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 معلومات حول الشركة     -1

 

الشركة السعودية للطباعة والتغليف )"الشركة" أو "الشركة األم"(، هي شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية   
هـ )الموافق 1427جمادى األولى    1من الرياض بتاريخ    الصادر  1010219709السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

 (. 2006مايو   28
 

  21050سية للمجموعة في أعمال الطباعة بموجب الترخيص الصادر عن وزارة الثقافة واإلعالم رقم تتمثل األنشطة الرئي             
 (. 1992سبتمبر   25هـ )الموافق 1412ذو الحجة    24وتاريخ 

 

)يشار  تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المركز المالي ونتائج عمليات الشركة والشركات التابعة لها   
 إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( كما هو ظاهر في الجدول أدناه. 

  حصة الملكية الفعلية    

 شركة تابعة 

  

 بلد التأسيس 

يونيو   30 
2022  

ديسمبر   31
2021 

 % 100  % 100  المملكة العربية السعودية   شركة مطابع هال 

 % 100  % 100  العربية السعودية المملكة   شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر 

 % 100  % 100  المملكة العربية السعودية   شركة المستقبل لالستثمار الصناعي 

 % 100  % 100   اإلمارات العربية المتحدة   مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية )أ( 
 

 الوطني للصناعات البالستيكية: فيما يلي الشركات التابعة المملوكة بالكامل لمصنع اإلمارات  (أ
 

  حصة الملكية الفعلية    

 الشركة التابعة 

  

 بلد التأسيس 

يونيو   30 
2022 

ديسمبر   31 
2021 

 % 100  % 100   اإلمارات العربية المتحدة    شركة المدينة للطباعة

 % 100  % 100   اإلمارات العربية المتحدة   شركة المستقبل للطباعة 

 % 100  % 100   اإلمارات العربية المتحدة    االتحاد العالمية للتغليف الشفافشركة 

 % 100  % 100   االمارات العربية المتحدة   شركة يونايتد سكيورتي

 % 100  % 100   اإلمارات العربية المتحدة   الشركة التجارية المتحدة للتغليف 

 % 100  % 100   العربية المتحدة االمارات   شركة فيوتشر بالستك للصناعات 

 % 100  % 100  المملكة العربية السعودية    شركة فيوتشر بلس 

 % 100  % 100  المملكة العربية السعودية    شركة طيبة للطباعة والنشر

 % 100  % 100  المملكة العربية السعودية    شركة التغليف المرن
 

ذو الحجة   24وتاريخ  21050ترخيص صادر عن وزارة الثقافة واإلعالم رقم  تزاول المجموعة أعمال الطباعة بموجب  
عالوة على ذلك، تزاول المجموعة أيضا المتاجرة في اآلالت وآالت الطباعة  (.1992سبتمبر    25هـ )الموافق  1412

والم والكتب  والمعدات  األدوات  وجميع  للطباعة  الالزمة  الخام  والمواد  الورق  أنواع  وجميع  واللوازم  والحبر  نشورات 
  باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة أيضا بخدمات التعبئة والتغليف. والمواد المكتبية والمواد اإلعالنية.

 
للشركة اعتباًرا من     المالية  السنة  للشركة.  31يناير وتنتهي في    1تبدأ  للنظام األساسي  المالية   ديسمبر وفقًا  السنة  تبدأ 

 ديسمبر.  31يناير وتنتهي في  1 للشركات التابعة أيًضا في
   

 يقع المركز الرئيسي للمجموعة في الرياض وعنوانها المسجل كالتالي: 
 برج النخيل 

 طريق الملك فهد 
    50202ص.ب 

11523 الرياض  
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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    19-ستجدات فيروس كوفيدم -2

 

( بصفته جائحة في مارس  WHO(، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية )19-ال يزال فيروس كورونا المستجد )كوفيد
ازدياد.2020 في  اآلن   ،  الصعب  من  التجارية  وأصبح  األعمال  على  بالكامل  الجائحة  هذه  تأثير  ومدى  بحجم  التنبؤ 

  واالقتصادات التي تعمل فيها المجموعة.
 

)مثل معدل انتقال الفيروس(    ال يزال من غير المؤكد حجم ومدى تأثير هذه الجائحة وتتوقف على التطورات المستقبلية 
  30وقد اتخذت المجموعة إجراءات بهدف االحتواء، كما بتاريخ  لة.التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في هذه المرح

 ، التي قللت من التأثير السلبي للجائحة على النتائج المالية للمجموعة.2022يونيو 
 

ال تتوقع المجموعة في المستقبل تأثيًرا جوهريًا وسلبيًا على مبدأ االستمرارية، والشهرة، والممتلكات، واآلالت والمعدات، 
 وستستمر المجموعة في إعادة تقييم موقفها واألثر الناتج عن ذلك على أساس منتظم.  عهدات القروض.وت

 

 أسس اإلعداد  -3
 

المنتهية في   الستة أشهر  لفترة  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  المحاسبة    2022يونيو    30تم إعداد  لمعيار  وفقًا 
( "التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 34الدولي )

 محاسبين.   الهيئة السعودية للمراجعين وال
 
ال تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب    

 . 2021ديسمبر  31قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

 
ًءا ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، لكن نتائج العمليات للفترات األولية قد ال تشير بصورة عادلة  تعتبر الفترة األولية جز            

 إلى نتائج عمليات السنة الكاملة.
 

 أسس القياس  أ( 

المشتقة حيث  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات المالية 
العادلة. بالقيمة  باستخدام مبدأ االستحقاق   يتم قياسها  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  تم إعداد  عالوة على ذلك، 
 ارية. المحاسبي ومبدأ االستمر

 
     مبدأ االستمرارية ب(  

مليون لاير سعودي  64.3، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 2022يونيو   30كما في 
مليون    69باإلضافة إلى ذلك، تكبدت المجموعة خسائر متراكمة قدرها   مليون لاير سعودي(.  56.7 :2021ديسمبر    31)

  31)  %11.5مليون لاير سعودي(، مما يقارب نسبة  66.6 :2021ديسمبر   31)  2022يونيو  30في  سعودي كمالاير 
الشركة.%11.1 :2021ديسمبر   المال  رأس  من  المتراك (  الخسائر  السترداد  استراتيجية  عمل  خطة  اإلدارة  مة،  لدى 

 ولتصبح مربحة وتولد رأس مال عامل إيجابي. 
 
يعتقد مجلس اإلدارة بأنه   قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة على أساس استمرارها في العمل كمنشأة مستمرة.   

المتوقع بصورة   وأبدوا حكًما مفاده أنه من ال توجد هناك أية حاالت عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكاً حول هذا االفتراض.
معقولة أن يتوفر لدى المجموعة الموارد الكافية لالستمرار في عملياتها التشغيلية في المستقبل المنظور، في فترة ال تقل  

 شهًرا من نهاية الفترة المالية.  12عن 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض     ( ج

تم تقريب   الموجزة باللاير السعودي، والذي يمثل العملة الوظيفية للمجموعة.تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة 
 كافة المبالغ إلى أقرب لاير سعودي، مالم يرد خالف ذلك. 

  
 استخدام التقديرات واألحكام   -4

 

والتقديرات التي تؤثر على تطبيق  عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، قامت اإلدارة بإجراء األحكام  
للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. المصرح عنها  للمجموعة والمبالغ  المحاسبية  وقد تختلف  السياسات 

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
 

لرئيسية لعدم التأكد من  كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر ا
 التقديرات هي نفس األحكام التي تم تطبيقها على القوائم المالية الموحدة السنوية الماضية. 
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  السياسات المحاسبية الهامة -5
 
إن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفس السياسات المطبقة في القوائم    

 6النحو المبين أدناه وفي المالحظة  ، على2021ديسمبر  31المالية الموحدة للمجموعة كما بتاريخ وللسنة المنتهية في 
 . 2021ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  من

 
المشتقة. المالية  بالمحاسبة عن األدوات  المجموعة  الحالية، قامت  الفترة  المالية   خالل  تلخيص سياسة األدوات  أدناه  تم 

 المشتقة:
 

 األدوات المالية المشتقة 
 

يتم، في  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة، مثل مقايضات أسعار العموالت، لتغطية مخاطر أسعار العموالت.
بالتغيرات في   يعاد قياسها  إبرام عقد المشتقات، وبعد ذلك  بتاريخ  العادلة  بالقيمة  المشتقة  المالية  إثبات األدوات  األصل، 

ات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية عندما  تقيد المشتقات كموجود القيمة العادلة.
تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في الربح أو   تكون القيمة العادلة لها سلبية.

 الخسارة. 
 
   2022المعايير أو التعديالت الجديدة لعام  -6
 
، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة  2022ي مفعول العديد من التعديالت ألول مرة في عام  يسر  

  الموجزة للمجموعة.
 
  37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقود   -العقود المتوقع خسارتها   
تزيد بموجبه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها  يمثل العقد المتوقع خسارته عقدًا   

  بحكم وجود العقد( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد عن المنافع االقتصادية التي يتوقع استالمها بموجب العقد.
 
التكاليف    إدراجخاسًرا، فإنه يتعين على المنشأة  وتنص التعديالت على أنه عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو   

المتعلقة مباشرةً بعقد محدد لتقديم البضاعة أو الخدمات والتي تشتمل على التكاليف اإلضافية )مثل تكاليف العمالة والمواد 
لتنفيذ المستخدمة  المعدات  استهالك  )مثل  العقد  أعمال  على  مباشرة  المتعلقة  التكاليف  وتوزيع  وكذلك   المباشرة(  العقد، 

ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها   تكاليف إدارة العقد واإلشراف عليه(. 
قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على العقود التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها   صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

  فترة المالية.في بداية ال
 
التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب   خاسرة ألن قبل تطبيق التعديالت، لم تحدد المجموعة أي عقود على أنها عقود متوقع    

تكاليف إضافية متعلقة مباشرة بالعقود. بها، تشمل فقط على  الوفاء  تكاليف  التعديالت، قامت   العقود، وهي  لهذه  ونتيجة 
بع بإدراج  بالعقود.المجموعة  الوفاء  تكاليف  المباشرة عند تحديد  المتعلقة  التكاليف األخرى  المجموعة  ض  وعليه قامت 

؛ إذ لم تِف بعد المجموعة 2022يونيو  30بإثبات مخصص عقود متوقع خسارتها والذي لم يطرأ أي تغيير عليه كما في 
 بالتزاماتها بموجب العقد.   

 
ووفقا لألحكام االنتقالية، تقوم المجموعة بتطبيق التعديالت على العقود التي لم تِف بعد بكافة التزاماتها في بداية الفترة   

 المالية السنوية التي يطبق فيها التعديالت ألول مرة )تاريخ التطبيق األولي(، ولم تقم المجموعة بتعديل بياناتها المقارنة.   
 
 (   3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) - ر المفاهيمي اإلشارة إلى اإلطا  
إلى     باإلشارة  المحاسبة  لمعايير  الدولي  للمجلس  المفاهيمي  لإلطار  السابق  اإلصدار  إلى  اإلشارة  التعديالت محل  تحل 

  دون تغير جوهري في متطلباته. 2018اإلصدار الحالي الذي صدر في مارس  
 
( تفاديًا إلصدار أرباح أو  3استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )  أضافت التعديالت  

خسائر محتَملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
( الصادر عن لجنة تفسير المعايير  21المحتملة" أو التفسير )  ( "المخصصات، وااللتزامات المحتملة والموجودات37)

يتطلب االستثناء من المنشآت تطبيق الضوابط الواردة في   الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل مستقل.  -الدولية للتقرير المالي  
، وذلك للتأكد من وجود  (، على التوالي، بدالً من تطبيق اإلطار المفاهيمي21( أو التفسير )37معيار المحاسبة الدولي )

  التزامات حالية بتاريخ االستحواذ.   
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 )تتمة( 2022المعايير أو التعديالت الجديدة لعام  -6
 ( )تتمة(: 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) - اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي 

 
لتوضيح عدم تأهيل الموجودات المحتملة لإلثبات   3للتقرير المالي  تُضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة على المعيار الدولي   

 بتاريخ االستحواذ.
 
أيه     للمجموعة؛ وذلك نظًرا لعدم وجود  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  أثر على  لها أي  التعديالت ليس  إن هذه 

  التعديالت الناشئة خالل الفترة.موجودات محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة تقع ضمن نطاق 
 
  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - المتحصالت قبل االستخدام المقصود  الممتلكات واآلالت والمعدات:  
أي عائدات من بيع    -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات    -تحظر التعديالت على المنشآت الخصم    

وبدالً من  جة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة.البنود المنت
  ذلك، تقوم المنشأة بإثبات المتحصالت من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.

 
أثر     لها أي  التعديالت ليس  أيه  إن هذه  للمجموعة؛ وذلك نظًرا لعدم وجود  الموجزة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  على 

 عمليات بيع للبنود المنتجة من الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة.
 
الشركة التابعة   –ايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة تطبيق المع   –( 1التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  

  المطبقة للمعايير الدولية ألول مرة
الفقرة د     التابعة التي تختار تطبيق  للشركة  التعديل  المالي )  16يسمح  للتقرير  الدولي  المعيار  ( قياس فروقات  1)أ( من 

القوائم المالية الموحدة للشركة األم، بناًء على تاريخ تحول الشركة  التحويل التراكمية باستخدام المبالغ المفصح عنها في  
األم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، إذا لم يتم إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد وتأثيرات عمليات تجميع األعمال  

يل أيًضا على الشركة الزميلة أو المشروع يتم تطبيق هذا التعد التي استحوذت الشركة األم من خاللها على الشركة التابعة.
  (.1)أ( من المعيار الدولي للتقرير المالي )  16المشترك الذي يختار تطبيق الفقرة د  

 
لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة؛ ألنها غير مطبقة للمعايير الدولية    

  ألول مرة.
 
  % 10األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة    –(: األدوات المالية  9ديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )التع  

  لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات المالية
ختلف يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجها عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل ت  

تشتمل هذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين   اختالفًا جوهريًا عن شروط االلتزام المالي األصلي.
المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجهة المقرضة نيابة عن  

  اإلثبات والقياس. لمعيار المحاسبة الدولي "األدوات المالية":ال يوجد أي تعديل مماثل ومقترح  اآلخر.
 
إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة؛ وذلك نظًرا لعدم إجراء أيه   

 تعديالت على األدوات المالية للمجموعة خالل الفترة. 
 
 العادلة قياس القيمة    -7
 

يتطلب عدد من السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير  
 المالية. 

   
العادلة.  القيمة  بقياس  المجموعة بوضع إطار عمل خاص  الشاملة عن   قامت  المسؤولية  يتحمل  تقييم  ويشمل ذلك فريق 

، ويقوم الفريق برفع تقاريره  3قياسات القيمة العادلة الهامة، بما في ذلك القيمة العادلة من المستوى اإلشراف على جميع 
 مباشرة إلى المدير المالي. 

 
وفي حال استخدام معلومات   يقوم فريق التقييم بانتظام بمراجعة المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم.  

ل عروض أسعار الوسطاء أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، يقوم فريق التقييم بإجراء تقييم  األطراف األخرى، مث
لألدلة التي تم الحصول عليها من األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير، بما في ذلك 

  بغي تصنيف هذه التقييمات ضمنها.مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة، التي ين
 
  يتم إبالغ لجنة المراجعة بالمجموعة بأمور التقييم الجوهرية.  



 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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 عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تقوم المجموعة باستخدام بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر المستطاع. 
القيمة العادلة إلى مستويات مختلفة وفقًا للتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة يتم تصنيف 

  في طرق التقويم، وذلك على النحو التالي:
 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى  -
األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى األول والقابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات : مدخالت بخالف    2المستوى   -

 أو المطلوبات إما بصورة مباشرة )أي، األسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي، المشتقة من األسعار(. 
القابلة للمالحظة )المدخالت مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق غير   :3المستوى   -

 غير القابلة للمالحظة(. 
 

وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو أ المطلوبات إلى مستويات مختلفة  
سل الهرمي لقياس  من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسل

 القيمة العادلة وذلك على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.
 

تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية الفترة المالية التي حدث    
 فيها التغير. 

  
 التشغيلية القطاعات  -8
 
إن القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يزاول أنشطة تجارية من الممكن أن تحقق منها المجموعة إيرادات   

المكونات األخرى   بالمعامالت مع أي مكون من  المتعلقة  وتتكبد بشأنها مصاريف، بما في ذلك اإليرادات والمصاريف 
النتا للمجموعة. مراجعة  بانتظام  القرار  يتم  صانع  بصفته  العمليات  رئيس  قبل  من  التشغيلية  للقطاعات  التشغيلية  ئج 

بالمجموعة التخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم تخصيصها للقطاعات وتقييم أدائها والتي تتوفر عنها معلومات مالية 
 منفصلة. 

 
  أسس التقسيم أ( 

 

تقدم هذه األقسام منتجات وخدمات مختلفة وتدار   تالية يتم إعداد تقارير بشأنها. يوجد لدى المجموعة ثالثة أقسام استراتيجية  
تتم المعامالت بين قطاعات األعمال وفقًا لشروط   بشكل منفصل وذلك ألنها تتطلب استراتيجيات تقنية وتسويقية مختلفة. 

 معامالت التعامل العادل وبطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع الجهات األخرى.
 

 يصف الملخص التالي العمليات في كل من القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها: 
 

يتم   التي  القطاعات 
 إعداد تقارير بشأنها 

 العمليات

 طباعة 
 

 طباعة وأدوات ومواد خام. 

 تعبئة وتغليف
 

تصنيع   إلى  باإلضافة  والبالستيكية،  التجارية  اإلعالنات  ملصقات  على  المنتجات  الطباعة 
 البالستيكية.

 
 يشمل هذا البند المركز الرئيسي واألنشطة اإلدارية واألنشطة االستثمارية وغيرها.  أخرى

 
 القرار بشأن توزيع الموارد وتقويم األداء.  اتخاذتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج العمليات لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض 

 
 بشأنها ب( المعلومات حول القطاعات التي يتم إعداد التقارير  

  30تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات والخسائر قبل الزكاة للقطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 على التوالي:   2021و 2022يونيو 



 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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 )تتمة(  بشأنهاالمعلومات حول القطاعات التي يتم إعداد التقارير   ب(  
 القطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها  

 تعبئة وتغليف طباعة 2022يونيو  30
كافة القطاعات 

 األخرى 
التسويات   اإلجمالي 

 والحذوفات 
 اإلجمالي 

        اإليرادات
 506,660,860 - 506,660,860 - 441,594,201 65,066,659 العمالء الخارجيين 

 - ( 11,252,044) 11,252,044 - 8,107,454 3,144,590 بين القطاعات 

 506,660,860 ( 11,252,044) 517,912,904 - 449,701,655 68,211,249  إجمالي اإليرادات

 ( 2,379,910) - ( 2,379,910) ( 3,864,027) 2,174,864 ( 690,747)  (/الربحالخسارة)صافي 

       
  

 القطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها 

كافة القطاعات  تعبئة وتغليف طباعة 2021يونيو  30

 األخرى 

التسويات   اإلجمالي 

 والحذوفات 

 اإلجمالي 

        اإليرادات
 367,649,520 - 367,649,520 - 341,314,323 26,335,197 الخارجيين العمالء 

 - ( 13,013,392) 13,013,392 - 12,585,257 428,135 بين القطاعات 

 367,649,520 ( 13,013,392) 380,662,912 - 353,899,580 26,763,332  إجمالي اإليرادات

 ( 28,909,113) - ( 28,909,113) ( 3,767,176) ( 7,726,860) ( 17,415,077)  صافي الخسارة

 

 على التوالي: 2021ديسمبر  31و 2022يونيو  30يعرض الجدول التالي معلومات الموجودات والمطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
 

 القطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها  

 تعبئة وتغليف  طباعة 
 

 اإلجمالي  أخرى 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
         

 1,702,052,042 1,742,236,686 961,909 217,070 1,321,952,782 1,355,131,154 379,137,351 386,888,462 إجمالي الموجودات
 (1,060,305,825) ( 1,102,874,651) (393,187,235) ( 391,229,770) (640,610,610) ( 682,777,471) (26,507,980) ( 28,867,410) المطلوبات إجمالي 



 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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 المعلومات الجغرافية  ج( 

  المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة على التوالي.تتم إدارة قطاعي الطباعة والتغليف بشكل رئيسي من 

تبين المعلومات الجغرافية أدناه إيرادات المجموعة موجوداتها ومطلوباتها وموجوداتها التشغيلية في البلدان التي تعمل فيها 
إيرادات القطاع على أساس الموقع الجغرافي للقطاع  وعندما يتم عرض المعلومات الجغرافية التالية، تم تحديد  المجموعة.

 وموجودات القطاع على أساس الموقع الجغرافي للموجودات. 

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 اإليرادات من العمالء 

   
 108,504,127 194,350,795 المملكة العربية السعودية 
 136,062,343 147,337,489 االمارات العربية المتحدة 

 123,083,050 164,972,576 أخرى

 506,660,860 367,649,520 

   إجمالي الموجودات 
 721,046,243 738,445,810 المملكة العربية السعودية 
 981,005,799 1,003,790,876 االمارات العربية المتحدة 

 1,742,236,686 1,702,052,042 

    إجمالي المطلوبات
 821,377,145 829,275,040 العربية السعودية المملكة 

 238,928,680 273,599,611 االمارات العربية المتحدة 

 1,102,874,651 1,060,305,825 
   

   الموجودات غير المتداولة*
 411,183,977 400,633,001 المملكة العربية السعودية 
 751,753,896 753,642,551 االمارات العربية المتحدة 

 1,154,275,552 1,162,937,873 
 
من الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية والشهرة والموجودات    ةالمتداولتتكون الموجودات التشغيلية غير  *  

 غير الملموسة وموجودات حق االستخدام. 
 

 الزكاة  -9

يتم تسوية الفروقات الناشئة عن   يتم تقدير مخصص الزكاة وتحميله على قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة.  
قامت المجموعة بتقديم إقرارات زكوية موحدة   المتعلقة بالربط النهائي في السنة التي يتم فيها إنهاء الربوط.حساب الزكاة 

م قيد المراجعة من قبل  2021ديسمبر  31ال يزال االقرار الزكوي للسنة المنتهية في  .2021لجميع السنوات حتى عام 
 الهيئة.

إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة( عن السنوات المنتهية في  قامت المجموعة بتقديم إقرارات زكوية موحدة 
 وحصلت على شهادة الزكاة لهذه السنوات.  2008حتى سنة  2005ديسمبر  31

وطلبت من المجموعة دفع زكاة إضافية   2008إلى    2005ديسمبر    31أصدرت الهيئة إشعارات للربوط عن السنوات في  
لم يتم قبول   2016وقد قدمت المجموعة اعتراًضا على الربط المذكور، وخالل سنة  سعودي.لاير    6,582,634بقيمة  

لاير سعودي )المذكورة ضمن مبلغ  2,004,578االعتراض من قبل الهيئة باستثناء بعض األرباح المؤجلة البالغ قدرها 
بت الهيئة بدفع فروقات الزكاة المستحقة  وعالوة على ذلك، كما طال االعتراض األصلي( والتي تم قبول االعتراض بشأنها.

للسنتين   به  المصرح  غير  الربح  فرق  مبلغ    143,203والبالغة    2006و   2005عن  )المذكورة ضمن  سعودي  لاير 
ال تزال مناقشات الربوط للسنوات المنتهية  .2018االعتراض األصلي(، والتي تم سدادها من قبل المجموعة خالل سنة 

.قامت المجموعة بتقديم إقرارات 2022يونيو    30بين الهيئة والمجموعة مستمرة حتى    2008ى  إل  2005ديسمبر    31في  
وحصلت على شهادة الزكاة لهذه   2013حتى سنة   2009ديسمبر  31زكوية موحدة إلى الهيئة عن السنوات المنتهية في 

المذكورة حتى   السنوات. للسنوات  الربوط  الهيئة بإصدار إشعارات  تقم  الهيئة ربطًا عن   . 2022يو  يون  30لم  أصدرت 
  دون المطالبة بمبالغ إضافية. 2014ديسمبر   31السنة المنتهية في 



 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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 2018و 2016و 2015الربوط عن السنوات 

  16,314,362أصدرت الهيئة ربطًا للسنوات المذكورة أعاله وطلبت من المجموعة تسوية التزامات زكاة إضافية بقيمة  
للجان الضريبية االعتراض. لاير سعودي. العامة  الهيئة والدائرة األولى لألمانة  المجموعة  وقد رفضت  وعليه، قامت 

سيتم اعتبار حكم الدائرة الثانية لألمانة العامة للجان   بتقديم االعتراض لدى الدائرة الثانية لألمانة العامة للجان الضريبية.
ومازال الحكم الصادر من الدائرة   ا وبالتالي ال يمكن االعتراض عليه من قبل الهيئة أو المجموعة.الضريبية حكًما نهائيً

 الثانية لألمانة قيد االنتظار. 

 2017الربوط عن سنة 

في   المنتهية  للسنة  للمجموعة  الزكوي  اإلقرار  لحسابات  ربطًا  الهيئة  قدره    2017ديسمبر    31أصدرت  إجمالي  بفرق 
لاير سعودي بناء على اإلقرار الذي تم تقديمه،    3,057,612 سعودي الذي تم دفع مبلغ منه بقيمة لاير   12,180,465

البالغ   الفرق  المجموعة دفع  الهيئة من  المجموعة اعتراًضا على   لاير سعودي.  9,122,853وطلبت  ومع ذلك، قدمت 
لاير سعودي الذي تم دفعه خالل سنة  2,253,606الربط، وتم قبول االعتراض جزئيًا، وتم تعديل الفروق لتصبح بمبلغ 

2019 . 

  2020و 2019الربوط للسنتين 

حيث بلغ إجمالي التزامات الزكاة اإلضافية قيمة قدرها  2021أصدرت الهيئة ربطًا للسنوات المذكورة أعاله خالل سنة 
وعليه تمت تسوية المبلغ عينه  لاير سعودي،    17,734قامت المجموعة بقبول مبلغ قدره  لاير سعودي.  22,428,203

  قبل تقديم االعتراض إلى الهيئة. 
 

وقد قبلت الهيئة جزئيًا اعتراض   وبالنسبة لبقية الربوط، لم تقم المجموعة بقبول معالجة الهيئة وقدمت اعتراًضا ضدها.
  لاير سعودي. 21,809,019المجموعة، حيث بلغ إجمالي التزامات الزكاة 

 
ومع ذلك،  ول الربط المعدل وقدمت اعتراضها لدى الدائرة األولى لألمانة العامة للجان الضريبية.لم تقم المجموعة بقب 

% من إجمالي التزام  25لتقديم اعتراضها إلى الدائرة األولى لألمانة العامة للجان الضريبية، قامت المجموعة بتسوية نسبة  
بتسوية مبلغ قدره   الزكاة.  المجموعة  الهيئة(، وقدمت اعتراًضا    6,170,214وعليه، قامت  لاير سعودي )وفقًا ألنظمة 

 ومازال الحكم الصادر من الدائرة األولى لألمانة قيد االنتظار.  على الربط المعدل المذكور. 
 

 البضاعة  - 10
 

المخصص مع السياسة التي اتبعتها المجموعة، وبلغ  2022يونيو  30يتماشى مخصص البضاعة بطيئة الحركة كما في 
 مليون لاير سعودي(. 19.1 :2021ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 19.9قيمة قدرها 
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 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   
 345,155,882 371,703,607  مدينون تجاريون 

 5,752,658 5,361,564 ( 18مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 

 377,065,171 350,908,540 
 ( 80,953,584) ( 86,211,086) مخصص خسائر ائتمان متوقعة ناقًصا:

 290,854,085 269,954,956 

 266,098,829 278,864,124 جزء متداول
 3,856,127 11,989,961 جزء غير متداول*

 
ونتيجة لذلك، تم تصنيف المبلغ المستحق   قضائية.تمت إعادة جدولة الرصيد المستحق من ثالثة عمالء خاضعين لدعوى   * 

   شهًرا كغير متداول. 12بعد 
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 فيما يلي بيان الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة: 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   
 78,829,614 80,953,584 الرصيد في بداية السنة 

 2,170,844 5,257,639 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية خسارة 
 ( 46,874) ( 137) تسويات ترجمة عمالت أجنبية 

 86,211,086 80,953,584 

 
 النقد وما في حكمه    -12

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
   

 599,754 586,725 نقد في الصندوق 
 32,389,029 29,260,566 نقد لدى البنوك

 32,988,783 29,847,291  مدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة النقد وما في حكمه
 ( 9,792,910) ( 9,792,852) الرصيد لدى حسابات بنكية مقيدة )*( ناقًصا:

 23,195,873 20,054,439  مدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة النقد وما في حكمه

 
 (. 17الحسابات البنكية المقيدة وديعة مقابل قرض تم الحصول عليه )إيضاح )*( تمثل 

 
  الممتلكات واآلالت والمعدات  - 13

  31مليون لاير سعودي )  1,580، بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بالممتلكات واآلالت والمعدات  2022يونيو    30كما في  
مليون   846  قيمة قدرها 2022يونيو  30مليون لاير سعودي( وبلغ االستهالك المتراكم كما في  1,578 : 2021ديسمبر 

،  2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في     مليون لاير سعودي(.  823 :2021ديسمبر    31لاير سعودي )
 مليون لاير سعودي(.  20:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  3.3استحوذت المجموعة على موجودات بتكلفة قدرها  

يونيو   30مليون لاير سعودي كما في  734بلغ إجمالي صافي القيمة الدفترية للموجودات الخاصة بالمجموعة قيمة قدرها 
والمعدات بقيمة دفترية قدرها  واآلالتتم وضع بعض الممتلكات   مليون لاير سعودي(.  755 :2021ديسمبر    31)  2022

مليون لاير سعودي( كضمان مقابل قرض    91:  2021ديسمبر   31)  2022يونيو    30 سعودي كما في مليون لاير  91
          (.17طويل األجل )إيضاح 

مليون لاير سعودي   9.7بلغت التعهدات الرأسمالية للمجموعة المتعلقة بشراء الممتلكات واآلالت والمعدات قيمة قدرها    
 . 2022ومن المتوقع أن يتم سداد هذه المبالغ في سنة  مليون لاير سعودي(. 9.8 :2021) 2022يونيو  30كما في 
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مليون لاير  370 :2021ديسمبر  31) 2022يونيو  30في  سعودي كمامليون لاير  370بلغت القيمة الدفترية للشهرة   
 : شهرةوفيما يلي ملخًصا لل سعودي(.

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 
   

 359,707,551 359,707,551 مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية 
 10,216,885 10,216,885  شركة مطابع هال

 369,924,436 369,924,436 
 

  2022يونيو    30سعودي كما في  ألف لاير    237يشمل الرصيد المتبقي على تكلفة برامج الحاسب اآللي المرسملة وقدرها         
% من أسهم مصنع اإلمارات 100، استحوذت المجموعة على نسبة  2012وخالل عام   ألف لاير سعودي(.  271 :2021)

الوطني للصناعات البالستيكية ذ.م.م )"مصنع اإلمارات"(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست في إمارة الشارقة  
 مليون لاير سعودي. 642متحدة، مقابل صافي عوض قدره حوالي في دولة اإلمارات العربية ال
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المتعلقة    وااللتزامات  الحقوق  كافة  تحويل  على  )"االتفاقية"(  األسهم  وبيع  شراء  اتفاقية  بموجب  األطراف  جميع  اتفق 
بتاريخ   المجموعة  إلى  السابقين  إلى    2012يوليو    1بالمساهمين  الفعلية  السيطرة  يتم فيه تحويل  الذي  التاريخ  باعتباره 

مليون لاير سعودي، وهو ما يمثل   353.8ونتج عن هذا االستحواذ شهرة بلغت حوالي    المجموعة )"تاريخ االستحواذ"(.
ستحواذ، والتي بلغت حوالي  العوض المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها في تاريخ اال

 سعودي.  لايرمليون  288.2

يعمل مصنع اإلمارات في تصنيع وتوزيع منتجات التعبئة والتغليف والبالستيكية، ويمتلك العديد من الشركات التابعة في  
الموحدة   المالية  القوائم  تم توحيد  السعودية.   العربية  المتحدة والمملكة  العربية  لمصنع اإلمارات  كل من دولة اإلمارات 

 . 2012 يوليو 1اعتباًرا من 

التعبئة والتغليف من خالل دمج شركة فيوتشر بلس وشركة  2014يوليو    1في     بإعادة هيكلة قطاع  المجموعة  ، قامت 
وعليه، زادت القيمة الدفترية للشهرة إلى مبلغ قدره   التغليف المرن مع مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية.

  20.3، بلغت خسائر الشهرة قيمة قدرها  2017خالل عام     مليون لاير سعودي بعد إضافة الشهرة لهاتين الشركتين.  380
  مليون لاير سعودي.

  الشهرةاختبار االنخفاض في قيمة  

نهاية كل سنة مالية.             القيمة في  انخفاض في  للتأكد من عدم وجود  الشهرة  بإجراء اختبار على  ووجدت تقوم اإلدارة 
اإلدارة، من خالل اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي تم إجراؤه، أن القيمة الدفترية للشهرة كانت أقل من قيمتها القابلة 

 . 2021ديسمبر  31لالسترداد كما في 

لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة لحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة على    القابلتم تحديد المبلغ            
ويبلغ معدل النمو التقديري لمصنع  مدى خمس سنوات، استنادا إلى الموازنات المالية التي وافق عليها مجلس اإلدارة.   

% على التوالي للسنة الحالية، وقد 20.6% و7.8لبالستيكية وشركة مطابع هال نسبة بواقع اإلمارات الوطني للصناعات ا
 تم تطبيقه على التدفقات النقدية التي تتعدى فترة الموازنات المالية. 

نشطة التي  وتعتقد اإلدارة أن معدالت النمو التقديرية ال تزيد عن متوسط معدالت النمو للمدى طويل األجل المتعلقة باأل         
 تقوم بها شركات المجموعة. 

 أثر التغيرات في االفتراضات   

ال   بمراجعة  يتعلق  عكسي  لالسترداد،  ةالقابل  قيمة فيما  تغيير  أي  األساسية    سيؤدي  االفتراضات  وجودفي  خسائر    إلى 
  في الحاالت التي   ساسية االفتراضات األ  بمثابة ومعدالت الخصم المستخدمة    ةنخفاض في القيمة. معدالت النمو النهائياال

و  النم تالخصم و/ أو معدال ت% من معدال1  -+/ التغيير فيتؤدي فيها التغييرات المحتملة إلى انخفاض القيمة. أن  يمكن
 .نخفاض في القيمةالا ائر خس  ال ينتج منهم

القيم المخصصة    تمثل  ديسمبر:  31كما في    ستردادلال  ةالقابل  قيمةلمستخدمة في تقدير الفتراضات الرئيسية افيما يلي اال          
إلى بيانات تاريخية من    تستند  هيو  ، تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في الصناعات ذات الصلة  لالفتراضات الرئيسية 

 والداخلية. خارجية  مصادر

مصنع اإلمارات   
الوطني للصناعات  

 البالستيكية 

 
 

  شركة مطابع هال

 7,81 7,81 معدل الخصم 

 30 20,7 إجمالي الهامش المقدر

 20,6 7,8 متوسط معدل النمو السنوي لإليرادات 

 2,5 2,5 معدل النمو النهائي 
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 )تتمة(  أثر التغيرات في االفتراضات 

لمدة   الحكومية  السندات  الحكومة في سوق    10تم تحديد معدل الخصم على أساس معدل  التي تصدرها   مالئمةسنوات 
معدلة بعامل المخاطرة لتعكس كال من زيادة مخاطر االستثمار في أسهم حقوق الملكية وال  النقدية،وبنفس عملة التدفقات  

 بشكل عام والخطر المتأصل لوحدة محددة منتجة للنقد. 

 يبةقبل الفوائد والضر  ربحتم تحديد معدل النمو النهائي بناًء على تقدير اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب طويل األجل لل           
 في السوق.  ونالمشارك ستخدمهامع االفتراضات التي قد  فقبما يت ، وذلكواالستهالك واإلطفاء

 األدوات المالية المشتقة  - 15
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة كما بتاريخ إعداد القوائم المالية على النحو التالي: كانت 
 

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   
   مشتقات غير مخصصة كأدوات تغطية مخاطر 

 - 5,097,610 مقايضات أسعار عموالت

 
المشتقة وبشكل   المالية  المجموعة األدوات  العموالت تستخدم  لتغطية مخاطر أسعار  العموالت  رئيسي مقايضات أسعار 

يتم في األصل إثبات هذه األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها   الخاصة بها. 
لها إيجابية، وتقيد كمطلوبات مالية تقيد المشتقات كموجودات مالية وذلك عندما تكون القيمة العادلة  الحقاً بالقيمة العادلة.

مليون لاير سعودي كموجودات مالية خالل    5.1وعليه، قامت المجموعة بإثبات مبلغ   عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية.
 . 2022يونيو  30الفترة المنتهية في 

 
 فيما يلي بيان التفاصيل األخرى المتعلقة باتفاقية مقايضة أسعار العموالت:

 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   
 - 5,097,610 التغير في القيمة العادلة ألدوات تغطية المخاطر 

 - 5,097,610 القيمة الدفترية ألدوات تغطية المخاطر 
 184,150,800 173,637,341 القيمة االسمية ألدوات تغطية المخاطر 
 2025ديسمبر   6 2025ديسمبر  6 تاريخ استحقاق أدوات تغطية المخاطر 

 
 

 رأس المال واالحتياطيات    -16
 
 :2021مليون لاير سعودي )  600، يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل  2022يونيو    30كما في    رأس المال:   

 منها.لاير سعودي لكل    10تبلغ القيمة األسمية للسهم   : 2021لاير مليون للسهم )  60مليون لاير سعودي( بواقع    600
يحق لحاملي هذه األسهم الحصول على توزيعات األرباح كما هو معلن عنه من وقت آلخر، ويحق لهم الحصول على 

 صوت واحد لكل سهم في اجتماعات الجمعية العامة للشركة. 
 

ويجوز   ي.% من ربح السنة كاحتياطي نظام10طبقاً للنظام األساسي للشركة، تقوم المجموعة بتجنيب    االحتياطي النظامي: 
من رأس   % 30 نسبة  المذكورالتوقف عن إجراء مثل هذا التحويل من قبل الجمعية العمومية العادية عندما يبلغ االحتياطي 

  إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع. المال.
 

طبقاً للنظام األساسي للشركة، يجوز للجمعية العمومية العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب   :اتفاقياحتياطي  
  وتخصيصه لغرض واحد أو أغراض محددة.  اتفاقي% من صافي أرباح المجموعة لتكوين احتياطي 20نسبة ال تزيد عن 
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  القروض والمرابحة   -17
 
ال   اتفاقيات  من  العديد  المجموعة  تشمل وقعت  والتي  واألجنبية،  المحلية  البنوك  من  مع عدد  البنكية  والتسهيالت  تمويل 

من   تبدأ  مختلفة  فترات  على  وذلك  الضمان،  االعتماد وخطابات  االئتمانية وخطابات  والتسهيالت  والمرابحة  القروض 
  940.3بلغ الحد االئتماني إلجمالي التسهيالت قيمة قدرها  ، وهي قابلة للتجديد. 2029وتنتهي في مارس  2018ديسمبر 

تخضع هذه االتفاقيات لشروط   (.مليون لاير سعودي  884.6  :2021)   2022يونيو    30في    سعودي كمامليون لاير  
هذه ويتمثل الغرض من   وأحكام التسهيالت البنكية التي تنطبق على كافة أنواع التسهيالت التي تقدمها البنوك لعمالئها.

المواد  الرأسمالية، وكذلك تمويل استيراد  العامل واالستثمارات والمصاريف  المال  النشاط ورأس  التسهيالت في تمويل 
تخضع هذه التسهيالت لمصاريف عمولة وفقا لالتفاقيات المعنية،   الخام والمعدات المتعلقة بأنشطة المجموعة ومشاريعها.

 ور وإيبور. % + سايب3.5% إلى 1.65والتي تتراوح من  
 

 وبموجب هذه االتفاقيات، قدمت المجموعة عددًا من الضمانات لتغطية كامل قيمة التمويل والتي تتكون مما يلي:
 
 بإجمالي قيمة التسهيالت المتاحة.  المرالسندات  -
 رهن قطعة أرض في حي أبحر في جدة كضمان.  -
 لقاء مبلغ يساوي قيمة التسهيل.وثيقة تأمين تمنح البنك الحق في أن يكون المستفيد األول  -
 مليون لاير سعودي. 16.6ضمان اعتباري مقدم من شركة تابعة بقيمة  -
 مليون لاير سعودي(. 9.8 :2021مليون لاير سعودي ) 9.8الحسابات البنكية المقيدة بقيمة   -

 
للبنك، في حالة تعثر المجموعة في السداد،  ، يحق  2018مايو    7بناًء على قرار مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد بتاريخ  

 بالرجوع إلى بعض الشركات التابعة، ويحق للبنك المطالبة بضمانات إضافية بخالف ما هو مذكور في اتفاقية القرض. 
 

اإلمارات ، وقع مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية )شركة تابعة مملوكة بالكامل في دولة  2021في يناير 
العربية المتحدة( اتفاقية تسهيالت بنكية )متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية( مع بنك محلي في دولة اإلمارات العربية  

 مليون درهم إماراتي، وتمثل ما يلي:  475المتحدة بإجمالي مبلغ قدره  
 

تسهيل تم الحصول عليه   سنوات. 8مليون درهم إماراتي، يستحق السداد على مدى  375تمويل طويل األجل بقيمة  -
مليون درهم إماراتي، باإلضافة إلى السداد المبكر للتسهيالت القائمة   100ألغراض تمويل المشاريع الرأسمالية بمبلغ  

 مليون درهم إماراتي.  275لصالح البنوك األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والبالغة  
  مليون درهم إماراتي لغرض تمويل رأس المال العامل. 100تمويل قصير األجل بقيمة     -

 
يونيو   30يحتوي هذا القرض على مقايضات أسعار عموالت التي نتج عنها موجودات أدوات مالية مشتقة كما في   

 (. 15، يرجى الرجوع إلى )إيضاح 2022
 

مليون لاير   825.7 : 2021لاير سعودي )مليون  834.5، بلغ الرصيد المستخدم قيمة قدرها 2022يونيو  30كما في 
 سعودي(. 

 
 فيما يلي تحليالً للقروض ومعامالت المرابحة:

 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   
 554,867,305 496,158,150 قروض طويلة األجل* 
 248,852,010 314,248,192 قروض قصيرة األجل

 19,172,640 20,383,784 حسابات مكشوفة 
 2,862,993 3,772,576 تمويل مستحقة تكلفة 

 825,754,948 834,562,702  اإلجمالي 

  * تتضمن القروض طويلة األجل جزًءا متداوالً.



 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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 القروض والمرابحة )تتمة(    -17

 فيما يلي بيان حركة معاملة القرض:

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   
 789,534,373 825,754,948  الرصيد االفتتاحي

 1,210,343,578 555,704,352 متحصالت خالل الفترة/ السنة 
 ( 1,173,432,225) ( 547,806,182) مدفوعات خالل الفترة/ السنة 

 35,107,481 13,120,169 خالل الفترة/ السنة  ةمحملفوائد 
 ( 35,798,259) ( 12,210,586)  تكاليف تمويل مسددة خالل الفترة/السنة

 825,754,948 834,562,701  الختاميالرصيد 

 
 يتم عرض القروض والمرابحة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة على النحو التالي: 

 
 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   
 407,074,466 429,214,410  جزء متداول

 418,680,482 405,348,292 جزء غير متداول

 834,562,702 825,754,948 

 

      الجهات ذات العالقة - 18
 

يمارسون تأثيًرا هاًما،   أو  الذين لهم سيطرة وسيطرة مشتركة  المساهمين  بالمجموعة على  العالقة  الجهات ذات  تشتمل 
إجراء المعامالت مع  يتم  وكبار موظفي اإلدارة، والشركات المنتسبة حيث يمارس المساهمون فيها سيطرة أو تأثير هام.

المجموعة.  إدارة  المعتمدة من قبل مجلس  للشروط  العالقة وفقًا  بها   الجهات ذات  العالقة  المجموعة والجهات ذات  تقوم 
 بإجراء معامالت مع بعضهم البعض خالل دورة األعمال العادية. 

 المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة

 2021يونيو  30 2022يونيو  30 

   
 714,521 741,030  مصاريف ومخصصات مجلس اإلدارة

 4,368,271 3,127,046 مكافأة كبار موظفي اإلدارة*
 

 * كبار موظفي اإلدارة
 2021يونيو  30 2022يونيو  30 

   
 4,282,731 2,897,904 منافع الموظفين قصيرة األجل
 85,540 229,142 منافع الموظفين طويلة األجل

 3,127,046 4,368,271 

   
 في حكمها والتزامات منافع محددة للموظفين.  تتضمن تعويضات كبار موظفي اإلدارة على رواتب وما 

 
  



 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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    الجهات ذات العالقة )تتمة(   -18
 

المعامالت لفترة الستة أشهر  ذات عالقةجهات  من مستحقةمبالغ 
 المنتهية في

 األرصدة القائمة

يونيو   30 طبيعة   
2022 

يونيو   30
2021 

يونيو   30
2022 

ديسمبر  31
2021 

      مبيعات

الشركة السعودية لألبحاث  
 5,406,228 5,272,750 5,598,202 26,504,494 شركات تابعة شقيقة*  والنشر 

الشركة السعودية للنشر  
 67,310 65,584 123,930 354,480 شركات تابعة شقيقة*  المتخصص

السعودية المجموعة 
 52,214 23,230 53,000 4,800  الشركة القابضة لألبحاث واإلعالم

الشركة الخليجية لإلعالن  

 53,579  - - 32,400  شركات تابعة شقيقة* والعالقات العامة 
 575  - - 525  شركات تابعة شقيقة* الشركة السعودية للتوزيع

 - - 24,480  - شركات تابعة شقيقة*  شركة الخليج 

شركة توق للعالقات  
 172,752 - 349,420 19,900  شركات تابعة شقيقة* العامة

    5,361,564 5,752,658 
 

 * تتمثل الشركات التابعة الشقيقة في الشركات التابعة للشركة القابضة. 
 

 كافة األرصدة ألي ضمانات.ال تخضع   يتم تسعير جميع األرصدة مع هذه الجهات ذات العالقة وفقا ألسعار السوق العادية.
كما لم يتم إثبات المصاريف خالل الفترة الحالية أو السابقة لقاء الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها المتعلقة بالمبالغ 

 المستحقة من الجهات ذات العالقة.
 

 الدائنون التجاريون  - 19
 

لدى المجموعة سياسات إدارة المخاطر المالية وذلك للتأكد من  ويوجد  ال يتم تحميل أي عمولة على الذمم الدائنة التجارية.
ونظًرا لبعض طلبات المواد الخام التي قدمتها المجموعة،   سداد كافة الذمم الدائنة خالل اإلطار الزمني المحدد لالئتمان. 

 . 2022يونيو  30زاد رصيد الذمم الدائنة التجارية كما في 

  والمطلوبات المتداولة األخرى المصاريف المستحقة الدفع  - 20

 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 

   
 11,067,113 15,034,549  مصاريف مستحقة الدفع
 3,943,939 8,178,458  دفعات مقدمة من العمالء

 8,411,027 4,678,212 مبالغ مستحقة الدفع للموظفين 
 3,497,505 5,894,729  أخرى

 33,785,948 26,919,584 
 

 استثمارات عقارية  - 21

ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 25.6، تمتلك المجموعة استثمارات عقارية بقيمة دفترية تبلغ  2022يونيو   30كما في 
العادلة    25,6:  2021 تبلغ قيمتها    37.9:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  37.9مليون لاير سعودي( والتي 

  مليون لاير سعودي(



 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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 األدوات المالية  - 22

، والتي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة، حيث يتم قياس كافة الموجودات 2021ديسمبر    31و  2022يونيو    30يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية كما في    
 المالية والمطلوبات المالية للمجموعة بالتكلفة المطفأة. 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

المطلوبات المالية   التكلفة المطفأة 
 األخرى 

المطلوبات المالية  التكلفة المطفأة   اإلجمالي 
 األخرى 

 اإلجمالي 

         الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة
 266,098,829 - 266,098,829  278,864,124 - 278,864,124  مدينون تجاريون، صافي

 32,988,783 - 32,988,783  29,847,291 - 29,847,291 النقد وما في حكمه 
 15,628,495 - 15,628,495  35,360,816 - 35,360,816 موجودات متداولة أخرى 

 344,072,231 - 344,072,231  314,716,107 - 314,716,107 

        المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 825,754,948 825,754,948 -  834,562,702 834,562,702 - قروض ومرابحة 

 697,151 697,151 -  697,151 697,151 - توزيعات أرباح مستحقة 
 7,814,110 7,814,110 -  7,286,892 7,286,892 -  التزامات عقد إيجار تمويلي

 153,852,582 153,852,582 -  183,169,095 183,169,095 -  دائنون تجاريون

 8,411,027 8,411,027 -  4,678,212 4,678,212 -  مبالغ مستحقة الدفع للموظفين

 - 1,030,394,052 1,030,394,052  - 996,529,818 996,529,818 

 

 2021ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 2022يونيو  30 2022يونيو  30 التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة   الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

      
 القيمة العادلة  الدفتريةالقيمة  القيمة العادلة  القيمة الدفترية   

 - - 5,097,610 5,097,610  2المستوى   أدوات مالية مشتقة



 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2022يونيو  30كما في 
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  وااللتزامات المحتملة  التعهدات - 23

 الدعاوى القضائية 

أعمالها العادية، والتي  يوجد هناك بعض الدعاوى القضائية مرفوعة ضد بعض الشركات التابعة للمجموعة خالل دورة  
وتعتقد اإلدارة أن نتيجة هذه الدعاوى لن   يتم متابعتها حاليًا، ولكن ال يمكن تحديد النتائج المالية لهذه الدعاوى القضائية.
 . 2022يونيو   30يكون لها أثًرا على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في 

 التعهدات   

مليون    77.9، بلغت االلتزامات المحتملة المتعلقة بخطاب االعتماد غير المغطى بقيمة قدرها  2022و  يوني  30كما في  
، كان لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية  2022يونيو  30مليون لاير سعودي(.  كما في  22.1 :2021لاير سعودي )

 مليون لاير سعودي.( 0.44 :2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.6قائمة من بنك محلي قدرها  

 (. 13باإلضافة إلى ما سبق، لدى المجموعة تعهدات رأسمالية، يرجى الرجوع إلى إيضاح ) 

 األحداث الالحقة    -24

لم تقع أية أحداث حتى تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة والتي يمكن أن  
يونيو    30على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة واإلفصاحات ذات العالقة للسنة المنتهية في  تؤثر بشكل جوهري 

2022 . 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  - 25

  14ق  هـ )المواف1444  محرم  16تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ    
 (. 2022أغسطس  

 


