. الترتیبات تعتبر كإیج
ي الموجودات) وأن الترتیبات تشیر إلى حق استخدام األصل (أو الموجودات) حتى لو لم یكن ھذ ا األصل محدد صراحة ف

  الترتیبات.
  

  المجموعة كمؤجر
تصنف االیجارات التي تحتفظ بموجبھا المجموعة بكافة المنافع والمخاطر الھامة المصاحبة لملكیة األصل كعقود ایجارات 

ة التي یتم تكبدھا أثناء التفاوض والترتیب بشأن أي عقد ایجار ت األولیةتشغیلیة. تضاف التكالیف المباشرة  ى القیم شغیلي إل
 اإلیجار وفق نفس األسس كدخل إیجار. سنةالدفتریة لألصل المؤجر، ویتم إثباتھا على مدى 
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- ٢١  -  

  

  
  ( تتمة )ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة   -٤

  (تتمة) – اإلیجارات
  المجموعة كمستأجر

ة  افع والمخاطر المصاحبة لملكی ة المن ا كاف ار تصنف عقود اإلیجار التي تحول بموجبھ ود إیج تأجر كعق ى المس األصل إل
  تمویلیة.

دفعات  ى ل ترسمل عقود االیجارات التمویلیة عند بدایة االیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر، أو بالقیمة الحالیة للحد األدن
  اإلیجار، أیھما أقل.

ة  ار المقابل ات اإلیج درج التزام ل. ت الیف  -توزع دفعات اإلیجار التمویلي بین االلتزامات ومصاریف التموی د خصم تك بع
ى  -التمویل  ةفي الذمم الدائنة طویلة األجل األخرى. تحمل تكالیف التمویل عل ارة  قائم ربح أو الخس دة ال دى الموح ى م عل

ل اإلیجار للحصول على معدل عائد ثابت  سنة ي ك زام ف ن االلت ي م نةعلى الرصید المتبق اة س تھلك الموجودات المقتن . تس
  اإلیجار، أیھما أقصر.  سنةبموجب عقود اإلیجار التمویلي على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو 

ى  غیلیة عل ارات التش ود اإلیج دفعات بموجب عق ل ال غیلیة. تحم  ةقائمتصنف كافة اإلیجارات األخرى كعقود إیجارات تش
  اإلیجار.  سنةبطریقة القسط الثابت على مدى  الموحدةالربح أو الخسارة 

ار  ي العق دما یف ة عن تثمارات عقاری غیلي كاس ار تش د إیج ل المجموعة بموجب عق ن قب ة م تصنف وتقید العقارات المملوك
ار  األولیةبتعریفھ كاستثمار عقاري بحیث یتم تقویمھ على أساس كل عقار على حده، وحسب نیة اإلدارة. تحدد التكلفة  للعق

تثمار عق نف كإس ار والمص د إیج ول بموجب عق ى المح د األدن ة للح ة الحالی ار والقیم ة للعق ة العادل اس القیم ى أس اري عل
  لدفعات اإلیجار، أیھما أقل. یتم إثبات مبلغ معادل لذلك كمطلوبات. 

  

  العقاریة اإلستثمارات
ار  ق إیج اة لتحقی ادة التطویر والمقتن اء أو تحت إع تتكون اإلستثمارات العقاریة من العقارات المكتملة والعقارات قید اإلنش
دد  أو إلنماء رأس المال أو كالھما معاً، بدالً من استخدامھا أو بیعھا خالل دورة األعمال العادیة، و/أو االستخدام غیر المح

تم لھا. تصنف الموجودات المقت ناة بموجب عقد إیجار كاستثمارات عقاریة عندما تفي بتعریفھا كاستثمارات عقاریة بحیث ی
  المحاسبة عنھا كعقد إیجار تمویلي. 

ة  تقاس االستثمارات العقاریة، في األصل، بالتكلفة شاملة تكالیف المعامالت. تشتمل تكالیف المعامالت على األتعاب المھنی
ى  األولیةموالت اإلیجار لقاء الخدمات القانونیة وع ة عل ة الدفتری تمل القیم ا تش غیلیة. كم ة تش ي حال الالزمة لجعل العقار ف

  تكلفة استبدال جزء من االستثمارات العقاریة الحالیة بتاریخ تكبد التكلفة وذلك في حالة الوفاء بمعاییر إثباتھا. 
ة ة بالتكلف تثمارات العقاری ي  وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید االس راكم ف اض المت ائر االنخف راكم وخس ناقصاً االستھالك المت

ع  ك لتوزی ت وذل ة القسط الثاب ارات األخرى بطریق ة العق تھلك تكلف تھلك. تس ة ال تس القیمة، إن وجدت. األراضي المملوك
ى  ل عل ةالتكالیف ناقصاً القیمة المتبقیة على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا والمبینة أدناه وتحم ارة  قائم ربح أو الخس ال

  :الموحدة
    سنة ٣٣ – ١٠المباني 

ة  ع أی دم توق د ع ن االستخدام، وعن ة م تبعادھا أو سحبھا بصورة دائم د اس ة عن یتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقاری
تم إدر ة وی تثمارات العقاری تبعاد االس ائر اس دد مكاسب أو خس تبعادھا. تح ن اس تقبلیة م ي فوائد اقتصادیة مس ا ف ةاجھ  قائم

  التي یتم فیھا التوقف عن اإلثبات. سنةللالموحدة الربح أو الخسارة 
تثمارات  تبعاد االس ین صافي متحصالت اس رق ب درج الف ث ی ة بحی تثمارات العقاری تبعاد االس ائر اس تحدد مكاسب أو خس

  العقاریة والقیمة الدفتریة لألصل المعني.
ن یتم التحویل من االستثمارات العقاریة  ار م دء إشغال العق ك بب ى ذل تدل عل وذلك فقط عند وجود تغیر في االستخدام ویس

بة عن  ة بالمحاس وم المجموع اً، تق تثماراً عقاری قبل المالك أو بدء التطویر لغرض البیع. وعندما یصبح العقار المشغول اس
  خ تغیر االستخدام.ھذا العقار طبقاً للسیاسة المذكورة  في الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاری

ن  تحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على الدخل عند تكبدھا. یتم رسملة التحسینات التي تزید من قیمة األصل أو تطیل م
  عمره بصورة جوھریة. 
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 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤

 

  الموجودات غیر الملموسة
ة الموجودات  ل تكلف ة. تمث ا بالتكلف ي لھ تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األول
د  ا، تقی ي لھ ات األول د اإلثب غیر الملموسة المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع المنشآت بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. وبع

ة ة بالتكلف ر الملموس ودات غی ملة  الموج تم رس دت. ال ی ة، إن وج اض المتراكم ائر االنخف راكم وخس اء المت اً اإلطف ناقص
ى  ل المصاریف عل ملة، وتحم ةالموجودات غیر الملموسة المطورة داخلیاً، فیما عدا تكالیف التطویر المرس ربح أو  قائم ال

  للسنة التي تكبدت فیھا. الموحدةالخسارة 
  

ر الملموسة تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجودات  أ الموجودات غی دة. تطف غیر الملموسة كـ "محددة" أو "غیر محددة" الم
تم مراجع ا، وی ك تالتي لھا عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھ ا وذل ي قیمتھ اض ف ود انخف ن وج د م ا للتأك ھ

ر وطریقة إطفاء المو سنةعند وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض. یتم مراجعة  ا عم جودات غیر الملموسة التي لھ
  محدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل سنة مالیة. 

  

ي تضمنھا األصل  تقبلیة الت ا  -التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة المس تم معالجتھ ی
درج أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھو مالئم سنةوذلك بتعدیل  -محاسبیاً  بیة. ت دیرات المحاس ، ویتم اعتبارھا كتغیرات في التق

ي  ر محدد ف ا عم ي لھ ة الت ر الملموس ةمصاریف إطفاء الموجودات غی ارة  قائم ربح أو الخس دة ال ا الموح كمصروف وبم
  یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة.

  

ي ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر محدد بل ی اض ف تم اختبارھا سنویاً للتأكد من عدم وجود انخف
د  ك للتأك نویاً وذل دد س ر المح اجي غی ر اإلنت ویم العم ة تق قیمتھا وذلك لوحدھا أو على مستوى وحدة تولید النقد. یتم مراجع

ر محدد" فیما إذا كان التقویم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي غیر المحدد ال یزال ھناك ما یؤیده، وإال یتم ال ن "عم ر م تغیی
  إلى "عمر غیر محدد" على أساس مستقبلي.

  

تبعاد  تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة كفرق بین صافي متحصالت االس
ألصل. إن الموجودات عند التوقف عن إثبات االموحدة الربح أو الخسارة  قائمةوالقیمة الدفتریة لألصل، ویتم إدراجھا في 

ع  ات تجمی بیة بخصوص عملی ة المحاس ى السیاس ي (یرجى الرجوع إل رامج الحاسب اآلل غیر الملموسة تشمل الشھرة وب
  المنشآت فیما یخص بند الشھرة).

  

  برامج الحاسب اآللي
ر ة تقید برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التاریخیة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المت ة التاریخی تمل التكلف اكم. تش

  على المصاریف المتعلقة مباشرةً بشراء البنود. 
  

ة الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةیحمل اإلطفاء على  ى الموجودات المعنی الیف عل بطریقة القسط الثابت وذلك لتوزیع التك
  ناقصاً القیمة المتبقیة على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة كالتالي: 

  

  سنة  ٦٫٥ - ٤   برنامج الحاسب اآللي
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  ( تتمة )ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة   -٤

  اإلثبات األولي والقیاس الالحق -األدوات المالیة 
  األداة المالیة عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.

  

  الموجودات المالیة
  

  اإلثبات األولي والقیاس
راء األصل  ة مباشرة بش امالت المتعلق الیف المع داً، تك ة زائ ة العادل ة بالقیم ة الموجودات المالی ات كاف ي األصل إثب تم ف ی

  المالي.
  

  اإلثبات األولي، القیاس والقیاس الالحق - القروض والذمم المدینة 
ي سوق  ة ف ر متداول دھا وغی ن تحدی ة أو ممك ات ثابت تقة ذات دفع ر مش ة غی تعتبر القروض والذمم المدینة موجودات مالی
تم  ة. ی ي القیم اض ف أة ناقصاً االنخف ة المطف مالي نشط. وبعد القیاس األولي لھا، تقاس ھذه الموجودات المالیة الحقاً بالتكلف

ي ة إثبات الخسائر الناتجة عن االنخفاض ف ارة  قائم ربح أو الخس دة ال ات الموح ات أو مصاریف العملی ة المبیع ضمن تكلف
  األخرى المتعلقة بالمدینین.

  

  التوقف عن االثبات
ابھة)  ة المتش ن الموجودات المالی ا أو مجموعة م یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة بشكل رئیسي (أو أي جزء منھ

  ز المالي الموحد للمجموعة عند:بحیث یتم استبعادھا من قائمة المرك
 انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو  
  قیام المجموعة بتحویل حق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسدادھا بالكامل إلى طرف آخر دون أي

كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو (ب) تأخیر وفق "ترتیبات فوریة" وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحویل 
لم تقم بتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على 

  األصل.
 

  االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
ة  تقییمتقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء  ي قیم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض ف

وأصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالیة. یعتبر االنخفاض في القی ة وق ي حال ط ف حدث أو  عمة موجوداً وذلك فق
درة ل تقبلیة المق ة المس دفقات النقدی ى الت ر عل الي أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل وأن لـ ("حدث الخسارة") أث ألصل الم

ى  دلیل عل ھ. یشتمل ال وق ب دیرھا بشكل موث ن تق ي یمك ة الت ى مؤشرات مجموعة الموجودات المالی اض عل وع االنخف وق
  توحي بأن المدینین أو مجموعة من المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة و إخفاق أو تأخیر في سداد أصل المبلغ.

 

  

  المطلوبات المالیة
  والقیاساالثبات األولي 

ارة  قائمةتصنف المطلوبات المالیة عند االثبات األولي لھا كمطلوبات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل  ربح أو الخس ال
  ، أو قروض أو ذمم دائنة أو كمشتقات تم تخصیصھا كأدوات تحوط فعالة، حسبما ھو مالئم.الموحدة

  

قیمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فیتم إظھارھا بعد خصم یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بال
  تكالیف المعامالت المتعلقة بھا مباشرةً. 

  

تشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على الدائنین التجاریین واآلخرین، والقروض بما في ذلك الحسابات 
  المكشوفة لدى البنوك، واألدوات المالیة المشتقة.

  القیاس الالحق
  یعتمد قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا المبین أدناه: 

  القروض واالقتراض
تتعلق ھذه الفئة كثیراً بالمجموعة. بعد االثبات األولي لھا، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام 

عند التوقف عن إثبات الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةطریقة معدل العمولة الفعلیة. یتم إثبات األرباح والخسائر في 
  ة إطفاء معدل العمولة الفعلیة.المطلوبات وكذلك من خالل عملی
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- ٢٤  -  

 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤
  ( تتمة ) اإلثبات األولي والقیاس الالحق -األدوات المالیة 

  

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءاً 
الربح أو الخسارة  قائمةال یتجزأ من معدل العمولة الفعلیة. یدرج إطفاء معدل العمولة الفعلیة كتكالیف تمویلیة في 

  .الموحدة
  

  التوقف عن االثبات
  التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ.یتم 

  

وفي حالة تبدیل االلتزامات المالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط االلتزامات 
كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلیة واثبات التزامات جدیدة. یتم  الحالیة، عندئٍذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل

  .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةاثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في 
 

  مقاصة األدوات المالیة
فقط عند وجود تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة 

حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي، أو بیع الموجودات وسداد 
  المطلوبات في آن واحد.

  

  األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تحوط المخاطر
  

المشتقات، ویعاد قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة  یتم في األصل إثبات األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد
إعداد كل قوائم مالیة. إن المحاسبة عن التغیرات الالحقة في القیمة العادلة یعتمد على ما إذا كانت المشتقات  سنةفي نھایة 

خصیص مخصصة كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، یعتمد على طبیعة البند الذي یتم تحوطھ. تقوم المجموعة بت
مشتقاتھا كتحوط مرتبط بالتدفقات النقدیة للموجودات والمطلوبات المثبتة والمعامالت المتوقعة بدرجة كبیرة (تحوط 

  التدفقات النقدیة).
 

وعند بدء التحوط، تقوم المجموعة رسمیاً بتخصیص وتوثیق عملیة التحوط التي تود تطبیق محاسبة التحوط بشأنھا وكذلك 
، عند بدء التحوط وبشكل مستمر، فیما إذا كانت تقییمھاإدارة المخاطر. كما تقوم المجموعة بتوثیق أھداف واستراتیجیة 

المشتقات المستخدمة في معامالت التحوط كانت وستظل فعالة للغایة في مقاصة التغیرات في القیم العادلة أو التدفقات 
  النقدیة للبنود المتحوط لھا.

  

وق  ة حق ي قائم ة ف دفقات النقدی ة لتحوط الت ة العادل ي القیم رات ف اھمینیتم إظھار صافي التغی تم تصنیف  المس دة. ی الموح
ون  دما تك ة عن ر متداول ات غی تقات التحوط كموجودات أو مطلوب ة لمش نةالقیمة العادلة الكامل د  س ة للبن تحقاق المتبقی االس

ن  ر م تم تصنیفھا  ١٢المحوط أكث ھراً، وی ون ش دما تك ة عن ات متداول نةكموجودات أو مطلوب د  س ة للبن تحقاق المتبقی االس
  .شھراً  ١٢المحوط أقل من 

  

دخل  ي ال ة ف دفقات النقدی ة كتحوط الت تقات المصنفة والمؤھل ة للمش ة العادل ي القیم رات ف ن التغی ال م یتم إثبات الجزء الفع
ال المساھمینالشامل اآلخر وتظھر في االحتیاطیات ضمن حقوق  ر الفع الجزء غی ة ب ارة المتعلق ربح أو الخس . یتم إثبات ال

  ضمن اإلیرادات األخرى أو المصاریف األخرى.الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةمباشرة في 
  

ا الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةإلى  المساھمینیتم إعادة تصنیف المبالغ المتراكمة في حقوق  ؤثر فیھ ي ی رات الت في الفت
ي الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةالبند المحوط على  ة. یتم إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال ف ربح أو  قائم ال

ادة الموحدةالخسارة  . ومع ذلك، عندما ینتج عن المعاملة المتوقعة التي تمت تحوطھا إثبات الموجودات غیر المالیة، یتم إع
ات  المساھمینحقوق ضمن تصنیف األرباح والخسائر التي سبق تأجیلھا  تم إثب ة األصل. ی ي لتكلف اس األول ي القی وتدرج ف

كتكلفة للبضاعة المباعة في حالة المخزون أو كاستھالك أو الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةالمبالغ المؤجلة في النھایة في 
  .لة / الملموسةغیر المتداوإطفاء في حالة الموجودات 

  

إن أي  بة التحوط، ف اییر محاس توفیاً لمع ود التحوط مس عند انتھاء صالحیة أداة التحوط أو بیعھا أو إنھاؤھا أو عندما ال یع
وق  المساھمینأرباح أو خسائر متراكمة موجودة في حقوق  ي حق اھمینفي ذلك الوقت تبقى ف تم  المس دما ی ا عن تم إثباتھ وی

ادة الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةقعة في النھایة في إثبات المعاملة المتو تم إع ة، ی ة متوقع ع حدوث معامل . عند عدم توق
  .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةمباشرة إلى  المساھمینتصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق 



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  تتمة - إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
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- ٢٥  -  

 
 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤

  ( تتمة ) اإلثبات األولي والقیاس الالحق -األدوات المالیة 
  

 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
  

ي  ا. وف ة أصل م ي قیم اض ف وع انخف تقوم المجموعة، بتاریخ كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل على وق
وم  حالة وجود مثل ھذا الدلیل، أو عندما یكون من الضروري إجراء اختبار سنوي ة، تق للتأكد من وجود انخفاض في القیم

الیف  المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تمثل القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة ناقصاً تك
ة واردة ت دفقات نقدی ن األصل ت تج م م ین ا ل ردي م دھا ألصل ف تم تحدی ى، وی ا أعل تقلة البیع والقیمة الحالیة، أیھم ر مس عتب

  بشكل كبیر عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات.
  

درة  دة الم وفي حالة زیادة القیمة الدفتریة لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوح
  للنقدیة تعتبر منخفضة القیمة وتخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا.

  

ل وعن ا قب دل الخصم لم ة باستخدام مع ة الحالی ى القیم درة إل تقبلیة المق ة المس دفقات النقدی د تقدیر القیمة الحالیة، تخصم الت
ة  الضریبة والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. وعند تحدید القیمة العادل

ھ  تبعاد، فإن الیف االس اً تك ةناقص دم إمكانی ة ع ي حال وق. وف ت بالس امالت تم ر مع ار آخ ذ باالعتب ذه  یؤخ ل ھ د مث تحدی
ھم  عار األس ویم، وأس اعفات التق ة بمض ذه مدعم اب ھ ات االحتس ة. إن عملی ویم مالئم رق تق تخدام ط تم اس امالت، ی المع

  .المتداولة للشركات المدرجة للجمھور، أو المؤشرات األخرى المتوفرة عن القیمة العادلة
  

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القیمة على أساس الموازنات التفصیلیة وعملیات االحتساب المتوقعة والتي یتم 
إعدادھا بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدیة بالمجموعة التي خصصت إلیھا الموجودات الفردیة. تغطي 

  خمس سنوات. سنةادة ھذه الموازنات وعملیات االحتساب المتوقعة ع
  

ة بالمصاریف  ود المتعلق دخل الموحدة ضمن البن یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة عن العملیات المستمرة في قائمة ال
یم ضمن  ادة التقی درج إع ابقاً، وت ا س اد تقییمھ ارات المع تثناء العق ھ، باس ذي انخفضت قیمت ة األصل ال ع وظیف ق م ا یتف بم

املة ا رادات الش املة اإلی رادات الش من اإلی ة ض ي القیم اض ف ات االنخف اً إثب تم أیض ارات، ی ك العق بة لتل رى. وبالنس ألخ
  األخرى حتى مبلغ إعادة التقییم السابق.

ائر  بخصوص الموجودات باستثناء الشھرة، یتم إجراء تقدیر بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان یوجد مؤشر بأن خس
در المجموعة االنخفاض في القیمة الم ثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو أن قیمتھا انخفضت. في حال وجود مثل ھذا المؤشر، تق

ال  ي ح ط ف ابقاً فق القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة المدرة للنقدیة. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المثبتة س
ة.  حصول تغییر ضمن االفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة ي القیم اض ف ت آخر خسارة انخف ذ تثبی القابلة لألصل من

ي  ة الت ة الدفتری یتم الحد من االنعكاس بحیث تكون القیمة الدفتریة لألصل ال تزید عن القیمة القابلة لالسترداد وال عن القیم
ة ي قیم اض ف ارة االنخف ات خس تم إثب م ی و ل ا ل نوات  كان من المفترض تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیم ي س األصل ف

  .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةسابقة. یتم إثبات عكس القید ھذا في 
  

ة  ي القیم اض ف ول انخف ى حص روف إل یر الظ دما تش رر عن كل متك نویاً أو بش ھرة س ة الش ي قیم اض ف ار االنخف تم اختب ی
ن الوحدات الدفتریة. یتم تحدید انخفاض قیمة الشھرة بتقییم القیمة القابلة لالسترداد  ة م ة (أو مجموع درة للنقدی لكل وحدة م

ة،  ة الدفتری ن القیم ل م المدرة للنقدیة) والتي تتعلق بھا الشھرة. عندما تكون القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة أق
  رات المستقبلیة.یتم إثبات خسارة انخفاض في القیمة. ال یمكن عكس خسائر انخفاض القیمة المتعلقة بالشھرة في الفت

  

نویا أو  ا س ي قیمتھ اض ف ن وجود انخف د م ددة للتأك یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المح
  بشكل متكرر عندما تشیر الظروف إلى حصول انخفاض في القیمة الدفتریة.
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 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤

  ( تتمة ) ثبات األولي والقیاس الالحقاإل -األدوات المالیة 
  

  المخزون
تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. إن التكلفة ھي تلك المصاریف المتكبدة بشأن إحضار البضاعة 

ى  ة إل ة البیعی تند صافي القیم ع إلى موقعھا ووضعھا الحالي ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة المتوسط المرجح. یس سعر البی
ب مخصص  تم تجنی التقدیري خالل دورة األعمال العادیة ناقصاً أي تكالیف إضافیة یتوقع تكبدھا عند اإلتمام واالستبعاد. ی

  مناسب للبضاعة المتقادمة وبطیئة الحركة، إذا لزم األمر.
  

  البضاعة تامة الصنع
ة  اج أو صافي القیم ة الصنع یتم قیاس البضاعة تامة الصنع بتكلفة اإلنت ة البضاعة تام د تكلف تم تحدی ل. ی ا أق ة، أیھم البیعی

ن المصاریف  بة م بة مناس ة المباشرة ونس واد المباشرة والعمال ى الم باستخدام طریقة المتوسط المرجح. تشتمل التكلفة عل
ل صافي ال ة. یمث غیلیة العادی درة التش ة سعر غیر المباشرة المتغیرة والثابتة، وتخصص األخیرة على أساس الق ة البیعی قیم

  البیع التقدیري خالل دورة األعمال العادیة ناقصا التكالیف المقدرة لإلنجاز والتكالیف المقدرة الالزمة إلجراء عملیة البیع.
  البضاعة قید التصنیع

د  تخدام یتم قیاس البضاعة قید التصنیع بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. یتم تحدید تكلفة البضاعة قی التصنیع باس
بة  سنةتكلفة وحدة اإلنتاج لل ة المباشرة ونس واد المباشرة والعمال ة وتشمل الم على أساس نسبة اإلنجاز في المرحلة المطبق

ل  ة. یمث غیلیة العادی درة التش مناسبة من المصاریف غیر المباشرة المتغیرة والثابتة، ویتم تخصیص األخیرة على أساس الق
درة صافي القیمة البیع الیف المق از والتك درة لإلنج الیف المق ة ناقصاً التك ال العادی یة سعر البیع التقدیري خالل دورة األعم

  الالزمة إلجراء عملیة البیع.
  قطع الغیار

ة المتوسط  ى أساس تكلف ة عل د التكلف تم تحدی ل. ی ا أق ة، أیھم ة البیعی ة أو صافي القیم ار بالتكلف یتم تقویم مخزون قطع الغی
  یمثل مخزون قطع الغیار، قطع الغیار التي ال تتأھل لتصنیفھا كقطع الغیار الھامة. المرجح.

  المواد الخام
ة المتوسط المرجح.  ى أساس تكلف ة عل د التكلف تم تحدی ل. ی ا أق ة، أیھم یتم تقویم المواد الخام بالتكلفة أو صافي القیمة البیعی

دیري خالل  ع التق ة سعر البی ة البیعی الیف یمثل صافي القیم از والتك درة لإلنج الیف المق ة ناقصاً التك ال العادی دورة األعم
  المقدرة الالزمة إلجراء عملیة البیع. یتم تجنیب مخصص مناسب للبضاعة المتقادمة وبطیئة الحركة، إذا لزم األمر.

  

  المدینون التجاریون
اض  تظھر الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصاً المخصص لقاء المبالغ  غیر القابلة للتحصیل. یتم إجراء تقدیر لالنخف

  في القیمة وذلك عند عدم إمكانیة تحصیل المبلغ بالكامل. تشطب الدیون المعدومة عند تكبدھا. 
  

ال  ة خالل دورة األعم تمثل الذمم المدینة التجاریة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضاعة المباعة أو الخدمات المقدم
  ة. إذا كان من المتوقع تحصیل المبالغ في سنة واحدة أو أقل یتم تصنیفھا كموجودات متداولة.العادی

  

  ).٣اإلیضاح (یتم اختبار القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة لتحدید االنخفاض في القیمة وفقا للسیاسة المبینة في 
 

  النقد وما في حكمھ
ي اھرة ف ة الظ بھ النقدی ة وش تمل النقدی ي الصندوق  تش د ف وك والنق دى البن ى األرصدة ل دة عل الي الموح ز الم ة المرك قائم

ة و ة معروف الغ نقدی ى مب ھولة إل ا بس ن تحویلھ ي یمك ة الت یولة العالی تثمارات ذات الس ل واالس یرة األج ع قص نةوالودائ  س
  التغیرات في القیمة.استحقاقھا األصلیة خالل ثالثة أشھر من تاریخ الشراء وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن 

  

دلغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة،  ھو یشمل النق ي حكم ا ف ي الصندوق  م د ف وك والنق دى البن ى األرصدة ل عل
ر  ا تعتب ث أنھ وك، إن وجدت، حی دى البن ابات المكشوفة ل د خصم الحس و موضح أعاله بع والودائع قصیرة األجل كما ھ

  قدیة للمجموعة.جزءاً ال یتجزأ من إدارة الن
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 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤

  القروض وتمویل المرابحة
الیف  د خصم تك تلمة)، بع ا المتحصالت المس ة (باعتبارھ ة العادل ة بالقیم ل المرابح روض وتموی ات الق ي األصل إثب یتم ف
ة  ة بالتكلف ل المرابح ة األجل وتموی روض طویل اس الق تم قی ي، ی ات األول د اإلثب المعاملة المؤھلة المتكبدة، إن وجدت. وبع

غ المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعل ة) ومبل الیف المعامل د خصم تك ین المتحصالت (بع رق ب ات أي ف تم إثب ي. ی
ات  سنةعلى مدى الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةاالسترداد في  تم إثب ة. ی ة الفعلی دل العمول ة مع تخدام طریق القروض باس

ل الرسوم المدفوعة على تسھیالت القروض كتكالیف معاملة للقرض بالقدر الذي یكون فیھ من  المحتمل سحب بعض أو ك
ال سحب  ى احتم ل عل ة عدم وجود دلی ي حال التسھیالت. في ھذه الحالة، یتم تأجیل الرسوم حتى تحدث عملیة السحب. وف

دى  ى م ا عل تم إطفاؤھ یولة وی دما لخدمات الس ملة الرسوم كمصاریف مدفوعة مق تم رس ل التسھیالت، ت نةبعض أو ك  س
  التسھیالت التي تتعلق بھا.

  

د أو یتم ح ي العق زام المحدد ف ن االلت اء م تم اإلعف ذف القروض وتمویل المرابحة من قائمة المركز المالي الموحدة عندما ی
ى طرف آخر  ا إل ا أو تحویلھ م إطفاؤھ ي ت ة الت ات المالی إلغائھ أو انتھاء مدتھ. یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوب

ك الموجود ي ذل ي والعوض المدفوع، بما ف ات المفترضة، ف ة أو المطلوب ة المحول ر النقدی ةات غی ارة  قائم ربح أو الخس ال
  كإیرادات أخرى أو تكالیف تمویل.الموحدة 

  

ل تسویة  ر مشروط لتأجی دى المجموعة حق غی ان ل ة إال إذا ك ات متداول ل المرابحة كمطلوب یتم تصنیف القروض وتموی
  .الموحدة داد القوائم المالیةإع سنةشھراً على األقل بعد  ١٢االلتزام لمدة 

  

اج  اء أو إنت راء أو إنش رة بش ة مباش ة المرتبط ل المرابح الیف تموی ددة وتك ة والمح روض العام الیف الق ملة تك تم رس ت
تثمار  سنةالموجودات المؤھلة خالل ال رادات االس تم خصم إی ع. ی داد األصل لالستخدام أو البی ام وإع الزمنیة الالزمة إلتم

ة  روض المؤھل الیف الق ن تك المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة لحین یتم صرفھا على الموجودات المؤھلة، م
 .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةفیھا في  التي یتم تكبدھا سنةللرسملة. یتم قید تكالیف القروض األخرى كمصروف في ال

 

  الدائنون التجاریون وأوراق الدفع والمبالغ المستحقة الدفع
ة ال ل نھای ة قب نةتمثل ھذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموع ا،  س تم دفعھ م ی ي ل ة والت المالی

ة ال ذمم الدائن تحقاً وتعتبر غیر مضمونة. یتم عرض ال ن السداد مس م یك ة إال إذا ل ات متداول دفع كمطلوب ة وأوراق ال تجاری
ة  ١٢خالل  تخدام طریق أة باس ة المطف اً بالتكلف اس الحق ة وتق شھراً بعد تاریخ التقریر، ویتم إثباتھا في األصل بقیمتھا العادل

  العمولة الفعلیة.
 

 لموظفینالمحددة لمنافع إلتزام ال
  

  االلتزامات قصیرة األجل
إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت 

التي یقوم فیھا الموظفین بتقدیم الخدمات  سنةتعلیم األطفال المتوقع سدادھا بالكامل خالل اثني عشر شھراً بعد انتھاء ال
وتقاس بالمبالغ المتوقع  الموحدة إعداد القوائم المالیة سنةخدمات الموظفین حتى نھایة ذات العالقة، یتم إثباتھا بخصوص 

  . ةدفعھا عند تسویة المطلوبات. یتم عرض المطلوبات كالتزامات منافع الموظفین الحالیة في قائمة المركز المالي الموحد
  

  االلتزامات لما بعد انتھاء الخدمة
  :برامج المنافع المحددة

  المجموعة بتقدیم مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، وھو مؤھل كبرامج منافع محددة.تقوم 
تم  ة. ی ان الوحدة المتوقع ة إئتم تقلین باستخدام طریق یتم احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواریین مس

ة ال دفقات النقدی ددة بخصم الت ة تحدید القیمة الحالیة اللتزام المنافع المح درة باستخدام أسعار العمول تقبلیة المق صادرة المس
ات ذات  ارب شروط االلتزام لسندات الشركات عالیة الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، وتكون لھا شروط تق

ندات الحكو ى الس ندات، تستخدم أسعار السوق عل ذه الس ة لھ ا سوق عمیق د فیھ ي ال یوج دان الت تم العالقة. وفي البل ة. ی می
ي  ة ف ذه التكلف تم إدراج ھ ددة. ی افع المح زام المن ید الت افي رص ى ص م عل دل الخص ق مع ة بتطبی ة العمول اب تكلف احتس

  .الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةمصاریف منافع الموظفین في 
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 ( تتمة ) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤

 ) تتمة ( لموظفینالمحددة لمنافع إلتزام ال
د المحددة تم  احتساب تكالیف التزامات المنافع المحددة بشكل دوري على أساس السنة حتى تاریخھ باستخدام تكالیف التقاع

ل  إكتواریاً في نھایة السنة المالیة، بعد تعدیلھا بالتقلبات الھامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث ھامة تقع لمرة واحدة مث
تم تعدیل البرامج وتقلیص األیدي الع دة ی رة واح املة والسداد. وفي حالة عدم وجود التقلبات الھامة في السوق واألحداث لم

ات أو  ي االفتراض ة ف رات ھام ود تغی ة وج ي حال نة. وف ة الس ي بدای ات ف تناداً لالفتراض ة اس ات اإلكتواری د االلتزام تمدی
  فإنھ یجب إعادة قیاس ھذه االلتزامات. األولیة سنةالترتیبات خالل ال

  

ي ال ة ف نةیتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التسویات والتغیرات في االفتراضات االكتواری ي  حدث  س الت
دیالت  ددة الناتجة عن تع فیھا في بنود الدخل الشامل األخرى. یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المح

  كتكالیف خدمة سابقة.الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةلة مباشرة في البرنامج أو تقلیص األیدي العام
  

رامج  ذه الب ات بموجب ھ ویم لاللتزام تم إجراء تق في بعض البلدان، قد ال یتم تمویل برامج المنافع لما بعد انتھاء الخدمة. ی
الی ون التك ة. تتك دة المتوقع ان الوح ة إئتم ى أساس طریق تقلین عل واریین مس ل اكت رامج بصورة من قب ذه الب ة بھ ف المتعلق

زام  ذا االلت ى ھ ة والعموالت عل نوات الخدم ن س نة م ل س أساسیة من القیمة الحالیة للمنافع المتعلقة، على أساس متساٍو، لك
  فیما یتعلق بخدمات الموظفین في السنوات السابقة. 

  

د ا ا بع افع م ة بمن ابقة المتعلق ة والس دمات الحالی الیف الخ ات تك تم إثب ي ی رة ف ة مباش اء الخدم ةنتھ ارة  قائم ربح أو الخس ال
ي صافي الموحدة  رات ف ة تغی ة. إن أی الیف تمویلی دالت الخصم المستخدمة كتك زام بمع ي االلت ادة ف تم تسجیل الزی ا ی بینم

  ل األخرى.المطلوبات نتیجة لعملیات التقویم االكتواریة والتغیرات في االفتراضات یتم إعادة قیاسھا في بنود الدخل الشام
  

ین  واري بع ویم االكت ة التق وظفین، تأخذ عملی ة للم ة الخدم أة نھای التزام مكاف ق ب ا یتعل ة السعودیة، وفیم ة العربی في المملك
  االعتبار أحكام نظام العمل السعودي وسیاسة المجموعة. وفي بلدان أخرى، تؤخذ أنظمة العمل المعنیة بعین االعتبار.

  

  المحتملةااللتزامات والموجودات 
ي  ة الموحدال یتم إثبات االلتزامات المحتملة ف وائم المالی دفق صادر ةالق ة ت ت إمكانی ا إال إذا كان تم اإلفصاح عنھ ن ی ، ولك

ي  ة ف دللموارد التي تتضمن مزایا اقتصادیة مستبعد. ال یتم إثبات الموجودات المحتمل ة الموح وائم المالی ن یفصح ةالق ، ولك
 محتمل تحقیق منافع اقتصادیة.عنھا عندما یكون من ال

 

  المخصصات
  عـام

یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونیة حالیة أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن 
المحتمل أن تدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادیة سوف تكون ضروریة لتسویة االلتزام ویمكن إجراء تقدیر 

لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة أن بعض أو كل المخصصات سیتم استردادھا، على سبیل المثال بموجب موثوق بھ 
عقد تأمین، یتم إثبات المبالغ المستردة كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون ھذه المبالغ المستردة مؤكدة تقریبا. یتم 

  بعد خصم أي مبالغ مستردة.الموحدة رة الربح أو الخسا قائمةعرض المصروف المتعلق بالمخصص في 
  

إذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، یتم تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة 
للنقود باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي الذي یعكس، عندما یكون ذلك مالئماً، تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة 

  والمخاطر المحددة للمطلوبات. یتم إثبات الزیادة في الخصم كتكلفة تمویل.
  
  

   



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
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  تتمة - إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

- ٢٩  -  

 

   األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٥
للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على  القوائم المالیة الموحدةیتطلب إعداد 

والموجودات والمطلوبات واإلیضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد  االیرادات والمصاریف
من ھذه االفتراضات والتقدیرات یترتب علیھ إجراء تسویات جوھریة على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات في 

  الفترات المستقبلیة.
  

  التأكد من التقدیرات واالفتراضاتعدم 
عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالیة التي لھا أثر جوھري على المبالغ أثناء 

الموحدة، إن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات  المدرجة في القوائم المالیة
یؤدي إلى تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة بتاریخ التقریر، والتي لھا أثر كبیر 

  المالیة القادمة، موضحة أدناه.
 

 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
یتم إجراء تقدیر للمبالغ القابلة للتحصیل من الذمم المدینة التجاریة والمحتجزات عند عدم إمكانیة تحصیل جزء أو كامل 

لمبلغ. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر ا
ھامة بمفردھا ولكنھا متأخرة السداد، فإنھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي، ویجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد 

 بناًء على معدالت التحصیل السابقة.
 

  االنخفاض في قیمة البضاعة
تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. وعندما تصبح البضاعة قدیمة أو متقادمة، یتم إجراء تقدیر 
لصافي القیمة البیعیة لھا. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، یتم إجراء تقدیر لكل مبلغ على حده. بالنسبة للمبالغ غیر 

مة بمفردھا ولكنھا تعتبر قدیمة أو متقادمة، فإنھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي ویجنب مخصص حسب نوع البضاعة الھا
  وعمرھا أو درجة تقادمھا على أساس أسعار البیع التاریخیة.

 

  إثبات اإلیرادات
لدیھا تعرض للمخاطر والمنافع تقوم المجموعة بتقویم ترتیبات اإلیرادات الخاصة بھا مقابل معاییر محددة، أي ما إذا كان 

  الھامة المرتبطة ببیع البضاعة أو تقدیم الخدمات، وذلك لتحدید ما إذا كانت تعمل كأصیل أو كوكیل.
عند تحدید األساس األنسب لعرض اإلیرادات أو تكالیف اإلیرادات، یتم مراجعة الشكل القانوني ومضمون االتفاقیة بین 

  تحدید دور كل طرف في المعاملة.المجموعة وشركائھا التجاریین ل
عندما یكون دور المجموعة في معاملة ما كأصیل، تتضمن اإلیرادات المبلغ المطلوب سداده للعمیل / الوكیل بعد استنزال 

  الخصومات التجاریة.
  

  التقدیرات واالفتراضات
ي  ایر  ١إن التقدیرات ف نفس  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١و  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١و ٢٠١٦ین دادھا ل م إع ي ت دیرات الت ع التق ق م تتف

ي  ات ف تعكس أي فروق ویات ل د التس ة السعودیة (بع ة العربی ي المملك ا ف ارف علیھ بیة المتع التواریخ وفقا للمعاییر المحاس
ة للتقری اییر الدولی ا للمع الغ وفق ذه المب ة لعرض ھ ل المجموع ن قب ر السیاسات المحاسبیة). تعكس التقدیرات المستخدمة م

ي ٢٠١٦ینایر  ١المالي، الشروط في   ٢٠١٦ دیسمبر ٣١، وھو تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، وكما ف
  .٢٠١٧دیسمبر  ٣١و 

ر  ر كبی ا أث ي لھ ر، والت اریخ التقری دیرات بت یة األخرى للتق إن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیس
  جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة، موضحة أدناه.یؤدي إلى تعدیل 

  

ة وائم المالی داد الق د إع ك،  قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس معاییر متاحة عن ع ذل دة. وم الموح
ي السوق أو الظروف الخارجة فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلیة قد  رات ف ة للتغی ر نتیج تتغی

  عن سیطرة المجموعة. تنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.
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- ٣٠  -  

  ( تتمة ) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة -٥
  االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

ي یحدث االنخفاض في القیمة عندما تزید القیمة  ترداد، والت ة لالس الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابل
الیف احتساب  ة ناقصا تك ة العادل تند القیم ة. تس ة الحالی تبعاد والقیم الیف االس ة ناقصا تك ة العادل ى للقیم ة األعل ل القیم تمث

ة أو االستبعاد إلى البیانات المتاحة من معامالت البیع الملزمة التي تتم و بة لموجودات مماثل ادل بالنس ل ع فقا لشروط تعام
  أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصا التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل.

ة  دفقات النقدی تقاق الت تم اش ك. ی ق ذل ا ینطب یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس نموذج التدفقات النقدیة المخصومة، حیثم
س الق نوات الخم ة للس ن المیزانی د أو م ة بع ا المجموع زم بھ م تلت ي ل ة الت ادة الھیكل طة إع ى أنش تمل عل ة وال تش ادم

ا. إن  تم اختبارھ ي ی ة الت درة للنقدی دة الم أنھا أن تحسن أداء موجودات الوح ن ش ي م االستثمارات الھامة في المستقبل والت
د ة الت تخدم لطریق دل الخصم المس یة لمع ر حساس دفقات القیمة القابلة لالسترداد ھي أكث ذلك الت ة المخصومة وك فقات النقدی

ھرة  لة بالش ر ص ي األكث دیرات ھ ذه التق تقراء. إن ھ راض االس تخدم ألغ و المس دل النم ة ومع تقبلیة المتوقع ة المس النقدی
  والموجودات غیر الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة التي تقوم المجموعة بإثباتھا.

  

  وجودات والمطلوبات، بما في ذلك الموجودات غیر الملموسةالقیمة العادلة للم
ر الملموسة ذات  ك الموجودات غی ي ذل ا ف یتطلب من اإلدارة إصدار أحكام ھامة بشأن تقدیر القیمة العادلة للموجودات بم

  میع أعمال.األعمار اإلنتاجیة المحددة وغیر المحددة والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المقتناة نتیجة لعملیة تج
  

  إلتزام منافع الموظفین
ویم منافع الموظفین والقیمة الحالیة اللتزامات إلتزام منافع الموظفین تحدد تكلفة  ة. یتضمن التق ویم اكتواری ات تق وفق عملی

ذه االفتراضات  تقبل. وتشتمل ھ ي المس ة ف االكتواري إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلی
ي  تقبلیة ف ادة المس ات والزی دالت الوفی ب، ومع بعلى تحدید معدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الروات  . ونظراالروات

رة  أثر بصورة كبی ددة یت افع المح زام المن إن الت ة األجل، ف ا طویل یة وطبیعتھ للطبیعة المعقدة للتقویم واالفتراضات األساس
  تتم مراجعة كافة االفتراضات سنویاً. بالتغیرات في ھذه االفتراضات.

ة عند تحدید معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعین االعتبار أسعار العموالت لسندات  العمالت المعنی الشركات المسجلة ب
تم أیضاً  ا ی ددة. كم وذلك على األقل بدرجة تصنیف (أأ)، مع استحقاقات استقرائیة تقابل المدة المتوقعة اللتزام المنافع المح

م  ذي ت ندات ال ل الس ن تحلی ى مراجعة جودة السندات المعنیة. ویتم استبعاد تلك السندات التي لھا ھوامش ائتمان عالیة م عل
  أساسھ تحدید معدل الخصم، وذلك على اعتبار أنھا ال تمثل سندات ذات جودة عالیة.

  ).١٨اإلیضاح رقم (التقاعد في  رواتبتم تقدیم تفاصیل إضافیة حول التزامات 
  

  قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
ن األسواق النشطة، عند عدم إمكانیة اشتقاق القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة في قا الي الموحدة م ئمة المركز الم

اذج  ذه النم دخالت ھ تم أخذ م ة المخصومة. ی یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام طرق تقویم متضمنة نموذج التدفقات النقدی
داء ن  من األسواق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن عندما یكون ذلك غیر ممكن، فإن األمر یتطلب إب درجة م

ان  یولة ومخاطر االئتم اطر الس األحكام لتحدید القیمة العادلة. تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخ
  والتقلبات. یمكن أن تؤثر التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل على القیمة العادلة لألدوات المالیة.

ن یتم، في األصل، قیاس العوض المحت تحواذ كجزء م اریخ االس ة بت ة العادل مل، الناتج عن عملیات تجمیع األعمال، بالقیم
ادة قیاسھ  تم إع ھ ی ة، فإن عملیة تجمیع األعمال. وفي الحاالت التي یفي بموجبھا العوض المحتمل بتعریف المطلوبات المالی

ة  د القیم ة المخصومة. تأخذ الحقا بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. یتم تحدی دفقات النقدی ى أساس الت ة عل العادل
  .االفتراضات األساسیة بعین االعتبار احتمالیة تحقق كل من أھداف األداء وعامل الخصم

  

  االلتزامات المحتملة
ي  ین ف و مب ة ) حول٢٦اإلیضاح (كما ھ وائم المالی ذه الق إن الموحدة ھ ة، ف ة  المجموع ة مختلف ات محتمل تتعرض اللتزام

ل  المجموعةخالل دورة األعمال العادیة. تقوم اإلدارة بتقویم حالة ھذه التعرضات بصورة منتظمة لتقویم احتمال قیام  بتحم
دة المطلوبات ذات الصلة. ومع ذلك، فإنھ ال یتم تجنیب المخصصات في القوائم المالیة ویم اإلدارة، إال الموح ى تق اء عل ، بن

  عند حدوث التزام حالي.
  

  األعمار اإلنتاجیة االقتصادیة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة
 سنةتقوم المجموعة بصورة دوریة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك / اإلطفاء للتأكد من أن طریقة و

  قع للمنافع االقتصادیة من ھذه الموجودات.االستھالك / اإلطفاء متوافقة مع النمط المتو
  
  



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة المالیةإیضاحات حول القوائم 

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣١  -  

 ، بالصافيممتلكات وآالت ومعدات -٦
  المجموع  األعمال تحت التنفیذ  العدد واألدوات أجھزة الحاسب اآلليالسیارات األثاث والتركیبات اآلالت والمعداتالمبانياألراضي

 رال سعود رال سعود رال سعود رال سعود رال سعود رال سعود سعودرال  رال سعود رال سعود التكلفة

  ١٬٤٦٣٬٥٩٣٬٢٥٥  ٣٥٬٧٠٧٬٥٦٧  ٧٢٢٬٦٠٦  ١٥٬٠٦٤٬٠٠٣  ١٤٬٩٩٠٬١٢٢  ٣٨٬٩٤٣٬٠٩٤  ٩٠٢٬٥٩٨٬٤٢٨ ٢٩٥٬١٥٦٬٦٢٨ ١٦٠٬٤١٠٬٨٠٧  ٢٠١٦ینایر ١في 
  ٦٠٬٠٥٣٬٣١٤  ٥٨٬٠٣٨٬٩٤٦  ٢٣٬٣٧٥  ٥٧٣٬٧٨٩  ٦٬٠٨٠  ١٤٩٬٤٢٤  ١٬١٦٢٬٩٧٥  ٩٨٬٧٢٥  -  إضافات

  )٨٬٩٨٨٬٢٣٩(  )٣٦٬٩٦٤(  -  )٩٨٬٧٥٩(  )١٩١٬٧٦٥(  )٥٩٬٩٠٢(  )٨٬٢٣٥٬٢٥٢(  )٣٦٥٬٥٩٧(  -  استبعادات
  -  )٨٠٬٠٦١٬٩٠٩(  -  ٩٥٤٬٧٦٩  ١٬٤٦٧٬٧٨٧  ٢٬٥٤١٬٣٩٨  ٦٦٬٧٤٩٬٤١٢  ٨٬٣٤٨٬٥٤٣  -  محول من االعمال تحت التنفیذ

  )١٩٬٩٢٥٬١٢٦(  )٢٬٥٦٥٬٣٦٥(  -  -  -  -  -  -  )١٧٬٣٥٩٬٧٦١(  محول إلى االستثمارات العقاریة
  ١٬٩٤٤٬٤٢٦  -  -  -  -  -  ١٬٩٤٤٬٤٢٦  -   -  في قیمة الممتلكات واالالت و المعدات انخفاضخسائر عكس 

  )٣٠٥٬٠٩٢(  )١٧٬٨٣٨(  -  )٦٬٤١٠(  )٣٬٢٥٨(  )١١٬٣٩١(  )١٧٠٬٥٠٥(  )٥٨٬٢٣١(  )٣٧٬٤٥٩(  تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
  ١٬٤٩٦٬٣٧٢٬٥٣٨  ١١٬٠٦٤٬٤٣٧  ٧٤٥٬٩٨١  ١٦٬٤٨٧٬٣٩٢  ١٦٬٢٦٨٬٩٦٦  ٤١٬٥٦٢٬٦٢٣  ٩٦٤٬٠٤٩٬٤٨٤  ٣٠٣٬١٨٠٬٠٦٨  ١٤٣٬٠١٣٬٥٨٧  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 

 ٥٢٬٥٣٧٬٧٣٠ ٥٠٬٧٠٢٬٨٨٥ - ١٬٣٧٧٬٤٠٤١١٧٬٢٢٠٢٥٨٬٤٨٠٨١٬٧٤١- -  إضافات
 )١٩٬١١٦٬٥٩٧( - - )٣١٬٦٢٥()٥٢٬١٠٨()١٧٨٬٢٧٦()١٨٬٨٥٤٬٥٨٨(--  استبعادات

 - )٣٨٬٨١٥٬٤٩٦( - ٢٨٬٩٣٩٬٩٤٠٥٬٣٣٩٬٢١٦١٬١٤٦٬٣١٤٥١٢٬٧٠٥ ٢٬٨٧٧٬٣٢١-  من االعمال تحت التنفیذ محول
 ٣٠٠٬٠٠٠ - ----- ٣٠٠٬٠٠٠- من االستثمارات العقاریة محول
 )٧٦٬٥٢٧( )٧٦٬٥٢٧( - - - - -  -  -  الموجودات غیر الملموسة الى محول

 )٨٣٬١٨٤(  ٧٧٦ - )٩٤١( )٩١٣( )٢٬٤٤٤( )٥٣٬٧٣٥( )١٦٬٠٤٢( )٩٬٨٨٥( تسویات ترجمة عمالت أجنبیة

 ١٬٥٢٩٬٩٣٣٬٩٦٠ ٢٢٬٨٧٦٬٠٧٥ ٧٤٥٬٩٨١ ١٧٬٠٤٩٬٢٧٢ ١٧٬٦٢٠٬٧٣٩ ٤٦٬٨٣٨٬٣٣٩ ٩٧٥٬٤٥٨٬٥٠٥ ٣٠٦٬٣٤١٬٣٤٧ ١٤٣٬٠٠٣٬٧٠٢  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 

     االستھالك واالنخفاض في القیمةمجمع 
  ٤٤٨٬٣٩١٬٣٠٢  -  ٦٨١٬٧٩٠  ٩٬٨٨١٬٠٥٤  ١٠٬٦٤١٬٩٢٥  ٢٤٬٨٦١٬٠٥٠  ٣٥٤٬٢١٤٬٩٧٠ ٤٨٬١١٠٬٥١٣ -  ٢٠١٦ینایر  ١في 

  ٧٧٬٠٠٦٬٦٢١  -  ٢١٬٠٨٦  ٦٣١٬٤٨٨  ٢٬٠٧٦٬٥١٠  ٤٬٠٩٣٬٥٠٧  ٥٧٬٩١٦٬٣٠٣  ١٢٬٢٦٧٬٧٢٧  -  االستھالك المحمل للسنة
  )٥٬٦٢٠٬٦٩٩(  -  -  )٥٢٬٢٠٨(  )١٦٦٬٢٣٨(  )٥٠٬٨٥١(  )٤٬٩٨٥٬٨٠٥(  )٣٦٥٬٥٩٧(  -  استبعادات

  )١٢٬٢٤٥(  - -  -  -  -  -  )١٢٬٢٤٥(  -  االستثمارات العقاریةمحول إلى 
  ٥٩٦٬٢٨٢  -  -  -  -  -  ٥٩٦٬٢٨٢  -  -  في قیمة الممتلكات واالالت و المعدات انخفاضخسائر عكس 

  )٧٨٬٤١٠(  -  -  )٤٬٥٤٢(  )٧٢٦(  )٧٬١٩٥(  )٥٩٬٠٧١(  )٦٬٨٧٦(  -  تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
  ٥٢٠٬٢٨٢٬٨٥١  -  ٧٠٢٬٨٧٦  ١٠٬٤٥٥٬٧٩٢  ١٢٬٥٥١٬٤٧١  ٢٨٬٨٩٦٬٥١١  ٤٠٧٬٦٨٢٬٦٧٩  ٥٩٬٩٩٣٬٥٢٢  -  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 

  ٧٧٬٢١٣٬٥٨٨  -  ٢١٬٠٦٦ ١٬٦٢٤٬٢٤٠١٬٩١٤٬٠٨٠ ٤٬٠٤٨٬٧١٩ ٥٨٬٧٧٦٬٣٥١  ١٠٬٨٢٩٬١٣٢ -  سنةاالستھالك المحمل لل
  )١٥٬١٣٨٬٧٥٨(  -  -  )٢٤٬٦٣٧( )٥١٬٧٠٤( )١٤٤٬٢٦٤( )١٤٬٩١٨٬١٥٣( - -  استبعادات 
  ٥٢٨  -  ---- - ٥٢٨ -  االستثمارات العقاریةمحول من 

  ١٠٬١٦٧٬٣٠٣  -  - - - - ١٠٬١٦٧٬٣٠٣ - - في قیمة الممتلكات واالالت و المعداتانخفاضخسائر 
  )٢٤٬٣٧٨(  -  -  )٣٬١٠٨(  )٥٠٣(  )١٬٧٢٠(  )١٦٬٥٧٠(  )٢٬٤٧٧(  -  تسویات ترجمة عمالت أجنبیة

  ٥٩٢٬٥٠١٬١٣٤  -  ٧٢٣٬٩٤٢  ١٢٬٣٤٢٬١٢٧  ١٤٬١٢٣٬٥٠٤  ٣٢٬٧٩٩٬٢٤٦  ٤٦١٬٦٩١٬٦١٠  ٧٠٬٨٢٠٬٧٠٥  -  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 

            صافي القیمة الدفتریة
  ٩٣٧٬٤٣٢٬٨٢٦  ٢٢٬٨٧٦٬٠٧٥  ٢٢٬٠٣٩  ٤٬٧٠٧٬١٤٥  ٣٬٤٩٧٬٢٣٥  ١٤٬٠٣٩٬٠٩٣  ٥١٣٬٧٦٦٬٨٩٥ ٢٣٥٬٥٢٠٬٦٤٢ ١٤٣٬٠٠٣٬٧٠٢ ٢٠١٧دیسمبر٣١في 

  ٩٧٦٬٠٨٩٬٦٨٧  ١١٬٠٦٤٬٤٣٧  ٤٣٬١٠٥  ٦٬٠٣١٬٦٠٠  ٣٬٧١٧٬٤٩٥  ١٢٬٦٦٦٬١١٢  ٥٥٦٬٣٦٦٬٨٠٥  ٢٤٣٬١٨٦٬٥٤٦  ١٤٣٬٠١٣٬٥٨٧  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 

  ١٬٠١٥٬٢٠١٬٩٥٣  ٣٥٬٧٠٧٬٥٦٧  ٤٠٬٨١٦  ٥٬١٨٢٬٩٤٩  ٤٬٣٤٨٬١٩٧  ١٤٬٠٨٢٬٠٤٤  ٥٤٨٬٣٨٣٬٤٥٨  ٢٤٧٬٠٤٦٬١١٥  ١٦٠٬٤١٠٬٨٠٧  ٢٠١٦ینایر  ١في 
 



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣٢  -  

  )تتمة( – ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي   -٦
  ملیون لایر  ١٠بقیمة  في قیمة موجودات غیر متداولة قامت المجموعة بإثبات قیمة انخفاض ٢٠١٧عام خالل

في قیمة موجودات غیر متداولة تم تسجیلھ في سنوات سابقة  االنخفاضبعكس  ٢٠١٦ كما قامت خالل عام. سعودي
  نتیجة لزیادة القیمة القابلة لالسترداد عن القیمة الدفتریة.

  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ ملیون لایر سعودي في ٢٦٦تم رھن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات البالغ قیمتھا الدفتریة 
لایر سعودي) مقابل قروض طویلة  ٣٤١٬٨: ٢٠١٦ینایر  ١ملیون لایر سعودي، و  ٣٣٦٬٧: ٢٠١٦دیسمبر  ٣١(

  األجل. 

  الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى -، بالصافي ملموسةموجودات غیر  -٧
  تتكون الموجودات غیر الملموسة من اآلتي:

  المجموع   برامج الحاسب   الشھرة  
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  

          التكلفة:
  ٤٠٢٬٧٢١٬٣٢٧   ١٢٬٤٩٠٬٨٩١   ٣٩٠٬٢٣٠٬٤٣٦  ٢٠١٦ینایر  ١في 

  ٤٧١٬٨٥١   ٤٧١٬٨٥١   -  إضافات
  ٤٠٣٬١٩٣٬١٧٨   ١٢٬٩٦٢٬٧٤٢   ٣٩٠٬٢٣٠٬٤٣٦  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 

  ٧٦٬٥٢٧   ٧٦٬٥٢٧   - ن ممتلكات وآالت ومعداتمحول م
  )٧٩٥(   )٧٩٥(   -  تسویات ترجمة عمالت أجنبیة

  ٤٠٣٬٢٦٨٬٩١٠   ١٣٬٠٣٨٬٤٧٤   ٣٩٠٬٢٣٠٬٤٣٦  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 
            

          :واالنخفاض في القیمة اإلطفاءمجمع 
  ٥٬٩٢٠٬٠٢٧   ٥٬٩٢٠٬٠٢٧   -  ٢٠١٦ینایر  ١في 

  ٢٬٢٣١٬٥٥٧   ٢٬٢٣١٬٥٥٧   -  إطفاءات محملة للسنة
  ٨٬١٥١٬٥٨٤   ٨٬١٥١٬٥٨٤   -  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 

  ٢٠٬٣٠٦٬٠٠٠   -   ٢٠٬٣٠٦٬٠٠٠  الشھرةقیمة في  انخفاضخسائر 
  ٢٬٢٧٦٬٠٥٥   ٢٬٢٧٦٬٠٥٥   -  سنةإطفاءات محملة لل

  ١٠٢٬٧٣٤   ١٠٢٬٧٣٤   -  تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
  ٣٠٬٨٣٦٬٣٧٣   ١٠٬٥٣٠٬٣٧٣   ٢٠٬٣٠٦٬٠٠٠  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 

           

          صافي القیمة الدفتریة:
  ٣٧٢٬٤٣٢٬٥٣٧   ٢٬٥٠٨٬١٠١   ٣٦٩٬٩٢٤٬٤٣٦  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 
  ٣٩٥٬٠٤١٬٥٩٤   ٤٬٨١١٬١٥٨   ٣٩٠٬٢٣٠٬٤٣٦  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 
  ٣٩٦٬٨٠١٬٣٠٠   ٦٬٥٧٠٬٨٦٤   ٣٩٠٬٢٣٠٬٤٣٦  ٢٠١٦ینایر  ١في 

            

  
  

  ل الشھرة الموضحة أعاله:یفیما یلي تفاص – الشھرة
  لایر سعودي

  ٢٠١٦ینایر ١   ٢٠١٦دیسمبر ٣١  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١
  ٣٨٠٬٠١٣٬٥٥١  ٣٨٠٬٠١٣٬٥٥١ ٣٥٩٬٧٠٧٬٥٥١ مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة (*)

  ١٠٬٢١٦٬٨٨٥  ١٠٬٢١٦٬٨٨٥ ١٠٬٢١٦٬٨٨٥  شركة مطابع ھال 
 ٣٩٠٬٢٣٠٬٤٣٦  ٣٩٠٬٢٣٠٬٤٣٦ ٣٦٩٬٩٢٤٬٤٣٦  

  

  
   



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣٣  -  

  

 ( تتمة ) الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى - ، بالصافيملموسةموجودات غیر  -٧
من الحصص في شركة مصنع  ٪١٠٠باالستحواذ على  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١(*) قامت المجموعة خالل السنة المنتھیة في 

اإلمارات الوطني للصناعـات البالستیكیة ذ.م.م. ("مصنع اإلمارات")، شركة ذات مسؤولیة محدودة، مؤسسة في إمارة 
ملیون ریـال سعودي تقریباً، بما في ذلك عوضاً  ٦٤٢قدره  الشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، مقابل صافي عوض

ملیون ریـال سعودي تقریباً یتم سداده ألحد المالكین السابقین. وقد اتفق جمیع األطراف بموجب  ١٧٢مؤجالً مقدَّراً بمبلغ 
 ٢٠١٢یولیو  ١بتاریخ  نالمساھمیباتفاقیة شراء وبیع الحصص ("االتفاقیة") على نقل كافة الحقوق وااللتزامات المرتبطة 

باعتباره تاریخ انتقال السیطرة الفعلیة للشركة ("تاریخ االستحواذ"). وقد نتج عن عملیة االستحواذ ھذه شھرة قدرھا 
ً والتي تمثل الزیادة في العوض المدفوع عن القیمة العادلة لصافي الموجودات  ٣٥٣٬٨ ملیون ریـال سعودي تقریبا

  ملیون ریـال سعودي تقریباً.  ٢٨٨٬٢االستحواذ والبالغة المستحوذ علیھا بتاریخ 
یعمل مصنع اإلمارات في تصنیع وتوزیع منتجات التغلیف والمنتجات البالستیكیة ولدیھ عدّة شركات تابعة في اإلمارات 

لمصنع اإلمارات  الموحدة العربیة المتحدة وثالث شركات تابعة في المملكة العربیة السعودیة. تم توحید القوائم المالیة
  .٢٠١٢یولیو  ١اعتباراً من 

بإعادة ھیكلة قطاع التغلیف وذلك بدمج شركة عبر المستقبل للتغلیف الصناعي  ٢٠١٤یولیو  ١كما قامت المجموعة في 
وشركة التغلیف المرن بمصنع االمارات الوطني للصناعات البالستیكیة لیصبح في ذلك التاریخ مجموع الشھرة لمصنع 

 ملیون لایر سعودي بعد اضافة الشھرة الخاصة بتلك الشركتین. ٣٨٠الوطني  االمارات
  

  اختبار االنخفاض في الشھرة
لقد تبین لإلدارة بأن ومالیة.  سنة كل نھایةفي في قیمتھا  انخفاضوجود عدم تقوم اإلدارة بإجراء اختبار للشھرة للتأكد من 

مخصص  تجنیبوعلیھ تم  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في  كمامن قیمتھا القابلة لالسترداد  أكثرالقیمة الدفتریة للشھرة كانت 
. تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات ملیون لایر سعودي ٢٠٬٣ بمبلغفي قیمة الشھرة  انخفاض

المستخدمة في حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة لخمس سنوات المبنیة على الموازنة المالیة المعتمدة من 
وشركة مطابع ھال  الوطني للصناعات البالستیكیة  وقد تم تطبیق معدل النمو التقدیري لشركة مصنع اإلماراتاإلدارة، 

  على التوالي، على التدفقات النقدیة التي تزید عن مدة الموازنة المالیة. %٤٬٢و  %٤٬١البالغ 
  

ترى اإلدارة بأن معدالت النمو التقدیریة ال تزید عن متوسط معدالت النمو للمدى طویل األجل المتعلق باألنشطة التي 
  تزاولھا الشركات.

  

  اسیة المستخدمة في حساب القیمة الحالیة:فیما یلي االفتراضات األس
  

 

شركة مصنع
  اإلمارات

٪ 

  شركة
  مطابع ھال

٪  
  ١٠٬٩ ١٠٬٢  معدل الخصم

  ٢٣٬١ ٢٤  إجمالي الھامش المقدر
  ٤٬٢ ٤٬١ متوسط معدل النمو السنوي للمبیعات

  ٢٬٥ ٢٬٥  معدل النمو النھائي 
  

  

  الحساسیة تجاه التغیرات في االفتراضات
بمراجعة القیمة الحالیة الخاصة بالشركات التابعة، سیؤدي أي تغیر عكسي في االفتراضات األساسیة إلى فیما یتعلق 

وجود خسارة انخفاض في القیمة. تعتبر معدالت النمو النھائیة ومعدالت الخصم المستخدمة بمثابة االفتراضات األساسیة 
  ى وجود انخفاض في القیمة.في الحاالت التي یمكن أن تؤدي فیھا التغیرات المحتملة إل

  
    



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣٤  -  

  

  ، بالصافيعقاریةستثمارات إ -٨
تتكون االستثمارات العقاریة الخاصة بالمجموعة من عقارین تجاریین في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة 

  المتحدة.
  بحركة االستثمارات العقاریة: ملخصفیما یلي 

  اإلجمالي   مباني  أراضي 
  لایر سعودي   سعودي لایر  لایر سعودي 

           التكلفة:
  ٨٬٧٠٥٬١٢٤    ٨٬٧٠٥٬١٢٤   -  ٢٠١٦ینایر ١في

  ١٧٬٣٥٩٬٧٦١    -   ١٧٬٣٥٩٬٧٦١ محول من الممتلكات واآلالت والمعدات (*)
  ٢٬٥٦٥٬٣٦٥    ١٬٠٠٣٬٠٢٤   ١٬٥٦٢٬٣٤١  إضافات

  )٣٬٠٧٠(    )٣٬٠٧٠(   - تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
  ٢٨٬٦٢٧٬١٨٠    ٩٬٧٠٥٬٠٧٨   ١٨٬٩٢٢٬١٠٢ ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في

 )٣٠٠٬٠٠٠(  )٣٠٠٬٠٠٠(  - محول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
 )١٬٥٣٥(   )١٬٥٣٥(  - تسویات ترجمة عمالت أجنبیة

 ٢٨٬٣٢٥٬٦٤٥    ٩٬٤٠٣٬٥٤٣   ١٨٬٩٢٢٬١٠٢ ٢٠١٧  دیسمبر ٣١في

           االستھالك:مجمع
  -    -   -  ٢٠١٦ینایر ١في

  ٣٥٠٬٠٠٠    ٣٥٠٬٠٠٠   - للسنةاالستھالك المحمل 
  ١٢٬٢٤٥    ١٢٬٢٤٥   - محول من الممتلكات واآلالت والمعدات (*)

  ٣٦٢٬٢٤٥    ٣٦٢٬٢٤٥   - ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في
  ١٬٣٨٢٬١٤٨    ١٬٣٨٢٬١٤٨   - سنةاالستھالك المحمل لل

  )٥٢٨(    )٥٢٨(    -  محول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
 ٢٦٬٧٣٥   ٢٦٬٧٣٥   - تسویات ترجمة عمالت أجنبیة

  ١٬٧٧٠٬٦٠٠    ١٬٧٧٠٬٦٠٠   - ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في

           صافي القیمة الدفتریة:
  ٢٦٬٥٥٥٬٠٤٥    ٧٬٦٣٢٬٩٤٣   ١٨٬٩٢٢٬١٠٢ ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في
  ٢٨٬٢٦٤٬٩٣٥    ٩٬٣٤٢٬٨٣٣   ١٨٬٩٢٢٬١٠٢  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في
  ٨٬٧٠٥٬١٢٤    ٨٬٧٠٥٬١٢٤   -  ٢٠١٦ینایر ١في
  

قیمة أرض ومباني مملوكة لشركة المدینة المنورة  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١المحول خالل السنة المنتھیة في یمثل المبلغ (*) 
للطباعة والنشر "شركة تابعة"، تم تحویلھا من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى االستثمارات العقاریة، وذلك نظراً للتغیر 

  ).٦(إیضاح  أجیر.في الغرض منھا حیث أن األرض محتفظ بھا حالیاً لغرض الت
  فیما یلي مقارنة للقیمة الدفتریة والقیمة العادلة لإلستثمارات العقاریة الخاصة بالمجموعة:

  ٢٠١٦ینایر  ١  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  
     

  

 القیمة الدفتریة
  لایر سعودي

 القیمة العادلة
  لایر سعودي

 القیمة الدفتریة
  لایر سعودي

  القیمة العادلة
  لایر سعودي

 القیمة الدفتریة
  لایر سعودي

  القیمة العادلة
  لایر سعودي

استثمارات 
١٦٬٤٩٦٬٢٩٠  ٢٨٬٢٦٤٬٩٣٥٥١٬١٤٠٬٤٧٢٨٬٧٠٥٬١٢٤ ٣٨٬٠٥٥٬٠٧٨ ٢٦٬٥٥٥٬٠٤٥  عقاریة

١٦٬٤٩٦٬٢٩٠  ٢٨٬٢٦٤٬٩٣٥٥١٬١٤٠٬٤٧٢٨٬٧٠٥٬١٢٤ ٣٨٬٠٥٥٬٠٧٨ ٢٦٬٥٥٥٬٠٤٥  اإلجمالي
  
تم تصنیفھا ضمن وفي المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة  موجودة ھذه اإلستثمارات العقاریة إن

  .)٣٠یضاح (ا المستوى الثالث من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة
    



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣٥  -  

  

  ، بالصافيمخزون -٩
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ 

  ١٧٢٬٥٧٢٬٢٤٨    ١٤٢٬١١٢٬١٤٣    ١٣٢٬٠١٥٬١٤٨  مواد خام
  ٤٧٬٥٣٦٬٣٧٦    ٥٣٬٢٧٨٬٧٩٩    ٣٩٬٦٤٧٬٦٢٣  بضاعة قید التصنیع وبضاعة تامة الصنع

  ١٩٬٥٣٥٬٩٧٧    ١٩٬٧٠٣٬٢٥٤    ٢١٬٤٤٤٬٠٣٨  لوازم ومستھلكات 
  ٣٬٢٤٣٬٥١٣    ٤٬٤٥٥٬٨٦٤    ٢٬٩٢٤٬٤٩٦  بضاعة في الطریق

  ٢٤٢٬٨٨٨٬١١٤    ٢١٩٬٥٥٠٬٠٦٠    ١٩٦٬٠٣١٬٣٠٥  
  )١٩٬٥٩٣٬٦٤٢(    )١٨٬٥٥٥٬٥٩٥(    )٢٠٬٠٥٩٬٩٥١(  مخصص بضاعة بطیئة الحركة

  ٢٢٣٬٢٩٤٬٤٧٢    ٢٠٠٬٩٩٤٬٤٦٥    ١٧٥٬٩٧١٬٣٥٤  
  

  حركة مخصص البضاعة بطیئة الحركة كما یلي: تكان
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ 

  ١٦٬٥٨٥٬١٠٣    ١٩٬٥٩٣٬٦٤٢    ١٨٬٥٥٥٬٥٩٥  السنة بدایةفي 
  ٧٬٣٤٤٬٦٣٧    ١٬٧٢٤٬٣٧٠    ٢٬٥٧٦٬٨١٣  السنة  مخصص خالل

  )٤٬٣٣٦٬٠٩٨(    )٢٬٧٦٢٬٤١٧(   )١٬٠٧٢٬٤٥٧(  خالل السنةمخصص عكس قید 
  ١٩٬٥٩٣٬٦٤٢    ١٨٬٥٥٥٬٥٩٥    ٢٠٬٠٥٩٬٩٥١  في نھایة السنة

 

  ، بالصافيمدینون تجاریون - ١٠
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ 

  ٣٦١٬٩٠١٬٥٣٣    ٣٣٥٬٥٠٦٬١٣٣    ٣٥٥٬٤٨٤٬٤٥٧ مدینون تجاریون
  )٤١٬١٤٥٬٠٨٩(   )٥٧٬٩٣٦٬٢١٠(    )٥٨٬٧٩٦٬١٥٤(  مشكوك في تحصیلھا دیونص مخص(ینزل) 

  ٣٢٠٬٧٥٦٬٤٤٤    ٢٧٧٬٥٦٩٬٩٢٣    ٢٩٦٬٦٨٨٬٣٠٣  
  

  كما یلي: الدیون المشكوك في تحصیلھاحركة مخصص  تكان
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ 

  ٣١٬٦٥٢٬٩٩٨    ٤١٬١٤٥٬٠٨٩   ٥٧٬٩٣٦٬٢١٠  السنة بدایةفي 
  ٩٬٧١٥٬٣٦٣    ١٧٬٠٢٠٬٤٠٣   ١٬٣٨٧٬٥٩٩  السنة  مخصص خالل

  )٢٢٣٬٢٧٢(    )٢٢٩٬٢٨٢(  )٥٢٧٬٦٥٥(  خالل السنةمخصص عكس قید 
  ٤١٬١٤٥٬٠٨٩    ٥٧٬٩٣٦٬٢١٠   ٥٨٬٧٩٦٬١٥٤  في نھایة السنة

  

   ىأخر أرصدة مدینةمصاریف مدفوعة مقدما و  - ١١
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  

  ٩٬٨٥١٬٦٢٦    ١٨٬١١١٬٨٩١    ١٨٬٤٩٥٬٥٣٣ مصاریف مدفوعة مقدما
  ١٣٬١٤٩٬٧٤٣    ٨٬٢٤٥٬٠٠٦    ١٠٬٠٨١٬٢٢٤  دفعات مقدمة الى موردین

  ٥٬٧٩٤٬٦١٥    ٧٬١١٣٬٤٨٦    ٦٬٣٧٩٬٠٠٩  تردةتأمینات مس
  ٥٬٨٢٦٬٠٩٦    ٥٬٧١٨٬٨٧٢    ٢٬٨٢٤٬٩٢٣  ذمم موظفین

  ٢٬٧٧٤٬٣٩١    ١٬٩٨٢٬٢٤٣    ١٬٣٠٧٬٢٤٠  نفقات مالیة مدفوعة مقدما
  ٢٬٧٣٥٬٦٠٨    ٨٦٧٬٤٢٤    ٢٬١٣١٬٤٥٤  أخرى

  ٤٠٬١٣٢٬٠٧٩    ٤٢٬٠٣٨٬٩٢٢    ٤١٬٢١٩٬٣٨٣  
  

   



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣٦  -  

 األرصدة والمعامالت مع الجھات ذات العالقة - ١٢
المجموعة بشكل رئیسي مع المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق (الشركة القابضة) وشركاتھا السنة، تعاملت  خالل

التابعة والزمیلة. تمت ھذه المعامالت خالل دورة األعمال العادیة واعتمدت شروط ھذه المعامالت من قبل مجلس 
  اإلدارة.

  ذات العالقة خالل السنة: جھاتالیوضح الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي تم إجراؤھا مع 
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٧دیسمبر ٣١

المبیعات إلى 
ذات  الجھات

  العالقة

المبالغ
المدفوعة نیابةً 

 الجھاتعن 
    ذات العالقة

إیرادات 
اإلیجارات مع 

ذات  الجھات
    العالقة

المبالغ المستحقة 
ذات  جھاتمن 

  العالقة
  ٧٬٤٩٥٬٤٠٨    - - ٥٬٤٧٥٬٤٨٥  الشركة السعودیة للنشر المتخصص

  ١٧٬٢٣٨٬٠٨٨    - - ٤١٬٨١٣٬٠٣٩  الشركة السعودیة لألبحاث والنشر
  ٦٦٤٬١٢٣    - - ١٬٠٤٥  الشركة السعودیة للتوزیع

  ٧٩٬٣٥٦    - - ٩١٬٧١٦  القابضة) المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق (الشركة
  ٤٠١٬٧٠٩    - - ٣٥٢٬٢١٤  الشركة الخلیجیة لإلعالن والعالقات العامة
  ١٨٦٬٧١٦    - - ١٠٥٬٤٣٥  شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزیع

  ١١٨٬٠٠٠    - - -  الشركة السعودیة لألعمال التجاریة
  ٢٦٬١٨٣٬٤٠٠    - - ٤٧٬٨٣٨٬٩٣٤  

            ٢٠١٦دیسمبر ٣١
  ٤٬٣١١٬١٣٣    -  -  ٥٬٨٠١٬٢٦٣  الشركة السعودیة للنشر المتخصص

  ٣٧٬٥٦٩٬١٦٩    -  -  ٥٣٬٤٠٧٬٩٨٥  السعودیة لألبحاث والنشرالشركة 
  ٣٩٩٬٦٨١    ١٥٤٬٧٥٠    -  ٦٠٠  الشركة السعودیة للتوزیع

  ٤٢٦٬١٠٦    -  -  ٢٠١٬٦٢٥  المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق (الشركة القابضة)
  ٧٣٠٬٤٤٥    -  -  ٤٦٩٬٧٨٩  الشركة الخلیجیة لإلعالن والعالقات العامة

  ٨١٬٢٨١    -    ٨١٬٢٨١    -  اإلمارات للطباعة والنشر والتوزیعشركة 
  ٣٠٬٠٠٠    -    ٣٠٬٠٠٠    -  الشركة السعودیة لألعمال التجاریة

  ٤٣٬٥٤٧٬٨١٥    ١٥٤٬٧٥٠    ١١١٬٢٨١    ٥٩٬٨٨١٬٢٦٢  
                ٢٠١٦ینایر١

  ١٬٦٨٤٬٨٤٦    -  -  ٥٬٦٩٧٬٥٥٣  الشركة السعودیة للنشر المتخصص
  ٢١٬١٦١٬١٨٢    ١٢٬٥٠٠    -  ٦١٬٦٤٠٬٧٠٨  والنشرالشركة السعودیة لألبحاث 
  ٨٣٬٠٢٤    ١٦٠٬٠٠٠    -  ١٣٬٥٠٠  الشركة السعودیة للتوزیع

  ١٦٤٬٤٨١    -  -  ٤٩٦٬٤٠٣  المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق (الشركة القابضة)
  ٥٦٠٬٦٥٦    -  -  ٦٩٦٬٥٨٤  الشركة الخلیجیة لإلعالن والعالقات العامة

  ٤٠٬٤٤٥    -    ٤٠٬٤٤٥    -  والنشر والتوزیع شركة اإلمارات للطباعة
  ٢٣٬٦٩٤٬٦٣٤    ١٧٢٬٥٠٠    ٤٠٬٤٤٥    ٦٨٬٥٤٤٬٧٤٨  

  

 

  باللایر السعودي 
  ٢٠١٦ینایر  ١  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ 

           ذات العالقة:  الجھاتالمعامالت مع  )أ
  ٦٨٬٥٤٤٬٧٤٨    ٥٩٬٨٨١٬٢٦٢    ٤٧٬٨٣٨٬٩٣٤  مبیعات

  ١٧٢٬٥٠٠    ١٥٤٬٧٥٠    -  إیراد اإلیجارات
  ٤٠٬٤٤٥    ١١١٬٢٨١    -  مبالغ مدفوعة باإلنابة

            المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة: )ب
  ١٬٦٨٢٬٠٠٠    ١٬٣٩٩٬٠٠٠    ١٬٧٨١٬١٧١  مصاریف وبدالت مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
  ١٨٬٦١٢٬٠٢١    ١٦٬٩٠١٬١٠٣    ٩٬٥٩٩٬٩٣٢  تعویضات كبار موظفي اإلدارة في المجموعة (*)

  

  (*) فیما یلي بیان بتعویضات كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة:
  باللایر السعودي 

  ٢٠١٦ینایر  ١  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ 
  ١٧٬٤٩٤٬٤٣٨    ١٦٬٢٢٧٬١٤٦    ٨٬٧٧٩٬٥٤٤  منافع موظفین قصیرة األجل

  ١٬١١٧٬٥٨٣    ٦٧٣٬٩٥٧    ٨٢٠٬٣٨٨  منافع طویلة األجل

  ١٨٬٦١٢٬٠٢١    ١٦٬٩٠١٬١٠٣    ٩٬٥٩٩٬٩٣٢  إلى كبار موظفي اإلدارةإجمالي التعویضات المدفوعة 
  

والمتعلقة  الموحدة إعداد القوائم المالیة سنةالمبالغ المثبتة كمصروف خالل  أعاله تمثل المبالغ المفصح عنھا في الجدول
     بكبار موظفي اإلدارة.



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣٧  -  

 

  وما في حكمھنقد  - ١٣
  باللایر السعودي  

 
  ٢٠١٦ینایر  ١   ٢٠١٦ دیسمبر ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١

  ٨٩٧٬٠٧٦    ٢٤٣٬٢٩٠    ٢٨٣٬١٤٦  نقد في الصندوق
  ٩٩٬٦٠٠٬٨١٤    ٧٧٬٧٨٦٬٤٣٣    ٧٩٬٨٣٠٬٦٢٥  حسابات جاریة  -أرصدة لدى البنوك 
  ١٨٬٧٩٧٬٠٨٩    ٢٣٬٠٢٥٬٥٤٥    ٢٦٬٦٣٥٬٤١٣  حسابات مقیدة (*) -أرصدة لدى البنوك 
  ٣٥٬٧٦٩٬٨٨٥    -    -  ودیعة قصیرة األجل (**) –أرصدة لدى البنوك 

  ١٥٥٬٠٦٤٬٨٦٤    ١٠١٬٠٥٥٬٢٦٨    ١٠٦٬٧٤٩٬١٨٤  
  

  من االتي : ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یتكون إجمالي األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
  باللایر السعودي  

 
  ٢٠١٦ینایر  ١   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١

  ١٥٥٬٠٦٤٬٨٦٤    ١٠١٬٠٥٥٬٢٦٨    ١٠٦٬٧٤٩٬١٨٤  وما في حكمھ إجمالي النقد
  )١٨٬٧٩٧٬٠٨٩(    )٢٣٬٠٢٥٬٥٤٥(   )٢٦٬٦٣٥٬٤١٣(  ناقصا: الحسابات المقیدة (*)

  ١٣٦٬٢٦٧٬٧٧٥    ٧٨٬٠٢٩٬٧٢٣   ٨٠٬١١٣٬٧٧١  
  

  .تم الحصول علیھ تمثل الحسابات البنكیة المقیدة ودیعة لقاء قرض مشترك(*) 
  استحقاق أصلیة أقل من ثالثة أشھر وتحقق عمولة وفقاً لألسعار التجاریة السائدة.  سنةإن الودیعة قصیرة األجل لھا (**) 

  

  رأس المال - ١٤
: ٢٠١٦دیسمبر  ٣١( ،٢٠١٧ دیسمبر ٣١كما في  ملیون لایر سعودي ٦٠٠ والمدفوع بالكامل المجموعةمال  یبلغ رأس

دیسمبر  ٣١ملیون سھم ( ٦٠ملیون لایر سعودي) ویتكون من  ٦٠٠: ٢٠١٦ینایر  ١ملیون لایر سعودي، و  ٦٠٠
  لایر سعودي.  ١٠ملیون سھم) قیمة كل سھم  ٦٠: ٢٠١٦ینایر  ١ملیون سھم، و  ٦٠: ٢٠١٦

  

  االحتیاطي النظامي - ١٥
من  %١٠بتكوین احتیاطي نظامي بنسبة  الشركةیة السعودیة، تقوم تماشیا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العرب

  من رأس المال. %٣٠صافي الربح حتى یبلغ ھذا االحتیاطي 
 

  االحتیاطي االتفاقي - ١٦
 ٪٢٠طبقاً للنظام األساسي للشركة، یجوز للجمعیة العامة، بناًء على توصیة من مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة ال تتجاوز 

تكوین احتیاطي اتفاقي لیتم استخدامھ في أغراض معینة. وافقت الجمعیة العامة للمساھمین في اجتماعھا من صافي الدخل ل
 ٪٢٠) على تجنیب احتیاطي اتفاقي بنسبة ٢٠٠٩مارس  ٢٤ھـ (الموافق ١٤٣٠ربیع االول  ٢٧السنوي المنعقد بتاریخ 
  .٢٠٠٨من صافي الدخل لعام 

  

 التسھیالت البنكیة والقروض  - ١٧
لدى المجموعة اتفاقیات تسھیالت بنكیة مع عدَّة بنوك محلیة وأجنبیة على شكل قروض وتمویل مرابحة واعتمادات 

ً تشتمل القرض الموضح  ١٬١٢٨مستندیة وخطابات ضمان بمبلغ إجمالي   ٣١كما في  أدناهملیون لایر سعودي تقریبا
ملیون لایر سعودي). بلغ  ٢٬٠٣٦: ٢٠١٦ینایر  ١لایر سعودي وكما في  ١٬٢٩٨: ٢٠١٦دیسمبر  ٣١( ٢٠١٧دیسمبر 

ً كما في  ٩٠٩٫٧الرصید المستخدم من القروض وتمویل المرابحة   ٣١( ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي تقریبا
ملیون لایر سعودي). إن الغرض من  ١٬٠٠٧٬٦: ٢٠١٦ینایر  ١ملیون لایر سعودي، وكما في  ٩٢٠٬٦: ٢٠١٦دیسمبر 

تمویل رأس المال العامل واالستثمارات وتمویل استیراد المواد الخام والمعدات المتعلقة بأنشطة ھذه التسھیالت ھو 
  المجموعة والمصاریف الرأسمالیة. تحمل ھذه التسھیالت مصاریف تمویل وفقاً لالتفاقیات المعنیة.

 
  



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣٨  -  

 

 (تتمة)التسھیالت البنكیة والقروض  - ١٧
تفاقیة مع احد البنوك إبتعدیل  السنةخالل قامت إحدى الشركات التابعة " مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستیكیة" 

حیث نصت االتفاقیة الجدیدة على تعدیالت على اتفاقیة القرض المشترك الحالي "التعدیالت"  المجموعةالتي تتعامل معھا 
ترات سداد القرض الحالي إلى سنتین إضافیتین باإلضافة إلى فتره سماح للسداد حیث تتضمن االتفاقیة الجدیدة تعدیل لف

لمدة عام و تعدیل طریقة السداد المتبعة من أقساط شھریة الى أقساط ربع سنویة. إن األثر المالي المترتب على ھذه 
ملیون لایر سعودي  ٦٠بمبلغ  التعدیالت خالل السنة الحالیة ھو انخفاض في الجزء المتداول من القروض طویلة االجل

  والذي یؤدي تلقائیا إلى انخفاض في المطلوبات المتداولة.
  

ملیون لایر  ٥٦بتعدیل إحدى إتفاقیات التسھیالت اإلئتمانیة مع احد البنوك المحلیة بمبلغ خالل السنة  المجموعةقامت  كما
  سعودي و ذلك لتمویل رأس المال العامل.

  

  : استحقاقات القروض الخاصة بالمجموعة  بناء على الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة یلخص الجدول أدناه محفظة
  اإلجماليشھر ٦٠إلى  ٢٤شھر ٢٤إلى  ١٢ شھر ١٢أقل من   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 

  ٤٤٨٬١٣٧٬٢٣٢٥٠٨٬٠٠٩٬٨٩٥ ٥٩٬٨٧٢٬٦٦٣- وقروض ألجل اتتمویل مرابح
  ٣٠١٬٨٩٤٬٢٠٥  -  -٣٠١٬٨٩٤٬٢٠٥ وقروض قصیرة األجل اتتمویل مرابح

  ٩١٬١٢٠٬٢٧٩  -  -  ٩١٬١٢٠٬٢٧٩ والقروض اتالجزء المتداول من تمویل المرابح
  ٤٬٠٣٤٬١٧٧      ٤٬٠٣٤٬١٧٧  حسابات مكشوفة لدى البنوك

  ٤٬٧١٠٬٤١٢  -  -  ٤٬٧١٠٬٤١٢  تكالیف تمویل مستحقة
  ٤٤٨٬١٣٧٬٢٣٢٩٠٩٬٧٦٨٬٩٦٨ ٤٠١٬٧٥٩٬٠٧٣٥٩٬٨٧٢٬٦٦٣  إجمالي القروض البنكیة

          ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
  ٤٩٩٬٦٢٤٬٧٢١ ٤١٣٬٢٨٠٬٠٢٣  ٨٦٬٣٤٤٬٦٩٨  -  وقروض ألجل اتتمویل مرابح
  ٢٦١٬١٦٨٬٦٦٦  -  - ٢٦١٬١٦٨٬٦٦٦ وقروض قصیرة األجل اتتمویل مرابح

  ١٤٧٬٣١١٬٢٩٦  -  - ١٤٧٬٣١١٬٢٩٦ والقروضاتالجزء المتداول من تمویل المرابح
  ١٠٬٠٨١٬٩٧٥  -  - ١٠٬٠٨١٬٩٧٥ حسابات مكشوفة لدى البنوك

  ٢٬٤٤٢٬٦٤٤  -  - ٢٬٤٤٢٬٦٤٤  تكالیف تمویل مستحقة
  ٩٢٠٬٦٢٩٬٣٠٢ ٤١٣٬٢٨٠٬٠٢٣  ٨٦٬٣٤٤٬٦٩٨ ٤٢١٬٠٠٤٬٥٨١  إجمالي القروض البنكیة

          ٢٠١٦ینایر  ١كما في 
  ٦١٣٬٦٢٧٬٣٥٣ ٤١٣٬٢٨٠٬٠٢٤ ٢٠٠٬٣٤٧٬٣٢٩  -  وقروض ألجل اتتمویل مرابح
  ٢٦٤٬٣٥٨٬٩٥٦  -  - ٢٦٤٬٣٥٨٬٩٥٦ وقروض قصیرة األجل اتتمویل مرابح

  ١٢٦٬٤٠٥٬٦٤٠  -  - ١٢٦٬٤٠٥٬٦٤٠ والقروض اتالجزء المتداول من تمویل المرابح
  ٢٬٣٤٤٬٤٣٨  -  -  ٢٬٣٤٤٬٤٣٨  تكالیف تمویل مستحقة

 ١٬٠٠٦٬٧٣٦٬٣٨٧ ٤١٣٬٢٨٠٬٠٢٤ ٢٠٠٬٣٤٧٬٣٢٩ ٣٩٣٬١٠٩٬٠٣٤  إجمالي القروض البنكیة
  

  الجزء المتداول وغیر المتداول للقروض :یلخص الجدول أدناه 
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١ ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ 
  ٤٥٨٬٨٦٦٬٦٩١   ٤٢٣٬١٢٦٬١٦٩  ٣٧٣٬٤٤٨٬٦٥٦  قرض مشترك

  ٢٦٤٬٣٥٨٬٩٥٦   ٢٦١٬١٦٨٬٦٦٦  ٣٠١٬٨٩٤٬٢٠٥  قروض قصیرة اآلجل 
  ٢٨١٬١٦٦٬٣٠٢   ٢٢٣٬٨٠٩٬٨٤٨  ٢٢٥٬٦٨١٬٥١٨ قروض اخرى طویلة اآلجل
  -    ١٠٬٠٨١٬٩٧٥   ٤٬٠٣٤٬١٧٧ حسابات مكشوفة لدى البنوك

  ٢٬٣٤٤٬٤٣٨    ٢٬٤٤٢٬٦٤٤   ٤٬٧١٠٬٤١٢  تكالیف تمویل مستحقة
١٬٠٠٦٬٧٣٦٬٣٨٧   ٩٢٠٬٦٢٩٬٣٠٢  ٩٠٩٬٧٦٨٬٩٦٨ إجمالي القروض البنكیة

            
  ٣٩٣٬١٠٩٬٠٣٤   ٤٢١٬٠٠٤٬٥٨١  ٤٠١٬٧٥٩٬٠٧٣  الجزء المتداولناقصاً:

  ٦١٣٬٦٢٧٬٣٥٣   ٤٩٩٬٦٢٤٬٧٢١  ٥٠٨٬٠٠٩٬٨٩٥  الجزء غیر المتداول
 
  



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٣٩  -  

 

  برنامج المنافع المحددة –موظفین المنافع المحددة للصافي إلتزام  - ١٨
العمل المحلیة وسوق العمل والضمان موظفیھا مع األخذ في االعتبار قوانین ل مكافأة نھایة خدمة تقوم المجموعة بمنح

  ھي غیر ممولة.ھذه لتزامات المنافع المحددة إ بلدان التي تتواجد فیھا الشركاتاالجتماعي في ال
    

 ً  في لدى المجموعة عدد من برامج المنافع التقاعدیة المحددة األخرى خارج المملكة العربیة السعودیة. وھي تقع أساسا
ً  . ھذه المنافع ھي برامج غیر ممولة. وتستند المنافع التي تقدمھا برامجاإلمارات العربیة المتحدة على  التقاعد ھذه أساسا

التي أنشئت فیھا. وتخضع  سنوات الخدمة وتعویضات الموظفین. ویتفق تمویل البرامج مع المتطلبات المحلیة في البلدان
واقتصادیة. وتعزى المخاطر  مغرافیة وقانونیةور دیالتزامات وموجودات البرامج المستخدمة لتمویل االلتزامات لمخاط

والتغیرات في معدل الخصم  االقتصادیة في المقام األول إلى التطورات غیر المتوقعة في السلع وأسواق رأس المال
  المستخدم الحتساب التزامات المنافع المحددة. 

  ة المركز المالي الموحدة ھي القیمة الحالیةإن صافي موجودات ومطلوبات البرنامج التقاعدي المعترف بھا في قائم
ً اللتزام المنافع المحددة ناقص  في تاریخ قائمة المركز المالي. وفي )حیثما ینطبق(القیمة العادلة لموجودات البرنامج  ا

 لحالیةحاالت تجاوز القیمة العادلة لموجودات البرنامج التزامات المنافع المحددة، فإن اإلثبات یقتصر على القیمة ا
  للتخفیضات في المساھمات المستقبلیة أو أي مبالغ مستردة في المستقبل.

ً ساب التزام المنافع المحددة دورییتم احت  من قبل اكتواریین مؤھلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم ا
االعتراف بمبالغ إعادة قیاس األرباح والخسائر اإلكتواریة على التزام المنافع المحددة، إن وجدت، ضمن قائمة التغیرات 

 الموحدة.المساھمین في حقوق 
  للسنة على النحو التالي: كانت حركة المخصص

  باللایر السعودي  

 * ٢٠١٦ینایر  ١  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ 
  ٣٦٬٣٩٥٬٦٤٤   ٤٧٬٠٥٣٬٠٠٠   ٤٩٬٠٢٥٬٠٠٠   السنةبدایة في 

  ١٣٬١١٠٬٩٨٧   ٩٬٠٢١٬١٨٥   ٨٬٧٨٥٬٣٨٤  سنةمخصص خالل ال
  -   -   ١٬٥٤٣٬٠٠٠  تكلفة الفوائد

مخصص (عكس قید) إعادة قیاس التزام المنافع
  ٥٬٧٢٣٬٨٦٨   )١٬٤٩٩٬٢٣٩(   ٢٬٧٦١٬٨٤٧  المحددة للموظفین

  )٨٬١٧٧٬٤٩٩(   )٥٬٥٤٩٬٩٤٦(   )١٤٬٤٨٠٬٢٣١(  سنةمدفوع خالل ال
  ٤٧٬٠٥٣٬٠٠٠   ٤٩٬٠٢٥٬٠٠٠   ٤٧٬٦٣٥٬٠٠٠  سنةفي نھایة ال

  

  

  المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة
  صافي التزام المنافع المحددة على مدى السنة:فیما یلي بیان بالمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة والحركة في 

  السعودیةبآالف الریاالت   

  

المملكة العربیة 
 السعودیة

دولة اإلمارات 
  اإلجمالي  العربیة المتحدة

  ٤٩٬٠٢٥  ٢٣٬٩٣٦  ٢٥٬٠٨٩   بدایة السنةفي 
  ٧٬٨٣٨  ٤٬٤٥٢ ٣٬٣٨٦  تكلفة الخدمة الحالیة

  ١٬٥٤٣  ٩٤٧ ٥٩٦  مصروف العمولة
  ٢٬١٢٤  ٩٧٩  ١٬١٤٥  من التغیرات في االفتراضات المالیة أرباح

  )١٢٬٨٩٥(  )٤٬١٢٩(  )٨٬٧٦٦(  تسویات 
  ٤٧٬٦٣٥  ٢٦٬١٨٥  ٢١٬٤٥٠  سنةفي نھایة ال

  

 
 

  



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٤٠  -  

 
    ( تتمة )برنامج المنافع المحددة  –المنافع المحددة للموظفین صافي إلتزام  - ١٨

  االفتراضات االكتواریة الھامة 
في عملیة التقویم. وقد تم تحدید االفتراضات المقترحة بشأن معدل الخصم  التي تستخدمیوضح الجدول أدناه االفتراضات 

 ٣١سنوات ( ٦٬٥و  ٨٬٥و) ٢٠١٧دیسمبر  ٣١سنوات ( ١١٫٥و  ١٠٫٥ دةلم لدول الخلیجعلى أساس عائد السندات 
ة المتحدة، ) لكل من المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربی٢٠١٦ینایر  ١سنوات ( ٦٬٧و  ٥٬٦و )٢٠١٦دیسمبر 

  على التوالي.
  

  دولة اإلمارات العربیة المتحدة  المملكة العربیة السعودیة  

  
دیسمبر٣١

٢٠١٧  
دیسمبر٣١

٢٠١٦ 
ینایر١

٢٠١٦   
دیسمبر ٣١

٢٠١٧   
دیسمبر ٣١

٢٠١٦  
ینایر  ١

٢٠١٦  
  ٪٤٬٢٠   ٪٣٫٦٥   ٪٣٬٣٠   ٪٢٬٨٠   ٪٣٫٧٥  معدل الخصم 

  

٣٬٩٠٪  
 ٪٣٬٦٠   ال ینطبق   ٪٢٬٩٠   ٪٢٬٠٠  ال ینطبق  التضخم

  

٣٬٤٠٪  
  ٪٢٬٠٠   ٪٢٬٥٠   ٪٢٬٠٠   ٪٢٬٠٠   ٪٢٬٥٠  معدل زیادة الراتب 

  

٢٬٠٠٪  
(درھم إماراتي إلى سعر الصرف 
 ١٬٠٢٠٤   ١٫٠٢   ال ینطبق   ال ینطبق   ال ینطبق  لایر سعودي)

  

١٬٠٢٠٦ 
  سنة ٦٠   سنة ٦٠   سنة ٦٠   سنة ٦٠   سنة ٦٠  سن التقاعد المفترض

  

  سنة ٦٠
  

  تحلیل الحساسیة 
  مجموعة:فیما یلي تحلیالً لحساسیة التزام المنافع المحددة للتغیرات في االفتراضات الرئیسیة المرجحة لل

  الزیادة في الرواتب  معدل الخصم   
  ٪٢زیادة   ٪١زیادة   األساس    زیادة ٪١  نقص ٪١  األساس  
بآالف الریاالت   

  السعودیـــة
بآالف الریاالت 

  السعودیـــة
بآالف الریاالت 

  السعودیـــة
بآالف الریاالت   

  السعودیـــة
بآالف الریاالت 

  السعودیـــة
بآالف الریاالت 

  السعودیـــة

  )٥٤٬٧٤٤(  )٥٢٬٤٣١(  )٤٧٬٦٣٥(    )٤٣٬٥٥٢(  )٥٢٬٤٢٣(  )٤٧٬٦٣٥(  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١
  )٥٥٬٩٢٣(  )٥٢٬٢٩٩(  )٤٩٬٠٢٥(    )٤٦٬١٨٢(  )٥٢٬٢٢٢(  )٤٩٬٠٢٥(  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١
  )٥٣٬٩٢٥(  )٥٠٬٤٦٧(  )٤٧٬٠٥٣(    )٤٤٬٦٢٦(  )٥٠٬٣٨٤(  )٤٧٬٠٥٣(  ٢٠١٦ینایر  ١
  

ة العملیة، یلیل الحساسیة أعاله بناء على التغیر في افتراض ما مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. ومن الناحتم تحدید تح
مرتبطة ببعضھا. وعند احتساب حساسیة التزام فإن ذلك لیس من المحتمل حدوثھ وقد تكون التغیرات في بعض االفتراضات 

المنافع المحددة للتغیرات االكتواریة الھامة فإنھ قد تم تطبیق نفس الطریقة (القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة المحسوبة 
التزام المنافع المحددة  ) وكذلك عند احتسابالموحدة على أساس طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة في نھایة إعداد القوائم المالیة

   المركز المالي الموحدة. المثبت في قائمة
  أثر برنامج المنافع المحددة على التدفقات النقدیة المستقبلیة للشركة:

 ٦٬٥:  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١سنوات ( ٦٫٩٩ھو  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١إن المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة كما في 
  سنوات). ٦٬١ :٢٠١٦ینایر  ١سنوات، و

  :بتواریخ االستحقاق المتوقعة اللتزام المنافع المحددة غیر المخصومة وفیما یلي تحلیل
  بآالف الریاالت السعودیة  
  ٢٠١٦ینایر  ١  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  

إعداد القوائم المالیة السنویة  سنةخالل السنة التالیة (
  ٦٬٨١٣   ٦٬٧٩١   ٥٬٧٦٦  التالیة)
  ٥٬٩٢٦   ٤٬٨١٦   ٤٬٧٦٦  سنة ٢سنة إلى خالل 
  ١٥٬٨٢٤   ١٤٬٨٧٣   ١٨٬٦٧٠  سنوات  ٥سنة إلى  ٢خالل 

  ٢٩٬١٥٨    ٢٦٬٩٢٣   ٢٨٬٤٧٥  سنوات ٥أكثر من 
  ٥٧٬٧٢١   ٥٣٬٤٠٣    ٥٧٬٦٧٧  

  



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٤١  -  

  

  أخرىمصاریف مستحقة الدفع وأرصدة دائنة  - ١٩
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١    ٢٠١٦دیسمبر  ٣١    ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  

  ٢٩٬٨٠٥٬٥٨٤    ٢٢٬٢٠٢٬٣٨٣    ١٧٬٣٠٩٬٩٥٥ مصاریف مستحقة
  ١١٬٥٤٧٬٨٦٤    ٩٬٦٥٠٬٥٢٤    ٩٬٩٥٧٬٦١٨  مستحقات الموظفین

  ٤٬٤٨٤٬٩٨٨    ١٠٬٧٧٤٬٩٤٢    ٢٬٦٣٢٬٠٤٠  دفعات مقدما من عمالء
  ٢٬٦٤٣٬٤٨٧    ١٢٠٬٩٣٥   ١٬٢٠٥٬٧٤٠  أخرى

  ٤٨٬٤٨١٬٩٢٣    ٤٢٬٧٤٨٬٧٨٤    ٣١٬١٠٥٬٣٥٣  
 

 الزكاة  - ٢٠
  الرئیسیة لوعاء الزكاة تضم ما یلي :إن العناصر 

  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١    ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  

 ١٬٤٢٠٬٧٠٨٬٣٧٧  )١٬٣٩٩٬٣٩٦٬٢١٦(   )١٬٣٣٦٬٤٢٠٬٤٠٨( موجودات غیر متداولة
  ٦٦٠٬٦٨٠٬٣٥٣   ٥٤٨٬٦٤٩٬٧٢١    ٥٥٥٬٦٤٤٬٨٩٥ مطلوبات غیر متداولة

  ٩١١٬٧٣٥٬٠٥٦   ٩٢٥٬٢٢٦٬٩٢٠    ٨٩٣٬٧١٣٬٠٠٢المدةحقوق المساھمین، رصید أول 
  ٢٨٬٤٢٨٬٨٠٥   )٢٦٬٥٣٣٬١٠٣(    )٦٠٬٠٣٩٬٥٩٠(  قبل الزكاة ) الربحرةالخسا(صافي 

  

  تم تعدیل بعض ھذه المبالغ للوصول إلى وعاء الزكاة . 
  

  :على النحو التالي سنةكانت حركة مخصص الزكاة خالل ال
  باللایر السعودي

  ٢٠١٦ینایر  ١    ٢٠١٦دیسمبر ٣١    ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  

  ٧٬٠٥٧٬٠١٧    ٩٬٢٤٦٬٤٨٤٨٬١٣٦٬٦٤٤  السنةفي بدایة الرصید 
  ٦٬٧٧٩٬١٨٩    ٦٬٩٢٥٬٧٨٨ ٩٬٤١٤٬٨٤٢  السنة خالل المخصص

  )٥٬٦٩٩٬٥٦٢(   )٥٬٨١٥٬٩٤٨()٧٬٣٠٩٬٣٦٢(  المدفوع خالل السنة
  ٨٬١٣٦٬٦٤٤    ٩٬٢٤٦٬٤٨٤  ١١٬٣٥١٬٩٦٤  السنةفي نھایة الرصید 

  

  الربوط الزكویة
  

. یتم تسویة الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةیتم استدراك مخصص الزكاة وتحمل على 
  المتعلقة بالربوط النھائیة في السنة التي یتم إنھاؤھا فیھا.

وحصلت على شھادات الزكاة  ٢٠٠٨حتى  ٢٠٠٥دیسمبر  ٣١قدمت المجموعة إقراراتھا الزكویة عن السنوات المنتھیة في 
لھذه السنوات. أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") الربوط الزكویة لھذه السنوات، وطالبت المجموعة بسداد زكاة 

  لایر سعودي،  ٦٬٥٨٢٬٦٣٤إضافیة قدرھا 
دیسمبر  ٣١تم رفض إعتراض المجموعة للسنة المنتھیة في  إال انھ عتراض على الربط المذكور،د قامت المجموعة بتقدیم إوق

فقد تم قبول االعتراض علیھا من الناحیة  المكاسب المؤجلة بنودباستثناء بعض  والموضوعیة، من الناحیة الشكلیة ٢٠١٦
كما طالبت الھیئة بسداد فروقات  .(المذكور ضمن مبلغ االعتراض األصلي) لایر سعودي ٢٬٠٠٤٬٥٧٨والبالغة  فقط الشكلیة

لایر سعودي (المذكور ١٤٣٬٢٠٣ والبالغة  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥الزكاة المستحقة عن فرق األرباح غیر المصرح عنھا للسنتین 
بین المجموعة والھیئة على الربط الزكوي المعدل عن وما تزال مناقشة االعتراض ما  ضمن مبلغ االعتراض األصلي)،

  .٢٠١٧دیسمبر  ٣١قائماً كما في  ٢٠٠٨حتى  ٢٠٠٥دیسمبر  ٣١ السنوات المنتھیة في
  وذلك عن ما تم ذكره بأعاله. ٢٠١٧ملیون لایر سعودي خالل عام  ٤قامت المجموعة باستدراك مخصص اضافي قدره 

وحصلت على شھادات  ٢٠١٦حتى  ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١وحدة للسنوات المنتھیة في قدمت المجموعة إقراراتھا الزكویة الم
، ولم یتم بعد إصدار الربوط ٢٠١٦لغایة  ةھادات الزكاة غیر المقیدة للسن، كما حصلت على ش٢٠١٣زكاة مقیدة حتى عام 

  النھائیة لھذه السنوات من قبل الھیئة.
   



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٤٢  -  

 

 السھم خسارة - ٢١
على المساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم  ةالعائد خسارةالسھم األساسیة / المخفضة إلى ال خسارةیستند احتساب 

على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في  للسنة المنتھیةالسھم  خسارةالعادیة القائمة. تم احتساب 
 خسارةنفس ال يللسھم ھ المخفضة خسارة. إن السھم) ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠: ٢٠١٦سھم ( ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠خالل السنة والبالغة

  للسھم حیث أن المجموعة ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات مالیة مخفضة لممارستھا.  ةاألساسی

  تكلفة المبیعات  - ٢٢
  باللایر السعودي  

    ٢٠١٧دیسمبر ٣١ 
  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

  )٢٨معدلة (أیضاح 
  ٥٧٧٬٤٤٧٬٠٦٨    ٦٠٠٬١١١٬٠٦١  تكلفة المواد 

  ٨٦٬٨٣٥٬٤٢٩    ٨٢٬٤٤٨٬٨٩١  اجور مباشرة
  ٧١٬٥٩٠٬١٠٠    ٧١٬٠٩٧٬٦٧٧  وإطفاءات استھالك
  ٣٤٬٦٥٦٬٤٢٩    ٣٧٬٨٥٢٬٠١١  خدمات 
  ٢١٬٢٣٩٬٤٩٤    ١٣٬٧٢١٬٤١٥  صیانة 

  ٦٬٦١٩٬٢٣٢    ١٠٬٨٤٧٬٤٩٧  مواد مستھلكة
  ٦٬٤١٥٬٦٥١    ٥٬٨١٩٬١٣١  ایجار 
  ٣٬٦٩٥٬٤٤٩    ٣٬٩٤٣٬٠٤٩  تأمین

  ١٬٧٢٤٬٣٧٠    ٢٬٥٧٦٬٨١٣ مصروف بضاعة بطیئة الحركة
  ٥٬٩٤٢٬٠٢٢    ٥٬٩٧١٬٣١٢  اخرى

  ٨١٦٬١٦٥٬٢٤٤    ٨٣٤٬٣٨٨٬٨٥٧  

  وتسویقمصاریف بیع  - ٢٣
  باللایر السعودي  
  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١    ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  

  ٢٥٬٥٥٤٬٥٦٣    ٢٨٬٢٦٣٬٦٩٦  رواتب وأجور
  ١٦٬١٨١٬٢٥٦    ١٦٬٣١٠٬٧٩٠  نقل وشحن

  ٦٬٩٢٠٬٥٦٩    ٧٬٠٤٥٬٢٥٠  إیجار
  ١٠٬٤١٦٬٦٥٣    ٥٬٦٥٨٬٥١١  عموالت وحوافز

  ٢٬١٤٨٬٣١٠    ١٬٩٣٠٬١٢٧  مصاریف تسویق وإعالن
  ١٧٬٠٢٠٬٤٠٣    ١٬٣٨٧٬٥٩٩  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

  ٧٤٣٬٤٤٠    ٧٧١٬٠٨١  وإطفاءات إستھالكات
    ١٬٨٣١٬٠٩٢    ٤٠٥٬٤٩٣  صیانة
  ٣٬٧٥١٬٩١٢    ٤٬٨٣٠٬٩٨١  أخرى

  ٨٤٬٥٦٨٬١٩٨   ٦٦٬٦٠٣٬٥٢٨  

  إداریة وعمومیة مصاریف  - ٢٤
  باللایر السعودي 

  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١    ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  
  ٦٤٬٣٩١٬٩٩٣    ٥٢٬١٢٧٬٧٧٨  رواتب وأجور 

  ٧٬٢٥٤٬٦٣٨    ٩٬٠٠٣٬٠٣٣  وإطفاءات إستھالكات
  ٩٬٢١٢٬٧٧٢    ٤٬٧٣١٬٧٨٢  أتعاب مھنیة

  ٥٬٤٧٦٬٢٩٠    ٣٬٩٨٧٬٣٣٧  ھاتف وفاكس
  ٢٬٢١٨٬٩٨٨    ٢٬٠٢٣٬١٤١  تأمین

  ١٬٣٩٩٬٠٠٠    ١٬٧٨١٬١٧١  تعویضات وبدالت أعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة
  ٢٬٥٢٢٬٣١٩    ١٬٦٢٨٬٤٧٩  سفر

  ١٬١٤٤٬٣١١    ٧٢٣٬٩٦١  إیجار
  ٤٬٩٧٥٬١٧١    ٨٬٢٦٩٬٥٢٨  أخرى

  ٩٨٬٥٩٥٬٤٨٢    ٨٤٬٢٧٦٬٢١٠  
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  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٤٣  -  

 

  أخرى، بالصافيإیرادات  - ٢٥
  باللایر السعودي  
  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١    ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  

  ٥٣١٬٣٥١    ٦٬٠٢٨٬٧٢٩  مخلفات االنتاج  إیرادات بیع
  ١٬١٤٧٬٤١٤    ١٬٠٢٧٬٩٩٨  إیرادات االیجار

  ١٬٥٥٣٬٥٩٥   ٣٨٣٬٦٣٩  المحصل من صندوق تنمیة الموارد البشریة
  )٧٣٬٣٩٤(    ٥٣١٬٥٣٤  مكاسب (خسائر) استبعاد ممتلكات ومعدات

  -    ٤٠٢٬٩٣٦  تعویضات الجمارك
  ٥٬٦٩٩٬٠٢٦    ٢٧٬١٥٢  تعویضات التأمین

  ٢٬١٦١٬٧٨٤    ٥٠٥٬٢٠٣  أخرى
  ١١٬٠١٩٬٧٧٦   ٨٬٩٠٧٬١٩١  

  

  التعھدات وااللتزامات المحتملة - ٢٦

  الدعاوى القضائیة المحتملة 
ھناك بعض القضایا المقامة ضد بعض الشركات التابعة للمجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، ویتم الترافع بشأنھا حالیاً 
إال أنھ ال یمكن تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج ھذه القضایا لن یكون لھا أثر 

  .٢٠١٧ دیسمبر ٣١للمجموعة كما في  حدةالقوائم المالیة الموجوھري على 

  المقامة الدعاوى القضائیة
، یوجد دعوى قضائیة ضد شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات ٢٠١٧دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في 

أجنبي  البالستیكیة ذ.م.م. (شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف) مرفوعة من قبل مورد
 ٢٠١٧  دیسمبر ٣١لایر سعودي كما في  ٢٬٨١٧٬٢٩٧یورو (بما یعادل  ٧٠٠٬٠٠٠حیث یطالب بموجبھا الشركة بمبلغ 

ب یلم یتم تجن )، وذلك لقاء إلغاء اتفاقیة شراء آالت من المورد.٢٠١٦دیسمبر  ٣١لایر سعودي كما في  ٢٬٧٦٤٬٧٩٠و
  .المجموعةانونیة بللمورد األجنبي ضعیف حسب رأي اإلدارة القالقانوني  مخصص لقاء ھذه المطالبة كون الموقف

  االلتزامات
  كان لدى المجموعة االلتزامات الموضحة في الجدول أدناه:

  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ٢٠١٦١دیسمبر  ٢٠١٧٣١دیسمبر  ٣١  
  ٢٬١٨٢٬١٨٨  ٧٬٩٨٩٬١٠٣  ١٥٬١٦٧٬٦١٤  التزامات رأسمالیة

  ١٠٬٢٤٨٬١٩٨  ٦٬٦٩٢٬٣٥٥  ٢٩٬١٢٠٬٣٧١  التزامات تجاریة
  ١٨٬٩٤٩٬٦٠٣  ١٠٬٨٩٦٬٤٧٥  ١٥٬٧٤٩٬٧٩٠  تسھیالت بنكیة

  ٣١٬٣٧٩٬٩٨٩  ٢٥٬٥٧٧٬٩٣٣  ٦٠٬٠٣٧٬٧٧٥  مستندیةالعتمادات إجمالي اال
       

  ٢٬٨٦٣٬١٥٧  ٩٬٣٣٠٬٥٣٠  ١١٬٥٤٨٬٥٨٠  خطابات ضمان
  ١٠٬٣٤٥٬٩٥٥  ١٠٬١٠٣٬٠٦٠  ١١٬٠٣٩٬٠٨٦  التزامات إیجار تشغیلي

القضایا (أنظر اإلیضاح أعاله للحصول على تفاصیل 
  -  ٢٬٧٦٤٬٧٩٠  ٢٬٨١٧٬٢٩٧  القضایا)
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  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٤٤  -  

 

  القطاعات التشغیلیة - ٢٧
یعمل في أنشطة األعمال التي ینتج عنھا اكتساب إیرادات أو تكبد  المجموعةإن القطاع ھو جزء منفصل وممیز من 

مصاریف. یتم اإلفصاح عن القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة التي یتم مراجعتھا من قبل متخذ القرارات 
تراتیجیة حول القطاعات التشغیلیة الرئیسي وھو الشخص المسؤول عن توزیع الموارد وتقییم األداء واتخاذ القرارات االس

التشغیلیة. یتم تجمیع وتسجیل القطاعات التشغیلیة التي تبرز فیھا سمات اقتصادیة مماثلة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء 
 شبیھة متى أمكن ذلك كقطاعات یتم التقریر عنھا.

دمة من قطاعات األعمال في قامت اإلدارة بتحدید قطاعات األعمال على أساس أنواع البضاعة الموردة والخدمات المق
المجموعة ویتم رفع تقاریر عن قطاعات األعمال إلى اإلدارة التنفیذیة للمجموعة ألغراض توزیع الموارد وتقییم أداء كل 
ً لشروط التعامل العادل بطریقة مماثلة  للمعامالت مع أطراف أخرى.  قطاع. تتم المعامالت بین قطاعات األعمال وفقا

  التنفیذیة، تتكون المجموعة من قطاعات األعمال التالیة:ألغراض اإلدارة 
  

 .قطاع الطباعة ویشمل أعمال الطباعة وأدواتھا والمواد الخام الالزمة 
 .قطاع التغلیف ویشمل الطباعة على البالستیك والملصقات التجاریة باإلضافة إلى صناعة المنتجات البالستیكیة 
  المركز الرئیسي ونشاطات اإلدارة واألنشطة االستثماریة وغیرھا.قطاعات أخرى وأنشطة استثماریة وتشمل 

  

 ارات االستثماریة والموجودات غیرتتكون الموجودات التشغیلیة غیر المتداولة من الممتلكات واآلالت والمعدات والعق
  الملموسة.

  عمود "التسویات والحذف". یتم استبعاد اإلیرادات بین القطاعات وبین وحدات األعمال عند توحیدھا، وإظھارھا في
بمراقبة النتائج التشغیلیة لوحدات أعمالھا بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص  المجموعةتقوم إدارة 

 قائمةویتم قیاسھ بشكل ثابت مع الموحدة الربح أو الخسارة  قائمةالموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس 
 .القوائم المالیة الموحدةفي الموحدة الربح أو الخسارة 

 وشركاتھا التابعة بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة.  المجموعةتتركز نشاطات 
  فیما یلي ملخصاً ببعض البیانات المالیة لكل منطقة جغرافیة على حدة، كما یلي:

  باللایر السعودي  
  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  المعلومات الجغرافیة
       اإلیرادات من عمالء

  ٣٨٧٬٩٥١٬٥٤٥   ٤٠١٬٤٠٥٬٣٣٥  المملكة العربیة السعودیة
  ٦١٧٬٤٤٢٬٢٧٨   ٥٩٠٬٢٧٥٬٢١٢ دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  ١٬٠٠٥٬٣٩٣٬٨٢٣   ٩٩١٬٦٨٠٬٥٤٧  
  

والمطلوبات المالیة لتلك القطاعات حیث یتم إدارتھا أیضاً على أساس ال یتم تخصیص الزكاة وبعض الموجودات 
  .المجموعة

 
  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١   ٢٠١٦دیسمبر ٣١   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  المعلومات الجغرافیة
 ٢٬١٨٣٬٦٥٠٬٨٧٠  ٢٬٠٦٤٬٦٠٢٬٦٠٩  ١٬٩٨٣٬٢٣٢٬٠٣٢  إجمالي الموجودات

  ٨٦٠٬٦٨١٬٩٠٥   ٨٣٦٬٧٠٣٬٥٢٠   ٨٦٩٬٠٢٠٬٤٦٩  المملكة العربیة السعودیة
  ١٬٣٢٢٬٩٦٨٬٩٦٥   ١٬٢٢٧٬٨٩٩٬٠٨٩   ١٬١١٤٬٢١١٬٥٦٣  اإلمارات العربیة المتحدة

    

  

  

 ١٬٢٥٨٬٤٢٣٬٩٥٠  ١٬١٧٠٬٨٨٩٬٦٠٧  ١٬١٦١٬٩٧٩٬٦٧٤  إجمالي المطلوبات
  ٦٠٦٬٧٩٢٬٠٢٤   ٥٧١٬٠٧٥٬٢٠٩   ٨٦٧٬٥٥٥٬٤٣٣  المملكة العربیة السعودیة

  ٦٥١٬٦٣١٬٩٢٦   ٥٩٩٬٨١٤٬٣٩٨   ٢٩٤٬٤٢٤٬٢٤١  المتحدةاإلمارات العربیة 
            

 ١٬٤٢٠٬٧٠٨٬٣٧٧  ١٬٣٩٩٬٣٩٦٬٢١٦  ١٬٣٣٦٬٤٢٠٬٤٠٨ الموجودات التشغیلیة غیر المتداولة
  ٥٥٥٬١٥١٬٧٨٥   ٥٣٠٬١٢٣٬٠٣٧   ٥٣٥٬٩٩٥٬٨٤٧  المملكة العربیة السعودیة
  ٨٦٥٬٥٥٦٬٥٩٢   ٨٦٩٬٢٧٣٬١٧٩   ٨٠٠٬٤٢٤٬٥٦١  اإلمارات العربیة المتحدة
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  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٤٥  -  

 
 (تتمة)القطاعات التشغیلیة  - ٢٧

  على حدة، كما یلي:قطاع تشغیلي ببعض البیانات المالیة لكل یلي ملخصاً 

  قطاع التغلیف  قطاع الطباعة كما في :
قطاعات أخرى 

  الموحدة  التسویات والحذف  إجمالي القطاعات  وأنشطة استثماریة
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي ٢٠١٧دیسمبر  ٣١

  
         

              اإلیرادات
  ٩٩١٬٦٨٠٬٥٤٧  -  ٩٩١٬٦٨٠٬٥٤٧  -  ٧٧٨٬١٩٢٬٥٧٧  ٢١٣٬٤٨٧٬٩٧٠  عمالء

  -  )٣٣٬١٢٧٬٩٠٥(  ٣٣٬١٢٧٬٩٠٥  -  ١٤٬٢٥٢٬٠٦٥  ١٨٬٨٧٥٬٨٤٠  معامالت بین القطاعات
              

  ٩٩١٬٦٨٠٬٥٤٧  )٣٣٬١٢٧٬٩٠٥(  ١٬٠٢٤٬٨٠٨٬٤٥٢  -  ٧٩٢٬٤٤٤٬٦٤٢  ٢٣٢٬٣٦٣٬٨١٠  إجمالي اإلیرادات 
              

  ١١١٬٣٤٥٬٠٩٤  -  ١١١٬٣٤٥٬٠٩٤  ٣٦٨٬٣٤٢  ٧٨٬٨٦٨٬٦٢٥  ٣٢٬١٠٨٬١٢٧  واالنخفاض االستھالك واالطفاء
              

  )٦٩٬٤٥٤٬٤٣٢(  -  )٦٩٬٤٥٤٬٤٣٢(  )١٩٬٩٢٤٬٤٨٦(  )٤٧٬٦٥١٬٢٤٤(  )١٬٨٧٨٬٧٠٢(  القطاع خسارة
              

  قطاع التغلیف  قطاع الطباعة كما في :
قطاعات أخرى 

  الموحدة  التسویات والحذف  إجمالي القطاعات  وأنشطة استثماریة
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي ٢٠١٦ دیسمبر ٣١

              

              اإلیرادات
  ١٬٠٠٥٬٣٩٣٬٨٢٣  -  ١٬٠٠٥٬٣٩٣٬٨٢٣  -  ٨٠٩٬٤٨٦٬٤٩٨  ١٩٥٬٩٠٧٬٣٢٥  عمالء

  -  )١٩٬١٩١٬٩٣٠(  ١٩٬١٩١٬٩٣٠  -  ٤٬١٤٦٬٤٢٤  ١٥٬٠٤٥٬٥٠٦  معامالت بین القطاعات
              

 ١٬٠٠٥٬٣٩٣٬٨٢٣  )١٩٬١٩١٬٩٣٠( ١٬٠٢٤٬٥٨٥٬٧٥٣  -  ٨١٣٬٦٣٢٬٩٢٢  ٢١٠٬٩٥٢٬٨٣١  إجمالي اإلیرادات 
            

 ٧٨٬٢٤٠٬٠٣٤  - ٧٨٬٢٤٠٬٠٣٤  ٤١١٬٩٥٨  ٤٩٬٤٩٨٬٩٠٣  ٢٨٬٣٢٩٬١٧٣  وعكس االنخفاض االستھالك واالطفاء
            

  )٣٣٬٤٥٨٬٨٩١(  -  )٣٣٬٤٥٨٬٨٩١(  )١٩٬٨١٩٬٨٧٧(  ٦٬٥٦٩٬٠٩٩  )٢٠٬٢٠٨٬١١٣(  دخل القطاع خسارة
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  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٤٦  -  

 
 (تتمة)القطاعات التشغیلیة  - ٢٧

  قطاع التغلیف  قطاع الطباعة  
قطاعات أخرى 

  إجمالي القطاعات  استثماریةوأنشطة 
التسویات 
  الموحدة  والحذف

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 
              

  ١٬٩٨٣٬٢٣٢٬٠٣٢  -  ١٬٩٨٣٬٢٣٢٬٠٣٢  ١٠٬٧٨١٬٧٠٧  ١٬٤٤٦٬٣٩٣٬٥٢٨  ٥٢٦٬٠٥٦٬٧٩٧  إجمالي الموجودات
  )١٬١٦١٬٩٧٩٬٦٧٤(  -  )١٬١٦١٬٩٧٩٬٦٧٤(  )٤٣٨٬٤٤١٬٨٢٨(  )٦٦٢٬٨٩٢٬٧٦١(  )٦٠٬٦٤٥٬٠٨٥( إجمالي المطلوبات
              إفصاحات أخرى:

 ٩٣٧٬٤٣٢٬٨٢٦  - ٩٣٧٬٤٣٢٬٨٢٦  ٥٦٣٬٩٢٠  ٦٠٣٬٩٧١٬٩٤٠  ٣٣٢٬٨٩٦٬٩٦٦  صافيبالممتلكات وآالت ومعدات، 
  ٣٧٢٬٤٣٢٬٥٣٧  -  ٣٧٢٬٤٣٢٬٥٣٧  ١٣٬١٤١  ٣٦١٬٩٩٧٬٩١٥  ١٠٬٤٢١٬٤٨١  موجودات غیر ملموسة

  ١٧٥٬٩٧١٬٣٥٤  -  ١٧٥٬٩٧١٬٣٥٤  -  ١٢٩٬٢٦٧٬٤٧١  ٤٦٬٧٠٣٬٨٨٣  مخزون، بالصافي
              

              ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
  ٢٬٠٦٤٬٦٠٢٬٦٠٩  -  ٢٬٠٦٤٬٦٠٢٬٦٠٩  ٧٬١٦٤٬٤٥٢  ١٬٤٩٩٬٨١٦٬٦١٠  ٥٥٧٬٦٢١٬٥٤٧  إجمالي الموجودات
  )١٬١٧٠٬٨٨٩٬٦٠٧(  -  )١٬١٧٠٬٨٨٩٬٦٠٧(  )٤٣٥٬٤٥٣٬٤٠٥(  )٦٦٩٬٥٣٤٬٢٥٥(  )٦٥٬٩٠١٬٩٤٧(  إجمالي المطلوبات
             إفصاحات أخرى:

  ٩٧٦٬٠٨٩٬٦٨٧  -  ٩٧٦٬٠٨٩٬٦٨٧  ٩١٥٬٦٩٦  ٦٣٦٬٧٦٤٬٩٦٦  ٣٣٨٬٤٠٩٬٠٢٥  صافيبالممتلكات وآالت ومعدات، 
 ٣٩٥٬٠٤١٬٥٩٤  - ٣٩٥٬٠٤١٬٥٩٤  ١٩٣٬٦٧٥  ٣٨٣٬٧٧٢٬٤٠٨  ١١٬٠٧٥٬٥١١  موجودات غیر ملموسة

  ٢٠٠٬٩٩٤٬٤٦٥  -  ٢٠٠٬٩٩٤٬٤٦٥  -  ١٣٢٬٧٦٤٬٦٢٣  ٦٨٬٢٢٩٬٨٤٢  مخزون، بالصافي
          

              ٢٠١٦ینایر  ١كما في 
  ٢٬١٨٣٬٦٥٠٬٨٧٠  -  ٢٬١٨٣٬٦٥٠٬٨٧٠  ٧٬٣٩٠٬٢٠٤  ١٬٥٩٥٬٧٩١٬١٨١  ٥٨٠٬٤٦٩٬٤٨٥  إجمالي الموجودات
  )١٬٢٥٨٬٤٢٣٬٩٥٠(  -  )١٬٢٥٨٬٤٢٣٬٩٥٠(  )٤٧٤٬٩٠٦٬٣٢٤(  )٧٣٤٬٤٧٨٬٩١٣(  )٤٩٬٠٣٨٬٧١٣(  إجمالي المطلوبات
              إفصاحات أخرى:

  ١٬٠١٥٬٢٠١٬٩٥٣  -  ١٬٠١٥٬٢٠١٬٩٥٣  ١٬٢٢٨٬٢٧٧  ٦٤٣٬٥٠٥٬٠٧٥  ٣٧٠٬٤٦٨٬٦٠١  صافيبالممتلكات وآالت ومعدات، 
  ٣٩٦٬٨٠١٬٣٠٠  -  ٣٩٦٬٨٠١٬٣٠٠  ٤٢٥٬٢٤٨  ٣٨٤٬٦١٦٬٦٦٦  ١١٬٧٥٩٬٣٨٦  ملموسةموجودات غیر 

  ٢٢٣٬٢٩٤٬٤٧٢  -  ٢٢٣٬٢٩٤٬٤٧٢  -  ١٣٧٬١٢٨٬٨١١  ٨٦٬١٦٥٬٦٦١  مخزون، بالصافي
  

 



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٤٧  -  

 

  تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة - ٢٨
، كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار ٢٠١٦دیسمبر  ٣١السابقة بما في ذلك السنة المنتھیة في السنوات بالنسبة لكافة 

القوائم قوائمھا المالیة الموحدة المراجعة فقط وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. إن ھذه 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  جموعة بإعداد قوائمھا المالیةھي قوائم السنة األولى التي تقوم الم المالیة الموحدة وفقا

 ،المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
للتقریر المالي ألول مرة" المعتمدة في  المعاییر الدولیة تطبیق) "١معیار الدولي للتقریر المالي رقم (لوذلك بتطبیق ا

  المملكة العربیة السعودیة.
  

وعلیھ، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالیة الموحدة والتي تتماشى مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في 
القوائم المالیة . وعند إعداد ٢٠١٧ینایر  ١التي تبدأ في أو بعد  السنواتالمملكة العربیة السعودیة التي تنطبق على 

بعد إجراء بعض  ٢٠١٦ینایر  ١المرفقة، تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحیة للمجموعة كما في الموحدة 
  مملكة العربیة السعودیة.التسویات المطلوبة نتیجة إتباع المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة والمعتمدة في ال

  

، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة ٢٠١٦ینایر  ١وعند إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحیة كما في 
، قامت المجموعة بدراسة ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في المملكة العربیة السعودیة، والقوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

ر، وتبین بأنھ یجب إجراء التسویات التالیة على المبالغ المسجلة سابقاً في القوائم المالیة الموحدة المعدة وفقاً للمعاییر األث
 المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة.

 

 اإلعفاءات
یة للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من التطبیق ) لمن قاموا باتباع المعاییر الدول١یسمح المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

  بأثر رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي. قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات التالیة:
  

) عملیات تجمیع األعمال على عملیات االستحواذ على شركات تابعة ٣لم یتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( -
. ٢٠١٦ینایر  ١، أو الحصة في الشركات الزمیلة التي حدثت قبل للتقریر الماليوالتي تعتبر أعماال وفقا للمعاییر الدولیة 

إن استخدام ھذا اإلعفاء یعني أن القیمة الدفتریة وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا السابقة للموجودات والمطلوبات 
یر الدولیة للتقریر المالي، ھي التكلفة المفترضة بتاریخ االستحواذ. بعد تاریخ االستحواذ، والتي یجب إثباتھا بموجب المعای

یتم القیاس وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. یتم استبعاد الموجودات والمطلوبات غیر المؤھلة لإلثبات بموجب المعاییر 
حیة المعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي. لم تقم المجموعة الدولیة للتقریر المالي من قائمة المركز المالي االفتتا

 مثبتة سابقا نتیجة لمتطلبات اإلثبات وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي.بإثبات أو استبعاد أي مبالغ 
 
تم تسجیل األراضي المملوكة والمباني، باستثناء االستثمارات العقاریة، في قائمة المركز المالي المعدة وفقا لمعاییر  -

. لم تقم ٢٠١٦ینایر  ١على أساس القیمة الدفتریة كما في  المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة
 .٢٠١٦ینایر  ١تاریخ المجموعة باستخدام خیار التكلفة المفترضة ب

  
المحاسبة المتعارف ) استخدام القیمة الدفتریة للشھرة وفقا لمعاییر ١كما یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( -

المعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي (بصرف الموحدة في قائمة المركز المالي  علیھا في المملكة العربیة السعودیة
سویات االنخفاض في قیمة الشھرة وإثبات أو التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة). ووفقا للمعیار النظر عن ت

)، قامت المجموعة باختبار الشھرة لتحدید االنخفاض في القیمة بتاریخ التحول إلى ١الدولي للتقریر المالي رقم (
 .٢٠١٦ینایر  ١مة الشھرة في المعاییر الدولیة للتقریر المالي. لم یكن ھناك انخفاض في قی

  
) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة ٤قامت المجموعة بتطبیق األحكام االنتقالیة الواردة ضمن التفسیر رقم ( -

تقییم كافة الترتیبات بناء على الشروط القائمة  وتمللتقریر المالي "تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار" 
 .تحول لتحدید ما إذا كانت تحتوي على عقد إیجاربتاریخ ال
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- ٤٨  -  

  

 
 ( تتمة )المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  تبني - ٢٨

  ٢٠١٦ دیسمبر ٣١المنتھیة في  موعة إلجمالي الدخل الشامل للسنةتسویة المج
  

  إیضاحات  

وفقاً للمعاییر
المحاسبة المتعارف 
علیھا في المملكة 
  العربیة السعودیة

   لایر سعودي
  إعادة القیاس
   لایر سعودي

  المعاییر الدولیة
  للتقریر المالي 

  لایر سعودي
             

  ١٬٠٠٥٬٣٩٣٬٨٢٣   -   ١٬٠٠٥٬٣٩٣٬٨٢٣     المبیعات
  )٨١٦٬١٦٥٬٢٤٤(   ١٬٤٣٣٬٠٢٤   )٨١٧٬٥٩٨٬٢٦٨(  أ، ب  تكلفة المبیعات

  ١٨٩٬٢٢٨٬٥٧٩   ١٬٤٣٣٬٠٢٤   ١٨٧٬٧٩٥٬٥٥٥     الربح االجمالي
  )٨٤٬٥٦٨٬١٩٨(   -   )٨٤٬٥٦٨٬١٩٨(     مصاریف بیع وتسویق

  )٩٨٬٥٩٥٬٤٨٢(   -   )٩٨٬٥٩٥٬٤٨٢(     عمومیة وإداریةمصاریف 
  ٦٬٠٦٤٬٨٩٩ ١٬٤٣٣٬٠٢٤   ٤٬٦٣١٬٨٧٥     دخل العملیات

عكس إنخفاض في قیمة ممتلكات 
  ١٬٣٤٨٬١٤٤   -   ١٬٣٤٨٬١٤٤     وآالت ومعدات

  ١١٬٠١٩٬٧٧٦   -   ١١٬٠١٩٬٧٧٦     صافيبالإیرادات أخرى، 
  )٤٤٬٩٦٥٬٩٢٢(   -   )٤٤٬٩٦٥٬٩٢٢(     تمویلالتكالیف 

 )٢٦٬٥٣٣٬١٠٣( ١٬٤٣٣٬٠٢٤   )٢٧٬٩٦٦٬١٢٧(    الخسارة قبل الزكاة
  )٦٬٩٢٥٬٧٨٨(   -   )٦٬٩٢٥٬٧٨٨(     الزكاة

  )٣٣٬٤٥٨٬٨٩١(   ١٬٤٣٣٬٠٢٤   )٣٤٬٨٩١٬٩١٥(     خسارة السنةصافي 
            :الدخل الشامل األخر

بنود سوف یُعاد تصنیفھا الحقاً إلى
             الربح أو الخسارة

  )٥٢٬١٩٢(   -   )٥٢٬١٩٢(     عمالت أجنبیة ترجمةفروق 
صافي التغیرات في القیمة العادلة 

  ٤٩٧٬٩٢٦   -   ٤٩٧٬٩٢٦     لتحوط مخاطر التدفقات النقدیة
مجموع البنود التي سوف یُعاد 

تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو 
   ٤٤٥٬٧٣٤     الخسارة

  
-   ٤٤٥٬٧٣٤  

ً إلى بنود لن یُعاد تصنیفھا الحقا
          الربح أو الخسارة

أرباح إعادة قیاس التزامات المنافع 
 ١٬٤٩٩٬٢٣٩ ١٬٤٩٩٬٢٣٩   -   ج  المحددة للموظفین

مجموع البنود التي لن یُعاد 
تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو 

     الخسارة
  
-   ١٬٤٩٩٬٢٣٩ ١٬٤٩٩٬٢٣٩ 

 ١٬٩٤٤٬٩٧٣ ١٬٤٩٩٬٢٣٩   ٤٤٥٬٧٣٤    الدخل الشامل اآلخر للسنة
  )٣١٬٥١٣٬٩١٨(   ٢٬٩٣٢٬٢٦٣   )٣٤٬٤٤٦٬١٨١(     إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
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  ( تتمة )المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  تبني - ٢٨

  
  .(تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي) ٢٠١٦ینایر  ١كما في  لقائمة المركز الماليتسویة المجموعة 

  

   إیضاحات  

وفقاً للمعاییر 
المحاسبة المتعارف 
علیھا في المملكة 
  العربیة السعودیة

   لایر سعودي

  إعادة القیاس
   لایر سعودي

  المعاییر الدولیة
  للتقریر المالي 

  لایر سعودي
             الموجودات

             الموجودات غیر المتداولة

١٬٠١٥٬٢٠١٬٩٥٣   ٨٨٣٬٥٩١  ١٬٠١٤٬٣١٨٬٣٦٢   أ  ، بالصافيممتلكات وآالت ومعدات
  ٣٩٦٬٨٠١٬٣٠٠   -   ٣٩٦٬٨٠١٬٣٠٠     ، بالصافيموجودات غیر ملموسة

  ٨٬٧٠٥٬١٢٤   -   ٨٬٧٠٥٬١٢٤     استثمارات عقاریة
 ١٬٤٢٠٬٧٠٨٬٣٧٧   ٨٨٣٬٥٩١  ١٬٤١٩٬٨٢٤٬٧٨٦     إجمالي الموجودات غیر المتداولة

             الموجودات المتداولة
 ٢٢٣٬٢٩٤٬٤٧٢  )٣٬٥٢٦٬٧٦٢( ٢٢٦٬٨٢١٬٢٣٤   ب  مخزون، بالصافي
 ٣٢٠٬٧٥٦٬٤٤٤  - ٣٢٠٬٧٥٦٬٤٤٤     ، صافيمدینون تجاریون

 ٤٠٬١٣٢٬٠٧٩   -   ٤٠٬١٣٢٬٠٧٩     وأرصدة مدینة أخرىمصاریف مدفوعة مقدماً 
  ٢٣٬٦٩٤٬٦٣٤  - ٢٣٬٦٩٤٬٦٣٤     عالقة ذات جھاتمبالغ مستحقة من 
 ١٥٥٬٠٦٤٬٨٦٤  - ١٥٥٬٠٦٤٬٨٦٤     نقد وما في حكمھ

 ٧٦٢٬٩٤٢٬٤٩٣   )٣٬٥٢٦٬٧٦٢(   ٧٦٦٬٤٦٩٬٢٥٥     إجمالي الموجودات المتداولة
 ٢٬١٨٣٬٦٥٠٬٨٧٠   )٢٬٦٤٣٬١٧١(  ٢٬١٨٦٬٢٩٤٬٠٤١     إجمالي الموجودات

             حقوق المساھمین والمطلوبات
             المساھمینحقوق 

 ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   -   ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠     رأس المال 
  ٧٨٬٦٣٩٬٣٨٥   -   ٧٨٬٦٣٩٬٣٨٥     احتیاطي نظامي
  ٣٠٬١٠٥٬٣٢٦   -   ٣٠٬١٠٥٬٣٢٦     احتیاطي اتفاقي

  ٢١٧٬٦٧٧٬٢٥٩   )٨٬٣٦٧٬٠٣٩(   ٢٢٦٬٠٤٤٬٢٩٨  أ، ب، ج  أرباح مبقاة
  )١٬١٩٥٬٠٥٠(   -   )١٬١٩٥٬٠٥٠(     أخرى مساھمینعناصر حقوق 

  ٩٢٥٬٢٢٦٬٩٢٠   )٨٬٣٦٧٬٠٣٩(   ٩٣٣٬٥٩٣٬٩٥٩     إجمالي حقوق المساھمین
             المطلوبات

             المطلوبات غیر المتداولة
  ٦١٣٬٦٢٧٬٣٥٣   -   ٦١٣٬٦٢٧٬٣٥٣     وقروض ألجل  اتتمویل مرابح

  ٤٧٬٠٥٣٬٠٠٠   ٥٬٧٢٣٬٨٦٨   ٤١٬٣٢٩٬١٣٢  ج  صافي التزام المنافع المحددة للموظفین
  ٦٦٠٬٦٨٠٬٣٥٣   ٥٬٧٢٣٬٨٦٨   ٦٥٤٬٩٥٦٬٤٨٥     إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

             المطلوبات المتداولة
  ١٤٦٬٧٢٩٬٧٢٣   -   ١٤٦٬٧٢٩٬٧٢٣     دائنون تجاریون وأوراق دفع 

  ٤٨٬٤٨١٬٩٢٣   -   ٤٨٬٤٨١٬٩٢٣   وأرصدة دائنة أخرىمصاریف مستحقة الدفع 
  ٢٦٦٬٧٠٣٬٣٩٤   -   ٢٦٦٬٧٠٣٬٣٩٤     وقروض قصیرة األجل اتتمویل مرابح

  ١٢٦٬٤٠٥٬٦٤٠   -   ١٢٦٬٤٠٥٬٦٤٠    قروضالو اتمرابحالمتداول من تمویل الجزء ال
  ١٬٢٨٦٬٢٧٣   -   ١٬٢٨٦٬٢٧٣     توزیعات أرباح مستحقة

  ٨٬١٣٦٬٦٤٤   -   ٨٬١٣٦٬٦٤٤     زكاة مستحقة
  ٥٩٧٬٧٤٣٬٥٩٧   -   ٥٩٧٬٧٤٣٬٥٩٧     إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١٬٢٥٨٬٤٢٣٬٩٥٠   ٥٬٧٢٣٬٨٦٨  ١٬٢٥٢٬٧٠٠٬٠٨٢     المطلوبات إجمالي
 ٢٬١٨٣٬٦٥٠٬٨٧٠   )٢٬٦٤٣٬١٧١(  ٢٬١٨٦٬٢٩٤٬٠٤١     إجمالي حقوق المساھمین والمطلوبات

             



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٥٠  -  

 
 ( تتمة )المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  تبني - ٢٨

  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١المالي كما في تسویة المجموعة لقائمة المركز 
  

   إیضاحات  

وفقاً للمعاییر 
المحاسبة المتعارف 
علیھا في المملكة 
  العربیة السعودیة

   لایر سعودي

  إعادة القیاس
   لایر سعودي

  المعاییر الدولیة
  للتقریر المالي 

  لایر سعودي
             الموجودات

             الموجودات غیر المتداولة
 ٩٧٦٬٠٨٩٬٦٨٧   ٣٣٦٬٠٠٤   ٩٧٥٬٧٥٣٬٦٨٣   أ  ، بالصافيومعداتممتلكات وآالت 

  ٣٩٥٬٠٤١٬٥٩٤   -   ٣٩٥٬٠٤١٬٥٩٤     ، بالصافيموجودات غیر ملموسة
  ٢٨٬٢٦٤٬٩٣٥   -   ٢٨٬٢٦٤٬٩٣٥     استثمارات عقاریة

 ١٬٣٩٩٬٣٩٦٬٢١٦   ٣٣٦٬٠٠٤  ١٬٣٩٩٬٠٦٠٬٢١٢     إجمالي الموجودات غیر المتداولة
             الموجودات المتداولة

 ٢٠٠٬٩٩٤٬٤٦٥ )١٬٥٤٦٬١٥١( ٢٠٢٬٥٤٠٬٦١٦   ب  مخزون، بالصافي
 ٢٧٧٬٥٦٩٬٩٢٣  - ٢٧٧٬٥٦٩٬٩٢٣     ، صافيمدینون تجاریون

ً  ٤٢٬٠٣٨٬٩٢٢   -   ٤٢٬٠٣٨٬٩٢٢     وأرصدة مدینة أخرىمصاریف مدفوعة مقدما
  ٤٣٬٥٤٧٬٨١٥  - ٤٣٬٥٤٧٬٨١٥     عالقة ذات جھاتمبالغ مستحقة من 
 ١٠١٬٠٥٥٬٢٦٨  - ١٠١٬٠٥٥٬٢٦٨     نقد وما في حكمھ

 ٦٦٥٬٢٠٦٬٣٩٣  )١٬٥٤٦٬١٥١(   ٦٦٦٬٧٥٢٬٥٤٤     إجمالي الموجودات المتداولة
 ٢٬٠٦٤٬٦٠٢٬٦٠٩  )١٬٢١٠٬١٤٧(  ٢٬٠٦٥٬٨١٢٬٧٥٦     إجمالي الموجودات

             حقوق المساھمین والمطلوبات
             حقوق المساھمین

 ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   -   ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠     رأس المال 
  ٧٨٬٦٣٩٬٣٨٥   -   ٧٨٬٦٣٩٬٣٨٥     احتیاطي نظامي
  ٣٠٬١٠٥٬٣٢٦   -   ٣٠٬١٠٥٬٣٢٦     احتیاطي اتفاقي

  ١٨٥٬٧١٧٬٦٠٧  )٥٬٤٣٤٬٧٧٦(   ١٩١٬١٥٢٬٣٨٣  أ، ب، ج  أرباح مبقاة
  )٧٤٩٬٣١٦(   -   )٧٤٩٬٣١٦(     أخرى مساھمینعناصر حقوق 

  ٨٩٣٬٧١٣٬٠٠٢  )٥٬٤٣٤٬٧٧٦(   ٨٩٩٬١٤٧٬٧٧٨     إجمالي حقوق المساھمین
             المطلوبات

             المطلوبات غیر المتداولة
  ٤٩٩٬٦٢٤٬٧٢١   -   ٤٩٩٬٦٢٤٬٧٢١     وقروض ألجل  اتتمویل مرابح

  ٤٩٬٠٢٥٬٠٠٠   ٤٬٢٢٤٬٦٢٩   ٤٤٬٨٠٠٬٣٧١   ج  صافي التزام المنافع المحددة للموظفین
  ٥٤٨٬٦٤٩٬٧٢١   ٤٬٢٢٤٬٦٢٩   ٥٤٤٬٤٢٥٬٠٩٢     إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

             المطلوبات المتداولة
  ١٤٨٬٢٨٢٬٨٦١   -   ١٤٨٬٢٨٢٬٨٦١     دائنون تجاریون وأوراق دفع 

  ٤٢٬٧٤٨٬٧٨٤   -   ٤٢٬٧٤٨٬٧٨٤     وأرصدة دائنة أخرىمصاریف مستحقة الدفع 
  ٢٧٣٬٦٩٣٬٢٨٥   -   ٢٧٣٬٦٩٣٬٢٨٥     وقروض قصیرة األجل اتتمویل مرابح

  ١٤٧٬٣١١٬٢٩٦   -   ١٤٧٬٣١١٬٢٩٦   قروضالو اتمرابحالمتداول من تمویل الجزء ال
  ٩٥٧٬١٧٦   -   ٩٥٧٬١٧٦     توزیعات أرباح مستحقة

  ٩٬٢٤٦٬٤٨٤   -   ٩٬٢٤٦٬٤٨٤     زكاة مستحقة
  ٦٢٢٬٢٣٩٬٨٨٦   -   ٦٢٢٬٢٣٩٬٨٨٦     إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١٬١٧٠٬٨٨٩٬٦٠٧   ٤٬٢٢٤٬٦٢٩  ١٬١٦٦٬٦٦٤٬٩٧٨     إجمالي المطلوبات
 ٢٬٠٦٤٬٦٠٢٬٦٠٩  )١٬٢١٠٬١٤٧(  ٢٬٠٦٥٬٨١٢٬٧٥٦     إجمالي حقوق المساھمین والمطلوبات

              
 



 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف
  سعودیة)(شركة مساھمة 

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  
 

- ٥١  -  

 

 ( تتمة )المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  تبني - ٢٨

  
 

 ٢٠١٦ینایر  ١و ٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في  للسنواتعلى قائمة حقوق المساھمین  اتتسوی

٢٠١٦ دیسمبر ٣١       ٢٠١٦ینایر  ١       

وفقاً للمعاییر الدولیة 
  للتقریر المالي

تسویات المعاییر 
  الدولیة

وفقاً لمعاییر المحاسبة 
    السعودیة

وفقاً للمعاییر الدولیة 
  للتقریر المالي

تسویات المعاییر 
  الدولیة

وفقاً لمعاییر المحاسبة 
    السعودیة

 

  رأس المال   ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  - ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠    ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  - ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

  احتیاطي نظامي  ٧٨٬٦٣٩٬٣٨٥  -  ٧٨٬٦٣٩٬٣٨٥  ٧٨٬٦٣٩٬٣٨٥  -  ٧٨٬٦٣٩٬٣٨٥

  احتیاطي اتفاقي  ٣٠٬١٠٥٬٣٢٦  -  ٣٠٬١٠٥٬٣٢٦  ٣٠٬١٠٥٬٣٢٦  -  ٣٠٬١٠٥٬٣٢٦

  أرباح مبقاة ١٩١٬١٥٢٬٣٨٣ )٥٬٤٣٤٬٧٧٦( ١٨٥٬٧١٧٬٦٠٧  ٢٢٦٬٠٤٤٬٢٩٨  )٨٬٣٦٧٬٠٣٩(  ٢١٧٬٦٧٧٬٢٥٩
  أخرى مساھمینعناصر حقوق  )٧٤٩٬٣١٦(  - )٧٤٩٬٣١٦(  )١٬١٩٥٬٠٥٠(  -  )١٬١٩٥٬٠٥٠(

  إجمالي حقوق المساھمین ٨٩٩٬١٤٧٬٧٧٨ )٥٬٤٣٤٬٧٧٦( ٨٩٣٬٧١٣٬٠٠٢    ٩٣٣٬٥٩٣٬٩٥٩  )٨٬٣٦٧٬٠٣٩(  ٩٢٥٬٢٢٦٬٩٢٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 والتغلیفالشركة السعودیة للطباعة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٥٢  -  

 ( تتمة )تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  - ٢٨
 المركز المالي، وتسویة قائمة ٢٠١٦دیسمبر  ٣١لسنة المنتھیة في لإیضاحات حول تسویة إجمالي الدخل الشامل 

  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١و ٢٠١٦ینایر  ١كما في  وقائمة التغیرات في حقوق المساھمین
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات  )أ
) معاملة أجزاء ھامة من قطع الغیار كبند من الممتلكات واآلالت والمعدات حین ١٦یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم (

السنة. یجب استھالك تكلفة قطع الغیار الھامة ھذه على مدى أعمارھا اإلنتاجیة یتوقع استخدامھا خالل سنة تتجاوز 
دیسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٨٨٣٬٥٩١المتوقعة. بتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، تم إثبات زیادة قدرھا 

الك المتراكم نتیجة استھالك لایر سعودي) ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بعد خصم االستھ ٣٣٦٬٠٠٤ :٢٠١٦
  السنة المنقضیة منذ تاریخ االستحواذ. تم إثبات ھذا المبلغ مقابل األرباح المبقاة.

 

 المخزون  )ب
)، تم تحویل قطع الغیار الھامة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات. وقد ١٦وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم (

دیسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٣٬٥٢٦٬٧٦٢التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي وقدره نتج عن ذلك انخفاض بتاریخ 
لایر سعودي) تم إثباتھ في البضاعة بعد خصم المخصص المقابل بسبب التحویل. تم إثبات ھذا  ١٬٥٤٦٬١٥١: ٢٠١٦

  المبلغ مقابل األرباح المبقاة.
  

 التقییم االكتواري لمنافع الموظفین  )ج
ییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یجب احتساب التزام المنافع المحددة للموظفین وفقاً للمعا

باستخدام التقییمات االكتواریة. تاریخیاً ، قامت المجموعة في بعض المناطق باحتساب بعض ھذه االلتزامات استناداً إلى 
لتقریر دون النظر في فترات الخدمة المستقبلیة المتوقعة للموظفین وزیادات الرواتب االلتزامات المحلیة القائمة في تاریخ ا

ومعدالت الخصم. وقد نتج عن ھذا التغییر زیادة في أرصدة التزامات منافع الموظفین وانخفاض في األرباح المبقاة ضمن 
  قائمة المركز المالي الموحدة.

  ادارة المخاطر المالیة  - ٢٩
  خاطر التالیة جراء استخدامھا لألدوات المالیة .للم المجموعةتتعرض 

 مخاطر االئتمان  -
 مخاطر السیولة  -
 الت ومخاطر أسعار العم -
 مخاطر العمالت -
 إدارة رأس المال -

، السیاسات وطرق قیاس المخاطر اعاله، أھداف المجموعة یبین ھذا االیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من
  المجموعة لرأس المال .و إدارة المخاطر وإدارة 

  

  األطار العام إلدارة المخاطر 
إن سیاسات إدارة المجموعة  تقع المسؤولیة الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة المجموعة .

للمخاطر معدة لتحدید و تحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى التعرض لتلك 
یتم مراجعة سیاسات وأنظمة ادارة المخاطر بصورة  .لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعةالمخاطر ومن ثم مراقبتھا 

تھدف ادارة المجموعة من خالل التدریب  دوریة لتعكس التغیرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.
ظف دوره والواجبات بیة بناءة و منظمة بحیث یتفھم كل مووالمعاییر واالجراءات التي تضعھا االدارة الى تطویر بیئة رقا

  الموكلة الیھ.
  

  مخاطر اإلئتمان 
تنص  بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. ءتمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفا

على أن كافة العمالء الذین یرغبون بالتعامل على أساس اآلجل یخضعون لتحقق من الناحیة اإلئتمانیة  المجموعةسیاسة 
األرصدة بإیداع  اسا من ذمم العمالء . تقوم المجموعة.إن االدوات المالیة التي تخضع لتركیز مخاطر اإلئتمان تتكون اس

جید ، ولدیھا سیاسة تقوم على وضع حدود ألرصدتھا  سسات المالیة ذات تصنیف ائتمانيالبنكیة لدى عدد من المؤ
التعتبر وسسات اطر ھامة على عدم كفاءة ھذه المؤبأن ھناك مخ مؤسسة مالیة . التعتقد المجموعة المودعة لدى كل

 نفسھا معرضة لتركزات مخاطر اإلئتمان فیما یتعلق بالمدینین نظرا لتنوع قاعدة عمالئھا العاملین في مختلف المجموعة
  االنشطة و المتواجدین في مناطق متعددة . 



 والتغلیفالشركة السعودیة للطباعة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٥٣  -  

 
 (تتمة)ادارة المخاطر المالیة  - ٢٩

  تتمة  - مخاطر اإلئتمان 
تمثل القیمة المدرجة للموجودات المالیة القیمة القصوى التي یمكن ان تتعرض لھا الموجودات المالیة لخطر اإلئتمان كما 

  دیسمبر وھي كما یلي :  ٣١في تاریخ بیان المركز المالي في 
  باللایر السعودي  
  ٢٠١٦ینایر  ١ ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  

       

  ٩٩٬٦٠٠٬٨١٤  ٧٧٬٧٨٦٬٤٣٣  ٧٩٬٨٣٠٬٦٢٥  حسابات جاریة – نقد لدى البنوك
٣٢٠٬٧٥٦٬٤٤٤ ٢٧٧٬٥٦٩٬٩٢٣ ٢٩٦٬٦٨٨٬٣٠٣  مدینون تجاریون، بالصافي

  ٤٠٬١٣٢٬٠٧٩  ٤٢٬٠٣٨٬٩٢٢  ٤١٬٢١٩٬٣٨٣  مصاریف مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى
  ٤٦٠٬٤٨٩٬٣٣٧ ٣٩٧٬٣٩٥٬٢٧٨ ٤١٧٬٧٣٨٬٣١١
  

  مخاطر السیولة 
السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر االموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة . تمثل مخاطر 

غ یقارب قیمتھ العادلة. تقوم لبة على بیع أي اصل مالي بسرعة وبمیمكن أن تنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدر
فصاح عن شروط و أحكام ھذه االسھیالت البنكیة. تم المجموعة بادارة مخاطر السیولة وذلك بالتأكد من توفر الت

).  تنص شروط البیع الخاصة بالمجموعة على ان یتم سداد المبالغ نقدا عند تورید البضاعة ١٧التسھیالت في االیضاح (
  یوما من تاریخ الشراء  ٦٠أو على اساس اآلجل . تسدد الذمم الدائنة التجاریة في العادة خالل 

  حقاقات التعاقدیة  للمطلوبات المالیة غیر المشتقة :فیما یلي االست

   القیمة الدفتریة  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١
التدفقات النقدیة المتعاقد 

  اكثر من سنة    اقل من سنة    علیھا
تمویل المرابحات 

  ٥٠٨٬٠٠٩٬٨٩٥   ٣٩٧٬٢٤٠٬٣١٣  ٩٠٥٬٢٥٠٬٢٠٨  ٩٠٩٬٧٦٨٬٩٦٨  والقروض
  -   ١٦١٬١٦١٬٢١٣   ١٦١٬١٦١٬٢١٣  ١٦١٬١٦١٬٢١٣  دائنون تجاریون 

مصاریف مستحقة الدفع 
  -   ٣١٬١٠٥٬٣٥٣  ٣١٬١٠٥٬٣٥٣  ٣١٬١٠٥٬٣٥٣  وأرصدة دائنة أخرى

  ٧٬٢٤٠٬٦٦٥   ٤٬١١١٬٢٩٩  ١١٬٣٥١٬٩٦٤  ١١٬٣٥١٬٩٦٤  زكاة مستحقة 
صافي إلتزامات المنافع 

  ٤١٬٨٦٩٬٠٠٠   ٥٬٧٦٦٬٠٠٠   ٤٧٬٦٣٥٬٠٠٠   ٤٧٬٦٣٥٬٠٠٠  حددة للموظفینمال
  ٥٥٧٬١١٩٬٥٦٠  ٥٩٩٬٣٨٤٬١٧٨   ١٬١٥٦٬٥٠٣٬٧٣٨   ١٬١٦١٬٠٢٢٬٤٩٨  
             

   القیمة الدفتریة  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١
التدفقات النقدیة المتعاقد 

  اكثر من سنة    اقل من سنة    علیھا
تمویل المرابحات 

  ٤٩٧٬١٨٢٬٠٧٧   ٤٢١٬٠٠٤٬٥٨١  ٩١٨٬١٨٦٬٦٥٨  ٩٢٠٬٦٢٩٬٣٠٢  والقروض
  ٥٠٧٬٤٨٤   ١٤٧٬٧٧٥٬٣٧٧   ١٤٨٬٢٨٢٬٨٦١  ١٤٨٬٢٨٢٬٨٦١  دائنون تجاریون 

مصاریف مستحقة الدفع 
  -   ٤٢٬٧٤٨٬٧٨٤  ٤٢٬٧٤٨٬٧٨٤  ٤٢٬٧٤٨٬٧٨٤  وأرصدة دائنة أخرى

  ٢٬٣٢٠٬٦٩٦   ٦٬٩٢٥٬٧٨٨  ٩٬٢٤٦٬٤٨٤  ٩٬٢٤٦٬٤٨٤  زكاة مستحقة 
صافي إلتزامات المنافع 

  ٤٢٬٢٣٣٬٨١٩   ٦٬٧٩١٬١٨١   ٤٩٬٠٢٥٬٠٠٠   ٤٩٬٠٢٥٬٠٠٠  حددة للموظفینمال
  ٥٤٢٬٢٤٤٬٠٧٦   ٦٢٥٬٢٤٥٬٧١١   ١٬١٦٧٬٤٨٩٬٧٨٧   ١٬١٦٩٬٩٣٢٬٤٣١  
  

  مخاطر اسعار العموالت 
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في اسعار العموالت 
السائدة في السوق تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التسھیالت البنكیة اإلسالمیة قصیرة و طویلة األجل 

  المرتبطة بعمولة 
العموالت على الدخل نتیجة للتغیرات المحتملة المعقولة في اسعار العموالت وكذلك  یعكس الجدول أدناه مخاطر اسعار

  ر أسعار اي اثر على حقوق الملكیة.كافة التغیرات االخرى التي بقیت ثابتة الیوجد لمخاط
  



 والتغلیفالشركة السعودیة للطباعة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٥٤  -  

 
  (تتمة)ادارة المخاطر المالیة   - ٢٩

  تتمة -مخاطر اسعار العموالت 
لسنة واحدة وذلك على  المجموعةإن األثر على الدخل یمثل اثر التغیرات المفترضة في اسعار العموالت على ارباح 

  دیسمبر . ٣١اساس المطلوبات المالیة بعمولة عائمة كما في 
  األثر على دخل السنة ( باللایر السعودي )   

  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١    ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  الزیادة (النقص) في نقاط األساس 
+٤٥٩٬٠٩٣(    )٤٥٢٬٦٢٥(  ٥(  
+٩١٨٬١٨٧(    )٩٠٥٬٢٥٠(  ١٠(  
-٤٥٩٬٠٩٣    ٤٥٢٬٦٢٥  ٥  
-٩١٨٬١٨٧    ٩٠٥٬٢٥٠  ١٠  
        

  مخاطر العمالت 
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة اداة مالیة ما بسبب التغیرات في اسعار الصرف األجنبي ،تقوم 

التتعرض لمخاطر عمالت ھامة لعدم قیامھا  المجموعةاالدارة بمراقبة التقلبات في اسعار الصرف االجنبي وتعتقد بأن 
بایة معامالت ھامة بعمالت عدا اللایر السعودي والدوالر االمریكي .أن سعر صرف اللایر السعودي  مثبت مقابل 

  الدوالر االمریكي ،وبالتالي فإن األرصدة والمعامالت بالدوالر االمریكي التمثل مخاطر ھامة .
  

 إدارة رأس المال 
لمجموعة فیما یتعلق بإدارة رأس المال ھي المحافظة على قاعدة رأس مال قویة للمحافظة على المساھمین، إن سیاسة ا

والدائنون وثقة السوق وكذلك استمرار تطور نشاط المجموعة في المستقبل. یتكون رأس المال من األسھم العادیة 
  واألرباح المدورة للمجموعة.

  المساھمین.أس المال والذي یحدد بقسمة صافي الربح التشغیلي على حقوق تقوم اإلدارة بمراقبة العائد على ر
تسعى المجموعة إلى المحافظة على التوازن بین أعلى عائد ممكن تحقیقھ في حال االقتراض ألعلى حد ممكن واألفضلیة 

  واألمان المتأتي من مركز قوي لرأس المال.
  باللایر السعودي

٢٠١٧دیسمبر  ٣١ ٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٦ینایر  ١    
    

 ١٬٢٥٨٬٤٢٣٬٩٥٠ ٦٧٤٬٩٧٩٬١٦١٬١١٬١٧٠٬٨٨٩٬٦٠٧مجموع المدیونیة 
)١٥٥٬٠٦٤٬٨٦٤( )١٠١٬٠٥٥٬٢٦٨()١٨٤٬٧٤٩٬١٠٦((ینزل) النقد وما في حكمھ   

  

 ١٬١٠٣٬٣٥٩٬٠٨٦ ٤٩٠٬٢٣٠٬١٬٠٥٥١٬٠٦٩٬٨٣٤٬٣٣٩صافي المدیونیة 
  

 ٩٢٥٬٢٢٦٬٩٢٠ ٬٣٥٨٢٥٢٬٨٢١٨٩٣٬٧١٣٬٠٠٢صافي حقوق المساھمین
قات احتیاطي تحوط مخاطر التدف :یضاف
 ١٬١١٩٬٨٣٧ ٨١٤٬٠٥٧٦٢١٬٩١١النقدیة

 ٩٢٦٬٣٤٦٬٧٥٧ ٬٤١٥٠٦٦٬٨٢٢٨٩٤٬٣٣٤٬٩١٣رأس المال المعّدل 
   

  

 ١٫١٩ ٢٨٬١١٫٢٠ نسبة المدیونیة إلى رأس المال المعّدل
  

   



 والتغلیفالشركة السعودیة للطباعة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٥٥  -  

  
  المخاطر المالیة (تتمة)ادارة   - ٢٩

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
  الموجودات المالیة

  فیما یلي بیان بالموجودات المالیة، فیما عدا النقدیة وشبة النقدیة، المقتناة من قبل المجموعة: 
 باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١    ٢٠١٦دیسمبر  ٣١    ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة:

  ٣٢٠٬٧٥٦٬٤٤٤   ٢٧٧٬٥٦٩٬٩٢٣   ٢٩٦٬٦٨٨٬٣٠٣  ، بالصافيمدینون تجاریون
  ٢٣٬٦٩٤٬٦٣٤   ٤٣٬٥٤٧٬٨١٥    ٢٦٬١٨٣٬٤٠٠  مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة

  ٣٤٤٬٤٥١٬٠٧٨   ٣٢١٬١١٧٬٧٣٨    ٣٢٢٬٨٧١٬٧٠٣  إجمالي الموجودات المالیة
  

  
یوماً. وعند تحدید  ٩٠أي عمولة. ویبلغ متوسط سنة االئتمان للذمم المدینة التجاریة  إن الذمم المدینة التجاریة ال تحمل

إمكانیة تحصیل الذمم المدینة، تأخذ المجموعة بعین االعتبار أي تغیر في الجودة االئتمانیة للذمم المدینة التجاریة اعتباراً 
بشأنھا. ومن الممكن أن تتأثر  الموحدة تم إعداد القوائم المالیةمن التاریخ الذي تم فیھ منح االئتمان حتى نھایة السنة التي ی

القیمة الدفتریة بالتغیرات في مخاطر االئتمان الخاصة باألطراف األخرى. یتم تحلیل متطلبات االنخفاض في القیمة فیما 
  یتعلق بالعمالء الرئیسین واألطراف ذات العالقة على أساس فردي كل على حده.

  
  المالیةالمطلوبات 

  باللایر السعودي  

  ٢٠١٦ینایر  ١  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١  المطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة:

  ١٤٦٬٧٢٩٬٧٢٣  ١٤٨٬٢٨٢٬٨٦١  ١٦١٬١٦١٬٢١٣  دائنون تجاریون و أوراق دفع
  ٤٨٬٤٨١٬٩٢٣  ٤٢٬٧٤٨٬٧٨٤  ٣١٬١٠٥٬٣٥٣  وأرصدة دائنة أخرىمصاریف مستحقة الدفع 

  ١٬٠٠٦٬٧٣٦٬٣٨٧  ٩٢٠٬٦٢٩٬٣٠٢  ٩٠٩٬٧٦٨٬٩٦٨  تمویل مرابحات وقروض ألجل
  ١٬٢٠١٬٩٤٨٬٠٣٣  ١٬١١١٬٦٦٠٬٩٤٧  ١٬١٠٢٬٠٣٥٬٥٣٤  إجمالي المطلوبات 

  ٥٨٨٬٣٢٠٬٦٨٠  ٦١٢٬٠٣٦٬٢٢٦  ٥٩٤٬٠٢٥٬٦٣٩  إجمالي المطلوبات المتداولة 
  ٦١٣٬٦٢٧٬٣٥٣  ٤٩٩٬٦٢٤٬٧٢١  ٥٠٨٬٠٠٩٬٨٩٥  إجمالي المطلوبات المالیة غیر المتداولة 

  

  القیمة العادلةقیاس  - ٣٠
  

تقیس الشركة األدوات المالیة مثل اإلستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة بتاریخ كل قائمة مركز مالي. تمثل القیمة العادلة السعر 
بتاریخ القیاس. ویحدد المقبوض نظیر بیع أصل ما أو مدفوع لتحویل مطلوب ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق 

  قیاس القیمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوب إما:
  

 .في السوق الرئیسیة لألصول أو المطلوبات  
  

 .أو في ظل عدم وجود السوق الرئیسیة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات  
  

األكثر فائدة متاحة أمام الشركة. وتقاس القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات بإستخدام ویجب أن تكون السوق الرئیسیة أو 
افتراضات على المشاركین في السوق سیستفیدون عند تسعیر األصول أو المطلوبات وعلى فرضیة أن المشاركین في السوق 

غیر مالي في االعتبار قدرة المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم األقتصادیة. ویأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل 
على تحقیق منافع اقتصادیة بإستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ إلى مشارك أخر في السوق 

  یستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.
  

، ضمن التسلسل الھرمي الموحدة أو یفصح عنھا في القوائم المالیةقیمتھا العادلة وتصنف كافة األصول والمطلوبات، التي تقاس 
  ھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:لللقیمة العادلة، وفیما یلي بیان بذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى وا

  

  المستوى األول: األسعار المدرجة (بدون تعدیل) في سوق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.
طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة  المستوى الثاني:
  أو غیر مباشرة.

  
   



 والتغلیفالشركة السعودیة للطباعة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٥٦  -  

  
  (تتمة) قیاس القیمة العادلة  -٣٠

  حظة.المستوى الثالث: طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمال
  

فیما یلي مقارنة حسب الفئة، للقیم الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة للشركة، بخالف تلك المدرجة بقیمھا الدفتریة التي 
 :ثقارب بصورة معقولة القیم العادلة

 

    القیمة العادلة     القیمة الدفتریة     

المستوى 
 -األول 

األسعار 
المدرجة في 

األسواق 
    النشطة

المستوى 
 -الثاني 

المدخالت 
القابلة 

للمالحظة 
   الھامة

 -المستوى الثالث 
المدخالت غیر 

القابلة للمالحظة 
  الھامة

                  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١
                      

األصول التي جرى قیاسھا بالقیمة 
                  العادلة

                      
إستثمارات 

  ٣٨٬٠٥٥٬٠٧٨    -    -    ٣٨٬٠٥٥٬٠٧٨    ٢٦٬٥٥٥٬٠٤٥    عقاریة
موجودات غیر 

  ٣٧٢٬٤٣٢٬٥٣٧    -    -    ٣٧٢٬٤٣٢٬٥٣٧    ٣٧٢٬٤٣٢٬٥٣٧   ملموسة
  ٤١٠٬٤٨٧٬٦١٥    -    -    ٤١٠٬٤٨٧٬٦١٥    ٣٩٨٬٩٨٧٬٥٨٢    اإلجمالي

  
  

    القیمة العادلة     القیمة الدفتریة     

المستوى
 -األول 

األسعار 
المدرجة في 

األسواق 
   النشطة

المستوى 
 -الثاني 

المدخالت 
القابلة 

للمالحظة 
   الھامة

 -المستوى الثالث 
المدخالت غیر 

القابلة للمالحظة 
  الھامة

                  ٦٢٠١دیسمبر  ٣١
                      

األصول التي جرى قیاسھا بالقیمة 
              العادلة

                      
إستثمارات 

  ٥١٬١٤٠٬٤٧٢    -    -    ٥١٬١٤٠٬٤٧٢    ٢٨٬٢٦٤٬٩٣٥    عقاریة
موجودات غیر 

  ٣٩٥٬٠٤١٬٥٩٤    -    -    ٣٩٥٬٠٤١٬٥٩٤    ٣٩٥٬٠٤١٬٥٩٤   ملموسة
  ٤٤٦٬١٨٢٬٠٦٦    -    -    ٤٤٦٬١٨٢٬٠٦٦    ٤٢٣٬٣٠٦٬٥٢٩    اإلجمالي

  
  

    القیمة العادلة     القیمة الدفتریة     

المستوى
 -األول 

األسعار 
المدرجة في 

األسواق 
   النشطة

المستوى 
 -الثاني 

المدخالت 
القابلة 

للمالحظة 
   الھامة

 -المستوى الثالث 
المدخالت غیر 

القابلة للمالحظة 
  الھامة

                      ٦٢٠١ ینایر ١
                      

األصول التي جرى قیاسھا بالقیمة 
                  العادلة

إستثمارات 
  ١٦٬٤٩٦٬٢٩٠    -    -    ١٦٬٤٩٦٬٢٩٠    ٨٬٧٠٥٬١٢٤    عقاریة

موجودات غیر 
  ٣٩٦٬٨٠١٬٣٠٠    -    -    ٣٩٦٬٨٠١٬٣٠٠    ٣٩٦٬٨٠١٬٣٠٠   ملموسة

  ٤١٣٬٢٩٧٬٥٩٠    -    -    ٤١٣٬٢٩٧٬٥٩٠    ٤٠٥٬٥٠٦٬٤٢٤    اإلجمالي
  

  



 والتغلیفالشركة السعودیة للطباعة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  (تتمة) الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة  

- ٥٧  -  

  

 : حقةاالحداث الال - ٣١
  

خالل الفترة الالحقة تم إستالم إشعارات تعمید من وزارة التعلیم لطباعة وتزوید المقررات المدرسیة لحساب شركة تابعة كما تم 
ملیون لایر سعودي. من المتوقع أن یظھر األثر المالي خالل الربع الثاني والثالث والرابع  ١٣٤تسلیم االشعارات بقیمة إجمالیة 

  .م٢٠١٨من العام المالي 
 

 :إعتماد مجلس اإلدارة - ٣٢
  

  . م)٢٠١٨مارس  ٢٦ ھـ (الموافق١٤٣٩ رجب ٩تم إعتماد القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 


