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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
إلى المساهمين

ح��������س�����رات ال�������س���ادة امل�����س�����اه�����م��ي�����ن ال���ك�������رام،،،
ال�������س���رك���ة ال�������س���ع���ودي���ة ل���ل���ط���ب���اع���ة وال��ت��غ��ل��ي��ف

وب�����رك�����ات�����ه،،، اهلل  ورح�����م�����ة  ع���ل���ي���ك���م  ال���������س����ام 

وبعد،،، 
يطيب يل اأن اأتقدم وزمائي اأع�ساء جمل�س الإدارة بالرتحيب بكم يف اجتماع اجلمعية العامة العادية لعام 2014م 
امل�ساهمني دعمهم وثقتهم. و�سائلني  الأخوة  والتغليف )"ال�سركة"(، �ساكرين جلميع  للطباعة  ال�سعودية  لل�سركة 

املوىل – عز وجل – املزيد من التقدم والنجاح واأن نكون دائمًا واأبدًا على امل�ستوى الذي يتطلع اإليه امل�ساهمني. 

ال�سركة  لأداء  عام  عر�س  على  يحتوي  وال��ذي  2014م،  لعام  ال�سنوي  التقرير  اأيديكم  بني  اأ�سع  اأن  ي�سرين  كما 
واأن�سطتها واأهم الإجنازات التي حققتها خال ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، حيث بلغت الإيرادات 
بارتفاع   لعام 2013م، وذلك  لعام 2014م مقابل 1.141.8 مليون ريال �سعودي  1.232.3 مليون ريال �سعودي 
قدره  8 %، كما بلغ الربح الت�سغيلي 68.4 مليون ريال �سعودي لعام 2014م مقابل 96.5 مليون ريال �سعودي لعام 

2013م، وميثل ذلك اإنخفا�سا قدره 29 %.

�سهد العام 2014 النتهاء من م�سروع الإندماج بني ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف وم�سنع الإمارات الوطني 
لل�سناعات البا�ستيكية )م�سنع الإمارات(، حيث اأ�سبح م�سنع الإمارات هو املالك احل�سري والقانوين جلميع 
وجهود  الإدارات  توحيد  مت  وبذلك  والتغليف،  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  وتديرها  متلكها  التي  التغليف  اأن�سطة 
الكفاءات  دمج  طريق  عن  املن�سود  النمو  لتحقيق  يهدف  واحد  تنظيمي  هيكل  حتت  واملبيعات  الت�سنيع  وتقنيات 
للطباعة  طيبة  �سركة  دمج  مت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الإقليمي،  لل�سوق  الكاملة  والتغطية  احلجم  وف��ورات  وحتقيق 
اإحدى  للتغليف حيث �ستكون  والن�سر  الطباعة  ن�ساطها من  الإمارات بعد تقدمي طلب تغيري  والن�سر حتت م�سنع 

املن�سات التي �سوف تنطلق منها خطط تو�سعة قطاع التغليف داخل اململكة العربية ال�سعودية.



كما قامت ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف خال العام 2014 م باإعادة هيكلة ديونها البالغة 992 مليون 
ريال �سعودي بتاريخ 2014/12/31م لتكون 325 مليون ريال �سعودي ديون ق�سرية الأجل و 667 مليون ريال 
�سعودي ديون طويلة الأجل.  وهذا قد كانت الديون ق�سرية الأجل 447 مليون ريال �سعودي والديون طويلة الأجل 
اإعادة  نهاية عام 2013م ومبجموع قدره 975 مليون ريال �سعودي.  وقد ح�سنت  528 مليون ريال �سعودي يف 
الهيكلة هذه من قدرة ال�سركة على خدمة الدين على املدى الق�سري كما ح�سنت من الن�سب املالية ومن �سحة 

املركز املايل لل�سركة يف 2014/12/31م.

وكان من النتائج الإيجابية مل�سروع الندماج اأن اأعلنت ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف عن تعيني م�سرف 
لل�سناعات  الوطني  الإم��ارات  م�سنع  �سركة  اأ�سهم  بع�س  طرح  لدرا�سة  مايل  كم�ست�سار  الإ�سامي  اأبوظبي 

البا�ستيكية لاإكتتاب العام اأو اخلا�س.

وختامًا، اأتقدم بالأ�سالة عن نف�سي ونيابًة عن زمائي اأع�ساء جمل�س الإدارة بجزيل ال�سكر والتقدير لل�سادة 
امل�ساهمني على ثقتهم الغالية يف اأداء ال�سركة ، وال�سكر مو�سول لاإدارة التنفيذية وكافة من�سوبي ال�سركة على 
جهودهم وعطائهم، كما ندعوهم ملوا�سلة العطاء والتميز خال الأعوام القادمة ، وكذلك نتوجه بال�سكر اإىل 
تعظيم  ال�سركة يف  اأعمال  ت�سهم  اأن  اآملني  لها،  الدائم  ودعهم  ال�سركة  ثقتهم مبنتجات  على  الكرام  عمائنا 

م�سالح امل�ساهمني، وامل�سي قدمًا نحو مزيٍد من التطور والنجاح.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

المهندس

سليمان بن إبراهيم الحديثي
رئي�س جمل�س الإدارة



أعضاء مجلس اإلدارة

المهندس

 عبد اهلل بن عبد الرحمن المعمر
ع�سو جمل�س الإدارة

المهندس

 عبد اهلل بن عبد اللطيف السيف
ع�سو جمل�س الإدارة

الدكتور

عزام بن محمد الدخيل
ع�سو جمل�س الإدارة

األستاذ

 عبد العزيز بن عبداهلل الدعيلج
ع�سو جمل�س الإدارة



الدكتور 

محمد أمين بن داود قشقري
ع�سو جمل�س الإدارة

األستاذ

صالح بن حسين آل دويس
ع�سو جمل�س الإدارة

األستاذ 

أمين بن سامي غريب
ع�سو جمل�س الإدارة

المهندس 

 سعد بن صالح األزوري
ع�سو جمل�س الإدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في 2014/12/31م

نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة

• الشركة السعودية للطباعة والتغليف:	

حـ�سـرات ال�سادة امل�سـاهـميـن الكـرام
ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�سر جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف اأن يقدم اإىل ح�سراتكم التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م 
م�سحوبًا بالقوائم املالية املدققة، والذي يحتوي على عر�س عام لأداء ال�سركة واأن�سطتها خال العام املذكور والأحداث اجلوهرية 
املالية،  ال�سركة  نتائج  وتو�سيح  امل�ستقبلية  وخططها  ال�سركة  توجهات  وعر�س  املايل  الأداء  وحتليل  2014م،  لعام  الإجن��ازات  واأهم 

والإف�ساح عن البيانات املتعلقة بالقرو�س ومو�سوعات اأخرى ح�سب متطلبات حوكمة ال�سركات وهيئة ال�سوق املالية.

كما يتوجه املجل�س بال�سكر والمتنان ملوظفي ال�سركة وعمائها وم�ساهميها وجميع القطاعات العامة واخلا�سة التي تتعامل معها كافة 
لإخا�سهم ودعمهم امل�ستمر لل�سركة لتحقيق اأهدافها املن�سودة.

تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف باإ�سم �سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر يف عام 1963م، وخال العام 2007م مت 
باأن  علمًا  العام،  ذلك  خال  العام  لاإكتتاب  اأ�سهمها  من   %  30 طرح  ومت  والتغليف،  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اإىل  اإ�سمها  تغيري 
املجموعة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق و�سركاتها التابعة متتلك 70 % من اأ�سهم ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف. تتميز ال�سركة 
بوجود مراكز طباعة �سحف متطورة يف الريا�س وجدة والدمام ، تقوم بطباعة عدد من اأهم ال�سحف كال�سرق الأو�سط، القت�سادية، 

الريا�سي،  عرب نيوز، ال�سرق، الوطن وغريها، هذا بالإ�سافة اإىل مطبوعات جتارية دورية. 

ينق�سم ن�ساط ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف اإىل ق�سمني، اأوًل قطاع الطباعة وتعترب ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف اإحدى 
اأكرب �سركات الطباعة يف اململكة العربية ال�سعودية، ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا؛ ملا متتاز به من تقدميها لطيف وا�سع من اخلدمات 
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الطباعية املتكاملة، وطاقتها الإنتاجية ومن خال جمموعة �سركاتها التابعة املتميزة وهم �سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر و�سركة 
مطابع ها ويعتمد ن�ساط الطباعة ب�سكل اأ�سا�سي يف طباعة ال�سحف  واملجات التي ت�ستهدف قطاعات خمتلفة من العامل العربي، 
بالإ�سافة اىل الكتب املجلدة واملطبوعات التجارية والتغليف بلغات واأ�ساليب خمتلفة.  كما تقوم ال�سركة عرب �سركاتها التابعة بطباعة 
اآخرين كرث،  عدد كبري من املجات اخلا�سة بال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والن�سر وال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�س، ونا�سرين 

بالإ�سافة اإىل القطاع احلكومي، مثل وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة ال�سوؤون ال�سامية، ووزارة الداخلية.

ثانيًا قطاع التغليف ويتمثل يف �سركة م�سنع المارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية و�سركاتها التابعة )�سركة طيبة ، التغليف املرن،  
�سركة املدينة للتغليف، م�سنع امل�ستقبل للتغليف ، �سركة عرب امل�ستقبل للبا�ستيك، �سركة الإحتاد العاملية للتغليف ال�سفاف، �سركة 
يونايتد �سيكيورتي، املوؤ�س�سة التجارية املتحدة للتغليف ،  �سركة فيوت�سر با�ست لل�سناعات( و تعّد �سركة م�سنع الإمارات الوطني 
لل�سناعات البا�ستيكية ذ م م اإحدى كربيات جمموعات �سناعة البا�ستيك و مواد التغليف املتكاملة يف اخلليج العربي، حيث تتميز 
بطاقتها الإنتاجية العالية، واقتنائها اأحدث تقنيات �سناعة البا�ستيك و مواد التغليف املدعومة باخلربة العريقة املمتدة لأكرث من 
20 عامًا . كما تتميز ال�سركة باأنها ت�سّنع كامل نطاق املنتجات البا�ستيكية و مواد التغليف مما ي�سعها يف مقدمة مناف�سيها يف جمال 

�سناعة البا�ستيك و مواد التغليف املتعددة. 

وت�ستند ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف اإىل اخلربات املرتاكمة ملن�سوبيها، مع اأف�سل واأحدث املكائن، واأعلى درجات �سبط اجلودة 
لديها، مما عزز مكانتها مع قاعدة عماء قوية. وتاأكيدا على اإلتزام ال�سركة بالتما�سي ح�سب املعايري العاملية فقد حر�ست ال�سركة على 

.)ISO 9001:2000( املحافظة على �سهادة الآيزو

قامت ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف خال عام 2012 بتحويل فرعها املقيَّد بال�سجل التجاري رقم 4030004369 يف مدينة جدة 
– حي الأ�ستاذ بتاريخ 23 رجب 1383ه� ) املوافق 9 دي�سمرب 1963م( مبوجب الرتخي�س ال�سادر من وزارة الإعام رقم 510 بتاريخ 
ذي احلجة 1413ه� )املوافق 14 يونيو 1993م( با�سم )املدينة املنورة للطباعة والن�سر – فرع ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف( 
اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وبنف�س ال�سم، متتلك فيها 95 % من راأ�س املال وذلك بدخول �سركة مطابع ها ك�سريك جديد معها 

بن�سبة 5 %. وقامت كذلك بتحويل فروعها الثاثة الأخرى اإىل ال�سركة اجلديدة.

هذا وقد مت و�سع خطة تو�سعية يف عام 2010 م لنقل بع�س الأن�سطة الطباعية التابعة ل�سركة املدينة املنورة املوجودة يف مدينة جدة 
اإىل مركز الطباعة الرئي�سي يف �سمال اأبحر على م�ساحة 125 األف مرت تقريبًا من الر�س التي متلكها ال�سركة ال�سعودية للطباعة و 
التغليف بحيث تكون جميع الإن�سطة متكاملة ل�سركات الطباعة وم�ستودعاتها. وت�سعى ال�سركة على جتنب الإزدواجية بالأعمال والآلت 
عن طريق عمل اتفاقيات بني ال�سركات التابعة لها بحيث ت�ستطيع كل �سركة القيام بتنفيذ اأعمال ال�سركة ال�سقيقة عند احلاجة ب�سعر 

ت�سغيلي موحد والذي من �ساأنه اأن يزيد من قدرة ال�سركة التناف�سية.

• شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر: 	
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اململكة  التجارية يف  الطباعة  اأكرب مراكز  ال�سركة من  وتاأ�س�ست يف عام 1984م، وتعترب  الريا�س،  تقع �سركة مطابع ها يف مدينة 
العربية ال�سعودية، وهي �سباقة دومًا لتوظيف اآخر ما تو�سلت اإليه تكنولوجيا الطباعة من اأجل تقدمي اأعلى درجات اجلودة، وتتميز 
�سركة مطابع ها عن غريها ب�سمولية خدماتها؛ حيث تتم املراحل الطباعية كافة يف مكان واحد وحتت اإ�سراف نخبة من الفنيني 
التطور  على طريق  البداية  منذ  نف�سها  لت�سع  �سركة مطابع ها  تاأ�س�ست  وقد  كذلك،  املميزة  الوطنية  الكوادر  من  وكثري  املتميزين 
ال�سريع، لرتقى بهذه ال�سناعة اإىل اأعلى امل�ستويات العاملية، ولتقدم لعمائها الذين و�سعوا ثقتهم بها من البداية اأرقى فنون الطباعة، 

وبذل كل جهد و�سعي يف اإر�ساء اأ�س�س الطباعة مببادئها ال�سحيحة واملعمول بها يف اأ�سخم دور الطباعة العاملية.

التجارية يف  لاأعمال  املتني  الذراع  لت�سبح  2006م،  عام  والتغليف يف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اإىل  مطابع ها  �سركة  وان�سمت 
ال�سركة، ولتبداأ مرحلة جديدة من التطور؛ �سعارها الإبتكار وحتقيق اجلودة الفنية العالية وامل�سداقية واملواكبة التقنية؛ وا�ستمرارًا 
لتطوير �سناعة الطباعة؛ قامت ال�سركة يف العام 2008م بزيادة �سعة طاقتها الإنتاجية على م�ستوى اأعمال ما قبل الطباعة واأعمال 
الطباعة واأعمال ما بعد الطباعة. حيث قامت ال�سركة يف عام 2014م بزيادة �سعة طاقتها الإنتاجية يف قطاع الطباعة على الكرتون 
)الطباعة ال�سناعية( والعديد من الإ�ستثمارات التي تعزز وترثي القيمة امل�سافة لكل من منتجات الطباعة التجارية وال�سناعية على 
حد �سواء. وهدفت هذه ال�ستثمارات لزيادة احل�سة ال�سوقية واملحافظة على متيز املنتج النهائي وا�ستمرار اإر�ساء عمائها. وتاأكيدًا 

 .)ISO 9001:2008( على التزام ال�سركة بالتما�سي مع املعايري العاملية فقد حر�ست ال�سركة على املحافظة على �سهادة الآيزو

العربية  اململكة  الطباعة يف  الرقي ب�سناعة  والتغليف على  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  لتوؤكد حر�س  ال�ستثمارات  تلك  جاءت جميع 
ال�سعودية وتقدمي اأف�سل خدمات الطباعة لعمائها.

• شركة مطابع هال:	

كما نفذت �سركة املدينة املنورة للطباعة و الن�سر كامل اخلطة التو�سعية و على عدة مراحل )من العام 2010م –  و حتى عام 2014م( 
يف �سالت الإنتاج و امل�ستودعات الرئي�سية لإ�ستيعاب املعدات املنقولة من مقر ال�سركة القدمي بالفي�سلية و لإ�ستيعاب املعدات امل�سرتاه 
يف عام 2013م  و التي مت الإ�ستثمار فيها لزيادة الطاقة الإنتاجية لطباعة الكتب املدر�سية و الأعمال التجارية ، كما ا�سبح لل�سركة 

م�ستودع خامات مركزي معد باأف�سل و�سائل التخزين و ال�سامة. 

اعلنت ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف باأنه مت بتاريخ 08/03/1436ه��� املوافق 2014/12/30م  بيع قطع اأرا�سي مقام عليها 
مطابع ال�سركة القدمية ومملوكة ل�سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر، اإحدى ال�سركات التابعة لها والواقعة بحي الفي�سلية يف مدينة 
جدة، وتبلغ م�ساحتها الجمالية 11.782 مرتًا مربعًا وذلك بقيمة اإجمالية قدرها 61.860.000 ريال �سعودي. وقد حققت ال�سركة 
ربحًا راأ�سماليًا يبلغ 29.802.538 رياًل �سعوديًا، ومت اإدراجه �سمن الإيرادات الأخرى يف قائمة الدخل للربع الرابع من العام 2014م.
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• شركة المستقبل لالستثمار الصناعى :	

• شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستيكية ذ م م )مصنع اإلمارات(:	

ما  ال�سركة  ومتتلك هذه  ال�سناعي.  لا�ستثمار  امل�ستقبل  �سركة  بتاأ�سي�س   2012 عام  والتغليف خال  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  قامت 
ن�سبته %99 من �سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية )ال�سركة التي مت ال�ستحواذ عليها خال العام 2012( ومتتلك 
�سركة التغليف املرن املحدودة الن�سبة املتبقية والبالغة 1 %.  حتى تاريخ 30 يونيو 2014م مت نقل احل�سة اإىل ال�سركة ال�سعودية للطباعة 
والتغليف يف 01 يوليو2014م. كما ا�ستحوذت على 19.5 % من ا�سهم �سركة عرب امل�ستقبل -�سركة م�ساهمة مقفلة – يف الريا�س، اإحدى 
ال�سناعي متلك   امل�ستقبل لا�ستثمار  اأ�سبحت �سركة  البا�ستيكية وبذلك  لل�سناعات  الوطني  الإمارات  ل�سركة م�سنع  التابع  ال�سركات 
70.5 % من اأ�سهم �سركة عرب امل�ستقبل بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة من خال )م�سنع المارات الوطنى لل�سناعات البا�ستيكية الذي 
ميلك 51 %(، وقد قامت �سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي ببيع كامل ح�ستها البالغة 19.5 % اململوكة مبا�سرة يف �سركة عرب امل�ستقبل 

للبا�ستيك لل�سركات التالية التابعة ل�سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية:
�سركة طبية للطباعة والن�سر 16.5 %. 1
�سركة م�سنع امل�ستقبل للتغليف ذم م 1 %. 2
�سركة فيوت�سر با�ست للتغليف ذم م 1 %. 3
�سركة الحتاد العاملية للتغليف ال�سفاف ذم م 1 %. 4

وقد قامت �سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي يف 1 يوليو ب�سراء جميع ح�س�س �سركة طيبة للطباعة والن�سر يف �سركة مطابع ها التابعة 
لل�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف البالغة 50.000 ريال �سعودي متثل 5 % من راأ�س مال ال�سركة. وقد قامت ال�سركة ال�سعودية للطباعة 
والتغليف بان�ساء هذه ال�سركة لتكون مبثابة ال�سركة الم جلميع �سركات التغليف التابعة لل�سركة مبا فيها �سركة م�سنع المارات الوطني 

لل�سناعات البا�ستيكية.

قامت ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف خال العام 2012 بال�ستحواذ على �سركة م�سنع المارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية 
)"م�سنع المارات"(، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، التي تاأ�س�ست عام 1995م يف اإمارة ال�سارقة بدولة المارات العربية املتحدة وذلك 
من خال ال�سركتني التابعتني لها )�سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي و�سركة التغليف املرن(. تعمل �سركة م�سنع المارات يف ت�سنيع 
وتوزيع معظم انواع البا�ستيك ومواد التغليف ولديها عدة م�سانع متطورة و�سركات تابعة منت�سرة يف اأبو ظبي ودبي وال�سارقة -المارات 
العربية املتحدة و�سركة يف الريا�س -اململكة العربية ال�سعودية. تعّد �سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية ذ م م اإحدى 
كربيات جمموعات �سناعة البا�ستيك ومواد التغليف املتكاملة يف اخلليج العربي، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، واقتنائها اأحدث 
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تقنيات �سناعة البا�ستيك ومواد التغليف املدعومة باخلربة العريقة املمتدة لأكرث من 20 عامًا. كما تتميز ال�سركة باأنها ت�سّنع كامل 
نطاق املنتجات البا�ستيكية ومواد التغليف مما ي�سعها يف مقدمة مناف�سيها يف جمال �سناعة البا�ستيك ومواد التغليف املتعددة. قامت 
�سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية ذ م م يف 01 يوليو2014م ب�سراء 95 % من ا�سهم �سركة طيبة للطباعة والن�سر من 
كل من ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف و�سركة مطابع ها، كما قامت ب�سراء 95 % من ا�سهم �سركة التغليف املرن والتي كانت متلكها 
ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف، وقامت �سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية ب�سراء 5 % املتبقية من  ا�سهم �سركة 

التغليف املرن ومن �سركة مطابع ها.
 

وفيما يلي تفا�سيل ال�سركات التابعة لها:

ن�شبة امللكيةبلد الت�أ�شي�سا�شم ال�شركة
100%الإمارات�سركة املدينة للتغليف ذ.م.م1
100%الإماراتم�سنع امل�ستقبل للتغليف ذ.م.م2
100%ال�سعودية�سركة عرب امل�ستقبل للبا�ستيك ���� م�ساهمة مقفلة3
100%الإمارات�سركة الإحتاد العاملية للتغليف ال�سفاف ذ.م.م4
100%الإمارات�سركة يونايتد �سيكيورتي ذ.م.م5
100%الإمارات�سركة فيوت�سر با�ست لل�سناعات ذ.م.م7
100%ال�سعودية�سركة طيبة للطباعة والن�سر8
100%ال�سعودية�سركة التغليف املرن9

100%الإماراتاملوؤ�س�سة التجارية املتحدة للتغليف10
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األهداف اإلستراتيجية والخطط المستقبلية:
ت�سعى ال�سركة دومًا لر�سم الأهداف ال�سرتاتيجية ب�سكل وا�سح، وو�سع الآليات املنا�سبة لذلك؛ وذلك من خال خطط م�ستقبلية 
هادفة اإىل حتقيق ا�سرتاتيجيات النمو لدى ال�سركة مبا يعزز ثقة امل�ساهمني مبكانة ال�سركة وقوتها ك�سركة رائدة يف جمال الطباعة 
والتغليف، ولعل ا�ستحواذ ال�سركة على �سركة التغليف املرن خال العام 2008 وعلى �سركة م�سنع المارات خال العام 2012 من 

اأهم اخلطوات ال�سرتاتيجية لل�سركة يف تعزيز قدراتها يف جمال التغليف و�سناعة البا�ستيك.

تبحث ال�سركة با�ستمرار عن فر�س ا�ستثمارية وتو�سعات ا�سرتاتيجية؛ وذلك من خال درا�سة اجلدوى ومبا يخدم حتقيق اأهدافها 
ال�سرتاتيجية من حتقيق عوائد ربحية جيدة، وال�ستمرار يف تنويع م�سادر الدخل.

قامت ال�سركة خال العام 2008 م بتحويل ملكيتها يف ال�سركات التابعة لها )�سركة مطابع ها، �سركة طيبة للطباعة والن�سر( 
لت�سبح مملوكة بن�سبة 100 % من قبل ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر. كما قامت خال العام 
2012 بتاأ�سي�س �سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي لتكون ال�سركة الم لقطاع التغليف والتي مت من خالها ال�ستحواذ على �سركة 
م�سنع المارات خال العام 2012. واإ�ستمرارًا لتوجه ال�سركة يف حتقيق خططها واأهدافها امل�ستقبلية فاإنها تهدف اإىل اأن تكون 
اأن�سطتها من خال �سركات تابعة لها ومملوكة بالكامل لل�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف وذلك  �سركة قاب�سة متار�س جميع 

بهدف :
زيادة القدرة التناف�سية.. 1
املزيد من التخ�س�س.. 2
ال�ستفادة ب�سكل اأمثل من امل�سادر املتاحة.. 3
تو�سيح جدوى كل ن�ساط ب�سكل مف�سل.. 4
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وفيما يلي بيان الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف:

)الرياض()الرياض( فرع الفيصلية )جدة(

فرع الرياض

فرع الدمام
شركة مصنع االمارات الوطنى 

للصناعات البالستيكية 
)االمارات( 

ابوظبى-االمارات

دبي-االمارات

الشارقة-االمارات

الرياض-السعودية

جدة -السعودية

المدينة المنورة - السعودية
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 األحداث الجوهرية وأهم اإلنجازات لعام 2014 م:

أواًل: االنتهاء من مشروع االندماج بين الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
ومصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية )مصنع اإلمارات(.

على  ال�سركة جاهدًة  عملت  التي  التحديات  من  الكثري  م  العام 2014  الإجن��ازات خال  واأه��م  اجلوهرية  الأح��داث  ت�سمل 
ا�ستيعابها وحققت بع�س الإجنازات يف اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة، نعر�سها عليكم يف تقريرنا هذا على النحو التايل:

مت النتهاء الكامل من م�سروع الندماج بني م�سنع الإمارات و ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف على النحو التايل:

ال�سعودية أ.  ال�سركة  التي متلكها وتديرها  التغليف  اأ�سبح م�سنع الإمارات هو املالك احل�سري والقانوين جلميع ان�سطة 
يهدف  واحد  تنظيمي  هيكل  حتت  واملبيعات  الت�سنيع  وتقنيات  وجهود  الإدارات  توحيد  مت  وبذلك  والتغليف،  للطباعة 
لتحقيق النمو املن�سود عن طريق دمج الكفاءات وحتقيق وفورات احلجم والتغطية الكاملة لل�سوق الإقليمي. بالإ�سافة اإىل 
ذلك، مت دمج �سركة طيبة للطباعة والن�سر حتت م�سنع الإمارات بعد تقدمي طلب تغيري ن�ساطها من الطباعة والن�سر 
للتغليف حيث �ستكون اإحدى املن�سات التي �سوف تنطلق منها خطط تو�سعة قطاع التغليف داخل اململكة العربية ال�سعودية.

العام 2014م ب.  والتغليف خال  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اإىل طويلة الأجل: قامت  الديون ق�سرية الأجل  اإعادة هيكلة 
ديون  �سعودي  ريال  مليون   325 لتكون  2014/12/31م  بتاريخ  �سعودي  ريال  مليون   992 البالغة  ديونها  هيكلة  باإعادة 
ق�سرية الأجل و 667 مليون ريال �سعودي ديون طويلة الأجل.  وهذا قد كانت الديون ق�سرية الأجل 447 مليون ريال 
�سعودي والديون طويلة الأجل 528 مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2013م ومبجموع قدره 975 مليون ريال �سعودي.  
وقد ح�سنت اإعادة الهيكلة هذه من قدرة ال�سركة على خدمة الدين على املدى الق�سري كما ح�سنت من الن�سب املالية ومن 

�سحة املركز املايل لل�سركة يف 2014/12/31م.

ابوظبي ج.  م�سرف  تعيني  عن  والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت  اأن  الندماج  مل�سروع  الإيجابية  النتائج  ومن 
الإ�سامي كم�ست�سار مايل لدرا�سة طرح بع�س اأ�سهم �سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية لاكتتاب 

العام اأو اخلا�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
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ثانيًا: النتائج المالية لعام 2014م

فيما يلي عرض ألداء الشركة في المجاالت الرئيسية:

• لعام 	 �سعودي  ريال  مليون  مقابل 1.141.8  لعام 2014م  �سعودي  ريال  مليون  الإي��رادات 1.232.3  بلغت 
2013م  وذلك بارتفاع  قدره  8 %.

• ذلك 	 وميثل  2013م  لعام  ريال  مليون   234.8 مقابل  2014م  لعام  ريال  مليون   244.4 الربح  اإجمايل  بلغ 
اإرتفاعًا قدره  4 %.

• بلغ الربح الت�سغيلي 68.4 مليون ريال �سعودي لعام 2014م مقابل 96.5  مليون ريال �سعودي لعام 2013م، 	
وميثل ذلك انخفا�سا قدره 29 %.

• لعام 2013م، 	 �سعودي  ريال  مليون  لعام 2014م مقابل 51.9  �سعودي  ريال  مليون  الربح 45.4  بلغ �سايف 
وميثل ذلك انخفا�سا قدره 13 %.

•  بلغت ربحية ال�سهم 0.76 ريال لعام 2014م مقابل 0.87 ريال لعام 2013م .	

 يعود ال�سبب الرئي�س لنخفا�س �سايف الربح اإىل  حدث ا�ستثنائى، حيث تعر�ست احد امل�ستودعات فى �سركة 
تابعة للمجموعة فى دولة المارات العربية املتحدة اىل حريق، مما نتج عنه خ�سائر وا�سرار فى املوجودات بلغت 
قيمتها الدفرتية 22.7 مليون ريال �سعودى، ومت قيد هذه اخل�سارة فى قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية فى 
31 دي�سمرب 2014، علما باأن املجموعة ب�سدد ا�ستكمال الجراءات القانونية واملطالبة بتعوي�سات التاأمني املتعلقة 

بتلك ال�سرار
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قائمة الدخل الموحدة:

ويوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات الخمس الماضية

 2010
)املعدل( 2011 2012 2013 2014 البيــــــــــــــ�ن

 402.397  400.978  765.895  1.141.766  1.232.328 املبيعات
)327.437( )325.365( )615.121( )906.933( )987.882( تكلفة املبيعات

 74.960  75.613  150.774  234.833  244.446 اإجمايل الربح
)12.085( )9.980( )29.761( )51.630( )77.338( م�ساريف بيعية وت�سويقية
)30.675( )26.694( )53.793( )86.693( )98.739( م�ساريف عمومية واإدارية
 32.200  38.939  67.220  96.510  68.369 الربح من العمليات
 12.075  5.964  83.462  6.502  54.028 اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف
)5.534( )5.270( )20.964( )46.197( )48.125( م�ساريف مالية
 38.741  39.633  129.718  56.815  74.272 الربح قبل فري�سة الزكاة وحقوق القلية واخل�سائر ال�ستثنائية

- - - - )22.700( خ�سائر ال�ستثنائية
 38.741  39.633  129.718  56.815  51.572 الربح قبل فري�سة الزكاة وحقوق القلية
)3.540( )3.632( )4.370( )4.320( )6.193(  فري�سة الزكاة
 35.201  36.001  125.348  52.495  45.379  �سايف الربح قبل حقوق القلية

- - )793( )592( - حقوق الأقلية يف �سايف ربح �سركة تابعة
�ش�يف ربح ال�شنة  45.379 51.903 124.555 36.001 35.201

ربحية ال�شهم     
0.54 0.65 1.12 1.61  1.12 ربحية ال�سهم من العمليات الرئي�سية
0.59 0.60 2.08 0.87  0.76 ربحية ال�سهم من الربح ال�سايف
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قائمة المركز المالي الموحدة:

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة للسنوات الخمس األخيرة:

 2010
)املعدل( 2011 2012 2013 2014 البيــــــــــــــ�ن
314.396 402.764 931.467 824.146 847.121 املوجودات املتداولة
655.408 653.112 1.425.947 1.468.439 1.435.335 املوجودات غري املتداولة
969.804 1.055.876 2.357.414 2.292.585 2.282.456 جمموع املوجودات
202.680 283.479 681.152 695.642 572.378 املطلوبات املتداولة
17.366 17.738 810.542 719.601 798.343 املطلوبات غري املتداولة

220.046 301.217 1.491.694 1.415.243 1.370.721 جمموع املطلوبات
749.758 754.659 847.586 866.219 911.735 حقوق امل�ساهمني

- - 18.134 11.123 - حقوق الأقلية
969.804 1.055.876 2.357.414 2.292.585 2.282.456 جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية
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المعلومات القطاعية:

الطباعة:

التغليف:

أخرى:

تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

وت�سمل اأعمال الطباعة على الورق بكافة اأنواعه والكرتون لت�سمل ما يلي :

• طباعة ال�سحف اليومية والأ�سبوعية. 	
• طباعة املجات. 	
• طباعة الكتب والكتب املدر�سية. 	
• الطباعة التجارية املتنوعة. 	
• طباعة ورق الكرتون والتعبئة .	

وي�سمل:
• الطباعة على البا�ستيك واملل�سقات التجارية.	
• �سناعة املنتجات البا�ستيكية ومواد التغليف.	
• �سناعة الأكواب الورقية والبا�ستيكية. 	
• �سناعة القوارير والغطية البا�ستيكية.	

وتت�سمن املركز الرئي�سي، ن�ساطات الإدارة العامة، والأن�سطة ال�ستثمارية، وغريها. 
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وتتكون الموجودات والمطلوبات ونتائج األعمال كما في السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014م و 2013م  
لقطاعات التشغيل المذكورة اعاله مما يلي:

املجموع  اأخرى واأن�شطة
ا�شتثم�رية قط�ع التغليف قط�ع الطب�عة البي�ن

1.232.328 - املبيعات 220.474 1.011.854

2م
01

4  
ـــ�م

45.379عـــ )22.733( 55.757 �سايف الربح 12.355
)48.125( )108( )40.095( )7.922( نفقات مالية
)73.670( )430( )46.508( )26.732( ال�ستهاكات

املمتلكات والآلت واملعدات، بال�سايف 398.011 631.421 2.601 1.032.033
جمموع املوجودات 701.749 1.554.943 25.764 2.282.456

املجموع  اأخرى واأن�شطة
ا�شتثم�رية قط�ع التغليف قط�ع الطب�عة البي�ن

1.141.766 - املبيعات 217.898 923.868

2م
01

3  
ـــ�م

)12.244( 51.903عـــ �سايف الربح 4.218 59.929
)46.197( )176( )38.984( )7.037( نفقات مالية
)64.818( )273( )38.860( )25.685( ال�ستهاكات

املمتلكات والآلت واملعدات، بال�سايف 453.746 603.131 5.004 1.061.881
جمموع املوجودات 722.522 1.152.117 417.946 2.292.585
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رسم بياني يوضح إسهامات القطاعات واالنشطة الرئيسية للشركة في المبيعات الموحدة لعام 2014م:

% 18

% 82

قطاع الطباعة
قطاع التغليف

املجمـــوع دولة الإمارات العربية املتحدة اململكة العربية ال�سعودية
2013 2014 2013 2014 2013 2014

1.141.766 1.232.328 807.676 826.781 234.090 405.547 املبيع�ت
51.903 45.379 66.529 33.969 )14.626( 11.410 �ش�يف )اخل�ش�رة(/ الربح

)46.197( )48.125( )19.957( )17.869( )26.240( )30.256( نفق�ت م�لية
)64.818( )73.670( )34.085( )37.859( )30.733( )35.811( اال�شتهالك�ت

1.061.881 1.032.033 526.383 517.876 535.498 514.158 املمتلك�ت واالآالت واملعدات، ب�ل�ش�يف
2.292.585 2.282.456 996.682 1.656.550 1.295.903 625.906 جمموع املوجودات
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كما تنحصر الموجودات التشغيلية واألنشطة التسويقية واألسواق الرئيسة للشركة في المملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة، حيث تمتد شركاتنا التابعة في المملكة واإلمارات العربية المتحدة على 

النحو التالي: 

املوقع ال�شركة
جدة، الريا�س، الدمام �سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر

الريا�س �سركة مطابع ها

الريا�س �سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي

ابوظبى، دبى ،ال�سارقة ،الريا�س، جدة، املدينة املنورة �سركة م�سنع المارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية

يبين الجدول التالي المعلومات القطاعية لمبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية:

املجموع امريك� اوروب� اآ�شي�
 افريقي�
ب��شتثن�ء

�شم�ل اأفريقي�
ال�شرق االأو�شط
و�شم�ل افريقي� ال�شعودية

1.232.328 - 5.293 24.520 117.230 584.210 501.075 اجمايل املبيعات

20
14

244.446 - 1.048 4.802 22.801 121.433 94.362 اجمايل الربح

1.141.766 - 5.219 16.424 81.645 569.104 469.374 اجمايل املبيعات

20
13

234.833 - 1.137 3.579 17.793 123.638 88.686 اجمايل الربح
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تحليل المبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية 
وفى المناطق الجغرافية االخرى من العالم لعام 2014م: 

ال�سعودية

اإجمايل املبيعات
اإجمايل الربح

ال�سعودية

اآ�سيا

اآ�سيا

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

هام�س الربح الإجمايل %

ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا

اأفريقيا باإ�ستثناء �سمال اأفريقيا

اأفريقيا باإ�ستثناء �سمال 
اأفريقيا

اوروبا

اوروبا

% 47

% 2

% 0.4

% 10

% 41

تحليل اجمالي الربح الموحد المتحقق داخل المملكة العربية السعودية 
وفى المناطق الجغرافية االخرى من العالم لعام 2014م :

140

120

100

80

60

40

20

0

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

94.4

18.8 %

501.1

19.4 %

117.2

19.6 %

24.5

19.8 %

5.3

20.8 %

584.2

121.4

22.8

4.8 1.0
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األصول الثابتة كما فى 31 ديسمبر 2014م: 

ماليين الرياالت السعودي

الأرا�سياملبايناآلت ومعداتاأخرىالجمايل

1.032.099.2

528.3

244.0

160.5

الزكاة والمدفوعات النظامية وأخرى:

امل�ست�سار  يقوم  حيث  ال�سعودية؛  العربية  اململكة  يف  والدخل  الزكاة  م�سلحة  لأنظمة  لها  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  تخ�سع 
الزكوي مبراجعة احت�ساب الوعاء الزكوي، وبالتايل جتنيب خم�س�س فري�سة الزكاة بناًء على ذلك، كما يقوم بتقدمي الإقرار 
الزكوي مل�سلحة الزكاة والرد على ا�ستف�ساراتهم وت�سوية املعلقات، وعليه تقوم ال�سركة بت�سديد الزكاة املفرو�سة وفقًا لاإقرار 

الزكوي وت�سديد الفروقات بعد ت�سوية املعلقات النهائية. 
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وفيما يلي جدول يبني املدفوعات النظامية التي دفعت خال عامي 2014 م و 2013 م:

* 11األف ريال متثل غرامة فر�ستها هيئة مدن ال�سناعية على �سركة عرب امل�ستقبل )احدي ال�سركات التابعة(  وذلك لتخزين 
بع�س  القفا�س  احلديدية خارج ا�سوار ال�سركة و مبلغ  6 الف  ريال غرامة تاأخري جتديد اقامات فى �سركة عرب امل�ستقبل.

** ت�سمل املدفوعات النظامية الأخرى اأعاه ر�سوم وزارة الإعام والغرف التجارية ووزراة التجارة وال�سناعة، ول توجد 
اأية مدفوعات نظامية اأخرى جوهريه.

20142013البي�ن
1.8804.644الر�سوم اجلمركية
4.5234.837الزكاة املدفوعة

3.3072.216التاأمينات الإجتماعية
2.7992.904تاأ�سريات وجوازات

17219غرامات*
1511.464اأخرى**

12.67716.284الجماىل
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ملكية الشركات التابعة:

تتلخص الملكية الفعلية للشركة في الشركات التابعة بما يلي: 

الن�ش�ط الرئي�شي امللكية ال�شركة
طباعة ون�سر وجتارة اجلملة والتجزئة يف املطبوعات 

والورق وغريها.
95 % ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

5 % �سركة مطابع ها �سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر

جتارة اجلملة والتجزئة يف املطبوعات الورقية وملحقاتها. 95%  ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف
5%  �سركة امل�ستقبل لاإ�ستثمار ال�سناعي �سركة مطابع ها

الطباعة والتغليف واقامة امل�سانع واملراكز ال�سناعية 
واقامة وادارة و�سيانة م�ساريع الطباعة والتغليف وغريها.

95 % ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف 
5 % �سركة مطابع ها �سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي

�سناعة وجتارة الأكيا�س والأنابيب والألواح والبطاقات 
البا�ستيكية ومواد التغليف والبا�ستيك املتعلقة بها.

99 % �سركة امل�ستقبل لاإ�ستثمار ال�سناعي
1 % ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف �سركة م�سنع المارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية

راأ�س امل�ل
ب�لري�ل ال�شعودي

 ن�شبة امللكية
 املب��شره وغري

املب��شرة
الن�ش�ط الرئي�شي بلد الت�أ�شي�س ال�شركة

1.000.000 %100 جدة، الريا�س، الدمام ال�سعودية �سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر

1.000.000 %100 الريا�س ال�سعودية �سركة مطابع ها

1.00.000 %100 الريا�س ال�سعودية �سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي

30.592.500 %100 ابوظبى، دبى، ال�سارقة، 
الريا�س، جدة الإمارات العربية املتحدة �سركة م�سنع المارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية

وتتلخص ملكية الشركة في الشركات التابعة المباشرة وغير المباشرة  
باإلضافة الى رأس مال  كل شركة بما يلي:
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الموارد البشرية:

على  عملت  حيث  ال�سركة،  يف  والإداري���ني  العاملني  جميع  اأداء  مب�ستوى  الرتقاء  اأهمية  ال�سركة  اإدارة  تعي 
الدورات  من  العديد  نّظمت  كما  العالية،  والعلمية  املهنية  واخل��ربات  الكفاءات  ذوي  من  موظفني  ا�ستقطاب 
التدريبية الداخلية واخلارجية، وو�سعت اخلطط التدريبية لتطوير العاملني ورفع كفاءاتهم الفنية والإدارية. 
وتاأهيل  لتدريب  الب�سرية  املوارد  تنمية  املثمر مع �سندوق  بالتعاون  املا�سية  الأعوام  ال�سركة خال  وقد قامت 
ال�سباب ال�سعوديني للعمل يف قطاعي الطباعة والتغليف، حيث يتم توظيفهم للعمل يف ال�سركات التابعة لل�سركة 
ال�سعودية للطباعة والتغليف بعد اإمتامهم فرتة التدريب، وقد مت توظيف عدد من املتدربني الذين امتوا مدة 
التدريب يف ال�سركات التابعة لل�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف خال العام 2014. و�سوف توا�سل ال�سركة 
وتنمية  وموظفيها  عمالها  من  والكفاءة  اخلربة  ا�سحاب  على  للحفاظ  والتنموية  التدريبية  �سيا�ساتها  تطوير 
قدراتهم، وتاأهيل ال�سف الثاين من ابناء ال�سركة لي�سبحوا قادرين على حتمل امل�سوؤولية م�ستقبًا، بعد توفيق 

اهلل �سبحانه وتعاىل.

المسؤولية االجتماعية:

اإميانًا بدور ال�سركة جتاه املجتمع، فقد قامت ال�سركة باتخاذ موقف اإيجابي وفعال نحو دعم اجلهود الإن�سانية 
واخلريية يف املجتمع ال�سعودي. ويف هذا ال�سياق، �ساهمت ال�سركة خال العام 2014 م بدعم عدد من اجلهات 
اخلريية من خال اأعمال الطباعة، بالإ�سافة اإىل امل�ساركات والرعايات للعديد من املوؤمترات واملعار�س التي 

تهم كافة اأطياف املجتمع.
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سياسة توزيع األرباح:

يتبنى جمل�س اإدارة ال�سركة اأف�سل املمار�سات لتعظيم م�سالح امل�ساهمني ويقوم املجل�س كل �سنة وفق الو�سع 
اأخرى بتحديد  ال�سركة والظروف القت�سادية وعوامل  لل�سركة ومتطلبات راأ�س املال والنقد املتوفر يف  املايل 
املبلغ املنا�سب لتوزيعه على امل�ساهمني من �سايف الأرباح اأو عدم التوزيع وذلك بالتو�سية اإىل اجلمعية العامة 
للموافقة على ذلك. وين�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة على توزيع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم 

جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

العادية . 1 العامة  للجمعية  احتياطي نظامي، ويجوز  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  يجنب )10 %( من 
وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�سف راأ�س املال.

يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على اإقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�سبة ل تتجاوز )20 %( . 2
من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�ساهمني تعادل )5 %( من راأ�س املال املدفوع على الأقل.. 3

يخ�س�س بعد ما تقدم مكافاأة لأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سرط األ تزيد عن احلد املقرر مبوجب . 4
قرار جمل�س الوزراء رقم )202( وتاريخ 1404/08/13 ه�، ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني 

كح�سة اإ�سافية يف الأرباح.
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:
يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة مكون من ت�سعة اأع�ساء، ويو�سح اجلدول التايل حركة ملكية اأع�ساء جمل�س الإدارة احلايل اأو ملكية 

من ميثلونه خال العام 2014م:

 ن�شبة
امللكية عدد االأ�شهم  ن�شبة

التغري
 �ش�يف
 التغري
 يف عدد

ن�شبة امللكية عدد اال�شهم
مالحظ�ت االإ�شـــــــــــــم

 نه�ية
الع�م نه�ية الع�م  خالل

ال�شنة
 االأ�شهم
 خالل
ال�شنة

بداية الع�م بداية الع�م

%42.00 25.200.000 -  - %42.00 25.200.000 ا�سهم ال�سركة �سركة املجموعة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق
-)ميثلها الدكتور/ عزام بن حممد الدخيل(  - -  - -  - ا�سهمه

%10.50 6.300.000 -  - %10.50 6.300.000 ا�سهم ال�سركة ال�سركة الفكرية للدعاية والإعان القاب�سة
-)ميثلها ال�ستاذ/ امني بن �سامي غريب(  - -  - -  - ا�سهمه

%7.00 4.200.000 -  - %7.00 4.200.000 ا�سهم ال�سركة ال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والن�سر
-)ميثلها ال�ستاذ/ �سالح بن ح�سني اآل دوي�س(  - -  -  -  - ا�سهمه

%7.00 4.200.000 -  - %7.00 4.200.000 ا�سهم ال�سركة �سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة 
-)ميثلها املهند�س/ �سليمان بن اإبراهيم احلديثي( 35 - - - 500 ا�سهمه

%3.50 2.100.000 - - %3.50 2.100.000 ا�سهم ال�سركة �سركة منو الإعامية القاب�سة
-)ميثلها املهند�س/ عبد اهلل بن عبد اللطيف ال�سيف( - - - -  - ا�سهمه

%0.002 1.068 - - %0.002 1.068 ا�سهمه املهند�س/  �سعد بن �سالح الأزوري

%0.002 1.000 - - %0.002 1.000 ا�سهمه املهند�س/ عبد اهلل بن عبد الرحمن املعمر

%0.002 1.000 - - %0.002 1.000 ا�سهمه ال�ستاذ/ عبد العزيز بن عبد اهلل الدعيلج

%0.002 1.000 - - %0.002 1.000 ا�سهمه الدكتور/ حممد امني بن داود ق�سقري

هذا ول يوجد ملكية لأزواج والأولد الق�سر لأع�ساء جمل�س الدارة وكبار التنفيذيني ول يوجد لهم اأو لأع�ساء جمل�س الدارة اأى حقوق خيار اأو حقوق 
اكتتاب فى اأ�سهم ال�سركة.
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المعلومات المتعلقة بالمرابحات والقروض: 

)آالف الرياالت السعودية(
ابو ظبي التجاري

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
3.75 �سنة053.0054.7421.740-03-112قر�س
4 اأ�سهر152.833-09-214قر�س

5.8384.7421.740االإجم�ىل
ابو ظبي االسالمي

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
5 �سنوات21276.500276.500-03-113قر�س
3 اأ�سهر1519.06019.060-10-212قر�س
3 اأ�سهر158.3048.304-11-312قر�س
3 اأ�سهر1515.91515.915-12-412قر�س
6 �سنة02444.2763.643-10-514قر�س
4 اأ�سهر155.217-09-614قر�س
3 اأ�سهر15787-10-714قر�س
2 اأ�سهر15552-11-814قر�س
1 اأ�سهر15522-12-914قر�س
3 اأ�سهر1510.200-10-1014قر�س
2 اأ�سهر15552-11-1114قر�س
1 اأ�سهر15522-12-1214قر�س
3 اأ�سهر153.222-11-1314قر�س
2 اأ�سهر154.643-12-1414قر�س
4 اأ�سهر155.760-12-1514قر�س
3 اأ�سهر15820-10-1614قر�س

477.072319.779323.422االإجم�ىل
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البنك العربى

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
4 اأ�سهر155.041-09-114قر�س
6 اأ�سهر153.387-09-214قر�س
6 اأ�سهر151.827-10-314قر�س
5 اأ�سهر151.530-11-414قر�س
6 اأ�سهر152.906-11-514قر�س
6 اأ�سهر151.177-12-614قر�س

15.868االإجم�ىل

السعودي الهولندي

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
6 اأ�سهر0938.00038.000-10-113قر�س
6 اأ�سهر1521.00021.000-09-213قر�س
6 اأ�سهر036.0006.000-10-313قر�س

065.00065.000االإجم�ىل
اإلمارات اإلسالمى

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
4 �سنة182.971-12-114قر�س

2.971االإجم�ىل
مصرف اإلنماء

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
7.5 �سنة23283.000283.000-12-112قر�س

283.000283.000االإجم�ىل
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سامبا

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
6 اأ�سهر097.0007.000-10-113قر�س
6 اأ�سهر046.0006.000-11-213قر�س
6 اأ�سهر065.0005.000-11-313قر�س
6 اأ�سهر172.0002.000-11-413قر�س
6 اأ�سهر043.0003.000-12-513قر�س
6 اأ�سهر1220.00020.000-12-613قر�س
3 اأ�سهر1510.00010.000-12-713قر�س
6 اأ�سهر228.0008.000-12-813قر�س
6 اأ�سهر233.0003.000-12-913قر�س
6 اأ�سهر0215.00015.000-10-1013قر�س
6 اأ�سهر226.0006.000-12-1113قر�س
6 اأ�سهر2110.00010.000-11-1213قر�س
22يوم3015.000-12-1314قر�س
6 اأ�سهر1110.000-09-1414قر�س
22يوم303.000-12-1514قر�س
22يوم302.000-12-1614قر�س

30.00095.00095.000االإجم�ىل
ستاندرد تشارترد

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
0.25 �سنة153.5353.535-10-113قر�س
0.25 �سنة1510.10710.107-11-213قر�س
0.25 �سنة152.1432.143-12-313قر�س
3 اأ�سهر1512.617-12-414قر�س
2 اأ�سهر159.342-10-514قر�س

21.96015.78515.785االإجم�ىل
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دبى االسالمى

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
5 اأ�سهر153.043-08-114قر�س
8 اأ�سهر15254-06-214قر�س
6 اأ�سهر151.887-09-314قر�س
6 اأ�سهر152.080-10-414قر�س
6 اأ�سهر15157-11-514قر�س
10 اأ�سهر15184-08-614قر�س
6 اأ�سهر15133-12-714قر�س
3.17 �سنة14107107-05-811قر�س
3.17 �سنة165858-06-911قر�س
3.19 �سنة167373-06-1011قر�س
2.25 �سنة081.8471.847-07-1112قر�س
3.76 �سنة30510736226-04-1213قر�س
3.71 �سنة301.5972.393796-03-1313قر�س
3.50 �سنة091.9512.816865-09-1413قر�س
8 اأ�سهر15333333-08-1513قر�س
8 اأ�سهر151.6161.616-09-1613قر�س
8 اأ�سهر15591591-10-1713قر�س
8 اأ�سهر152.2112.211-11-1813قر�س
8 اأ�سهر153.5333.533-12-1913قر�س

11.79516.31412.257االإجم�ىل
بنك المشرق

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
6 اأ�سهر151.784-07-114قر�س
6 اأ�سهر153.205-08-214قر�س
6 اأ�سهر15434-09-314قر�س
7 اأ�سهر151.816-11-414قر�س
5 اأ�سهر15684-12-514قر�س
6 اأ�سهر15701-12-614قر�س

8.624االإجم�ىل
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بنك الرياض

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
1.25 �سنة167.0217.021-12-112قر�س
6 اأ�سهر1116.00016.000-11-213قر�س
6 اأ�سهر1828.00028.000-11-313قر�س
6 اأ�سهر117.5007.500-12-413قر�س
6 اأ�سهر177.5007.500-09-513قر�س
6 اأ�سهر158.0008.000-12-613قر�س
6 اأ�سهر233.0003.000-12-713قر�س
6 اأ�سهر2317.00017.000-10-813قر�س
6 اأ�سهر2213.00013.000-09-913قر�س
6 اأ�سهر0616.000-11-1014قر�س
6 اأ�سهر1628.000-11-1114قر�س
3 اأ�سهر087.500-12-1214قر�س
6 اأ�سهر117.500-09-1314قر�س
3 ا�سهر098.000-12-1414قر�س
3 اأ�سهر213.000-12-1514قر�س
6 اأ�سهر1917.000-10-1614قر�س
6 اأ�سهر1613.000-09-1714قر�س
6 اأ�سهر192.000-10-1814قر�س

102.000107.021107.021االإجم�ىل

العربي الوطني

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
1 �سهر053.1223.122-12-113قر�س
1 �سهر164.2854.285-12-213قر�س
1 �سهر177.5007.500-12-313قر�س
1 �سهر172.7752.775-12-413قر�س
1 �سهر182.4482.448-12-513قر�س
1 �سهر225.1175.117-12-613قر�س
1 �سهر237.0007.000-12-713قر�س
3 اأ�سهر2611.90011.900-12-813قر�س

44.14744.147االإجم�ىل
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السعودى البريطانى

مدة القر�سقرو�س مت �شداده�20142013ت�ريخ  القر�سمالبيــــــــ�ن
3 اأ�سهر192.948-10-114قر�س
3 اأ�سهر271.735-10-214قر�س
3 اأ�سهر02717-11-314قر�س
3 اأ�سهر041.784-11-414قر�س
3 اأ�سهر1910.000-11-514قر�س
3 اأ�سهر25429-11-614قر�س
4 اأ�سهر171.472-11-714قر�س
3 اأ�سهر218.000-12-814قر�س
5 �سنة201.982-05-914قر�س
5 �سنة132.134-07-1014قر�س
5 �سنة171.494-11-1114قر�س
3 اأ�سهر182.6912.691-11-1213قر�س
3 اأ�سهر2110.00010.000-11-1313قر�س
1 �سهر095.3005.300-12-1413قر�س
3 اأ�سهر191.2701.270-12-1513قر�س
3 اأ�سهر261.3051.305-12-1613قر�س
3 اأ�سهر261.2961.296-12-1713قر�س
2 �سهر261.8371.837-12-1813قر�س

32.69523.69923.699االإجم�ىل

إجمالى القروض

قرو�س مت �شداده�20142013
991.823974.488688.070اإجم�ىل القرو�س
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وتتلخص حركة المرابحات وقروض الشركة، المستخدمة ألغراض األنشطة التشغيلية 
واالستثمارية على النحو التالي:

 )آالف الرياالت السعودية(

20142013البيان
974.4881.058.662ر�سيد اول ال�سنة 

 ي�ش�ف
705.404957.611امل�ستلم خال ال�سنة 

 يطرح
)1.041.784()688.070(امل�سدد خال ال�سنة 
991.823974.488ر�سيد اخر ال�سنة 

 وتتلخص إجمالي المرابحات والقروض فيما يلي:
 )آالف الرياالت السعودية(

20142013البيان 
248.904446.516قرو�س ق�سرية الجل 

مرابح�ت
742.919527.973قرو�س طويلة الجل / متويل ا�ستثمار 

991.823974.488الجماىل 

   استحقاق القروض:
)آالف الرياالت السعودية(

20142013البيان 
325.076446.502اقل من �سنة 

115.06088.002من �سنة اىل �سنتني
441.814355.084من �سنتني اىل خم�س �سنوات

109.87384.900اكرث من خم�س �سنوات
991.823974.488االجم�ىل

األسهم وأدوات الدين:
ل يوجد لدى ال�سركة اأية اأدوات دين �سادرة عنها، كما ل يوجد لأي من �سركاتها التابعة اأدوات دين �سادرة عنها اأي�سًا.
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إجتماعات مجلس اإلدارة:
مت انتخاب جمل�س الدارة يف اجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني بتاريخ 2012/3/4م والذي ي�سم الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

ممثلالبيانا�سم ع�سو جمل�س الإدارة
�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة املحدودةرئي�ساملهند�س/ �سليمان بن ابراهيم احلديثي

�سركة املجموعة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويقع�سوالدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل
�سركة  منو الإعامية القاب�سةع�سواملهند�س/ عبد اهلل بن عبد اللطيف ال�سيف
ع�سوال�ستاذ/ عبد العزيز بن عبد اهلل الدعيلج
ع�سواملهند�س/ عبد اهلل بن عبد الرحمن املعمر

ع�سوالدكتور/ حممد امني بن داود ق�سقري
ع�سواملهند�س/ �سعد بن �سالح الأزوري
ال�سركة الفكرية للدعاية والإعانع�سوالأ�ستاذ/ اأمني بن �سامي غريب

ال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والن�سرع�سوال�ستاذ/ �سالح بن ح�سني اآل دوي�س
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سجل الحضور:
وقد عقد املجل�س �ستة اإجتماعات خال العام املايل 2014م على النحو التايل: 

عدد 123456
مرات

احل�سور  17البي�����������ان
 فرباير

13 
ابريل

 29 
مايو

15 
يوليو

 26 
اكتوبر

 22
دي�سمرب

الع�ساء
6√√√√√√املهند�س/ �سليمان بن ابراهيم احلديثي1
1×××××√الدكتور / عزام بن حممد الدخيل 2
5√√×√√√املهند�س / عبد اهلل بن عبد اللطيف ال�سيف3
6√√√√√√الأ�ستاذ/ عبد العزيز عبد اهلل الدعيلج 4
3×××√√√املهند�س/ عبد اهلل بن عبد الرحمن املعّمر5
6√√√√√√الدكتور/ حممد امني بن داود ق�سقري 6
5√√×√√√املهند�س/ �سعد بن �سالح الأزوري  7
1×××××√ال�ستاذ / امني بن �سامي غريب8
5×√√√√√ال�ستاذ/ �سالح بن ح�سني اآل دوي�س9
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تكوين مجلس اإلدارة:

يوضح الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:

م�ستقلغري تنفيذيتنفيذياإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة
√املهند�س/ �سليمان بن ابراهيم احلديثي1

√الدكتور / عزام بن حممد الدخيل2

√املهند�س / عبد اهلل بن عبد اللطيف ال�سيف3

√الأ�ستاذ/ عبد العزيز عبد اهلل الدعيلج4

√املهند�س/ عبد اهلل بن عبد الرحمن املعّمر5

√الدكتور/ حممد امني بن داود ق�سقري6

√املهند�س/ �سعد بن �سالح الأزوري7

√ال�ستاذ / امني بن �سامي غريب8

√ال�ستاذ/ �سالح بن ح�سني اآل دوي�س9

243املجموع
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عضوية مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى :

يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في 
عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى كما في 31 ديسمبر 2014م:

غري مدرجةمدرجةاإ�سم ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س اإدارة املجموعة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق املهند�س/ �سليمان بن اإبراهيم احلديثي1
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ع�سري

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للمختربات اخلا�سة
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة فين�سر كابيتال ال�ستثمارية ال�سعودية

ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة جنمة املدائن
ع�سو جمل�س ادارة فين�سر كابيتال بنك )البحرين(

الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل2

ع�سو جمل�س اإدارة املجموعة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ع�سري

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العقارية ال�سعودية
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سيارات 

)�سا�سكو(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة منو الإعامية القاب�سة 

رئي�س جمل�س ادارة �سركة اأ�سمنت الق�سيماملهند�س/ عبد اهلل بن عبد اللطيف ال�سيف3
ع�سو جمل�س ادارة ال�سركة ال�سعودية للمختربات اخلا�سة ع�سو جمل�س ادارة �سركة هريف للمواد الغذائية

ال�ستاذ/ عبد العزيز بن عبد اهلل الدعيلج4
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات املتطورة

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية لاأنابيب

املجموعة ال�سعودية لاأبحاث و الت�سويق
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة رافال للتطوير العقاري 

 املهند�س/ عبداهلل بن عبد الرحمن املعمر5

نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سكون العاملية  الدكتور/ حممد امني بن داود ق�سقري6

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سرق الأو�سط للكابات املهند�س/ �سعد بن �سالح الأزوري7
املتخ�س�سة )م�سك(

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة منو الإعامية القاب�سة  الأ�ستاذ/ اأمني بن �سامي غريب8

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة منو الإعامية القاب�سة الأ�ستاذ/  �سالح بن ح�سني اآل دوي�س9
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المكافآت والتعويضات:
تقوم ال�سركة بدفع م�ساريف ومكافاآت ح�سور اجلل�سات لأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان املنبثقة مبوجب قرارات جمل�س 
الإدارة، كما تقوم بدفع رواتب ومكافاآت وتعوي�سات لكبار التنفيذيني ح�سب العقود املوقعة معهم، وفيما يلي تفا�سيل امل�ساريف 
واملكافاآت والرواتب املدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة وخم�سة من كبار التنفيذيني يف ال�سركة مت�سمنة الرئي�س التنفيذي  لل�سركة 

ال�سعودية للطباعة والتغليف والرئي�س التنفيذى ل�سركة م�سنع المارات الوطنى  واملدير املايل للمجموعة  لعام 2014م:

)آالف الرياالت السعودية(

البيــــــــــ�ن
 خم�شة تنفيذيني تلقوا اأعلىاأع�ش�ء املجل�س

 املك�ف�آت والتعوي�ش�ت مب� يف ذلك
الرئي�س التنفيذي واملدير امل�يل

املجموع
 غري التنفيذيني/التنفيذيني

امل�شتقلني
11.44811.448--الرواتب والتعوي�سات

8518728301البدلت ومهمات ال�سفر
1.3002252.8394.364املكافاآت الدورية وال�سنوية

1.38541214.31516.112املجموع

المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
التابعة  و�سركاتها  والت�سويق  لاأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  مع  العادية  اأعمالها  دورة  خال  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  تتعامل 

وال�سقيقة، والبيان التايل يو�سح املعامات اجلوهرية التي متت مع الأطراف ذات العاقة:

)آالف الرياالت السعودية(

2013 2014 البيــــــــ�ن
78.059 71.839 مبيعات

251 196 اإيرادات اإيجار      
2.600 1.300  مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني

185 160 بدلت مدفوعة لع�ساء جمل�س الدارة
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هذا ول يوجد اأي عقد تكون ال�سركة طرفًا فيه وتوجد اأو كانت توجد فيه م�سلحة جوهرية لأحد اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو الرئي�س التنفيذي 
اأو املدير املايل اأو لأي �سخ�س ذو عاقة باأي منهم.

أرصدة األطراف ذات العالقة:
تتكون الأر�سدة املطلوبة من الأطراف ذات العاقة كما يف 31 دي�سمرب2014م كما يلي: 

)آالف الرياالت السعودية(

20142013البيــــــــ�ن
21.435 19.300 ال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والن�سر
18.918 3.192 �سركة بطاقة امل�ستقبل لل�سناعات

16.536 12.123 ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�س املحدودة
3.655 2.789 املجموعة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق

220 213 ال�سركة اخلليجية لاإعان والعاقات العامة
663 932 ال�سركة ال�سعودية للتوزيع

96 562 �سركة منو العلمية
5 5 ال�سركة العربية للو�سائل

19 19 �سركة منو لاإعام املرئي
470 12 �سركة منو الإعامية القاب�سة

--ال�سركة ال�سعودية لاأعمال التجارية
167 363 ال�سركة الإماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع

-20 اأخرى

 62.184 39.530املجمـــوع

تتكون الأر�سدة امل�ستحقة لاأطراف ذات العاقة كما يف 31 دي�سمرب2014م كما يلي:

880.9 821.3 ال�سركة ال�سعودية لاأعمال التجارية
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لجان مجلس اإلدارة:

�سّكل جمل�س الإدارة ثاثة جلان لاإ�سراف على جمالت العمل الرئي�سة بال�سركة وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة وهي كالتايل:

اللجنة التنفيذية: أ. 
تتكون اللجنة التنفيذية من ثاثة اأع�ساء من جمل�س الإدارة، ومن مهام اللجنة الرئي�سة: مراجعة الأداء الت�سغيلي العام، وتقدمي 
اللجنة  عقدت  وقد  لل�سركة.  الإ�سرتاتيجية  واخلطط  التنفيذية  الإدارة  اأع�ساء  تعيني  بخ�سو�س  الإدارة  جمل�س  اإىل  اقرتاحات 

التنفيذية اأربعة اجتماعات خال العام 2014م.

ويو�سح اجلدول التايل اأع�ساء اللجنة التنفيذية احلالية: 

البيــــــــ�ن اإ�شم الع�شو

رئي�س اللجنة املهند�س/ �سليمان بن ابراهيم احلديثي 1

ع�سو اللجنة الدكتور/ ع�زام بن حممد الدخيِّل 2

ع�سو اللجنة ال�ستاذ / عبد العزيز بن عبد اهلل الدعيلج 3

لجنة المراجعة:	. 
تتكون جلنة املراجعة من اربعة اأع�ساء، منهم ع�سو غري تنفيذي من جمل�س الإدارة، ثاثة منهم من خارج املجل�س متخ�س�سني 

يف ال�سوؤون املالية واملحا�سبية واملراجعة الداخلية. وقد عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خال العام 2014م.

ت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه اللجنة درا�سة نظام الرقابة الداخلية، والإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة من اأجل 
الداخلية،  املراجعة  تقارير  الإدارة. وكذلك درا�سة  التي حددها جمل�س  واملهمات  الأعمال  تنفيذ  التحقق من مدى فاعليتها يف 

ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للماحظات الواردة فيها. 
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كما تت�سمن م�سوؤوليات اللجنة التو�سية ملجل�س الإدارة بالتن�سيب للجمعية العمومية العادية بتعيني املحا�سبيني القانونيني، وف�سلهم، 
وحتديد اأتعابهم، والتاأكد من ا�ستقاليتهم، ومتابعة اأعمالهم، مع درا�سة ومراجعة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين، وكذلك 

درا�سة ماحظاته على القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة، واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها. 

كما تقوم اللجنة بدرا�سة ال�سيا�سات املالية واملحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة ب�ساأنها، وتقومي فاعلية تقدير 
ال�سركة للمخاطر املهمة واخلطوات التي اتخذتها اإدارة ال�سركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر. 

ي���ول���ي���و 2014: ب���ت���اري���خ 15  ت���ع���دي���ل���ه���ا  ق���ب���ل  امل����راج����ع����ة  اأع���������س����اء جل���ن���ة  اأ�����س����م����اء  ال����ت����ايل  اجل��������دول   وي���و����س���ح 

البيــــــــ�ن اإ�شم الع�شو
رئي�س اللجنة املهند�س / عبد اهلل بن عبد اللطيف ال�سيف  1
ع�سو اللجنة الدكتور/ عبد الرحمن بن اإبراهيم احلميِّد  2
ع�سو اللجنة ال�ستاذ / امني �سامي غريب  3

ع�سو اللجنة  ال�ستاذ/ وحيد بن حممد نبابته 4

كما مت اعادة ت�سكيل جلنة املراجعة اعتبارًا من 15 يوليو 2014  لت�سبح من الع�ساء التالية ا�سمائهم:

البيــــــــ�ن اإ�شم الع�شو
رئي�س اللجنة املهند�س / عبد اهلل بن عبد اللطيف ال�سيف  1
ع�سو اللجنة الدكتور/ عبد الرحمن بن اإبراهيم احلميِّد  2
ع�سو اللجنة ال�ستاذ / ثروت عامر  3

ع�سو اللجنة  ال�ستاذ/ وحيد بن حممد نبابته 4
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لجنة الترشيحات والمكافآت:ج. 
جمل�س  لع�سوية  بالرت�سيح  التو�سية  مهامها:  وتكون  الإدارة،  جمل�س  من  اأع�ساء  ثاثة  من  واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  تتكون 
الإدارة وفقًا للمعايري املعتمدة، واملراجعة ال�سنوية لاإحتياجات املطلوبة من املهارات لع�سوية املجل�س، ومراجعة هيكل املجل�س، 
املجل�س واقرتاح  والقوة يف  ال�سعف  اللجنة بتحديد جوانب  اإجراوؤها، كما تخت�س  التي ميكن  التغيريات  ب�ساأن  التو�سيات  ورفع 
معاجلتها، والتاأكد ب�سكل �سنوي من اإ�ستقالية الأع�ساء امل�ستقلني، كذلك من مهام اللجنة: و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات 

ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة. وقد عقدت اللجنة ثاثة اجتماعات خال العام 2014م.

ويو�سح اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت احلالية:

البيــــــــ�ن ا�شم الع�شو
رئي�س اللجنة املهند�س / عبد اهلل بن عبد الرحمن املعمر 1
ع�سو اللجنة الدكتور / حممد امني بن داود ق�سقري 2
ع�سو اللجنة الأ�ستاذ/ �سالح بن ح�سني اآل دوي�س 3

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
•  اأن �سجات احل�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح.	
•  اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ونفذ بفعالية.	
• اإنه ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة امل�سدر على موا�سلة ن�ساطه.	
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
اإدارة املراجعة الداخلية لل�سركة ودرا�سة  تقارير املراجعة الداخلية والوقوف على نتائج اعمالها  قامت جلنة املراجعة مبتابعة 
وذلك للتاأكد من مدى اللتزام بتنفيذ كافة التو�سيات من قبل اإدارة ال�سركة و�سركاتها التابعة.  اإ�سافة اإىل ذلك، فقد مت خال 
�سنة 2014 النتهاء من م�سروع التحليل والتقييم ال�سامل للمخاطر املالية والت�سغيلية والدارية يف ال�سركات امل�ستحوذ عليها حديثًا 
بدولة المارات العربية املتحدة وفق العقد املربم مع اأحد املكاتب ال�ست�سارية املتخ�س�سة بناءًا على تو�سيات جلنة املراجعة. 
يعترب هذا امل�سروع الأ�سا�س لتطوير بيئة الرقابة الداخلية والذي وفر اإطارًا �سامًا لإدارة املخاطر وخطة للمراجعة الداخلية على 

اأ�سا�س املخاطر ل�سنة 2015 ولل�سنوات القادمة.

وبناء على نتائج مهام التدقيق التي قامت اإدارة املراجعة الداخلية بتنفيذها خال عام 2014 على م�ستوى ال�سركة و�سركاتها 
التابعة، مل يت�سح وجود ق�سور جوهري يف اجراءات الرقابة الداخلية يتطلب الإف�ساح عنه، علما بانه قد مت التفاق مع الدارة 
التنفيذية لل�سركة و�سركاتها التابعة على تنفيذ التو�سيات الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية �سمن اطار زمني حمدد بهدف 

حت�سني اجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها.

اي�سا قامت جلنة املراجعة بالتو�سية اىل جمل�س الإدارة بالتن�سيب للجمعية العمومية العادية بتعيني مراجع احل�سابات اخلارجي 
لل�سركة و�سركاتها التابعة لل�سنة املالية التي �ستنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م.

سياسة الجودة:
اإىل  والن�سر، وهي �سهادة ت�سري  للطباعة  املنورة  ISO 9001  لكل من: �سركة مطابع ها واملدينة  ال�سركة على �سهادة  ح�سلت 
الإلتزام مبعايري اجلودة املحلية والعاملية، وتطوير اأداء العاملني وزيادة كفاءتهم وفعاليتهم يف العمل، والتطوير والتح�سني امل�ستمر 
خلطوط الإنتاج، وتلبية احتياجات عماء ال�سركة، مما يخدم اأغرا�س ال�سركة بزيادة ح�سة ال�سركة ال�سوقية والبيعية، والرتقاء 

مب�ستوى جودة مطبوعات ال�سركة وتقدميها يف الوقت املحدد، وتعزيز ا�سم ال�سركة حمليًا وعامليًا. 
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حوكمة الشركة:
نظرًا لتحول ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف اإىل �سركة م�ساهمة عامة، ومتا�سيًا مع لئحة احلوكمة، حر�ست اإدارة ال�سركة 
ويحمي  م�ساهميها  م�سالح  ويعظم  يعزز  مبا  املمار�سات  اأف�سل  اختيار  اإىل  ت�سعى  حيث  احلوكمة،  وقواعد  مبادئ  تطبيق  على 
اللوائح  اعتماد  كما مت  ال�سركة،  م لئحة حوكمة  العام 2009  العامة خال  واعتمدت اجلمعية  العاقة،  ذوي  وحقوق  حقوقهم 

اخلا�سة باللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة، وهي كالتايل: 
• لئحة اللجنة التنفيذية. 	
• لئحة جلنة املراجعة. 	
• لئحة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.	

وتعترب ال�سركة ملتزمة مبتطلبات احلوكمة الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، با�ستثناء الفقرة 
)ب( من املادة ال�ساد�سة املتعلقة با�ستخدام الت�سويت الرتاكمي على بند اختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة، حيث 
مل تاأخذ باأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي حاليًا من الناحية العملية، وذلك ب�سبب توفر العدد املقرر من الأع�ساء امل�ستقلني مبجل�س 

الإدارة، كما يحر�س اأع�ساء جمل�س الإدارة على حماية حقوق امل�ساهمني ككل ومنها حقوق الأقلية. 

وقامت ال�سركة بتطبيق متطلبات احلوكمة على �سركة م�سنع المارات الوطني منذ ال�ستحواذ عليها وذلك باإن�ساء جمل�س اإدارة 
خا�س بال�سركة وتابع ملجل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف.

إدارة المخاطر:
ت�سعى اإدارة ال�سركة اإىل مواجهة اأية حتديات وخماطر حمتملة قد توؤثر على ن�ساطها ومركزها املايل وا�ستيعابها وذلك من خال 
درا�ستها وخربتها الوا�سعة يف �سناعة الطباعة والتغليف والقدرة على حتديد املخاطر املتعلقة بها، واملخاطر املتعلقة بال�سوق من 

جهة اأخرى، وتعتقد اإدارة ال�سركة اأن اأهم املخاطر تتعلق مبا يلي:

• مخاطر االئتمان:	
ال�سركة تركيز  لي�س لدى  الآخر خل�سارة مالية.  اإىل تكبد الطرف  يوؤدي  بالتزاماته مما  الوفاء  هي عدم مقدرة طرف ما على 
ذات  بنوك حملية  لدى  النقد  اإيداع  يتم  واجلهات احلكومية.  العاقة  ذات  الأط��راف  با�ستثناء ذمم  الئتمان  جوهري ملخاطر 

ت�سنيف ائتماين مرتفع. تظهر الذمم املدينة بعد ح�سم خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.
اإن املبيعات والذمم املدينة لل�سركة ترتكز لدى اأطراف ذات عاقة وجهات حكومية وخماطر حت�سيلها حمدودة جدًا، واجلدول التايل 

يو�سح تفا�سيل هذه املعامات والأر�سدة كما يف ال�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2013 و2014:
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2013 2014 البيــــــــــــ�ن

78.059 71.839 مبيعات اإىل اأطراف ذات عاقة

%7 % 6 ن�سبة املبيعات اإىل اأطراف ذات عاقة لإجمايل املبيعات

8.245 18.192 مبيعات اإىل جهات حكومية

%1 % 1 ن�سبة املبيعات اإىل جهات حكومية لإجمايل املبيعات

16،930 16.272 ذمم جهات حكومية مدينة

%2 % 4 ن�سبة ذمم اجلهات احلكومية املدينة لإجمايل الذمم املدينه

• مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية:	
الأ�سا�سية هي  ال�سركة  معامات  اإن  الأجنبية.  العمات  اأ�سعار �سرف  التغريات يف  ب�سبب  املالية  الأدوات  قيمة  التغري يف  هي خماطر 
بالريال ال�سعودي والدولر الأمريكي واليورو. كما تراقب الإدارة تقلبات اأ�سعار �سرف العمات وتعتقد اأن خماطر العمات غري جوهرية.

• مخاطر السيولة:	
 هي خماطر عدم قدرة ال�سركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخ�سو�سًا اإلتزامات القرو�س. لدى ال�سركة متويل كاف ملقابلة هذه الإلتزامات 
عند ا�ستحقاقها وتعمل على اإدارة خماطر ال�سيولة من خال املحافظة على اأر�سدة كافية من النقد وما يف حكمه. وقد ادى اإعادة هيكلة 

القرو�س من ق�سرية الأجل اإىل طويلة الأجل اإىل تقليل خماطر ال�سيولة يف ال�سركة.

• مخاطر التركز في اإليرادات:	
ت�سعى ال�سركة جاهدة على تنويع قاعدة اإيراداتها لكي ل تقت�سر على ال�سحف بل تو�سعت لت�سمل الكتب املدر�سية والطباعة التجارية 
وامتدت لت�سل اإىل التغليف خال العام 2008م بال�ستحواذ على �سركة التغليف املرن وخال العام 2012 بال�ستحواذ على �سركة م�سنع 

المارات و�سركاته التابعة.

• مخاطر تذبذ	 أسعار المواد الخام:	
البرتوكيماوية  واملنتجات  الورق  اأ�سعار  التذبذبات  تلك  و�سملت  اأ�سكالها  خمتلف  على  اخلام  املواد  لأ�سعار  تذبذب  2014م  العام  �سهد 
والبا�ستيكية بن�سب خمتلفة، وقد قامت ال�سركة بتخفي�س كميات املخزون مبا يتنا�سب مع حجم الإنتاج والتعاقدات مع العماء بحيث 

يكون متو�سط قيمة املخزون اقرب لاأ�سعار الآنية  مما يحمي ال�سركة من التعر�س ملخاطر تذبذب ال�سعار يف ال�سوق العاملية.
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توصيات مجلس اإلدارة

يو�سي جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف للجمعية العامة العادية املوقرة مبا يلي: 

املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة لعام 2014م.. 1

املوافقة على الأعمال والعقود التي متت بني ال�سركة وال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق التي ي�سرتك يف ع�سوية جمل�س . 2
اإدارتها رئي�س جمل�س الإدارة املهند�س / �سليمان بن ابراهيم احلديثي وع�سو جمل�س الإدارة الدكتور عزام بن حممد الدخّيل 
وبع�س ال�سركات التابعة لها، ) الأطراف ذوي العاقة ( والرتخي�س لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية ال�سنة املالية املنتهية 
يف 2014/12/31م ، علمًا باأن هذه الأعمال مت التفاق عليها منذ �سنوات �سابقة وتاأتي امتدادًا لعاقات م�ستمرة بداأت قبل 

العام املايل 2014م ، وت�سمل هذه التعامات عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي:

• ال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق وهذه التعامات عبارة عن عقود طباعة وميثل اإجمايل قيمة هذه التعامات مبلغ 	
)371.140( ريال خال العام املايل 2014م، وبلغ املطلوب منها ) 2.789.474 (ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

• ال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والن�سر اململوكة لل�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق وهذه التعامات عبارة عن عقد طباعة 	
الإيجار  اإي��راد  بلغ  كما  املايل 2014م،  العام  ريال خال   )  64.326.988 ( مبلغ  التعامات  قيمة هذه  اإجمايل  وميثل 

)160.000( ريال وبلغ املطلوب منها )19.299.703( كما يف31 دي�سمرب 2014م.

• ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�س اململوكة لل�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق وهذه التعامات عبارة عن عقد طباعة 	
وميثل اإجمايل قيمة هذه التعامات) 5.774.629 ( ريال خال العام املايل 2014م، وبلغ املطلوب منها )12.122.842( 

كما يف31 دي�سمرب 2014م.

• ال�سركة اخلليجية لاإعان والعاقات العامة اململوكة لل�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق وهذه التعامات عبارة عن 	
عقد طباعة وميثل اإجمايل قيمة هذه التعامات مبلغ )872.331( ريال خال العام املايل 2014م، وبلغ املطلوب منها 

)213.325( ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

• ال�سركة ال�سعودية للتوزيع اململوكة لل�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق وهذه التعامات عبارة عن عقد طباعة وميثل 	
اإجمايل قيمة هذه التعامات مبلغ )75.720( ريال خال العام املايل 2014م، كما بلغ اإيراد الإيجار )36.250( رياًل 

كما بلغ املطلوب منها )931.817( ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

• �سركة منو العلمية اململوكة لل�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق : بلغ املطلوب منها )562.006( ريال كما يف 31 	
دي�سمرب 2014م. 
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• ال�سركة العربية للو�سائل اململوكة لل�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق : بلغ املطلوب منها )4.970( ريال كما يف 	
31 دي�سمرب 2014م.

• �سركة منو لاإعام املرئي اململوكة لل�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق : بلغ املطلوب منها )18.685( ريال كما 	
يف 31 دي�سمرب 2014م.

• �سركة منو الإعامية القاب�سة اململوكة لل�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق : بلغ املطلوب منها )11.825( ريال 	
كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

• منها 	 املطلوب  بلغ   : والت�سويق  لاأبحاث  ال�سعودية  لل�سركة  اململوكة  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  الإم��ارات  �سركة 
)363.412( ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م متثل مبلغا مطلوبًا من اأحد عمائهم وحمجوز ل�سالح ال�سركة.

• لها 	 املطلوب  بلغ   : والت�سويق  لاأبحاث  ال�سعودية  للمجموعة  اململوكة  التجارية  لاأعمال  ال�سعودية  ال�سركة 
)821.325( ريال نتيجة قيام ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف بح�سم هذا املبلغ من احد املوردين الذي ميثل 

عميًا لل�سركة ال�سعودية لاأعمال التجارية.
املوافقة على تقرير مراجعي احل�سابات والقوائم املالية املوحدة لل�سركة لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2014م.. 3
املوافقة على عدم توزيع اأرباح نقدية عن عام 2014م وترحيل اأرباح ال�سنة اىل بند الأرباح املبقاة.. 4
اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن اعمالهم خال ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.. 5
لل�سركة لعام . 6 املالية  القوائم  املوافقة على تعيني مراقب احل�سابات من بني املر�سحني من جلنة املراجعة ملراجعة وفح�س 

2015م، وحتديد اتعابه.
انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة الثالثة والتي تبداأ من 7 مايو 2015 حتى 6 مايو 2018م من بني املر�سحني املتقدمني.. 7

�سائلني املوىل اأن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري،،،،

جمل�س الإدارة
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إجمالي المبيعات

إجمالي الربح
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الربح قبل الفوائد والزكاة واالستهالكات

الربح قبل الفوائد 
والزكاة وال�ستهاكات
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صافي الربح
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العائد على رأس المال
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الديون إلى حقوق المساهمين
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القروض قصيرة األجل

القروض طويلة األجل
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تقرير مراجعي احل�سابات

اإىل ال�سادة امل�ساهمني                املحرتمني
ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة لل�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف )"ال�سركة"( و�سركاتها التابعة )جمتمعني 
"املجموعة"( كما يف 31 دي�سمرب 2014 والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية 
ة من قبل  اإىل رقم )28( التي تعترب جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وامل�ُعدَّ يف ذلك التاريخ والإي�ساحات من رقم )1( 
مة لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. اإن هذه القوائم  ال�سرك��ة وفقًا لن�س امل�ادة 123 من نظ��ام ال�سرك�ات واملقدَّ
املالية املوحدة هي م�سوؤولية اإدارة املجموعة. اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستنادًا اإىل املراجعة 

التي قمنا بها.
لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية التي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ اأعمال 
املراجعة للح�سول على درجة معقولة من القناعة باأن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية. ت�سمل املراجعة اإجراء فح�س 
اختباري للم�ستندات والأدلة املوؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة يف القوائم املالية. كما ت�سمل املراجعة اإجراء تقييم لل�سيا�سات 
اأن مراجعتنا  املحا�سبية املطبقة والتقديرات الهامة التي اأعدت مبعرفة الإدارة ولطريقة العر�س العام للقوائم املالية. ونعتقد 

تعطينا اأ�سا�سًا معقوًل لإبداء راأينا.

راأي مطلق
ويف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل وامل�سار اإليها اأعاه:

• اأعمالها 	 ونتائج   2014 دي�سمرب   31 يف  كما  للمجموعة  املايل  املركز  اجلوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  ب�سورة  متثل 
وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وذلك وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية 

واملائمة لظروف املجموعة.
• باإعداد وعر�س 	 لل�سركة فيما يتعلق  ال�سركات والنظام الأ�سا�سي  النواحي اجلوهرية، مع متطلبات نظام  تتفق، من جميع 

القوائم املالية املوحدة.

براي�س وترهاو�س كوبرز         

 
حممد عبدالعزيز العبيدي         

ترخي�س رقم 367         
5 جمادي الأول 1436ه�

)24 فرباير 2015(

PWC
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 الشركة السعودية للطباعة والتغليف
)شركة مساهمة سعودية( 
 قائمة المركز المالي الموحدة
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرباملوجودات

20142013اإي�ش�حموجودات متداولة
4127.121.65465.207.151نقد وما يعادله

5370.165.101344.240.283ذمم مدينة، بال�سايف
919.500.06519.500.065ذمة مدينة من بيع اأر�س

7254.414.194307.190.480خمزون، بال�سايف
636.389.99225.824.812م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

1539.529.99762.183.837مطلوب من اأطراف ذوي عاقة
847.121.003824.146.628

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرباملطلوب�ت وحقوق امللكية
20142013اإي�ش�حمطلوب�ت متداولة

12325.075.489446.515.661اجلزء املتداول من قرو�س ومتويل مرابحات طويلة الأجل
2.838.080-اأوراق دفع
181.713.784193.554.465ذمم دائنة

1343.793.86845.053.762م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى
167.057.0175.511.713زكاة م�ستحقة

1.286.2731.287.323توزيعات اأرباح م�ستحقة
15821.325880.900مطلوب اإىل طرف ذي عاقة

-23.112.630.414ذمة دائنة اأخرى
572.378.170695.641.904

موجودات غري متداولة
91.032.033.2941.061.881.455ممتلكات واآلت ومعدات، بال�سايف

1013.071.05518.421.719ا�ستثمارات عقارية
11390.230.436387.928.401�سهرة

207.169-8م�ساريف ما قبل الت�سغيل
1.435.334.7851.468.438.744

2.282.455.7882.292.585.372جمموع املوجودات
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 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب
20142013اإي�ش�حمطلوب�ت غري متداولة

12666.747.041527.972.723قرو�س ومتويل مرابحات طويلة الأجل
1436.395.64430.979.426خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

23.195.199.877160.649.310ذمم دائنة اأخرى
798.342.562719.601.459

1.370.720.7321.415.243.363جمموع املطلوب�ت

حقوق امللكية
حقوق امل�ش�همني

1600.000.000600.000.000راأ�س املال
1776.474.42371.936.553احتياطي نظامي
1830.105.32630.105.326احتياطي اتفاقي

206.559.644165.718.816اأرباح مبقاة
ت�سويات حتويل العمات الأجنبية املتعلقة با�ستثمار يف �سركة 

213.935279.521تابعة خارج اململكة

�سايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات 
)1.820.777()1.618.272(20النقدية

911.735.056866.219.439جمموع حقوق امل�ش�همني
11.122.570-1حقوق الأقلية

911.735.056877.342.009جمموع حقوق امللكية
2.282.455.7882.292.585.372جمموع املطلوب�ت وحقوق امللكية

25التزامات حمتملة وتعهدات
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 الشركة السعودية للطباعة والتغليف
)شركة مساهمة سعودية( 
 قائمة الدخل الموحدة
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب
20142013اإي�ش�ح

1.232.328.2471.141.765.520املبيعات
)906.932.457()987.882.125(تكلفة املبيعات

244.446.122234.833.063الربح االإجم�يل
م�ش�ريف ت�شغيلية

)51.629.978()77.337.897(21بيع وت�سويق
)86.692.683()98.739.281(22عمومية واإدارية

68.368.94496.510.402الربح من العملي�ت الرئي�شية
2354.028.1786.501.861اإيرادات وم�ساريف اأخرى، بال�سايف

)46.197.038()48.124.717(نفقات مالية
 الربح قبل الزك�ة وحقوق االأقلية واخل�ش�ئر

74.272.40556.815.225االأ�شتثن�ئية

-)22.700.485(26خ�سائر ا�ستثنائية – حريق
51.571.92056.815.225الربح قبل الزك�ة وحقوق االأقلية

)4.320.656()6.193.222(16الزكاة
45.378.69852.494.569ربح ال�شنة قبل حقوق االأقلية

)591.530(-حقوق الأقلية يف �سايف ربح �سركة تابعة
45.378.69851.903.039�ش�يف الربح لل�شنة

ربحية ال�شهم
191.141.61الربح من العمليات الرئي�سية

190.760.87�سايف الربح لل�سنة
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الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

يتبع  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب
 التدفق�ت النقدية من

20142013اإي�ش�حالعملي�ت
45.378.69851.903.039�سايف الربح لل�سنة

تعديالت لبنود غري نقدية
73.669.67564.817.931ا�ستهاكات

207.169226.003اإطفاء
-)869.258(اأرباح التغري يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

)2.951.125()25.286.315(اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات
-)28.822.061(اأرباح اعادة تقييم الذمم الدائنة الأخرى )العو�س املوؤجل(

9.671.7876.427.398خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
3.293.4025.268.591خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة

9.720.1808.012.036خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
6.193.2224.320.656خم�س�س زكاة

-10.747.094خ�سائر ممتلكات واآلت ومعدات ناجتة عن حريق
-11.873.501خ�سائر خمزون ناجتة عن حريق

1.001.2441.515.266خ�سائر النخفا�س يف قيمة املمتلكات والآلت واملعدات
-5.359.492خ�سائر الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات العقارية

التغريات يف راأ�س امل�ل الع�مل
)37.436.229()35.596.605(ذمم مدينة

)1.599.807(22.594.265مطلوب من/اإىل اأطراف ذوي عاقة
)34.143.993(37.609.383خمزون

)672.145()10.565.180(م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة اأخرى
)5.108.780()2.838.080(اأوراق دفع
7.269.268)11.840.681(ذمم دائنة

)2.193.917()188.131(م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات متداولة اأخرى
-)23.996.958(ذمم دائنة اأخرى مدفوعة )العو�س املوؤجل(

)2.526.961()4.303.962(خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
)4.741.904()4.647.918(زكاة مدفوعة

88.363.96358.385.327�ش�يف النقد الن�جت من العملي�ت
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الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب
20142013اإي�ش�حالتدفق�ت النقدية من اأن�شطة اال�شتثم�ر

)115.875.421()97.934.109(اإ�سافات اإىل ممتلكات واآلت ومعدات
)16.244()8.828(ت�سوية ترجمة عمات اأجنبية متعلقة بال�ستثمارات العقارية

68.016.3624.172.437املتح�سل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
175.999.935-متح�سات ذمة مدينة من بيع اأر�س

)1.185.536()2.302.035(�سهرة
)435.113()365.790(ت�سوية ترجمة عمات اأجنبية متعلقة باملمتلكات والآلت واملعدات، بال�سايف

62.660.058)32.594.400(�ش�يف النقد )امل�شتخدم يف( الن�جت من اأن�شطة اال�شتثم�ر
التدفق�ت النقدية من اأن�شطة التمويل

)84.173.850(17.334.146التغري يف قرو�س ومتويل مرابحات طويلة الأجل
369.252)65.586(ت�سويات حتويل العمات الأجنبية املتعلقة با�ستثمار يف �سركة تابعة خارج اململكة

)30.008.774()1.050(توزيعات اأرباح مدفوعة
)7.029.640()11.122.570(التغري يف حقوق الأقلية

)1.800.000(-مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة املدفوعة
)122.643.012(6.144.940�ش�يف النقد الن�جت من )امل�شتخدم يف( اأن�شطة التمويل

)1.597.627(61.914.503�ش�يف التغري يف النقد وم� يع�دله
54.463.64158.761.602النقد وما يعادله كما يف بداية ال�سنة

)2.700.334()4.139.334(التغري يف النقد لدى البنك مقّيد الإ�ستخدام
4112.238.81054.463.641النقد وم� يع�دله كم� يف نه�ية ال�شنة

معلوم�ت اإ�ش�فية عن اأن�شطة غري نقدية
)1.820.777(20202.505التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

53.259.0031.130.460�سطب خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
75.189.5741.395.183�سطب خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة
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 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
)جميع المبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

2014

 احتي�طيراأ�س املـ�لاإي�ش�ح
نظ�مي

 احتي�طي
اأرب�ح مبق�ةاتف�قي

 ت�شوي�ت
 حتويل

 العمالت
 االأجنبية
 املتعلقة

 ب��شتثم�ر يف
 �شركة ت�بعة
خ�رج اململكة

 �ش�يف
 التغريات يف

القيمة الع�دلة
 لتغطية
 خم�طر

 التدفق�ت
النقدية

املجمــوع

866.219.439)1.820.777(1600.000.00071.936.55330.105.326165.718.816279.521 يناير 2014
45.378.698--45.378.698---�سايف الربح لل�سنة

ل اإىل احتياطي نظامي ---)4.537.870(-4.537.870-17حُموَّ
)65.586(-)65.586(----ت�سويات عمات اأجنبية

�سايف التغريات يف القيمة 
العادلة لتغطية خماطر 

التدفقات النقدية
20-----202.505202.505

911.735.056)1.618.272(31600.000.00076.474.42330.105.326206.559.644213.935 دي�شمرب 2014
2013

847.567.925-)89.731(1600.000.00066.746.24930.105.326150.806.081 يناير 2013
)30.000.000(--)30.000.000(---توزيعات اأرباح

مكافاأة اأع�ساء جمل�س 
)1.800.000(--)1.800.000(---الإدارة

51.903.039--51.903.039---�سايف الربح لل�سنة
ل اإىل احتياطي نظامي ---)5.190.304(-5.190.304-17حُموَّ

369.252-369.252----ت�سويات عمات اأجنبية
�سايف التغريات يف القيمة 

العادلة لتغطية خماطر 
التدفقات النقدية

20-----)1.820.777()1.820.777(

866.219.439)1.820.777(31600.000.00071.936.55330.105.326165.718.816279.521 دي�شمرب 2013
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 الشركة السعودية للطباعة والتغليف
)شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

1 -معلومات عامة
اإن ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف )»ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية، وتعمل مبوجب �سجل جتاري رقم 
1010219709 �سادر يف مدينة الريا�س بتاريخ 1 جمادى الأوىل 1427ه� )املوافق 28 مايو 2006م( بناًء على قرار وزارة التجارة وال�سناعة رقم 104/ق 

بتاريخ 20 ربيع الآخر 1428ه� )املوافق 7 مايو 2007م(.

اإن ن�ساط ال�سركة الرئي�سي هو يف اأعمال الطباعة وفقًا للرتخي�س ال�سادر من وزارة العام رقم 21050 وتاريخ 24 ذي احلجة 1412ه� )املوافق 25 
�سبتمرب 1992م( و�سيانة امل�ساريع الطباعية واإقامة امل�سانع واملرافق اخلا�سة بالطباعة وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد والآلت وماكينات الطباعة 

واأدواتها والأحبار والورق واملواد اخلام الازمة لذلك وكافة الدوات واملعدات املكتبية.
يتكون راأ�س مال ال�سركة البالغ 600 مليون ري�ال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014 و 2013 من 60 مليون �سهم قيمة كل منها 10 ري�ال �سعودي.

الوطني  الإم��ارات  ل�سركة م�سنع  املالكني  ال�سركاء  % من ح�س�س   100 على  بال�ستحواذ  دي�سمرب 2012   31 املنتهية يف  ال�سنة  ال�سركة خال  قامت 
لل�سناع�ات البا�ستيكية ذ.م.م )»م�سنع الإمارات«(، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، موؤ�س�سة يف اإمارة ال�سارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة، مقابل 
رًا مببلغ 172 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا يف ذلك احلني ُي�سّدد لأحد املالكني  �سايف عو�س قدره 642 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا، ت�سمن عو�سًا موؤجًا مقدَّ
ال�سابقني. وقد نتج عن عملية ال�ستحواذ هذه �سهرة قدرها 353.8 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا والتي متثل فائ�س قيمة ال�سراء عن القيمة العادلة ل�سايف 
املوجودات امل�ستحوذ عليها بتاريخ ال�ستحواذ والبالغة 288.2 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا. يعمل م�سنع الإمارات يف ت�سنيع وتوزيع منتجات التغليف 

واملنتجات البا�ستيكية ولديها عّدة �سركات منت�سرة يف الإمارات العربية املتحدة و�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية.

مت احت�ساب العو�س املوؤجل بتاريخ ال�ستحواذ والبالغ 172 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا وفقًا لتفاقية بيع و�سراء احل�س�س وتعدياتها على الأ�سا�س التايل:

  احت�ساب اجلزء الأول من العو�س املوؤجل با�ستخدام متو�سط �سايف اأرباح الأع�وام من 2012 وحتى 2014 م�سروبًا يف 11.5 %، خم�سومًا منه . 1
اجلزء املدفوع لأحد املالكني ال�سابقني يف تاريخ �سداد العو�س النقدي البالغ 61.3 مليون ري�ال �سعودي، وقد مت تقدير هذا املبلغ على اأ�سا�س 
ر هذا اجلزء من العو�س مببلغ 151.4 مليون ري�ال �سع�ودي تقريبًا و�سيتم  الأرباح امل�ستهدفة واملتفق عليها �سمن التفاقية املذكورة اأعاه. وُقدِّ

�سداده بعد اإ�سدار القوائم املالية املوحدة مل�سنع الإمارات لعام 2014.
احت�ساب اجلزء الثاين )Earn-out( من العو�س املوؤجل على اأ�سا�س ا�ستخدام الأرباح امل�ستهدف�ة واملتفق عليها �سمن التفاقية م�سروبًا يف م�ساعف 

حمدد وفقًا لاتفاقية املذكورة اأعاه.

متت اإعادة تقييم العو�س املوؤجل كما يف 31 دي�سمرب 2014 ونتج عن ذلك اإيرادات مببلغ 28.8 مليون ري�ال �سعودي متثل قيمة التغري يف القيمة العادلة 
للعو�س املوؤجل.

بلغ العو�س املوؤجل كما يف 31 دي�سمرب 2014 مبلغ 107.8 مليون ري�ال �سعودي )2013: 160.6 مليون ري�ال �سعودي(. مت عر�س اجلزء املتداول من قيمة 
العو�س املوؤّجل كما يف 31 دي�سمرب 2014 البالغ 12.6 مليون ري�ال �سعودي )2013: ل �سيء( �سمن املطلوبات املتداولة واجلزء غري املتداول البالغ 95.2 

مليون ري�ال �سعودي )2013: 160.6 مليون ري�ال �سعودي( �سمن املطلوبات غري املتداولة.
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الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

تت�سمن القوائم املالية املوحدة ح�سابات ال�سركة و�سركاتها التابعة التالية والتي تعمل مبوجب �سجات جتارية منف�سلة:

بلد الت�أ�شي�سا�شم ال�شرك�ت الت�بعة
 ن�شب امللكية

 الفعلية كم� يف
الن�ش�ط الرئي�شي31 دي�شمرب

20142013

جتارة اجلملة والتجزئة يف املطبوعات100 %100 %اململكة العربية ال�سعودية�سركة مطابع ها 
  الورقية وملحقاتها.

طباعة ون�سر وجتارة اجلملة والتجزئة يف100 %100 %اململكة العربية ال�سعودية�سركة طيبة للطباعة والن�سر املحدودة 
  املطبوعات والورق.

طباعة املل�سقات التجارية والعبوات 100 %100 %اململكة العربية ال�سعودية�سركة التغليف املرن املحدودة 
  الكرتونية والأغلفة البا�ستيكية.

طباعة ون�سر وجتارة اجلملة والتجزئة يف100 %100 %اململكة العربية ال�سعودية�سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر )اأ(
  املطبوعات والورق وغريها.

100 %100 %اململكة العربية ال�سعودية�سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي )ب(
الطباعة والتغليف واإقامة امل�سانع واملراكز
  ال�سناعية واإقامة واإدارة و�سيانة م�ساريع 

  الطباعة والتغليف وغريها.

�سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات 
100 %100 %دولة الإمارات العربية املتحدةالبا�ستيكية ذ.م.م )ج(

�سناعة وجتارة الأكيا�س والأنابيب
  والألواح والبطاقات البا�ستيكية ومواد

  التغليف والبا�ستيك املتعلقة بها.

قامت ال�سركة خال عام 2012 بتحويل فرعها واملقيَّد بال�سجل التجاري رقم 4030004369 يف مدينة جدة - حي الأ�ستاذ با�سم )املدينة املنورة أ. 
للطباعة والن�سر – فرع ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف( اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة بذات ال�سم براأ�س مال قدره مليون ري�ال �سعودي 

وذلك بدخول �سركة مطابع ها ك�سريك جديد معها. وقامت ال�سركة كذلك بتحويل فروعها الثاثة الأخرى اإىل ال�سركة اجلديدة.
كما قامت ال�سركة خال عام 2012 بتاأ�سي�س �سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي براأ�س مال قدره 100.000 ري�ال �سعودي. ومتتلك هذه ال�سركة ب. 

ما ن�سبته 99 % من م�سنع الإمارات ومتتلك �سركة التغليف املرن املحدودة الن�سبة املتبقية والبالغة 1 %.

وقد قامت �سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي خال الربع الثاين من عام 2013 ب�سراء ح�سة اأحد امل�ساهمني يف �سركة عرب امل�ستقبل للبا�ستيك، 
�سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة يف مدينة الريا�س، البالغة 731.250 �سهمًا والتي متثل ما ن�سبته %19.5 من راأ�س مال ال�سركة بقيمة 8.4 مليون ري�ال 

�سعودي، ونتج عن ذلك �سهرة بقيمة 1.2 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا.
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 الشركة السعودية للطباعة والتغليف
)شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

كما قامت �سركة طيبة للطباعة والن�سر املحدودة خال الربع الثاين من عام 2014 ب�سراء ح�سة اأحد امل�ساهمني يف �سركة عرب امل�ستقبل للبا�ستيك 
– �سركة م�ساهمة مغلقة م�سجلة بالريا�س، البالغة 375.000 �سهمًا والتي متثل ما ن�سبته 10 % من راأ�س مال ال�سركة بقيمة 4.7 مليون ري�ال �سعودي، 
علمًا باأن �سركة عرب امل�ستقبل للبا�ستيك مملوكة بن�سبة 51 % من قبل م�سنع الإمارات. وبالتايل، ت�سبح امللكية الفعلية لل�سركة يف �سركة عرب امل�ستقبل 

للبا�ستيك 80.5 %.

املتبقية وقدرها 731.250 �سهمًا يف �سركة عرب  الثالث من عام 2014، قامت �سركة طيبة للطباعة والن�سر املحدودة ب�سراء احل�س�س  الربع  خال 
امل�ستقبل للبا�ستيك، �سركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة بالريا�س، والتي متثل ما قيمته 19.5 % من راأ�س مال ال�سركة بقيمة 9.1 مليون ري�ال �سعودي، 

وبالتايل اأ�سبحت امللكية الفعلية لل�سركة يف �سركة امل�ستقبل للبا�ستيك هي 100 %.

خال الربع الرابع من عام 2014، قامت �سركة التغليف املرن املحدودة بالتنازل عن ح�ستها والبالغة 1 % من راأ�س مال �سركة م�سنع الإمارات الوطني 
لل�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف وذلك �سمن عملية اإعادة الهيكلة ل�سركات املجموعة.

ميتلك م�سنع الإمارات ال�سركات التابعة التالية:ج. 
 

ن�شبة امللكية الفعليةبلد الت�أ�شي�سا�شم ال�شركة
20142013

100 %100 %الإمارات�سركة املدينة للتغليف ذ.م.م 
100 %100 %الإماراتم�سنع امل�ستقبل للتغليف ذ.م.م

51 %100 %ال�سعودية�سركة عرب امل�ستقبل للبا�ستيك – م�ساهمة مقفلة
100 %100 %الإمارات�سركة الحتاد العاملية للتغليف ال�سفاف ذ.م.م

100 %100 %الإمارات�سركة يونايتد �سيكيورتي ذ.م.م
100 %100 %الإمارات�سركة فيوت�سر با�ست لل�سناعات ذ.م.م

100 %  -الإمارات�سركة يونايتد تكنوجرافيك�س للتغليف

اإ�سافًة اإىل ذلك، فقد قامت املجموعة باإجراءات اإعادة هيكلة ل�سركات املجموعة خال الربع الثالث من عام 2014 بحيث اأ�سبح م�سنع الإمارات ميتلك:
 

ن�شبة امللكية الفعليةبلد الت�أ�شي�سا�شم ال�شركة
20142013

  -100 %ال�سعودية�سركة طيبة للطباعة والن�سر املحدودة
  -100 %ال�سعودية�سركة التغليف املرن املحدودة
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 )شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

م�سنع  يف  ال�سابقني  املاك  لأحد  للتغليف  تكنوج�رافك�س  يونايت��د  ل�سرك��ة  امللكي��ة  حق����وق  بتحويل  الوطني  الإم��ارات  م�سن�ع  قام   2014 عام  خال 
الإمارات الوطني بعو�س بلغ قيمته 1 دولر اأمريكي، وذلك وفقًا لبنود اتفاقية ال�ستحواذ على م�سنع الإمارات الوطني.

2 - ملخص السياسات المحاسبية الهامة
اإن اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية مبينة اأدناه، مت تطبيقها على جميع ال�سنوات املعرو�سة ما مل يذكر غري ذلك.

2-1 أسس اإلعداد
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا لأ�سا�س ال�ستحقاق ووفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا امل�ستقات املالية املثبتة بالقيمة العادلة، وفقًا ملعايري 

املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

2-2 أسس توحيد القوائم المالية
تت�سمن القوائم املالية املوحدة املرفقة ح�سابات ال�سركة و�سركاتها التابعة التي يكون لل�سركة فيها حقوق ملكية فعلية بن�سبة %50 اأو اأكرث و/ اأو ت�سيطر 
على اأكرث من ن�سف حقوق الت�سويت فيها اأو لديها القدرة على توجيه �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية. يتم ا�ستبعاد اأهم املعامات والأر�سدة بني ال�سركات 

عند توحيد القوائم املالية.

2-3 تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة في إعداد القوائم المالية الموحدة
واملطلوبات،  املوجودات  مبالغ  على  توؤثر  وافرتا�سات  تقديرات  ا�ستخدام  عليها  املتعارف  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 
والإف�ساح عن املوجودات واللتزامات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة، وكذلك تقدير مبالغ الإيرادات وامل�ساريف خال الفرتة املالية. 
يتم تقييم التقديرات والفرتا�سات ب�سكل م�ستمر وهي مبنية على خربة �سابقة وعوامل اأخرى تت�سمن توقعات بالأحداث امل�ستقبلية والتي تعترب منا�سبة 

للظروف. تقوم ال�سركة بعمل تقديرات وافرتا�سات متعلقة بامل�ستقبل، اإلَّ اأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

2-4 اإليرادات
تتحقق الإيرادات عند ت�سليم الب�ساعة وقبولها من قبل العماء، اإن تطلب الأمر ذلك، اأو عند تقدمي اخلدمات. يتم قيد الإيرادات بال�سايف بعد ح�سم 

اخل�سومات )اإن وجدت( وبعد ا�ستبعاد الإيرادات بني ال�سركات.

رة للعقد. تقا�س مرحلة الجناز باحت�ساب  تتحقق الإيرادات من العقود التي يتم اجنازها خال اأكرث من فرتة مالية واحدة بناًء على مرحلة الجناز املقدَّ
رة للعقد. وميثل الإيراد املكت�سب لتاريخه حا�سل �سرب ن�سبة الجناز يف اإجمايل قيمة العقد.  ن�سبة التكاليف املنفقة لتاريخه اإىل التكاليف الكلية املقدَّ
وعندما ت�سري التقديرات احلالية لتكاليف واإيرادات العقد اإىل خ�سارة، فاإنه يتم اأخذ خم�س�س للخ�سارة الكلية للعقد بغ�س النظر عن ن�سبة العمل 
مة من العماء، اإن وجدت، من مبلغ العقد قيد التنفيذ. يتم ت�سجيل الإيرادات  املنجز. يتم تخفي�س الدفعات الدورية من العقود والدفعات املقبو�سة املقدَّ
بالزيادة عن الفواتري ال�سادرة اإىل العماء كاإيرادات مل ت�سدر بها فواتري �سمن الذمم املدينة واملوجودات املتداولة. ويتم قيد املقبو�س بالزيادة من 

الإيرادات كفواتري �سادرة بالزيادة عن الإيرادات �سمن املطلوبات.
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2-5 مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية 
تتكون م�ساريف البيع والت�سويق ب�سكل رئي�سي من التكاليف املنفقة لبيع وت�سويق منتجات ال�سركة. ويتم ت�سنيف امل�ساريف الأخرى كم�ساريف عمومية واإدارية.

تت�سمن امل�ساريف العمومية والإدارية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي ل تتعلق ب�سكل مبا�سر بتكلفة املبيعات وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف 
اململكة العربية ال�سعودية ويتم توزيع امل�ساريف، اإذا دعت احلاجة لذلك، بني امل�ساريف العمومية والإدارية وتكلفة املبيعات على اأ�سا�س ثابت.

2-6 نقد وما يعادله
ي�ستمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك وال�ستثمارات ق�سرية الأجل الأخرى عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق خال ثاثة اأ�سهر اأو اقل من 

تاريخ ال�سراء، اإن وجدت.

2-7 ذمم مدينة
تظهر الذمم املدينة باملبالغ الأ�سلية للفواتري ناق�سًا خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. يتم تكوين خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما يكون 
هناك دليل مو�سوعي على عدم متكن املجموعة من حت�سيل جميع املبالغ امل�ستحقة مبوجب ال�سروط الأ�سلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ�س�سات يف قائمة 
الدخل املوحدة. عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�سيل، يتم �سطبها مقابل خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. تقيَّد اأي مبالغ ت�سرتد يف وقت 

لحق لذمم قد مت �سطبها كاإيراد يف قائمة الدخل املوحدة.

2-8 مخزون
املتو�سط املرجح وت�سمل كلفة  الغيار ح�سب طريقة  املواد وقطع  اأقل، ويتم حتديد تكلفة  اأيهما  القيمة املمكن حتقيقها  اأو �سايف  التكلفة  ب�سعر  يظهر املخزون 
الب�ساعة حتت الت�سغيل تكلفة املواد امل�ستخدمة وامل�ساريف ال�سناعية املبا�سرة بالإ�سافة اإىل ن�سبة حمددة من امل�ساريف غري املبا�سرة. يتم تكوين خم�س�س 

للمخزون الراكد وبطيء احلركة.

ر يف �سياق الأعمال العتيادية ناق�سًا تكاليف ا�ستكمال العملية وم�ساريف البيع. متثل �سايف القيمة املمكن حتقيقها �سعر البيع املقدَّ

2-9 عمليات تجميع المنشآت والشهرة
تتم املحا�سبة عن عمليات جتميع املن�ساآت با�ستخدام طريقة ال�ستحواذ املحا�سبية. وتقا�س تكلفة ال�ستحواذ بالقيمة العادلة ملجموع العو�س وذلك كما يف تاريخ 
ال�ستحواذ، بالإ�سافة اإىل قيمة اأي من ح�س�س الأقلية يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها. وبالن�سبة لكل عملية جتميع من�ساآت، يقوم امل�سرتي بقيا�س ح�س�س الأقلية 

يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها اإما بالقيمة العادلة اأو بن�سبة احل�سة يف قيمة �سايف املوجودات التي ميكن حتديدها بذاتها لل�سركة امل�ستحوذ عليها.

لل�سروط  وفقًا  املقتناة وذلك  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بتحديد مدى مائمة ت�سنيف  تقوم  فاإنها  اأخرى،  بال�ستحواذ على من�ساأة  تقوم املجموعة  عندما 
التعاقدية والظروف القت�سادية وال�سروط ذات ال�سلة كما يف تاريخ ال�ستحواذ.
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يتم قيا�س ال�سهرة مبدئيًا بالتكلفة التي متثل الفائ�س يف اإجمايل قيمة العو�س عن ح�سة املجموعة يف القيمة العادلة ل�سايف املوجودات واملطلوبات املقتناة 
والقابلة للتحديد بذاتها. اأما اإذا كانت قيمة العو�س اأقل من القيمة العادلة ل�سايف موجودات ال�سركة التابعة التي مت ال�ستحواذ عليها، فاإن الفرق يف هذه احلالة 

يدرج مبا�سرة يف قائمة الدخل املوحدة.

اأي خ�سائر مرتاكمة نا�سئة عن انخفا�س القيمة. ولغر�س اختبار انخفا�س القيمة، يتم توزيع ال�سهرة  بعد العرتاف املبدئي تقا�س ال�سهرة بالتكلفة ناق�سًا 
املكت�سبة من خال عمليات جتميع املن�ساآت، وذلك من تاريخ ال�ستحواذ، اإىل كل وحدة من وحدات املجموعة املولدة للنقد اأو جمموعات من الوحدات املولدة 
للنقد والتي من املتوقع اأن ت�ستفيد من عمليات جتميع املن�ساآت ب�سرف النظر عن تخ�سي�س املوجودات اأو املطلوبات الأخرى للمجموعة اإىل تلك الوحدات اأو 

جمموعة الوحدات.

عندما ت�سكل ال�سهرة جزءًا من وحدة توليد النقد ويتم ا�ستبعاد جزءًا من العمليات �سمن تلك الوحدة، يتم اإدراج ال�سهرة املرتبطة بالعمليات امل�ستبعدة يف 
ال�سهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة على  العمليات. يتم قيا�س  اأو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد  للعمليات امل�ستبعدة وذلك عند حتديد الربح  القيمة الدفرتية 
اأ�سا�س القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة توليد النقد. وعند بيع ال�سركات التابعة، يتم العرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سايف 

املوجودات زائدًا فروقات الرتجمة املرتاكمة وال�سهرة يف قائمة الدخل املوحدة.

2-10 ممتلكات وآالت ومعدات
تظهر املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم ال�ستهاك املرتاكم، ما عدا الأرا�سي وامل�ساريع حتت التنفيذ التي تظهر بالتكلفة ول يتم ا�ستهاكها. 
اأ�سا�س طريقة الق�سط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة املمتلكات والآلت واملعدات على مدى الأعمار الإنتاجية  ل ال�ستهاك على قائمة الدخل املوحدة على  ُيحمَّ

رة لها. تتلخ�س معدلت ال�ستهاك للبنود الرئي�سية مبا يلي: املقدَّ
  

الن�شـب املئويـة
2 % - 5 %مباين

5 % - 10 %اآلت ومعدات
10 %اأثاث وجتهيزات

25 %�سيارات
12.5 % - 25 %حا�سب اآيل

20 %عدد واأدوات

حتدد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد مبقارنة املتح�سات مع القيمة الدفرتية وتقيَّد يف قائمة الدخل املوحدة.
ر�سملة  يتم  تكبدها.  عند  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  لاأ�سل  ر  املقدَّ الإنتاجي  العمر  من  جوهريًا  تزيد  ل  التي  العادية  والإ�ساحات  ال�سيانة  م�ساريف  تقيَّد 

التجديدات والتح�سينات الهامة، اإن وجدت، ويتم ا�ستبعاد الأ�سل الذي يتم ا�ستبداله.
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يتم ت�سنيف التكاليف املتكبدة للموجودات حتت الإن�ساء كاأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ.

2-11 استثمارات عقارية
ال�ستثمارات العقارية )الأر�س اأو املبنى و/اأو جزء من مبنى( هي ممتلكات يتم الحتفاظ بها لغر�س تاأجريها اأو لزيادة قيمتها الراأ�سمالية ولي�س من اأجل 
العمل العتيادي و/اأو لا�ستخدام غري املحدد. يظهر ال�ستثمار  اأو لبيعها يف �سياق  اإدارية  اأو لأغرا�س  اأو اخلدمات  ال�سلع  اأو توريد  اإنتاج  ا�ستخدامها يف 
ل ال�ستهاك على قائمة الدخل املوحدة على اأ�سا�س طريقة  العقاري بالتكلفة بعد خ�سم ال�ستهاك املرتاكم، ما عدا الأرا�سي التي تظهر بالتكلفة. ُيحمَّ

رة لها. الق�سط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة املوجودات ذات العاقة على مدى الأعمار الإنتاجية املقدَّ

حتدد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد مبقارنة املتح�سات مع القيمة الدفرتية وتقيَّد يف قائمة الدخل املوحدة.

2-12 مصاريف ما قبل التشغيل
ت�سمل م�ساريف ما قبل الت�سغيل امل�ساريف املتكبدة لتجهيز �سركة طيبة للطباعة والن�سر املحدودة قبل بدء الإنتاج التجاري. ويتم اإطفاء هذه امل�ساريف 

با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى خم�س �سنوات من تاريخ بداية الن�ساط التجاري.

2-13 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
اأن  اإىل  الظروف  التغري يف  اأو  ت�سري احلالت  قيمتها عندما  الهبوط يف  الناجتة عن  باخل�سائر  يتعلق  فيما  الأخ��رى  املتداولة  املوجودات غري  مراجعة  يتم 
القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لا�سرتداد. يتم اإثبات اخل�سارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، والتي متثل زيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة 
لا�سرتداد وهي القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف البيع والقيمة الدفرتية اأيهما اأعلى. لغر�س تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات لأدنى حد ممكن بحيث ميكن 
التعرف على التدفقات النقدية لها ب�سكل منف�سل )وحدات مدرة للنقد(. يتم يف تاريخ كل فرتة مالية مراجعة املوجودات غري املتداولة، بخاف ال�سهرة، 
التي �سبق اأن حدث هبوط يف قيمتها بغر�س احتمال عك�س ذلك الهبوط. واإذا ما مت لحقًا عك�س قيد خ�سارة الهبوط يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة 
رة له، على األَّ تزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة  لة القابلة لا�سرتداد املقدَّ الدفرتية لاأ�سل اأو وحدات مدرة للنقد اإىل القيمة املعدَّ
الهبوط يف قيمة ذلك الأ�سل اأو وحدات مدرة للنقد يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة الهبوط يف القيمة فورًا كاإيرادات يف قائمة الدخل 

املوحدة. ل يتم عك�س قيد خ�سارة الهبوط يف قيمة ال�سهرة.

القروض وتمويل المرابحات  14-2
ومتويل  القرو�س  تكاليف  ر�سملة  يتم  وجدت.  اإن  املتكبدة،  املعاملة  تكاليف  بعد ح�سم  امل�ستلمة  املتح�سات  بقيمة  املرابحات  ومتويل  القرو�س  اإثبات  يتم 
املرابحات التي ترتبط مبا�سرة باإن�ساء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف متويل املرابحات الأخرى على قائمة 

الدخل املوحدة.

ذمم دائنة ومستحقات  15-2
يتم اإثبات مبالغ املطلوبات التي �سيتم دفعها مقابل ب�سائع وخدمات م�ستلمة، �سواًء مت اإ�سدار فواتري مبوجبها اإىل ال�سركة، اأم ل.
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مخصصات  16-2
موارد  ل�ستخدام  كبري  احتمال  وهناك  �سابق،  ناجت عن حدث  متوقع  اأو  قانوين حايل  التزام  املجموعة  لدى  يكون  املخ�س�سات عندما  اإثبات  يتم 

املجموعة لت�سوية هذا اللتزام، واإمكانية تقدير املبلغ ب�سكل يعتمد عليه.

الزكاة وضريبة الدخل  17-2
احت�ساب خم�س�س  يتم  ال�سعودية،  العربية  اململكة  والدخل )»امل�سلحة«( يف  الزكاة  لأنظمة م�سلحة  ال�سعودية  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  تخ�سع 
الزكاة وفقًا للوعاء الزكوي امل�ُعّد على اأ�سا�س القوائم املالية املوحدة لل�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف و�سركاتها التابعة واململوكة بالكامل ب�سكل 
مبا�سر اأو غري مبا�سر لل�سركة، ثم يتم توزيع خم�س�س الزكاة املحت�سب بني ال�سركة وال�سركات التابعة لها. يجري ت�سجيل اأية فروقات بني املخ�س�س 
والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�س�س. وبالن�سبة لل�سركات التابعة يف خارج اململكة، يتم جتنيب خم�س�س 
لقاء التزامات ال�سريبة، اإن وجدت، وفقًا لاأنظمة ال�سريبية املتَّبعة يف البلدان التي تعمل فيها تلك ال�سركات. يتم حتميل خم�س�س الزكاة و�سريبة 

الدخل على قائمة الدخل املوحدة.

تقوم ال�سركة با�ستقطاع ال�سريبة الواجبة عن معامات حمددة مع اأطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية، اإن وجدت، وذلك طبقًا لنظام 
�سريبة الدخل ال�سعودي.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  18-2
التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  قبل  من  ال�سعودية  العربية  اململكة  العمل يف  نظام  �سروط  للموظفني مبوجب  نهاية اخلدمة  مكافاأة  قيد خم�س�س  يتم 
ل على قائمة الدخل املوحدة. يتم احت�ساب مبلغ اللتزام على اأ�سا�س قيمة املكافاأة املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف  ال�سعودية وُيحمَّ

عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

تقوم ال�سركات التابعة خارج اململكة حاليًا بتكوين خم�س�س مقابل مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني واملزايا الأخرى وذلك طبقًا لقوانني الدولة التي 
لة اأو غري ممولة لل�سركات التابعة خارج اململكة. متار�س فيها ن�ساطاتها. ل توجد برامج تقاعد مموَّ

العمالت األجنبية  19-2
)أ( العملة الرئيسية

تظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة بالري�ال ال�سعودي وهو العملة الوظيفية لل�سركة.

)	( معامالت وأرصدة
يتم حتويل املعامات التي تتم بالعمات الأجنبية اإىل الري�ال ال�سعودي على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ تلك املعامات. يتم قيد اأرباح 
وخ�سائر فروق العملة الناجتة عن ت�سوية تلك املعامات وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة الأجنبية على اأ�سا�س اأ�سعار 

�سرف العمات ال�سائدة كما يف نهاية ال�سنة �سمن قائمة الدخل املوحدة. 
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)ج( الشركات التابعة
د الناجت عن حتويل املراكز املالية ونتائج الأعمال لل�سركات التابعة خارج اململكة التي تكون عملتها الوظيفية غري الري�ال ال�سعودي اإىل الري�ال ال�سعودي كما  يقيَّ

يلي:
• حُتّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل.	
• حُتّول الإيرادات وامل�ساريف لكل قائمة دخل على اأ�سا�س متو�سط �سعر ال�سرف.	
• حُتّول بنود ح�سابات حقوق امللكية فيما عدا الأرباح املبقاة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه.	

تدرج التعديات املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية لل�سركات التابعة خارج اململكة اإىل الري�ال ال�سعودي، اإذا كانت جوهرية، كبند منف�سل �سمن حقوق 
امللكية يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة.

عند ا�ستبعاد اأو بيع جزء من ال�ستثمار يف ال�سركات التابعة خارج اململكة، يتم قيد فروق حتويل العمات الأجنبية املقيَّدة يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل 
املوحدة كجزء من ربح اأو خ�سارة ال�ستبعاد اأو البيع.

التقارير القطاعية  20-2
)أ( القطاع التشغيلي

القطاع الت�سغيلي هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�ساآت التي:
• تعمل يف اأن�سطة تدر اإيرادات،	
• تقوم الإدارة با�ستمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع امل�سادر وتق�سيم الأداء،	
• تتوفر عنها معلومات مالية ب�سكل منف�سل.	

)	( القطاع الجغرافي
القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�ساآت التي تقوم باأن�سطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�سادية حمددة تخ�سع ملخاطر وعوائد خمتلفة 

عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.

2-21  األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر
يتم قيا�س الأدوات املالية امل�ستقة بالقيمة العادلة. وتقيَّد كافة امل�ستقات املالية بقيمتها العادلة كاأ�سول عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما 

تكون القيمة العادلة �سلبية.

د القيمة العادلة وفق اأ�س�س  يتم يف العادة احل�سول على القيمة العادلة للم�ستقات املالية بالرجوع اإىل الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق. ويف حالة عدم توفرها، حتدَّ
التقدير الأخرى، ح�سب ما هو مائم.
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يف حالة ا�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة لتغطية خماطر التدفقات النقدية املتعلقة باأي التزامات موؤكدة اأو عمليات متوقعة، يتم اإثبات اجلزء الفّعال من الأرباح 
اأو اخل�سائر الناجمة عن الأداة املالية امل�ستقة مبا�سرة �سمن حقوق امل�ساهمني. يتم اإثبات اجلزء غري الفّعال من الأرباح اأو اخل�سائر يف قائمة الدخل املوحدة، 

ويتم اإثبات اأية اأرباح اأو خ�سائر قد تن�ساأ بعد اإثبات قيمة الأداة املالية.

ويف حالة اإنهاء اأداة املخاطر اأو عملية التغطية، ول يزال يتوقع حدوث املعامات املغطاة، فاإنه يتم الإبقاء على الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة يف ذلك الوقت 
�سمن حقوق امل�ساهمني، ويتم اإثباتها طبقًا لل�سيا�سة اأعاه عند وقوع العملية املغطاة، ويف حال احتمال عدم وقوع املعاملة املغطاة، يتم اإثبات الأرباح اأو اخل�سائر 

املرتاكمة – التي �سبق واأن مت اإثباتها �سمن حقوق امل�ساهمني - يف قائمة الدخل املوحدة مبا�سرة.

عقود إيجار تشغيلية  22-2
د اإيراد التاأجري على اأ�سا�س ال�ستحقاق وفقًا  يتم حتميل امل�ساريف املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية على قائمة الدخل املوحدة على مدى فرتة الإيجار. كما يقيَّ

ل�سروط التعاقد.

توزيعات أرباح  23-2
تقيَّد توزيعات الأرباح يف القوائم املالية املوحدة يف الفرتة التي يتم املوافقة عليها.

إعادة تصنيف  24-2
مت اإعادة ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة، لكي تتوافق مع طريقة العر�س احلالية لعام 2014.

3 -األدوات المالية وإدارة المخاطر
والتدفقات  العادلة  القيمة  العملة وخماطر  ال�سوق )ت�سمل خماطر  املخاطر: خماطر  وتت�سمن هذه  اإىل خماطر مالية خمتلفة،  تعر�سها  ال�سركة  اأن�سطة  اإن 
النقدية ل�سعر الفائدة وتذبذب اأ�سعار املواد اخلام( وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة. يركز برنامج اإدارة املخاطر العام لل�سركة على عدم اإمكانية التنبوؤ 

باأو�ساع الأ�سواق املالية وي�سعى اإىل التقليل من التاأثريات العك�سية املحتملة على الأداء املايل لل�سركة.

تتم اإدارة املخاطر من قبل الإدارة التنفيذية وفقًا ل�سيا�سات معتمدة من قبل جمل�س الإدارة. تقوم الإدارة التنفيذية بتحديد وتقييم والتحّوط �سد املخاطر 
املالية من خال تعاون وثيق مع الوحدات الت�سغيلية لل�سركة. اإن اأهم اأنواع املخاطر هي خماطر العملة وخماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�سعر الفائدة 

وتذبذب اأ�سعار املواد اخلام وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر القيمة العادلة.

تت�سمن الأدوات املالية املقيَّدة يف قائمة املركز املايل املوحدة النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك والذمم املدينة وذمة مدينة من بيع اأر�س وامل�ساريف املدفوعة 
مقدمًا واملوجودات املتداولة الأخرى واملطلوب من/اإىل اأطراف ذوي عاقة والقرو�س ومتويل املرابحات واأوراق الدفع والذمم الدائنة وامل�ساريف امل�ستحقة 
ال�سيا�سة  الإف�ساح عنها �سمن  البنود مت  بهذه  املطبقة واخلا�سة  القيد  اإن طرق  اأخرى.  دائنة  اأرباح م�ستحقة وذمم  وتوزيعات  الأخرى  املتداولة  واملطلوبات 

املحا�سبية لكل منها.
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يتم اإجراء املقا�سة بني املوجودات واملطلوبات املالية واإثبات ال�سايف بالقوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى ال�سركة حقًا قانونيًا يف اإجراء املقا�سة والنية اإما 
للت�سوية على اأ�سا�س املقا�سة اأو اإثبات املوجودات واملطلوبات يف نف�س الوقت.

3-1 مخاطر العملة
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمات الأجنبية. تتم املعامات الأ�سا�سية لل�سركة بالري�ال ال�سعودي والدرهم 

الإماراتي والدولر الأمريكي واليورو. تقوم الإدارة مبراقبة التغريات يف اأ�سعار �سرف العمات وتعتقد باأن خماطر العملة غري جوهرية.

3-2 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة
اإن خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�سعر الفائدة هي التعّر�س ملخاطر خمتلفة تتعلق بتاأثري تذبذبات اأ�سعار الفائدة يف ال�سوق على املركز املايل 
اأ�سعار فائدة عائمة والتي يتم  والتدفقات النقدية لل�سركة. اإن خماطر �سعر الفائدة على املجموعة تنتج ب�سكل رئي�سي من الت�سهيات امل�سرفية، والتي لها 

مراجعتها ب�سكل دوري وتقوم املجموعة با�ستخدام اأدوات حتّوط لتغطية هذه املخاطر.

3-3 مخاطر األسعار وتذبذ	 أسعار المواد الخام
هي خماطر قيمة الأدوات املالية للتقلبات نتيجة التغريات يف اأ�سعار ال�سوق �سواء كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل حمددة لاأدوات اأو ُم�سدرها اأو عوامل 

توؤثر على جميع الأدوات املتاجر بها يف ال�سوق.

تتعر�س ال�سركة ملخاطر تذبذب اأ�سعار املواد اخلام خال القيام بن�ساطاتها املعتادة، وي�سمل ذلك النخفا�س يف اأ�سعار الورق والأغلفة البا�ستيكية وغريها من 
املواد الأخرى. هذا وتقوم ال�سركة مبراقبة اأ�سعار املواد اخلام ب�سكل دوري لتحديد م�ستوى خمزونها واإدارته بكفاءة لتقليل املخاطر.

3-4 مخاطر االئتمان
هي عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية. لي�س لدى ال�سركة تركزات يف خماطر الئتمان. يتم اإيداع 

النقد لدى بنوك ذات ت�سنيف ائتماين مرتفع. يتم قيد الذمم املدينة بعد خ�سم خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

3-5 مخاطر السيولة
اإن خماطر ال�سيولة هي خماطر اأن تواجه من�ساأة ما �سعوبات يف تاأمني ال�سيولة الازمة ملقابلة اللتزامات املتعلقة بالأدوات املالية. قد تنتج خماطر ال�سيولة 
عن عدم القدرة على بيع اأحد املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�سيولة عن طريق التاأكد ب�سكل دوري من توفر �سيولة كافية، 

ب�سكل اأ�سا�سي من خال ت�سهيات ائتمانية  من البنوك، ملقابلة اأية التزامات م�ستقبلية.
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3-6 القيمة العادلة
هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف ذات دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�س �سروط التعامل مع اأطراف م�ستقلة. حيث اأنه 
يتم جتميع اأدوات ال�سركة املالية على اأ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية، فقد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإدارة املجموعة 

اأن القيمة العادلة ملوجودات ال�سركة املالية ومطلوباتها ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

4 - النقد وما يعادله
   

  20142013
1.143.618698.881نقد يف ال�سندوق
111.095.19253.764.760نقد لدى البنوك

14.882.84410.743.510نقد لدى البنك مقيَّد ال�ستخدام
127.121.65465.207.151

لأغرا�س قائمة التدفقات النقدية املوحدة، ي�سمل النقد وما يعادله كما يف 31 دي�سمرب ما يلي:

  20142013
127.121.65465.207.151نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

)10.743.510()14.882.844(نقد لدى البنك مقيَّد ال�ستخدام
112.238.81054.463.641

5 -  ذمم مدينة، بالصافي

  20142013
401.818.099369.480.497ذمم مدينة

)25.240.214()31.652.998(يخ�سم: خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
370.165.101344.240.283
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تتلخ�س حركة خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سليها كما يلي:
  

  20142013
25.240.21419.943.276الر�سيد يف 1 يناير

9.671.7876.427.398املجنب خال ال�سنة
)1.130.460()3.259.003(�سطب ديون خال ال�سنة

31.652.99825.240.214الر�شيد يف 31 دي�شمرب

6 - مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
     

  20142013
12.283.4996.784.246دفعات مقدمة اإىل موردين

7.112.8942.620.896ذمم موظفني
7.057.4022.837.829م�ساريف مدفوعة مقدمًا

4.258.6704.930.183تاأمينات م�سرتدة
2.634.7753.316.569نفقات مالية مدفوعة مقدمًا

1.659.7812.530.864ذمم مدينة اأخرى
240.8212.121.749اإيجار مدفوع مقدمًا

      -100.000�سندوق تطوير املوارد الب�سرية
1.042.150682.476اأخرى

36.389.99225.824.812
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7 - مخزون، بالصافي
20142013

206.840.399253.634.969مواد خام
44.181.83547.713.075ب�ساعة حتت الت�سغيل وتامة ال�سنع

13.646.97922.561.824قطع غيار، غري خم�س�سة للبيع
6.532.5901.964.393ب�ساعة بالطريق

271.201.803325.874.261
)18.683.781()16.787.609(يخ�سم: خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة

254.414.194307.190.480  

تتلخ�س احلركة يف خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة كما يلي:

20142013
18.683.78114.810.373الر�سيد يف 1 يناير

3.293.4025.268.591املجنب خال ال�سنة
)1.395.183()5.189.574(�سطب خال ال�سنة

16.787.60918.683.781الر�شيد يف 31 دي�شمرب

ميثل خمزون قطع الغيار ب�سكل رئي�سي قطع غيار ملمتلكات ومعدات املجموعة.

                 8 - مصاريف ما قبل التشغيل

20142013
207.169433.172الر�سيد يف 1 يناير

)226.003()207.169(اإطفاء
207.169-الر�شيد يف 31 دي�شمرب
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                9 - الممتلكات واآلالت والمعدات، بالصافي

حتويالتا�شتبع�داتاإ�ش�ف�ت1 ين�ير 2014البيـ�ن
خ�ش�ئر ن�جتة عن 

حريق )اإي�ش�ح 
رقم 26(

خ�ش�ئر 
انخف��س

ت�شوية ترجمة 
31 دي�شمرب 2014عمالت اأجنبية

التكلفة
64.022160.511.031---)12.225.000(-172.672.009اأرا�سي
101.399300.018.231-)9.709.189(55.002.157)37.974.246(290.952.3291.645.781مباين

275.561847.364.810-)5.833.971(43.291.053)114.517.320(913.834.63010.314.857اآلت ومعدات
9.23224.684.469-)643.417(135.115)4.366.022(27.200.8612.348.700اأثاث وجتهيزات

5.46714.486.064-)200.826(337.825)2.259.350(14.679.1441.923.804�سيارات
2.66514.116.804--4.274.719)1.740.764(10.201.6851.378.499حا�سب اآيل
1.0933.205.657---)31.019(2.925.782309.801عدد واأدوات

20.63274.744.281--)103.040.869(-97.751.85180.012.667م�ساريع حتت التنفيذ
480.0711.439.131.347-)16.387.403(-)173.113.721(1.530.218.29197.934.109املجموع

حتويالتا�شتبع�دات*اإ�ش�ف�ت1 ين�ير 2014البيـ�ن
خ�ش�ئر ن�جتة عن 

حريق )اإي�ش�ح 
رقم 26(

خ�ش�ئر 
انخف��س

ت�شوية ترجمة 
31 دي�شمرب 2014عمالت اأجنبية

اال�شتهالك املرتاكم:
18.99555.655.149-)3.636.927(-)22.783.598(69.126.37812.930.301مباين

391.16485.185318.539.197)1.427.832()286.639()99.517.007(366.217.60153.076.725اآلت ومعدات
610.0805.44215.362.263)422.252(287.067)4.246.837(15.403.4063.725.357اأثاث وجتهيزات

3.0139.917.006-)153.298()428()2.079.916(10.639.2531.508.382�سيارات
4974.922.379---)1.725.318(4.454.5582.192.642حا�سب اآيل
2291.185.873---)30.998(980.374236.268عدد واأدوات

9201.516.186-----1.515.266م�ساريع حتت التنفيذ
1.001.244114.281407.098.053)5.640.309(-)130.383.674(468.336.83673.669.675املجموع

1.061.881.4551.032.033.294�ش�يف القيمة الدفرتية
* تت�سمن ال�ستبعادات مبلغ 25.059.085 ري�ال �سعودي و الذي ميثل القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات التي مت اعادة ت�سنيفها خال الربع الثالث 

من عام 2014 كموجودات متاحة للبيع �سمن املوجودات املتداولة، ومت ا�ستبعاد تلك الأ�سول خال الربع الرابع من عام 2014.
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 خ�ش�ئرحتويالتا�شتبع�داتاإ�ش�ف�ت1 ين�ير 2013البيــ�ن
انخف��س

 ت�شوية ترجمة
31 دي�شمرب 2013عمالت اأجنبية

التكلفة
92.935172.672.009--)574.875(-173.153.949اأرا�سي

129.431290.952.329-1.782.649)313.223(287.853.4901.499.982مباين واإن�ساءات
279.994913.834.630-55.761.432-822.701.86435.091.340اآلت ومعدات

10.15527.200.861-1.050.541)610.264(25.504.8331.245.596اأثاث وجتهيزات
6.84614.679.144-125.400)2.355.020(14.797.3762.104.542�سيارات

10.201.685   --2.817.977)196.279(6.579.0961.000.891حا�سب اآيل
2.925.782   --)341.221(-1.971.5151.295.488عدد واأدوات

15.54197.751.851-)61.196.778()1.790(85.297.29673.637.582م�ساريع حتت التنفيذ
534.9021.530.218.291--)4.051.451(1.417.859.419115.875.421املجموع

حتويالتا�شتبع�داتاإ�ش�ف�ت1 ين�ير 2013البيــ�ن
خ�ش�ئر 
انخف��س

ت�شوية ترجمة 
31 دي�شمرب 2013عمالت اأجنبية

اال�شتهالك املرتاكم:
14.66569.126.378-)83.913()283.504(57.330.82312.148.307مباين وان�ساءات

76.501366.217.601-1.185.649-317.977.00046.978.451اآلت ومعدات
4.34915.403.406-)122.977()356.973(12.898.6422.980.365اأثاث وجتهيزات

4.27410.639.253-26.037)2.138.018(11.141.5581.605.402�سيارات
4.454.558   --)450.966()51.644(4.055.281901.887حا�سب اآيل
980.374   --)553.830(-1.330.685203.519عدد واأدوات

1.515.266   -1.515.266----م�ساريع حتت التنفيذ
1.515.26699.789468.336.836-)2.830.139(404.733.98964.817.931املجموع

1.013.125.4301.061.881.455�ش�يف القيمة الدفرتية
 



84

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف
)شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

10 - استثمارات عقارية
تتكون ال�ستثمارات العقارية كما يف 31 دي�سمرب 2014 من قطعة اأر�س مقام عليها مبنى موؤّجر لأطراف خارجية.

تتلخ�س حركة ال�ستثمارات العقارية كما يلي:

20142013
18.421.71918.405.475الر�سيد يف 1 يناير

-)5.359.492(خ�سائر انخفا�س
8.82816.244ت�سوية ترجمة عمات اأجنبية

13.071.05518.421.719الر�شيد يف 31 دي�شمرب

11 - شهرة
20142013

353.810.217353.810.217م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية )اإي�ساح 1(
22.715.76322.715.763�سركة التغليف املرن املحدودة **

10.216.88510.216.885�سركة مطابع ها *
3.487.5711.185.536�سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي )اإي�ساح 1(

390.230.436387.928.401

* قامت ال�سركة خال عام 2006 ب�سراء موجودات ومطلوبات مطابع ها من املالك مع الحتفاظ بال�سم التجاري ملطابع ها وا�سرتكت يف تاأ�سي�س �سركة ذات 
م�سوؤولية حمدودة با�سم �سركة مطابع ها براأ�س مال يبلغ 1.000.000 ري�ال �سعودي مق�سم اإىل 1.000 ح�سة قيمة كل منها 1.000 ري�ال �سعودي حيث بلغت 
ن�سبة ملكية ال�سركة يف �سركة مطابع ها 95 % وقد مت نقل املوجودات واملطلوبات امل�سرتاة لل�سركة اجلديدة. ميثل مبلغ ال�سهرة البالغ 10.216.885 ري�ال 

�سعودي الفرق بني املبلغ املدفوع والقيمة الدفرتية ل�سايف املوجودات امل�سرتاة.
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قامت �سركة طيبة للطباعة والن�سر املحدودة )�سركة تابعة( خال عام 2008 بتملك 5 % من راأ�سمال �سركة مطابع ها املحدودة )�سركة تابعة( وعليه 
اأ�سبحت �سركة مطابع ها املحدودة مملوكة بالكامل من قبل ال�سركة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر علما اأنه خال الربع الثالث من عام 2014 و�سمن 
عملية اعادة الهيكلة ل�سركات املجموعة قامت �سركة طيبة للطباعة والن�سر املحدودة بالتنازل عن ح�ستها والبالغة 5 % من راأ�س مال �سركة مطابع ها 

املحدودة ل�سركة امل�ستقبل لا�ستثمار ال�سناعي.

** قامت ال�سركة خال عام 2008 ب�سراء موجودات ومطلوبات �سركة التغليف املرن املحدودة حيث كانت متلكت ال�سركة 95 % من راأ�س مالها ومتلكت 
�سركة مطابع ها املحدودة )�سركة تابعة( ما ن�سبته 5 % من راأ�س مال ال�سركة وعليه فقد اأ�سبحت �سركة التغليف املرن املحدودة مملوكة بالكامل 
اإيرادات وم�ساريف وموجودات  من قبل ال�سركة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر. ومبوجب اتفاقية ال�سراء فاإن كافة الأعمال الت�سغيلية مبا تت�سمنه من 
ومطلوبات انتقلت اإىل ال�سركة اعتبارًا من 1 يناير 2008 وقد نتج عن عملية ال�سراء �سهرة بلغت 22.715.763 ري�ال �سعودي ميثل الفرق بني املبلغ 
املدفوع والقيمة العادلة ل�سايف املوجودات امل�سرتاة. علمًا اأنه خال الربع الثالث من عام 2014، وكما هو مبني يف اإي�ساح رقم )1( و�سمن عملية اإعادة 

الهيكلة فقد اأ�سبح م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البا�ستيكية ميتلك �سركة التغليف املرن املحدودة بن�سبة 100 %.

12 - قروض وتمويل مرابحات

تتاألف القرو�س ومتويل املرابحات كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:
  

20142013
5.006.194          -ت�سهيات جاري مدين

248.903.826397.622.950مرابحات لتمويل راأ�س املال العامل
742.918.704571.859.240قرو�س ومتويل مرابحات

991.822.530974.488.384
)446.515.661()325.075.489(اجلزء املتداول

666.747.041527.972.723اجلزء غري املتداول
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ة بنوك حملية واأجنبية على �سكل خدمات قرو�س ومتويل مرابحات واعتمادات  لدى ال�سركة و�سركاتها التابعة اتفاقيات ت�سهيات بنكية مع عدَّ
م�ستندية وخطابات �سمان ب�سقف ممنوح يبلغ جمموعه 1.996 مليار ري�ال �سعودي تقريبًا )2013: 1.84 مليار ري�ال �سعودي( بلغ الر�سيد 
امل�ستغل كما يف 31 دي�سمرب 2014 مبلغ 1.085 مليار ري�ال �سعودي )2013: 1.06 مليار ري�ال �سعودي(. اإن الغر�س من هذه الت�سهيات توفري 
ت�سهيل  لكل  وت�ستحق على مدد متفاوتة  اأعباء متويل متفق عليها  الت�سهيات  واأن�سطة املجموعة. حتمل هذه  اأعمال  لتمويل  الازمة  ال�سيولة 
على حدة. اإن عملة القرو�س ومتويل املرابحات هي بعمات الريال ال�سعودي والدرهم الإماراتي والدولر الأمريكي. ت�ستحق القرو�س ومتويل 

املرابحات على فرتات ترتاوح ما بني 2015 و 2020.

13 - مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

20142013
28.474.77925.055.629م�ساريف م�ستحقة

6.612.6766.258.531دفعات مقدمة من عماء
4.472.9994.642.471تذاكر واجازات م�ستحقة للموظفني

�سايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر 
4.171.5811.820.777التدفقات النقدية

61.8337.276.354اأخرى
43.793.86845.053.762

14 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تتلخ�س حركة خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني كما يلي:
    

   20142013
30.979.42625.494.351الر�سيد يف 1 يناير

9.720.1808.012.036املخ�س�س لل�سنة
)2.526.961()4.303.962(املدفوع خال ال�سنة

36.395.64430.979.426الر�شيد يف 31 دي�شمرب
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15 - معامالت مع أطراف ذوي عالقة
تتعامل ال�سركة خال دورة اأعمالها العادية ب�سكل رئي�سي مع ال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق )ال�سركة الأم( و�سركاتها التابعة والزميلة.

فيما يلي ملخ�سًا للمعامات اجلوهرية التي متت مع الأطراف ذوي عاقة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:
     

20142013
71.838.95778.058.505مبيعات

196.250251.497اإيراد اإيجارات
1.300.0002.600.000مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني

160.000185.000بدلت مدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة

متت �سروط واأ�سعار املعامات مع الأطراف ذوي عاقة مبوافقة الإدارة.
يتكون املطلوب من اأطراف ذوي عاقة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

اجلزء املتداول:
20142013

2.789.4743.655.223ال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والت�سويق )ال�سركة الأم(
19.299.70321.434.866ال�سركة ال�سعودية لاأبحاث والن�سر

12.122.84216.535.792ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�س
3.191.77618.918.610�سركة بطاقة امل�ستقبل لل�سناعات ذ.م.م

931.817662.751ال�سركة ال�سعودية للتوزيع
562.00695.735�سركة منو العلمية

363.412166.907ال�سركة الإماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع
213.325220.602ال�سركة اخلليجية لاإعان والعاقات العامة

18.68518.685�سركة منو لاإعام املرئي
11.825469.696�سركة منو الإعامية القاب�سة

4.9704.970ال�سركة العربية للو�سائل
-20.162اأخرى

39.529.99762.183.837
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يتكون املطلوب اإىل طرف ذي عاقة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:
   

20142013
821.325880.900ال�سركة ال�سعودية لاأعمال التجارية

16 - زكاة
تتكون العنا�سر الرئي�سية للوعاء الزكوي مما يلي:

       20142013
1.435.334.7851.468.438.744موجودات غري متداولة
798.342.562719.601.459مطلوبات غري متداولة

866.219.439847.567.925حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة
50.571.92056.815.225الربح قبل الزكاة

مت تعديل بع�س هذه املبالغ للو�سول اإىل الوعاء الزكوي.
تتلخ�س حركة خم�س�س الزكاة كما يلي:

   
20142013

5.511.7135.932.961الر�سيد يف 1 يناير
6.193.2224.320.656املخ�س�س لل�سنة

)4.741.904()4.647.918(امل�سدد خال ال�سنة
7.057.0175.511.713الر�شيد يف 31 دي�شمرب
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الوضع الزكوي
اأنهت ال�سركة و�سعها الزكوي لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2001-2004 ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2005 وح�سلت على �سهادات أ. 

الزكاة النهائية لهذه ال�سنوات. اأ�سدرت م�سلحة الزكاة والدخل ربوطًا زكوية لهذه ال�سن�وات التي اأظهرت فروقات زكاة بلغت 3.349.822 
ري�ال �سعودي و 1.298.409 ري�ال �سعودي لل�سنوات 2001 - 2004 و 2005، على التوايل. قامت ال�سركة ب�سداد فروقات ال�سنوات 2001-

2004 واإ�سدار �سمان بنكي مل�سلحة الزكاة والدخل بفروقات ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2005 من اأجل احل�سول على �سهادات الزكاة 
النهائية املذكورة اأعاه، كما قامت ال�سركة بالعرتا�س على ربوط م�سلحة الزكاة والدخل، وقد مت حتويل العرتا�س اإىل جلنة العرتا�س 
البتدائية للدرا�سة واملناق�سة. اأيَّدت جلنة العرتا�س البتدائية وجهة نظر امل�سلحة، فقامت ال�سركة با�ستئناف قرارات اللجنة لدى اللجنة 
ال�ستئنافية العليا والتي اأ�سدرت قرارها عن ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2001 - 2005، الذي ت�سمن قيام ال�سركة ب�سداد 1.002.000 
املنتهية يف 31  ال�سنة  لل�سركة عن  الزكوي  الإقرار  اإعداد وتقدمي  املبلغ عند  ال�سنوات. وقد مت خ�سم هذا  بالزيادة عن هذه  ري�ال �سعودي 
دي�سمرب 2012. قامت امل�سلحة كذلك باإ�سدار ربط زكوي اإ�سايف عن عقود غري مف�سح عنها لل�سنوات 2001 - 2005 وم�سرتيات خارجية 
غري مف�سح عنها ل�سنة 2005 وطالبت ال�سركة بفروقات زكوية مببلغ 1.241.841 ري�ال �سعوي، وقد قامت ال�سركة بتقدمي اعرتا�سها الزكوي 

على ذلك والذي ما زال قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

لهذه ب.  املقيَّدة  الزكاة  �سهادات  على  وح�سلت   2007 و   2006 دي�سمرب   31 يف  املنتهيتني  لل�سنتني  الزكويني  الإقرارين  بتقدمي  ال�سركة  قامت 
ال�سنوات. قامت م�سلحة الزكاة والدخل باإ�سدار الربوط الزكوية لهاتني ال�سنتني وطالبت ال�سركة بفروقات زكوية بلغت 8.269.367 ري�ال 

�سعودي، وقد قامت ال�سركة بتقدمي اعرتا�سها الزكوي على ذلك والذي ما زال قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

قامت ال�سركة بتقدمي الإقرارات الزكوية املوحدة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008-2013 واحل�سول على �سهادات الزكاة املقيَّدة لهذه ج. 
ال�سنوات، ومل ت�سدر م�سلحة الزكاة والدخل الربوط الزكوية لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 – 2013، بينما اأ�سدرت م�سلحة الزكاة 
والدخل الربط الزكوي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 والذي اأظهر فروقات زكاة م�ستحقة ال�سداد مببلغ 453.172 ري�ال �سعودي وقد 

قامت ال�سركة بتقدمي اعرتا�سها الزكوي على ذلك والذي ما زال قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

17 - احتياطي نظامي
مبوجب اأحكام نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، فاإن على ال�سركة جتنيب 10 % من �سايف الربح كاحتياطي 
نظامي اإىل اأن يعادل هذا الحتياطي 50 % من راأ�س امل�ال. اإن الحتياطي الظاهر يف القوائم املالية املوحدة هو الحتياطي النظامي لل�سركة. اإن 

هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني حاليًا.
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18 - احتياطي اتفاقي
بناًء على عقد تاأ�سي�س ال�سركة، يجوز للجمعية العامة العادية، بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة، اأن جتنب ن�سبة ل تتجاوز 20 % من 
اجتماعها  يف  للم�ساهمني  العامة  اجلمعية  وافقت  معينة.  اأغرا�س  اأو  لغر�س  وتخ�سي�سه  اتفاقي  احتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح 
ال�سنوي املنعقد بتاريخ 27 ربيع الول 1430ه� املوافق 24 مار�س 2009 على جتنيب احتياطي اتفاقي بن�سبة 20 % من الأرباح ال�سافية 

لعام 2008.

19 - ربحية السهم
مت احت�ساب ربحية ال�سهم من الربح من العمليات الرئي�سية و�سايف الربح لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2014 و 2013 بالق�سمة على 

املتو�س��ط املرجح لعدد الأ�سهم لل�سنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ والبالغ 60 مليون �سهم.

20 - صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
لدى اإحدى ال�سركات التابعة اتفاقيات مقاي�سة �سعر عمولت قائمة كما يف 31 دي�سمرب 2014 وذلك لتغطية خماطر التدفقات النقدية 
ل�سعر العمولت النا�سئة عن ن�ساطاتها الت�سغيلية ويبلغ قيمتهم ال�سمية 375.15 مليون ري�ال �سعودي )2013: 287 مليون ري�ال �سعودي(.

بلغت القيمة العادلة لها كما يف 31 دي�سمرب 2014 وامل�سجلة �سمن املطلوبات املتداولة 4.2 مليون ري�ال �سعودي )2013: 1.8 مليون 
ري�ال �سعودي(.

21 - مصاريف البيع والتسويق

20142013
25.383.51421.377.181رواتب واأجور وملحقاتها

21.994.9029.945.672نقل و�سحن
11.588.1187.396.010عمولت وحوافز

9.671.7876.427.398خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
1.834.0172.124.070م�ساريف ت�سويق واإعان

1.859.81868.604�سيانة
1.125.7321.126.934اإيجار
3.880.0093.164.109اأخرى

77.337.89751.629.978
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22 - المصاريف العمومية واإلدارية 
   20142013

65.200.31357.277.302رواتب واأجور وملحقاتها
7.570.2798.621.859ا�ستهاكات

5.745.6233.337.290اأتعاب مهنية
4.059.4424.865.655هاتف وفاك�س
3.750.4081.344.160مهمات و�سفر

2.290.0461.169.170اإيجارات
1.300.0002.600.000مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني )اإي�ساح رقم 15(

928.8292.153.796م�ساريف �سيارات
400.000400.000ا�سرتاكات تداول

207.169226.003اإطفاء )اإي�ساح رقم 8(
160.000185.000بدلت مدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة )اإي�ساح رقم 15(

64.63621.739تاأمني
7.062.5364.490.709اأخرى

98.739.28186.692.683

23 - اإليرادات والمصاريف األخرى، بالصافي
    

20142013
25.286.3152.951.125اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات )اإي�ساح رقم 9(

     -28.822.061اأرباح اعادة تقييم الذمم الدائنة الأخرى )العو�س املوؤجل(
3.062.4601.188.914تعوي�سات تامني

1.482.903828.260اإيراد اإيجارات
     -)5.359.492(انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات العقارية )اإي�ساح رقم 10(

     -)1.001.244(انخفا�س يف قيمة املمتلكات والآلت واملعدات )اإي�ساح رقم 9(
1.735.1751.533.562اأخرى

54.028.1786.501.861
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24 - التزامات محتملة وارتباطات
يوجد على املجموعة كما يف 31 دي�سمرب اللتزامات املحتملة التالية:

     
    20142013

80.050.37165.957.953اعتمادات م�ستندية
12.978.40111.580.457خطابات �سمان

 
لدى ال�سركة التابعة، م�سنع الإمارات، ارتباطات راأ�سمالية بقيمة 23.4 مليون ري�ال �سعودي )2013: 23.4 مليون ري�ال �سعودي( تقريبًا 

ل�سراء اآلت من خال اعتمادات م�ستندية �سادرة بنف�س القيمة تقريبًا.

25 - التقارير القطاعية
تعمل املجموعة ب�سكل اأ�سا�سي يف القطاعات الت�سغيلية التالية:

• قطاع الطباعة وي�سمل اأعمال الطباعة واأدواتها واملواد اخلام الازمة.	
• قطاع التغليف وي�سمل الطباعة على البا�ستيك واملل�سقات التجارية بالإ�سافة اإىل �سناعة املنتجات البا�ستيكية.	
• قطاعات اأخرى واأن�سطة ا�ستثمارية وت�سمل املركز الرئي�سي ون�ساطات الإدارة والأن�سطة ال�ستثمارية وغريها.	
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فيما يلي ملخ�س���ًا لبع�س املعلوم������ات املالي��������ة املخت������ارة كم���ا يف ولل�سنتني املنتهيتي����ن يف 31 دي�سمرب 2014 و 2013 لقطاعات الت�سغيل ال�سابق ذكرها:

 قط�ع�ت اأخرىقط�ع التغليفقط�ع الطب�عةالبي�ن
املجموعواأن�شطة ا�شتثم�رية

2014
1.232.328.247-220.473.7941.011.854.453املبيعات

45.378.698)22.732.825(12.354.52955.756.994�سايف الربح )اخل�سارة(
)48.124.717()107.549()40.095.315()7.921.853(نفقات مالية

)73.669.675()430.177()46.507.564()26.731.934(ال�ستهاكات
398.010.925631.421.3742.600.9951.032.033.294املمتلكات والآلت واملعدات، بال�سايف

701.749.3231.554.942.58825.763.8772.282.455.788جمموع املوجودات
)1.370.720.732()128.396.402()1.165.362.053()76.962.277(جمموع املطلوب�ت

 قط�ع�ت اأخرىقط�ع التغليفقط�ع الطب�عةالبي�ن
املجموعواأن�شطة ا�شتثم�رية

2013
1.141.765.520-217.897.861923.867.659املبيعات

51.903.039)12.244.489(4.218.33459.929.194�سايف الربح )اخل�سارة(
)46.197.038()175.526()38.984.019()7.037.493(نفقات مالية

)64.817.931()273.510()38.859.597()25.684.824(ال�ستهاكات
453.745.953603.131.3525.004.1501.061.881.455املمتلكات والآلت واملعدات، بال�سايف

722.522.3211.152.117.516417.945.5352.292.585.372جمموع املوجودات
)1.415.243.363()624.285.827()737.435.833()53.521.703(جمموع املطلوب�ت
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ترتكز ن�ساطات املجموعة ب�سكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة. وفيما يلي ملخ�سًا ببع�س البيانات املالية لكل منطقة 
جغرافية على حدة:

املجمـــوعدولة االإم�رات العربية املتحدةاململكة العربية ال�شعودية
201420132014201320142013

405.547.473385.825.480826.780.774755.940.0401.232.328.2471.141.765.520املبيعات
�سايف الربح / 
33.968.78764.426.33545.378.69851.903.039)12.523.296(11.409.911)اخل�سارة(   

)46.197.038()48.124.717()19.628.704()17.868.955()26.568.334()30.255.762(نفقات مالية
)64.817.931()73.669.675()31.729.644()37.858.992()33.088.287()35.810.683(ال�ستهاكات

املمتلكات والآلت 
514.157.535565.886.814517.875.759495.994.6411.032.033.2941.061.881.455واملعدات، بال�سايف

625.906.0931.360.128.2751.656.549.695932.457.0972.282.455.7882.292.585.372جمموع املوجودات
)1.415.243.363()1.370.720.732()542.295.699()511.387.715()872.947.664()859.333.017(جمموع املطلوب�ت
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26 - خسائر استثنائية
خال الربع الرابع من عام 2014، تعر�ست اأحد امل�ستودعات يف �سركة تابعة للمجموعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإىل 

حريق، مما نتج عنه خ�سائر واأ�سرار يف املوجودات بلغت قيمتها الدفرتية 22.7 مليون ري�ال �سعودي، ومت قيد هذه اخل�سارة يف 
قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014، علمًا باأن املجموعة ب�سدد ا�ستكمال الإجراءات القانونية واملطالبة 

بتعوي�سات التاأمني املتعلقة بتلك الأ�سرار واخل�سائر.

27 - األحداث الالحقة
قامت املجموعة خال �سهر يناير 2015 ببيع قطع اأرا�سي مبدينة جدة مقام عليها بع�س امل�ستودعات القدمية مببلغ 15.6 

مليون ريال �سعودي ونتج عن ذلك اأرباح راأ�سمالية بقيمة 14.2 مليون ري�ال �سعودي تقريبًا.

28 - اعتماد القوائم المالية الموحدة
مت اعتماد القوائم املالية املرفقة من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 3 جمادى الأوىل 1436ه )املوافق 22 فرباير 2015(.




