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الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

للسنة المالیة المنتھیة في السنويحضراتكم التقریرإلىالتغلیف أن یقدمیسر مجلس إدارة الشركة السعودیة للطباعة و
خالل العام المذكوروأنشطتھا كة داء الشرم ألعاعرض، والذي یحتوي على بالقوائم المالیة المدققةاً مصحوبم٣١/١٢/٢٠١٣

ستقبلیة داء المالي وعرض توجھات الشركة وخططھا الم، وتحلیل األم٢٠١٣واألحداث الجوھریة وأھم اإلنجازات لعام 
أخرى حسب متطلبات حوكمة الشركات ات عوتوضیح نتائج الشركة المالیة، واإلفصاح عن البیانات المتعلقة بالقروض وموضو

.وھیئة السوق المالیة

لالعامة والخاصة لموظفي الشركة وعمالئھا ومساھمیھا وجمیع القطاعات واالمتنان كما یتوجھ المجلس بالشكر  ا التي تتعام معھ
.لتحقیق أھدافھا المنشودةإلخالصھم ودعمھم المستمر للشركةكافة 

نبذة عن الشركة وشركاتھا التابعة
:الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف: أوال

ام م١٩٦٣طباعة والتغلیف بإسم شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر في عام لتأسست الشركة السعودیة ل م ٢٠٠٧، وخالل الع
أن % ٣٠تم طرح والشركة السعودیة للطباعة والتغلیف، مھا إلى تم تغییر إس اً ب ام، علم ك الع الل ذل من أسھمھا لإلكتتاب العام خ

ك  ة تمتل ركاتھا التابع ویق وش اث والتس عودیة لألبح ة الس ف% ٧٠المجموع ة والتغلی عودیة للطباع ركة الس ھم الش ن أس ز . م تتمی
ة الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة في ال وم بطباع ورة، تق حف ریاض وجدة والدمام والمدینة المن م الص ن أھ دد م ع

. إلى مطبوعات تجاریة دوریةباإلضافة ھذا وغیرھا،، الوطن الشرق،نیوزالریاضي، عربالشرق األوسط، االقتصادیة، ك

دیة لألبحاث والنشر والشركة بطباعة عدد كبیر من المجالت الخاصة بالشركة السعوالتابعةشركاتھاكما تقوم الشركة عبر 
ووزارة،، باإلضافة إلى القطاع الحكومي، مثل وزارة التربیة والتعلیمكثرالسعودیة للنشر المتخصص، وناشرین آخرین

ھا؛ لما تمتاز بھ من تقدیمكبر دور الطباعة في الشرق األوسطوتعتبر الشركة واحدة من أ. الشؤون االسالمیة، ووزارة الداخلیة
یة المتكاملة، وطاقتھا اإلنتاجیة ومن خالل مجموعة شركاتھا التابعة المتمیزة وھم شركة المدینة اسع من الخدمات الطباعلطیف و

شركة المستقبل لالستثمار ، وشركة التغلیف المرن ونشرالمنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع ھال ، وشركة طیبة للطباعة وال
مصنع االمارات الوطنى للصناعات البالستیكیة وشركاتھا التابعة المسجلة فى دولة وھذا باالضافة الى شركة الصناعي،

والمنتشرة شركاتھا ومصانعھا فى كل من دبى وابوظبى ٢٠١٢عاماالمارات العربیة المتحدة والتى تم االستحواذ علیھا خالل
أفضل وأحدث المكائن، وأعلى درجات ضبط الجودة وتستند الشركة إلى الخبرات المتراكمة لمنسوبیھا، مع .والشارقة والریاض 

المعاییر العالمیة فقد حرصت الشركة على المحافظة بلتزام الشركة إوتأكیدا على . لدیھا، مما عزز مكانتھا مع قاعدة عمالء قویة
ISO)على شھادة اآلیزو  ٩٠٠١:٢٠٠٠).

شركة المدینة المنورة للطباعة والنشر 

في ٤٠٣٠٠٠٤٣٦٩بتحویل فرعھا المقیَّد بالسجل التجاري رقم ٢٠١٢للطباعة والتغلیف خالل عام قامت الشركة السعودیة 
إلى شركة ذات ) فرع الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف–المدینة المنورة للطباعة والنشر (حي األستاذ باسم –مدینة جدة 

%. ٥ذلك بدخول شركة مطابع ھال كشریك جدید معھا بنسبة من رأس المال و% ٩٥مسؤولیة محدودة وبنفس االسم، تمتلك فیھا 
.فروعھا الثالثة األخرى إلى الشركة الجدیدةكذلك بتحویلوقامت 

في مدینة جدة إلى مركز المنورة الموجودةم نقل معظم األنشطة الطباعیة التابعة لشركة المدینة ٢٠١٠ھذا وقد تم خالل عام 
ألف متر تقریباً من االرض التي تملكھا الشركة بحیث تكون شركة متكاملة ١٢٥على مساحة الطباعة الرئیسي في شمال أبحر 
تسعى الشركة على تجنب اإلزدواجیة باألعمال واآلالت عن طریق عمل اتفاقیات بین و.لشركات الطباعة ومستودعاتھا

قة عند الحاجة بسعر تشغیلي موحد والذي من شأنھ الشركات التابعة لھا بحیث تستطیع كل شركة القیام بتنفیذ أعمال الشركة الشقی
.أن یزید من قدرة الشركة التنافسیة
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:شركة مطابع ھال

ریة في م، وتعتبر الشركة من أكبر مراكز الطباعة التجا١٩٨٤في مدینة الریاض، وتأسست في عام ھالشركة مطابع تقع 
لیھ تكنولوجیا الطباعة من أجل تقدیم أعلى درجات إا توصلت ، وھي سباقة دوماً لتوظیف آخر مالمملكة العربیة السعودیة

عن غیرھا بشمولیة خدماتھا؛ حیث تتم المراحل الطباعیة كافة في مكان واحد وتحت إشراف شركة مطابع ھالالجودة، وتتمیز 
السریع، لترقى بھذه لتضع نفسھا منذ البدایة على طریق التطور شركة مطابع ھال میزین، وقد تأسست تنخبة من الفنیین الم

لى أعلى المستویات العالمیة، ولتقدم لعمالئھا الذین وضعوا ثقتھم بھا من البدایة أرقى فنون الطباعة، وبذل كل جھد إالصناعة 
.وسعي في إرساء أسس الطباعة بمبادئھا الصحیحة والمعمول بھا في أضخم دور الطباعة العالمیة

، لتصبح الذراع المتین لألعمال التجاریة م٢٠٠٦السعودیة للطباعة والتغلیف في عام إلى الشركة شركة مطابع ھال وانضمت 
؛یة والمصداقیة والمواكبة التقنیةبتكار وتحقیق الجودة الفنیة العالفي الشركة، ولتبدأ مرحلة جدیدة من التطور؛ شعارھا اإل

زیادة سعة طاقتھا اإلنتاجیة على مستوى أعمال ما قبل م ب٢٠٠٨واستمراراً لتطویر صناعة الطباعة؛ قامت الشركة في العام 
وھدفت ھذه االستثمارات لزیادة الحصة السوقیة والمحافظة على تمیز المنتج . الطباعة وأعمال ما بعد الطباعةالطباعة وأعمال

ة على المحافظة د حرصت الشركعلى التزام الشركة بالتماشي مع المعاییر العالمیة فقوتأكیداً . النھائي واستمرار إرضاء عمالئھا
ISO)على شھادة اآلیزو ٩٠٠١:٢٠٠٠) .

جاءت جمیع تلك االستثمارات لتؤكد حرص الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف على الرقي بصناعة الطباعة في المملكة العربیة 
.السعودیة وتقدیم أفضل خدمات الطباعة لعمالئھا

:شركة التغلیف المرن

، تقدم فردیةكمؤسسة م١٩٨٨في مدینة جدة في العام ت التجاریة واألغلفة البالستیكیةشركة مصنع العون للملصقابإسمبدأت
حیث تقوم خدمة ذات مستوى عال وأداء متمیز ومتخصص في مجال الطباعة على البالستیك المرن والملصقات التجاریة

المطبوعة واألغلفة البالستیكیة المغلفة باأللمنیوم واألغلفة المطبوعة من شركة بإنتاج الملصقات التجاریة والعبوات الكرتونیة ال
واسعة جداً من كبار العمالء ورقائق األلمنیوم ولفات البولي إیثلین والبولي بروبلین والبولي ساتیرین للتغلیف ولدیھا شبكة كبیرة 

.خاصةً في مجال األغذیة واأللبان والعصائر والمشروبات الخفیفة

شركة استطاعت الشركة أن تحصل على شھادة التمراراً للنجاحات المتواصلة وتأكیداً على الجودة التي تتمیز بھا منتجات واس
ISO(المواصفات العالمیة اآلیزو  وكمرحلة من مراحل تطور الشركة وتلبیةً الحتیاجات (BRC)وشھادة ) ٩٠٠١:٢٠٠٠

، قامت الشركة المكائني التي تتم في ھذا المجال، وكخطوة من خطوات تحدیث العمالء المتزایدة ومواكبة لمراحل التقدم التقن
على أداء إیجابیاً الت ومعدات حدیثة تعمل بكفاءة عالیة وسرعة فائقة، مما انعكس آم بإستیراد٢٠٠٥بتعزیز قدراتھا في العام 

.الشركة وتحسین معدالت النمو لدیھا

ة الشركة السعودیة للطباعشركة محدودة المسؤولیة لمنظومة م بعد تحولھا إلى٢٠٠٨العامالمرن خاللشركة التغلیف انضمت 
التي بدورھا تتطلع إلى إحداث مزید شركة السعودیة للطباعة والتغلیفالتم االستحواذ علیھا بالكامل من وذلك بعد أن والتغلیف

.خل لدیھامن التقدم والرقي في جمیع األعمال التي تؤدیھا، وتنویع مصادر الد

بارتباطھ بالمستھلك؛ حیث تؤثر زیادة الشركةبقاعدة عمالء ذات متانة كبیرة، ویتمیز نشاط شركة التغلیف المرن وتتمتع 
؛ مما یعطي بعداً آخر للشركة الشركةاالستھالك للمواد االستھالكیة من منتجات غذائیة وغیرھا إیجابیاً في النمو في أعمال 

بالسلوكیات االستھالكیة لألفراد، وذلك - شركة التغلیف المرن خالل من- غلیف من جھة ارتباط نشاطھا السعودیة للطباعة والت
.من خالل المدینة المنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع ھالعةالطبافي مجال نشاطھا مع جنباً إلى جنب 

:شركة طیبة للطباعة والنشر

والبدء في التشغیل الفعلي خاللنتھاء من األعمال اإلنشائیة لھا تم اإل، لطباعة والتغلیفإحدى الشركات التابعة للشركة السعودیة ل
وقد ظھرت فكرة تأسیس الشركة في إطار سعي الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف للتوسع . في المدینة المنورةم٢٠٠٩العام 

التوسع اإلقلیمي مستقبالً ویأتي مشروع إنشاء مطابع شركة الجغرافي لتغطیة كافة المناطق في المملكة، وذلك انطالقاً باتجاه
كمنطقة روحیة واقتصادیة المنورة طیبة للطباعة والنشر في منطقة المدینة المنورة كنقطة بدایة وذلك لما تمثلھ منطقة المدینة 

.على حد سواء
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:شركة المستقبل لالستثمار الصناعى 

وتمتلك ھذه الشركة ما . بتأسیس شركة المستقبل لالستثمار الصناعي٢٠١٢خالل عام یفللطباعة والتغلالشركة السعودیةقامت 
)٢٠١٢الشركة التي تم االستحواذ علیھا خالل العام (٪ من شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة٩٩نسبتھ 

-من اسھم شركة عبر المستقبل % ١٩.٥ستحوذت على كما ا.٪١وتمتلك شركة التغلیف المرن المحدودة النسبة المتبقیة والبالغة 
وبذلك تصبح في الریاض، إحدى الشركات التابع لشركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة–شركة مساھمة مقفلة 

خالل من أسھم شركة عبر المستقبل بطریقة مباشرة وغیر مباشرة من % ٧٠.٥شركة المستقبل لالستثمار الصناعي مالكھ ل 
وقد قامت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف بانشاء ھذه ،%)٥١مصنع االمارات الوطنى للصناعات البالستیكیة الذي یملك (

الشركة لتكون بمثابة الشركة االم لجمیع شركات التغلیف التابعة للشركة بما فیھ شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات 
.البالستیكیة

:)مصنع اإلمارات(م مذالبالستیكیةللصناعات الوطنيارات ع االمشركة مصن

باالستحواذ على شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات ٢٠١٢خالل العام لشركة السعودیة للطباعة والتغلیفقامت ا
دولة االمارات إمارة الشارقة بم في١٩٩٥التي تأسست عام ، محدودة، شركة ذات مسؤولیة ")مصنع االمارات"(البالستیكیة 

تعمل ). شركة المستقبل لالستثمار الصناعي وشركة التغلیف المرن(التابعتین لھا من خالل الشركتینوذلكالمتحدة العربیة 
شركات تابعة مصانع متطورة وولدیھا عدةمعظم انواع البالستیك ومواد التغلیفشركة مصنع االمارات في تصنیع وتوزیع

تعّد شركة .العربیة السعودیةالمملكة- وشركة في الریاض المتحدةالعربیة االمارات- والشارقة ودبيأبو ظبيمنتشرة في 
حدى كبریات مجموعات صناعة البالستیك ومواد التغلیف المتكاملة في ني للصناعات البالستیكیة ذ م م إمصنع اإلمارات الوط

ائھا أحدث تقنیات صناعة البالستیك ومواد التغلیف المدعومة بالخبرة ، حیث تتمیز بطاقتھا اإلنتاجیة العالیة، واقتنالخلیج العربي
كما تتمیز الشركة بأنھا تصنّع كامل نطاق المنتجات البالستیكیة ومواد التغلیف مما یضعھا . عاماً ١٤العریقة الممتدة ألكثر من 

:لي تفاصیل الشركات التابعة لھافیما یو.في مقدمة منافسیھا في مجال صناعة البالستیك ومواد التغلیف المتعددة

نسبة الملكیةبلد التأسیساسم الشركة

%١٠٠اإلماراتم.م.شركة المدینة للتغلیف ذ١

%١٠٠اإلماراتم.م.مصنع المستقبل للتغلیف ذ٢

%٥١السعودیةمقفلةللبالستیك ــــ مساھمةشركة عبر المستقبل ٣

%١٠٠اإلماراتم.م.یف الشفاف ذشركة اإلتحاد العالمیة للتغل٤

%١٠٠اإلماراتم.م.شركة یونایتد سیكیورتي ذ٥

%١٠٠اإلماراتم.م.شركة یونایتد تكنوجرافیكس للتغلیف ذ٦

%١٠٠اإلماراتم.م.شركة فیوتشر بالست للصناعات ذ٧
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دبى - االمارات

الشارقة - االمارات

الریاض - السعودیة

فرع الریاض

فرع الدمام

شركة مصنع االمارات الوطنى 
للصناعات البالستیكیة

االمارات

ابو ظبى - االمارات

شركة مطابع ھال
الریاض

شركة المدینة المنورة للطباعة 
والنشر

ابحر الشمالیة - جدة

الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف

فرع الفصیلیة - جدة

شركة المستقبل لالستثمار 
الصناعى
الریاض

شركة التغلیف المرن
جدة

شركة طیبة للطباعة والنشر
المدینة المنورة

:والخطط المستقبلیةاالستراتیجیةاألھداف 

؛ وذلك من خالل خطط مستقبلیة لذلكبشكل واضح، ووضع اآللیات المناسبةاالستراتیجیةماً لرسم األھداف تسعى الشركة دو
النمو لدى الشركة بما یعزز ثقة المساھمین بمكانة الشركة وقوتھا كشركة رائدة في مجال الطباعة استراتیجیاتھادفة إلى تحقیق 

٢٠١٢صنع االمارات خالل العام وعلى شركة م٢٠٠٨خالل العام یف المرن ف، ولعل استحواذ الشركة على شركة التغلوالتغلی
.وصناعة البالستیكللشركة في تعزیز قدراتھا في مجال التغلیف االستراتیجیةأھم الخطوات من

فھا وبما یخدم تحقیق أھداالجدوى؛ وذلك من خالل دراسة استراتیجیةعن فرص استثماریة وتوسعات تبحث الشركة باستمرار
.من تحقیق عوائد ربحیة جیدة، واالستمرار في تنویع مصادر الدخلاالستراتیجیة

) شركة مطابع ھال، شركة طیبة للطباعة والنشر(ات التابعة لھا م بتحویل ملكیتھا في الشرك٢٠٠٨قامت الشركة خالل العام 
كما قامت خالل العام .ل مباشر وغیر مباشرمن قبل الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف بشك% ١٠٠لتصبح مملوكة بنسبة 

التغلیف والتي تم من خاللھا االستحواذ على االم لقطاعبتأسیس شركة المستقبل لالستثمار الصناعي لتكون الشركة ٢٠١٢
لى أن وإستمراراً لتوجھ الشركة في تحقیق خططھا وأھدافھا المستقبلیة فإنھا تھدف إ.٢٠١٢شركة مصنع االمارات خالل العام 

تكون شركة قابضة تمارس جمیع أنشطتھا من خالل شركات تابعة لھا ومملوكة بالكامل للشركة السعودیة للطباعة والتغلیف 
:وذلك بھدف 

.زیادة القدرة التنافسیة.١
.المزید من التخصص.٢
.لمصادر المتاحةمن ااالستفادة بشكل أمثل .٣
.توضیح جدوى كل نشاط بشكل مفصل.٤

:ن الشركات التابعة للشركة السعودیة للطباعة والتغلیفوفیما یلي بیا

ث



٦

:م٣١٢٠أھم اإلنجازات لعام األحداث الجوھریة و

على استیعابھا م الكثیر من التحدیات التي عملت الشركة جاھدةً ٢٠١٣العام ھم اإلنجازات خاللأتشمل األحداث الجوھریة و
:ت في أعمال الشركة وشركاتھا التابعة، نعرضھا علیكم في تقریرنا ھذا على النحو التاليوحققت بعض اإلنجازا

انجاز المرحلة الثانیة من أعمال توسعة المركز الرئیسي لشركة المدینة المنورة للطباعة والنشر: أوالً 

الخاصة بالمطبوعات التجاریة والكتب ) ولالر(من التوسعة وتشمل مستودعات مركزیة ومباني لمطابع الویب االنتھاء الكامل تم 
وجارى تم شراء بعض ماكینات  الطباعة قد و. تقریباً متر مربع) ١٦,٠٠٠(إجمالیة قدرھابمساحةوسكن العمالالمدرسیة

ق لبیة طلبات العمالء في جده والمناطلتاالنتاجیة یادة الطاقة وزشغیلھام ومن ثم ت٢٠١٤لتكون جاھزة خالل عام تركیبھا
.االخرى

:)مصنع اإلمارات(لشركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة توسعة الطاقة االنتاجیة: ثانیاً 

:قام مصنع االمارات باضافة خطوط االنتاج التالیة 

 شركة فیوتشر بالست للصناعاتخط طباعة في.

 تشركة فیوتشر بالست للصناعافي قواریر بالستیكیةخط.

مصنع المستقبل للتغلیفعة جدیدة في خطوط طبا.

مصنع المستقبل للتغلیفخطوط اكواب ورقیة واغطیة وتغلیف في.

تغلیف خطPVC Cling Film شركة االتحاد العالمیة للتغلیف الشفاففي.

.م٢٠١٢م م، االّ ان الشركة استطاعت تحقیق نمو قیاسي عن عا٢٠١٣ر وصول ھذه الماكینات خالل عام وعلى الرغم من تأخ

.م٢٠١٤الى ان ھذه الماكینات سوف تساھم بنمو اإلیرادات للعام باإلضافةھذا 

التابع لمصنع اإلماراتتوسعة مصنع ابوظبي : ثالثاً 

ھذهوقد تم استعمال . م٢٠١٢رض المتاخمة لمصنع فیوتشر بالست في ابوظبي خالل الربع الرابع من عام عة األتم شراء قط
.م٢٠١٤ومن الجدیر بالذكر انھ قد تم تعیین المقاول للبدء بعملیات التوسعة خالل العام . ل العام المنصرمالمساحة للتخزین خال

في مصنع اإلمارات"إنفور"نظام تخطیط الموارد : رابعاً 

عودیة الشركة السالمطبق فينفور وذلك امتدادا لنظام اإلمصنع اإلماراتت نفور في كافة مجاالاعتماد تطبیق نظام اإلتم 
وفي مصنع االمارات للصناعات البالستیكیة م في شركة ٢٠١٣وقد تم البدء بالعمل بھ في االول من اكتوبر . للطباعة والتغلیف

م في كل من فیوتشر بالست للصناعات وشركة االتحاد العالمیة للتغلیف الشفاف وشركة عبر المستقبل ٢٠١٤ایة عام بد
.للبالستیك

الوطني للصناعات البالستیكیة ین الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف ومصنع اإلماراتبالتكاملخطة : خامساً 

.عة والتغلیف وشركة مصنع االماراتبین الشركة السعودیة للطباالتكاملتم استقطاب مستشار خارجي الستكمال خطط 



٧

م٢٠١٣النتائج المالیة لعام : سادساً 
:ت الرئیسیةفیما یلي عرض ألداء الشركة في المجاال

م  وذلك ٢٠١٢ملیون لایر سعودي لعام ٧٦٥.٩م مقابل ٢٠١٣ملیون لایر سعودي لعام ١,١٤١.٨بلغت اإلیرادات•
.%٤٩ه  بارتفاع  قدر

ذلك إرتفاعاً قدره   م ویمثل٢٠١٢ملیون لایر لعام ١٥٠.٨م مقابل ٢٠١٣لعام ملیون لایر٢٣٤.٨بلغ إجمالي الربح •
٥٦.%

ویمثل ذلك م،٢٠١٢ملیون لایر سعودي لعام ٦٧.٢م مقابل ٢٠١٣ملیون لایر سعودي لعام ٩٦.٥لتشغیلي بلغ الربح ا•
%.٤٤قدره ارتفاعاً 

م، ویمثل ذلك ٢٠١٢لعام سعوديملیون لایر١٢٤.٦م مقابل ٢٠١٣ملیون لایر سعودي لعام ٥١.٩بلغ صافي الربح •
.%٥٨قدره انخفاضا

.م ٢٠١٢لایر لعام ٢.٠٨م مقابل ٢٠١٣لایر لعام ٠.٨٧بلغت ربحیة السھم •

یعود السبب الرئیس النخفاض صافي الربح إلى انخفاض إیرادات قطاع الطباعة، وارتفاع بعض التكالیف، وارتفاع •
المصاریف اإلداریة والبیعیة، باإلضافة إلى ارتفاع النفقات المالیة نتیجة مصاریف تمویل اإلستحواذ على مصنع 

ات، باإلضافة الى وجود أرباح رأسمالیة ناجمة عن بیع جزء من ارض الشركة في منطقة ذھبان بجدة بلغت اإلمار
على الرغم من اإلرتفاع في قطاع .٢٠١٢ملیون لایر سعودي مدرجة ضمن المكاسب األخرى خالل العام ٧٧حوالي 

الحالیة مقابل إدراج نتائج الربع الثالث م٢٠١٣سنة التغلیف نتیجة ارتفاع المبیعات وإدراج نتائج مصنع اإلمارات ل
.٢٠١٢یولیو ١االستحواذ على مصنع اإلمارات تم اعتباراً من لكونوالرابع فقط من العام السابق نظراً 



٨

:الموحدةقائمة الدخل

:ویوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات الخمس الماضیة

٢٠٠٩ )المعدل(٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ البیــــــــــــــان

٣٥٧,٣١٨ ٤٠٢,٣٩٧ ٤٠٠,٩٧٨ ٧٦٥.٨٩٥ ١,١٤١,٧٦٦ المبیعات

-٢٨٩,٢٨٥ -٣٢٧,٤٣٧ -٣٢٥,٣٦٥ -٦١٥,١٢١ -٩٠٦,٩٣٣ كلفة المبیعات

٦٨,٠٣٣ ٧٤,٩٦٠ ٧٥,٦١٣ ١٥٠,٧٧٤ ٢٣٤,٨٣٣ إجمالي الربح

-٢٠,٨٨٧ - - - - ي اسعارالمخزون االنخفاض ف

-١٢,٦٧٥ -١٢,٠٨٥ -٩,٩٨٠ -٢٩,٧٦١ -٥١,٦٣٠ مصاریف بیعیة وتسویقیة

-٢٨,٧٥٧ -٣٠,٦٧٥ -٢٦,٦٩٤ -٥٣,٧٩٣ -٨٦,٦٩٣ مصاریف عمومیة وإداریة

٥,٧١٤ ٣٢,٢٠٠ ٣٨,٩٣٩ ٦٧,٢٢٠ ٩٦,٥١٠ الربح من العملیات

٨٤,٣٣٢ - - - - مكاسب من عملیات بیع وإعادة استئجار

٧٢ ١٢,٠٧٥ ٥,٩٦٤ ٨٣,٤٦٢ ٦,٥٠٢ أخرى، صافي) مصاریف(إیرادات 

-١٠,٢٥٠ - - - -
مصاریف اعادة الھیكلة

-١٠,٥٣٧ -٥,٥٣٤ -٥,٢٧٠ ٢٠,٩٦٤- ٤٦,١٩٧-
مصاریف مالیة

٦٩,٣٣١ ٣٨,٧٤١ ٣٩,٦٣٣ ١٢٩,٧١٨ ٥٦,٨١٥ الربح قبل فریضة الزكاة وحقوق االقلیة

٢٩١ -٣,٥٤٠ -٣,٦٣٢ -٤,٣٧٠ -٤,٣٢٠ فریضة الزكاة

٦٥,٠٤٠ ٣٥,٢٠١ ٣٦,٠٠١ ١٢٥,٣٤٨ ٥٢,٤٩٥ صافي الربح قبل حقوق االقلیة

- - - - ٧٩٣ -٥٩٢ حقوق األقلیة في صافي ربح شركة تابعة

٦٥,٠٤٠ ٣٥,٢٠١ ٣٦,٠٠١ ١٢٤,٥٥٥ ٥١,٩٠٣ صافي ربح السنة

:ربحیة السھم

٠,٠٩ ٠,٥٤ ٠,٦٥ ١,١٢ ١,٦١ الرئیسیةربحیة السھم من العملیات

١,٠٨ ٠,٥٩ ٠,٦٠ ٢,٠٨ ٠,٨٧ يربحیة السھم من الربح الصاف

)دیةالسعوآالف الریاالت(



٩

:الموحدةقائمة المركز المالي

:                            یوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة للسنوات الخمس األخیرة

:المعلومات القطاعیة

:تكون الشركة من قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة

:لتشمل ما یليعلى الورق بكافة أنواعھ والكرتون وتشمل أعمال الطباعة : الطباعة•

oطباعة الصحف الیومیة واألسبوعیة.
oطباعة المجالت.
oطباعة الكتب والكتب المدرسیة.
oالطباعة التجاریة المتنوعة.
o طباعة ورق الكرتون والتعبئة.

ومواد شمل  الطباعة على البالستیك والملصقات التجاریة باالضافة الى صناعة المنتجات البالستیكیةوی: التغلیف•
. و صناعة األكواب الورقیة والبالستیكیةفالتغلی

. وتتضمن المركز الرئیسي، نشاطات اإلدارة العامة، واألنشطة االستثماریة، وغیرھا: أخرى•

٢٠٠٩ )المعدل(٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ البیــــــــــــــان

٣٤٠,١٢٩ ٣١٤,٣٩٦ ٤٠٢,٧٦٤ ٩٣١,٤٦٧ ٨٢٤,١٤٦ الموجودات المتداولة

٦٨٠,٥٤٦ ٦٥٥,٤٠٨ ٦٥٣,١١٢ ١,٤٢٥,٩٤٧ ١,٤٦٨,٤٣٩ الموجودات غیر المتداولة

١,٠٢٠,٦٧٥ ٩٦٩,٨٠٤ ١,٠٥٥,٨٧٦ ٢,٣٥٧,٤١٤ ٢,٢٩٢,٥٨٥ وداتمجموع الموج

٢٢١,٦٥٨ ٢٠٢,٦٨٠ ٢٨٣,٤٧٩ ٦٨١,١٥٢ ٦٩٥,٦٤٢ المطلوبات المتداولة

٣٣,٩٠٢ ١٧,٣٦٦ ١٧,٧٣٨ ٨١٠,٥٤٢ ٧١٩,٦٠١ المطلوبات غیر المتداولة

٢٥٥,٥٦٠ ٢٢٠,٠٤٦ ٣٠١,٢١٧ ١,٤٩١,٦٩٤ ١,٤١٥,٢٤٣ مجموع المطلوبات

٧٦٥,١١٥ ٧٤٩,٧٥٨ ٧٥٤,٦٥٩ ٨٤٧,٥٨٦ ٨٦٦,٢١٩ حقوق المساھمین

- - - ١٨,١٣٤ ١١,١٢٣ حقوق األقلیة

١,٠٢٠,٦٧٥ ٩٦٩,٨٠٤ ١,٠٥٥,٨٧٦ ٢,٣٥٧,٤١٤ ٢,٢٩٢,٥٨٥ مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

)السعودیةآالف الریاالت(



١٠

اتلقطاعم٢٠١٢وم ٢٠١٣دیسمبر ٣١لسنتین المنتھیتین في اعمال كما في الموجودات والمطلوبات ونتائج األوتتكون
:مما یليالتشغیل المذكورة اعاله

)آالف الریاالت السعودیة(٢٠١٣

المجموعأخرى وأنشطة استثماریةقطاع التغلیفقطاع الطباعةانـــــــــالبی

١,١٤١,٧٦٦-٢١٧,٨٩٨٩٢٣,٨٦٨المبیعات

٥١,٩٠٣(١٢,٢٤٤)٤,٢١٨٥٩,٩٢٩صافي الربح

(٤٦,١٩٧)(١٧٦)(٣٨,٩٨٤)(٧,٠٣٧)نفقات مالیة

(٦٤,٨١٨)(٢٧٣)(٣٨,٨٦٠)(٢٥,٦٨٥)االستھالكات

الممتلكات واآلالت 
٤٥٣,٧٤٦٦٠٣,١٣١٥,٠٠٤١,٠٦١,٨٨١والمعدات، بالصافي

٧٢٢,٥٢٢١,١٥٢,١١٧٤١٧,٩٤٦٢,٢٩٢,٥٨٥مجموع الموجودات

)آالف الریاالت السعودیة(٢٠١٢

المجموعأخرى وأنشطة استثماریةقطاع التغلیفقطاع الطباعةانـــــــــالبی

٧٦٥,٨٩٥- ٢٨٣,٠١٩٤٨٢,٨٧٦المبیعات

٢٢,١٥٧٤٣,٣٧٧٥٩,٠٢١١٢٤,٥٥٥صافي الربح

(٢٠,٩٦٤)-(١٢,٩٥٠)(٨,٠١٣)نفقات مالیة

(٤٥,٣٧٧)(١٣٢)(٢٠,٦١٤)(٢٤,٦٣١)االستھالكات

الممتلكات واآلالت 
٣٩٧,٢٣١٥٦٣,٥٩٤٥٢,٣٠٠١,٠١٣,١٢٥والمعدات، بالصافي

,٧٠٥,٢٠٩١اتمجموع الموجود ٠١٣,٥٢١٦٣٨,٦٨٤٢,٣٥٧,٤١٤



١١

:م٢٠١٣عام طاعات واالنشطة الرئیسیة للشركة في المبیعات الموحدة لرسم بیاني یوضح إسھامات الق

المجمـــوع دولة اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٣

٧٦٥,٨٩٥ ١,١٤١,٧٦٦ ٣٥٦,٠٧٨ ٨٠٧,٦٧٦ ٤٠٩,٨١٧ ٢٣٤,٠٩٠ المبیعات

١٢٤,٥٥٥ ٥١,٩٠٣ ٣٠,١٢١ ٦٦,٥٢٩ ٩٤,٤٣٤ )١٤,٦٢٦( الربح)/ الخسارة(صافي 

)٢٠,٩٦٤( )٤٦,١٩٧( )١١,٧٢٣( )١٩,٩٥٧( )٩,٢٤١( )٢٦,٢٤٠( نفقات مالیة

)٤٥,٣٧٧( )٦٤,٨١٨( )١٦,٠٦٦( )٣٤,٠٨٥( )٢٩,٣١١( )٣٠,٧٣٣( االستھالكات

١,٠١٣,١٢٥ ١,٠٦١,٨٨١ ٤٨٧,٧٠٩ ٥٢٦,٣٨٣ ٥٢٥,٤١٦ ٥٣٥,٤٩٨ الممتلكات واآلالت 
والمعدات، بالصافي

٢,٣٥٧,٤١٤ ٢,٢٩٢,٥٨٥ ٨٦٨,٢٢٩ ٩٩٦,٦٨٢ ١,٤٨٩,١٨٥ ١,٢٩٥,٩٠٣ مجموع الموجودات



١٢

واإلمارات لتسویقیة واألسواق الرئیسة للشركة في المملكة العربیة السعودیةكما تنحصر الموجودات التشغیلیة واألنشطة ا
:على النحو التاليواإلمارات العربیة المتحدةفي المملكةشركاتنا التابعة ، حیث تمتد العربیة المتحدة

الموقعالشركة

، الریاض، الدمامجدةالمدینة المنورة للطباعة والنشرشركة 

الریاضشركة مطابع ھال

المدینة المنورةشركة طیبة للطباعة والنشر

جدةشركة التغلیف المرن

الریاضار الصناعية المستقبل لالستثمشرك

ابوظبى، دبى ،الشارقة ،الریاضللصناعات البالستیكیةشركة مصنع االمارات الوطني

:رافیةیبین الجدول التالي المعلومات القطاعیة للشركة حسب المناطق الجغ

الشرق األوسطةالسعودی
وشمال افریقیا

افریقیا باستثناء
المجموعامریكااوروباآسیاشمال أفریقیا

٢٠١٣

٤٦٩,٣٧٤٥٦٩,١٠٤٨١,٦٤٥١٦,٤٢٤٥,٢١٩٠.٠١,١٤١,٧٦٦اجمالي المبیعات

٨٨,٦٨٦١٢٣,٦٣٨١٧,٧٩٣٣,٥٧٩١,١٣٧٠.٠٢٣٤,٨٣٣اجمالي الربح

٢٠١٢

٤٧٤,٢٨١٢٤٨,٦٨٧٢٧,٨٩٧٨,٥٧٩٦,٤١٣٣٨٧٦٥,٨٩٥اجمالي المبیعات

٨٨,١٤٢٥٣٥٩٥٥,٨٧٣١,٨٠٦١,٣٥٠٨١٥٠,٧٧٤اجمالي الربح

)السعودیةآالف الریاالت(



١٣

:م٢٠١٣المبیعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربیة السعودیة وفى المناطق الجغرافیة االخرى من العالم لعام تحلیل 

:م٢٠١٣تحلیل اجمالي الربح الموحد المتحقق داخل المملكة العربیة السعودیة وفى المناطق الجغرافیة االخرى من العالم لعام 



١٤

:م٢٠١٣دیسمبر ٣١األصول الثابتة كما فى 

:رىوأخوالمدفوعات النظامیةالزكاة

حیث یقوم المستشار الزكوي ؛تخضع الشركة والشركات التابعة لھا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیة
على ذلك، كما یقوم بتقدیم اإلقرار الزكوي بمراجعة احتساب الوعاء الزكوي، وبالتالي تجنیب مخصص فریضة الزكاة بناءً 

وعلیھ تقوم الشركة بتسدید الزكاة المفروضة وفقاً لإلقرار الزكوي ،ساراتھم وتسویة المعلقاتلمصلحة الزكاة والرد على استف
. قات بعد تسویة المعلقات النھائیةوتسدید الفرو

:م٢٠١٢و م٢٠١٣خالل عامي وفیما یلي جدول یبین المدفوعات النظامیة التي دفعت 

٢٠١٣٢٠١٢البیان
٤,٦٤٤٣,٦٥٠الرسوم الجمركیة
٤,٨٣٧٤,٦١٧الزكاة المدفوعة

٢,٢١٦١,٦٧٠التأمینات اإلجتماعیة
٢,٩٠٤١,٤٥٧تأشیرات وجوازات

- ٢١٩*غرامات

١,٤٦٤٧٥**أخرى
١٦,٢٨٤١١,٤٦٩االجمالى

١٦,٢٩٥.٩١١,٤٦٩مالي المدفوعات إلى الجھات الحكومیة
ن الكریم لطباعتھا القرآ) الشركات التابعةاحدي(على شركة مطابع ھال رة االعالمألف لایر تمثل غرامة فرضتھا وزا٢٠٠*

الشركة السعودیة للطباعة ألف لایر فرضتھا المدیریة العامة للدفاع المدني على مطبعة ١٩باالضافة الى ،تصریحبدون
المالحظات على االطفاء والتخزین وبعضسبب عدم وجود تصریح الدفاع المدنيوالتغلیف بحى ابحر الشمالیة فى جدة ب

.ومخارج الطوارئ واالنارة

تشمل المدفوعات النظامیة األخرى أعاله رسوم وزارة اإلعالم والغرف التجاریة ووزراة التجارة والصناعة، وال توجد أیة ** 
مدفوعات نظامیة أخرى جوھري

)السعودیةآالف الریاالت(



١٥

:الشركات التابعةلكیة م

:عة بما یليبالتالشركاتلشركة في الفعلیة لاملكیة التتلخص 

النشاط الرئیسيالملكیةالشركة

شركة المدینة المنورة للطباعة 
والنشر

الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف                       % ٩٥
شركة مطابع ھال% ٥

في طباعة ونشر وتجارة الجملة والتجزئة
.المطبوعات والورق وغیرھا

شركة مطابع ھال
تجارة الجملة والتجزئة في المطبوعات الورقیة السعودیة للطباعة والتغلیفالشركة٩٥%

.وملحقاتھا شركة طیبة للطباعة والنشر%٥

طباعة ونشر وتجارة الجملة والتجزئة في الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف%٥٠شركة طیبة للطباعة والنشر
.المطبوعات والورق % شركة مطابع ھال٥٠

%شركة التغلیف المرن  طباعة الملصقات التجاریة والعبوات الكرتونیة السعودیة للطباعة والتغلیفالشركة٩٥
.واألغلفة البالستیكیة % شركة مطابع ھال٥

شركة المستقبل لالستثمار 
الصناعي

الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف   % ٩٥
ابع ھالشركة مط% ٥

اعة والتغلیف واقامة المصانع والمراكز الطب
الصناعیة واقامة وادارة وصیانة مشاریع الطباعة 

.والتغلیف وغیرھا

شركة مصنع االمارات الوطني 
للصناعات البالستیكیة

شركة المستقبل لإلستثمار الصناعي                     % ٩٩
شركة التغلیف المرن% ١

رة األكیاس واألنابیب واأللواح صناعة وتجا
والبطاقات البالستیكیة ومواد التغلیف والبالستیك 

.المتعلقة بھا

:بما یليباإلضافة الى رأس مال  كل شركة اشرة وغیر المباشرة عة المببالشركات التاالشركة في وتتلخص ملكیة 

بلد التأسیسالشركة
والنشاط الرئیسي

شره نسبة الملكیة المبا
وغیر المباشرة

رأس المال
بالریال السعودي

١,٠٠٠,٠٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةالنشروشركة المدینة المنورة للطباعة 

١,٠٠٠,٠٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة مطابع ھال

١,٠٠٠,٠٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة طیبة للطباعة والنشر

٢٨,٥٠٠,٠٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةالمرنشركة التغلیف

١٠٠,٠٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة المستقبل لالستثمار الصناعي

٣٠,٥٩٢,٥٠٠%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستیكیة



١٦

:ةلموارد البشریا

رتقاء بمستوى أداء جمیع العاملین واإلداریین في الشركة، حیث عملت على استقطاب موظفین من تعي إدارة الشركة أھمیة اال
ذوي الكفاءات والخبرات المھنیة والعلمیة العالیة، كما نظّمت العدید من الدورات التدریبیة الداخلیة والخارجیة، ووضعت الخطط 

وقد قامت الشركة خالل األعوام الماضیة بالتعاون المثمر مع صندوق . ریةالتدریبیة لتطویر العاملین ورفع كفاءاتھم الفنیة واإلدا
تنمیة الموارد البشریة لتدریب وتأھیل الشباب السعودیین للعمل في قطاعي الطباعة والتغلیف، حیث یتم توظیفھم للعمل في 

تم توظیف عدد من المتدربین الذین اتموا الشركات التابعة للشركة السعودیة للطباعة والتغلیف بعد إتمامھم فترة التدریب، وقد
وسوف تواصل الشركة تطویر . ٢٠١٣مدة التدریب في الشركات التابعة للشركة السعودیة للطباعة والتغلیف خالل العام 

اني سیاساتھا التدریبیة والتنمویة للحفاظ على اصحاب الخبرة والكفاءة من عمالھا وموظفیھا وتنمیة قدراتھم، وتأھیل الصف الث
.توفیق هللا سبحانھ وتعالىعد تحمل المسؤولیة مستقبالً، بعلىینقادروامن ابناء الشركة لیصبح

:المسؤولیة االجتماعیة

إیماناً بدور الشركة تجاه المجتمع، فقد قامت الشركة باتخاذ موقف إیجابي وفعال نحو دعم الجھود اإلنسانیة والخیریة في المجتمع 
م بدعم عدد من الجھات الخیریة من خالل أعمال الطباعة، ٢٠١٣السیاق، ساھمت الشركة خالل العام وفي ھذا . السعودي

.المؤتمرات والمعارض التي تھم كافة أطیاف المجتمعباإلضافة إلى المشاركات والرعایات للعدید من

:حسیاسة توزیع األربا

المساھمین ویقوم المجلس كل سنة وفق الوضع المالي للشركة مجلس إدارة الشركة أفضل الممارسات لتعظیم مصالحیتبنى
وعوامل أخرى بتحدید المبلغ المناسب لتوزیعھ على االقتصادیةومتطلبات رأس المال والنقد المتوفر في الشركة والظروف 

ینص النظام األساسي و. المساھمین من صافي األرباح أو عدم التوزیع وذلك بالتوصیة إلى الجمعیة العامة للموافقة على ذلك
:توزیع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى على الوجھ اآلتيللشركة على 

نظامي، ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ احتیاطيلتكوین من األرباح الصافیة %) ١٠(یجنب .١
.نصف رأس المالاالحتیاطي المذكور

من األرباح الصافیة %) ٢٠(قتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز إیجوز للجمعیة العامة العادیة بناًء على .٢
.أغراض معینةاحتیاطي اتفاقي وتخصیصھ لغرض أو لتكوین 

.قلمن رأس المال المدفوع على األ%) ٥(یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمین تعادل .٣

یخصص بعد ما تقدم مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بشرط أال تزید عن الحد المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم .٤
.، ویوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباحھـ١٣/٠٨/١٤٠٤وتاریخ ) ٢٠٢(



١٧

: ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة

كون من تسعة أعضاء، ویوضح الجدول التالي حركة ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة الحالي أو یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة م
:م٢٠١٣ملكیة من یمثلونھ خالل العام 

نسبة 
الملكیة

عدد
األسھم

نسبة 
التغیر

صافي 
التغیر في 

عدد 

نسبة 
الملكیة

عدد
االسھم

مالحظات اإلسم
نھایة 
العام

نھایة
العام

خالل 
السنة

األسھم 
خالل 
السنة

بدایة
العام

بدایة
العام

٤٢.٠٠% ٢٥,٢٠٠,٠٠٠ - - ٤٢.٠٠% ٢٥,٢٠٠,٠٠٠ اسھم الشركة شركة المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق

- - - - - - اسھمھ )عزام بن محمد الدخیل/ یمثلھا الدكتور(

%١٠.٥٠ ٦,٣٠٠,٠٠٠ - - %١٠.٥٠ ٦,٣٠٠,٠٠٠ شركةاسھم ال الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة

- - - - - - اسھمھ )امین بن سامي غریب/ یمثلھا االستاذ(

%٧.٠٠ ٤,٢٠٠,٠٠٠ - - %٧.٠٠ ٤,٢٠٠,٠٠٠ اسھم الشركة الشركة السعودیة لألبحاث والنشر

- - - - - - اسھمھ )صالح بن حسین آل دویس/یمثلھا االستاذ(

٧.٠٠% ٤,٢٠٠,٠٠٠ - - ٧.٠٠% ٤,٢٠٠,٠٠٠ اسھم الشركة شركة المصنفات العلمیة القابضة 

- ٣٥ - - - ٣٥ اسھمھ )سلیمان بن إبراھیم الحدیثي/یمثلھا المھندس(

٣.٥٠% ٢,١٠٠,٠٠٠ - - ٣.٥٠% ٢,١٠٠,٠٠٠ اسھم الشركة شركة نمو اإلعالمیة القابضة

- - - - - - اسھمھ )اللطیف السیفبن عبدهللاعبد/ یمثلھا المھندس(

٠.٠٠٢% ١,٠٦٨ - - ٠.٠٠٢% ١,٠٦٨ اسھمھ سعد بن صالح األزوري/المھندس

٠.٠٠٢% ١,٠٠٠ - - ٠.٠٠٢% ١,٠٠٠ اسھمھ الرحمن المعمرهللا بن عبدعبد/ المھندس

٠.٠٠٢% ١,٠٠٠ - - ٠.٠٠٢% ١,٠٠٠ اسھمھ هللا الدعیلجالعزیز بن عبدعبد/ االستاذ

٠.٠٠٢% ١,٠٠٠ - - ٠.٠٠٢% ١,٠٠٠ اسھمھ محمد امین بن داود قشقري/الدكتور

عضاء مجلس االدارة ار التنفیذیین وال یوجد لھم أو ألھذا وال یوجد ملكیة ألزواج واألوالد القصر ألعضاء مجلس االدارة وكب
.أى حقوق خیار أو حقوق اكتتاب فى أسھم الشركة



١٨

:قروضالمعلومات المتعلقة بالمرابحات وال

قروض٢٠١٣٢٠١٢تاریخ  القرضالبیــــــــان
الجھة المانحةمدة القرضتم سدادھا

سامباأشھر٢٠١٢/٠٩/١٢٢٧,٠٠٠٢٧,٠٠٠٥.٣٧)١(قرض 
سامباأشھر٢٠١٢/٠٩/١٩١٣,٠٠٠١٣,٠٠٠٥.٦)٢(قرض 
سامباأشھر٢٠١٢/١٠/١٧٧,٠٠٠٧,٠٠٠٦)٣(قرض 
سامباأشھر٢٠١٢/١١/١٢٦,٠٠٠٦,٠٠٠٦)٤(قرض 
سامباأشھر٢٠١٢/١١/١٤٥,٠٠٠٥,٠٠٠٦)٥(قرض 
سامباأشھر٢٠١٢/١١/٢٤٢,٠٠٠٢,٠٠٠٦)٦(قرض 
سامباأشھر٢٠١٢/١٢/١١٣,٠٠٠٣,٠٠٠٦)٧(قرض 
سامباأشھر٢٠١٢/١٢/١٩٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٦)٨(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١٠/٠٩٧,٠٠٠٦)٩(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١١/٠٤٦,٠٠٠٦)١٠(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١١/٠٦٥,٠٠٠٦)١١(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١١/١٧٢,٠٠٠٦)١٢(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١٢/٠٤٣,٠٠٠٦)١٣(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١٢/١٢٢٠,٠٠٠٦)١٤(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١٢/١٥١٠,٠٠٠٣)١٥(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١٢/٢٢٨,٠٠٠٦)١٦(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١٢/٢٣٣,٠٠٠٦)١٧(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١٠/٠٢١٥,٠٠٠٦)١٨(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١٢/٢٢٦,٠٠٠٦)١٩(قرض 
سامباأشھر٢٠١٣/١١/٢١١٠,٠٠٠٦)٢٠(قرض 
بنك الریاضسنة٢٠١٢/١٢/١٦٧,٠٢١٣٤,٣١٩٢٧,٢٩٨١.٢٥)٢١(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٢/١١/١٧١٦,٠٠٠١٦,٠٠٠٦)٢٢(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٢/١١/٢١٢٨,٠٠٠٢٨,٠٠٠٦)٢٣(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٢/٠٩/١٦٧,٥٠٠٧,٥٠٠٦)٢٤(قرض 
یاضبنك الرأشھر٢٠١٢/١٢/١٦٧,٥٠٠٧,٥٠٠٦)٢٥(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٣/١١/١١١٦,٠٠٠٦)٢٦(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٣/١١/١٨٢٨,٠٠٠٦)٢٧(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٣/١٢/١١٧,٥٠٠٦)٢٨(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٣/٠٩/١٧٧,٥٠٠٦)٢٩(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٣/١٢/١٥٨,٠٠٠٦)٣٠(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٣/١٢/٢٣٣,٠٠٠٦)٣١(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٣/١٠/٢٣١٧,٠٠٠٦)٣٢(قرض 
بنك الریاضأشھر٢٠١٣/٠٩/٢٢١٣,٠٠٠٦)٣٣(قرض 
السعودي الھولنديأشھر٢٠١٢/١٠/١٧٣٨,٠٠٠٣٨,٠٠٠٦)٣٤(قرض 
الھولنديالسعوديأشھر٢٠١٢/١٠/٢٢٢١,٠٠٠٢١,٠٠٠٦)٣٥(قرض 
السعودي الھولنديأشھر٢٠١٣/١٠/٠٩٣٨,٠٠٠٦)٣٦(قرض 
السعودي الھولنديأشھر٢٠١٣/٠٩/١٥٢١,٠٠٠٦)٣٧(قرض 
السعودي الھولنديأشھر٢٠١٣/١٠/٠٣٦,٠٠٠٦)٣٨(قرض 
السعودي البریطانيأشھر٢٠١٢/١٢/٠٢٧,٤٣٢٧,٤٣٢٣)٣٩(قرض 
السعودي البریطانيأشھر٢٠١٢/١٢/٠٩٣,٥٤٣٣,٥٤٣٣)٤٠(قرض 
السعودي البریطانيأشھر٢٠١٣/١١/١٨٢,٦٩١٣)٤١(قرض 
السعودي البریطانيأشھر٢٠١٣/١١/٢١١٠,٠٠٠٣)٤٢(قرض 
السعودي البریطانيشھر٢٠١٣/١٢/٠٩٥,٣٠٠١)٤٣(قرض 
لبریطانيالسعودي اأشھر٢٠١٣/١٢/١٩١,٢٧٠٣)٤٤(قرض 
السعودي البریطانيأشھر٢٠١٣/١٢/٢٦١,٣٠٥٣)٤٥(قرض 

)السعودیةآالف الریاالت(
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قروض٢٠١٣٢٠١٢تاریخ  القرضالبیــــــــان
الجھة المانحةمدة القرضتم سدادھا

السعودي البریطانيأشھر٢٠١٣/١٢/٢٦١,٢٩٦٣)٤٦(قرض 
السعودي البریطانيشھر٢٠١٣/١٢/٢٦١,٨٣٧٢)٤٧(قرض 
العربي الوطنيشھر٢٠١٣/١٢/٠٥٣,١٢٢١)٤٨(قرض 
العربي الوطنيشھر٢٠١٣/١٢/١٦٤,٢٨٥١)٤٩(قرض 
العربي الوطنيشھر٢٠١٣/١٢/١٧٧,٥٠٠١)٥٠(قرض 
العربي الوطنيشھر٢٠١٣/١٢/١٧٢,٧٧٥١)٥١(قرض 
العربي الوطنيشھر٢٠١٣/١٢/١٨٢,٤٤٨١)٥٢(قرض 

العربي الوطنيشھر٢٠١٣/١٢/٢٢٥,١١٧١)٥٣(رض ق
العربي الوطنيشھر٢٠١٣/١٢/٢٣٧,٠٠٠١)٥٤(قرض 
العربي الوطنيأشھر٢٠١٣/١٢/٢٦١١,٩٠٠٣)٥٥(قرض 
جدة-العربي الوطنيسنة٢٠١٢/٠٥/٢٧٣,٧٩٥٣,٧٩٥١)٥٦(قرض 
مصرف االنماءسنة٢٠١٢/١٢/٢٣٢٨٣,٠٠٠٤٨٠,٠٠٠١٩٧,٠٠٠٧.٥)٥٧(قرض 
ابو ظبي االسالميسنوات٢٠١١/٠١/١١٢٧٦,٥٠٠١٨٤,٣٥٨٣٤,٠٣١٥)٥٨(قرض 
ابو ظبي االسالميأشھر٢٠١١/٠١/١٢٥٩,٠٦٩٥٩,٠٦٩٢.٧)٥٩(قرض 
ابو ظبي االسالميأشھر٢٠١١/٠١/٣١٥٩٦٥٩٦٢.١٧)٦٠(قرض 
ابو ظبي االسالميھرأش٢٠١١/٠١/٣٠٥,٥٢٩٥,٥٢٩٢.١٧)٦١(قرض 
ابو ظبي االسالميأشھر٢٠١٢/١٠/١٥١٩,٠٦٠١٢,٠١٦١٢,٠١٦٣)٦٢(قرض 
ابو ظبي االسالميأشھر٢٠١٢/١١/١٥٨,٣٠٤١٣,٤٠٩١٣,٤٠٩٣)٦٣(قرض 
ابو ظبي االسالميأشھر٢٠١٢/١٢/١٥١٥,٩١٥١٣,٧٧٤١٣,٧٧٤٣)٦٤(قرض 
دبي االسالمينةس٢٠١١/٠٥/١٤١٠٧٢٧٤١٦٧٣.١٧)٦٥(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١١/٠٦/١٦٥٨١٣٦٧٨٣.١٧)٦٦(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١١/٠٦/١٦٧٣١٧١٩٨٣.١٩)٦٧(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١١/٠٩/٣٠٤٥٨٤٥٨١.٤٧)٦٨(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١١/٠٩/٣٠٢,٠١٨٢,٠١٨١.٩١)٦٩(قرض 
دبي االسالميشھر٢٠١٢/٠٩/٠٥٢٥٢٢٥٢١١.١٣)٧٠(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١٢/٠٧/٠٨١,٨٤٧٤,٠٦٠٢,٢١٤٢.٢٥)٧١(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١٣/٠٤/٣٠٧٣٦٠١٩٣.٧٦)٧٢(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١٣/٠٣/٣٠٢,٣٩٣٠١٩٨٣.٧١)٧٣(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١٣/٠٩/٠٩٢,٨١٦٠٢,١٥٧٣.٥٠)٧٤(قرض 
دبي االسالميسنة٢٠١١/٠٩/٣٠٣٨٣٨١.٣٦)٧٥(قرض 
دبي االسالميأشھر٢٠١٢/١٠/١٥١٣٦١٣٦٣)٧٦(قرض 
دبي االسالميأشھر٢٠١٢/١١/١٥١٤١١٤١٣)٧٧(قرض 
دبي االسالميأشھر٢٠١٢/١٢/١٥٣٤٢٣٤٢٣)٧٨(قرض 
دبي االسالميأشھر٢٠١٣/٠٨/١٥٣٣٣٨)٧٩(قرض 

دبي االسالميأشھر٢٠١٣/٠٩/١٥١,٦١٦٨)٨٠(رض ق
دبي االسالميأشھر٢٠١٣/١٠/١٥٥٩١٨)٨١(قرض 
دبي االسالميأشھر٢٠١٣/١١/١٥٢,٢١١٨)٨٢(قرض 
دبي االسالميأشھر٢٠١٣/١٢/١٥٣,٥٣٣٨)٨٣(قرض 
تجاريابو ظبي السنة٢٠١٢/٠٣/٠٥٤,٧٤٢٥,٢١٥٤٧٧٥.٣٣)٨٤(قرض 
ابو ظبي التجاريأشھر٢٠١٢/٠٧/١٥٥,٨٦٤٥,٨٦٤٨)٨٥(قرض 
ابو ظبي التجاريأشھر٢٠١٢/٠٨/١٥١,٤١٤١,٤١٤٨)٨٦(قرض 
ابو ظبي التجاريأشھر٢٠١٢/٠٩/١٥٣١٧٣١٧٨)٨٧(قرض 
ابو ظبي التجاريأشھر٢٠١٢/١٠/١٥٦٥٧٦٥٧٨)٨٨(قرض 
ابو ظبي التجاريأشھر٢٠١٢/١١/١٥٣,٢١١٣,٢١١٨)٨٩(قرض 
ابو ظبي التجاريأشھر٢٠١٢/١٢/١٥١,٤٩٣١,٤٩٣٨)٩٠(قرض 
ستاندرد تشارتردأشھر٢٠١٢/١٢/٠١١٣,٦٢٥١٣,٦٢٥٨)٩١(قرض 
ستاندرد تشارتردسنة٢٠١٣/١٠/١٥٣,٥٣٥٠.٢٥)٩٢(قرض 
شارتردستاندرد تسنة٢٠١٣/١١/١٥١٠,١٠٧٠.٢٥)٩٣(قرض 
ستاندرد تشارتردسنة٢٠١٣/١٢/١٥٢,١٤٣٠.٢٥)٩٤(قرض 

٩٧٤,٤٨٨١,٠٥٨,٦٦٢٦١٣,٨٦٨
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:ة واالستثماریة على النحو التاليقروض الشركة، المستخدمة ألغراض األنشطة التشغیلیالمرابحات وحركة تتلخص 

٢٠١٣٢٠١٢البیــــــــان

١,٠٥٨,٦٦٢٢١٨,٦٠٦رصید أول السنة

شركة مصنع (للشركة المستحوذ علیھا ١/٧/٢٠١٢رصید :یضاف
)االمارات الوطني للصناعات البالستیكیة

-٣٥٤,٦١١

٥٢٩,٦٩٤١,٠٦٠,٣٦٧المستلم خالل السنة:یضاف

)٥٧٤٩٢٢()٦١٣,٨٦٨(المسدد خالل السنة:یطرح

٩٧٤,٤٨٨١,٠٥٨,٦٦٢رصید اخر السنة

:ما یليفیإجمالي المرابحات والقروض تتلخص و

:استحقاق القروض

٢٠١٢ ٢٠١٣ البیــــــــان

٣٢٥,٦٣٨ ٤٤٦,٥١٥ قروض قصیرة األجل

٧٦,٥٥١ - مرابحات

٦٥٦,٤٧٣ ٥٢٧,٩٧٣ تمویل إستثمار/ قروض طویلة األجل

١,٠٥٨,٦٦٢ ٩٧٤,٤٨٨ اإلجمالي

٢٠١٢ ٢٠١٣ البیــــــــان

٤٤١,٤١٣ ٤٤٦,٥٠٢ أقل من سنة

١٢١,٢٣٣ ٨٨,٠٠٢ من سنة إلى سنتین

١٦,٠١٦ ٣٥٥,٠٨٤ من سنتین إلى خمس سنوات

٤٨٠,٠٠٠ ٨٤,٩٠٠ اكثر من خمس سنوات 

١,٠٥٨,٦٦٢ ٩٧٤,٤٨٨ اإلجمالي

)السعودیةآالف الریاالت(

)السعودیةآالف الریاالت(

)السعودیةآالف الریاالت(
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:األسھم وأدوات الدین

م .م.للصناعات البالستیكیة ذمصنع االمارات الوطنى(تملك الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف من خالل شركاتھا التابعة 
من أسھم شركة عبر المستقبل للبالستیك شركة مساھمھ مغلقة ویبلغ % ٧٠.٥) م.م.وشركة المستقبل لالستثمار الصناعي ذ

ال یوجد لدى الشركة أیة أدوات و،لایر سعودى٣٧,٥٠٠,٠٠٠سھم باجمالى رأس مال قدرة ٣,٧٥٠,٠٠٠اجمالى عدد أسھمھا 
.أیضاً نھاكما ال یوجد ألي من شركاتھا التابعة أدوات دین صادرة عدین صادرة عنھا،

:اجتماعات مجلس اإلدارة

:م والذي یضم األعضاء التالیة أسماؤھم٤/٣/٢٠١٢تم انتخاب مجلس االدارة في اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین بتاریخ 

:جل الحضورس

: م على النحو التالي٢٠١٣اجتماعات خالل العام المالي وقد عقد المجلس سبعة

١٢٣٤٥٦٧
مراتعدد 

الحضور دیسمبر١٥اكتوبر٢٦یولیو٢٣مایو١٩فبرایر٩ینایر٣١ینایر٩انـــــــــــالبی

ءاالعضا

٧√√√√√√√سلیمان بن ابراھیم الحدیثي/ المھندس١
٥√√√√××√عزام بن محمد الدخیل / الدكتور ٢
٧√√√√√√√اللطیف السیفهللا بن عبدعبد/ المھندس ٣
٧√√√√√√√هللا الدعیلج العزیز عبدعبد/ األستاذ٤
x٤√√×√×√الرحمن المعّمردهللا بن عبعبد/ المھندس٥
٧√√√√√√√محمد امین بن داود قشقري / الدكتور٦
٧√√√√√√√سعد بن صالح األزوري  / المھندس٧
٧√√√√√√√امین بن سامي غریب/ االستاذ ٨
٦√√×√√√√صالح بن حسین آل دویس/ االستاذ٩

ممثلالبیاناسم عضو مجلس اإلدارة

شركة المصنفات العلمیة القابضة المحدودةرئیسابراھیم الحدیثيسلیمان بن / المھندس

شركة المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویقعضوعزام بن محمد الدخیِّل/ الدكتور

شركة  نمو اإلعالمیة القابضةعضواللطیف السیفهللا بن عبدعبد/ المھندس

عضوعبد العزیز بن عبد هللا الدعیلج / االستاذ

عضوعبد هللا بن عبد الرحمن المعمر   / المھندس

عضومحمد امین بن داود قشقري/ الدكتور

عضوسعد بن صالح األزوري/ المھندس

الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن عضوأمین بن سامي غریب / األستاذ

یة لألبحاث والنشر  الشركة السعودعضوصالح بن حسین آل دویس    / االستاذ
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:تكوین مجلس اإلدارة

:یوضح الجدول التالي تصنیف أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

م٣١/٧/٢٠١٣ذي للشركة اعتباراً من فیتناستقال من عملة كرئیس* 

مستقلغیر تنفیذيتنفیذيإسم عضو مجلس اإلدارة

سلیمان بن ابراھیم الحدیثي/ المھندس١

عزام بن محمد الدخیل/ الدكتور ٢

اللطیف السیفهللا بن عبدعبد/ المھندس ٣

هللا الدعیلجز عبدالعزیعبد/ األستاذ٤

الرحمن المعّمرهللا بن عبدعبد/ المھندس٥

محمد امین بن داود قشقري/ الدكتور٦

*سعد بن صالح األزوري/ المھندس٧

امین بن سامي غریب/ االستاذ ٨

صالح بن حسین آل دویس/ االستاذ٩

٢٤٣المجموع
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:عضویة مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساھمة أخرى

ت یوضح الجدول التالي عضویة أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف في عضویة مجلس إدارة شركا
:م٢٠١٣دیسمبر ٣١مساھمة أخرى كما في 

غیر مدرجةمدرجةإسم عضو مجلس اإلدارة

سلیمان بن إبراھیم الحدیثي/ المھندس

رئیس مجلس إدارة الشركة السعودیة للمختبرات 
الخاصة

عضو مجلس إدارة المجموعة السعودیة لألبحاث ١
والتسویق 

عضو مجلس إدارة شركة فینشر كابیتال 
ستثماریة السعودیةاال

عضو مجلس إدارة مجموعة نجمة المدائنعضو مجلس إدارة شركة عسیر
)البحرین(عضو مجلس ادارة فینشر كابیتال بنك 

عزام بن محمد الدخیِّل/ الدكتور

عضو مجلس إدارة المجموعة السعودیة لألبحاث 
والتسویق 

ضة رئیس مجلس إدارة شركة نمو اإلعالمیة القاب عضو مجلس إدارة شركة عسیر٢

عضو مجلس إدارة الشركة العقاریة السعودیة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودیة لخدمات 

)ساسكو(السیارات 

عضو مجلس ادارة الشركة السعودیة للمختبرات سمنت القصیمأرئیس مجلس ادارة شركة اللطیف السیفهللا بن عبدد عب/ المھندس٣
لخاصة ا عضو مجلس ادارة شركة ھرفي للمواد الغذائیة

عبد العزیز بن عبد هللا الدعیلج/ االستاذ٤
عضو مجلس إدارة الشركة السعودیة للصناعات 

عضو مجلس إدارة شركة رافال للتطویر العقاري المتطورة
عضو مجلس إدارة الشركة العربیة لألنابیب

وسط لصناعة وانتاج الشرق األعضو مجلس إدارة الرحمن المعمردعبدهللا بن عب/ المھندس٥
الورق

مجلس إدارة شركة سكون العالمیة نائب رئیسمحمد امین بن داود قشقري/ الدكتور٦

عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط سعد بن صالح األزوري/ المھندس٧
)مسك(للكابالت المتخصصة 

للبالستیكعبر المستقبلمجلس ادارة شركة رئیس

عضو مجلس إدارة شركة نمو اإلعالمیة القابضة أمین بن سامي غریب/ األستاذ٨

عضو مجلس إدارة شركة نمو اإلعالمیة القابضة صالح بن حسین آل دویس/  األستاذ٩
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:المكافآت والتعویضات

ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة بموجب قرارات مجلس تقوم الشركة بدفع مصاریف ومكافآت حضور الجلسات
اإلدارة، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعویضات لكبار التنفیذیین حسب العقود الموقعة معھم، وفیما یلي تفاصیل المصاریف 

كة متضمنة الرئیس التنفیذي والمدیر والمكافآت والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفیذیین في الشر
:م٢٠١٣لعام المالي

)آالف الریاالت السعودیة(

انــــــــــالبی
خمسة تنفیذیین تلقوا أعلى المكافآت أعضاء المجلس

الرئیس والتعویضات بما في ذلك 
المدیر الماليالتنفیذي و

المجموع
المستقلین/ غیر التنفیذیینالتنفیذیین

٢,٤٣٩٢,٤٣٩--والتعویضاتالرواتب 

٥٦١٢٩٣١٣٤٩٨البدالت ومھمات السفر

٢,٨٠٠٢,٠٠٠٦,٢٣٢١١,٠٣٢المكافآت الدوریة والسنویة

٢,٨٥٦٢,١٢٩٨,٩٨٤١٣,٩٦٩المجموع

:ذات العالقةاألطرافالمعامالت مع 

وشركاتھا التابعة ویقة السعودیة لألبحاث والتستتعامل الشركة وشركاتھا التابعة خالل دورة أعمالھا العادیة مع المجموع
:، والبیان التالي یوضح المعامالت الجوھریة التي تمت مع األطراف ذات العالقةوالشقیقة

٢٠١٢ ٢٠١٣ البیــــــــان

١٠٩,١٠١ ٧٨,٠٥٩ مبیعات

٢٤٩ ٢٥١ إیرادات إیجار

٧٧٣ ٢,٨٠٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین

٣٠٤ ١٨٥ بدالت مدفوعة العضاء مجلس االدارة

٥,٤٠٦ - اتعاب االدارة

ھذا وال یوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فیھ وتوجد أو كانت توجد فیھ مصلحة جوھریة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو 
.الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منھم

)آالف الریاالت ( 

)السعودیةآالف الریاالت(
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:راف ذات العالقةأرصدة األط

:دیسمبر كما یلي٣١تتكون األرصدة المطلوبة من األطراف ذات العالقة كما في 

٢٠١٢ ٢٠١٣ البیــــــــان

٣١,٠١٣ ٢١,٤٣٥ الشركة السعودیة لألبحاث والنشر

١٤,٤٨١ ١٨,٩١٨ شركة بطاقة المستقبل للصناعات

٩,٨٢٢ ١٦,٥٣٦ ة للنشر المتخصص المحدودةالشركة السعودی

٣,٥٥٢ ٣,٦٥٥ المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق

٤١٨ ٢٢٠ الشركة الخلیجیة لإلعالن والعالقات العامة

٢٦٩ ٦٦٣ الشركة السعودیة للتوزیع

٩٦ ٩٦ شركة نمو العلمیة

١٨ ٥ الشركة العربیة للوسائل

١٦ ١٨ شركة نمو لإلعالم المرئي

١٢ ٤٧٠ اإلعالمیة القابضةشركة نمو

٦ - الشركة السعودیة لألعمال التجاریة

 - ١٦٧ شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزیع

٥٩,٧٠٣ ٦٢,١٨٣ المجمـــوع

:یطرح
:الجزء غیر المتداول من مطلوب من اطراف ذوي عالقة

(٧,٢٤٠) - شركة بطاقة المستقبل للصناعات 

٥٢,٤٦٣ ٦٢,١٨٣ الجزء المتداول من مطلوب من اطراف ذوي عالقة

:       المطلوب ألطراف ذات عالقة

 - ٨٨٠,٩ الشركة السعودیة لألعمال التجاریة                                  

)السعودیةآالف الریاالت(
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:س اإلدارةلجان مجل

:شّكل مجلس اإلدارة ثالثة لجان لإلشراف على مجاالت العمل الرئیسة بالشركة وفقاً للنظام األساسي للشركة وھي كالتالي

: اللجنة التنفیذیة)أ

تقدیم مراجعة األداء التشغیلي العام، و: تتكون اللجنة التنفیذیة من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة، ومن مھام اللجنة الرئیسة
وقد عقدت اللجنة التنفیذیة . اقتراحات إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعیین أعضاء اإلدارة التنفیذیة والخطط اإلستراتیجیة للشركة

.م٢٠١٣اجتماعین خالل العام 

: ویوضح الجدول التالي أعضاء اللجنة التنفیذیة الحالیة

البیــــــــان إسم العضو التسلسل

رئیس اللجنة سلیمان بن ابراھیم الحدیثي/ المھندس ١

عضو اللجنة عـزام بن محمد الدخیِّل/ الدكتور ٢

عضو اللجنة سعد بن صالح األزوري/ المھندس  ٣

عضو اللجنة  اللطیف السیفهللا بن عبدعبد/ المھندس ٤

:لتصبح من االعضاء التالیة اسمائھم٢٠١٣دیسمبر ١٥اعتباراً من كما تم اعادة تشكیل اللجنة التنفیذیة 

البیــــــــان إسم العضو التسلسل

رئیس اللجنة سلیمان بن ابراھیم الحدیثي/ المھندس ١

عضو اللجنة عـزام بن محمد الدخیِّل/ الدكتور ٢

عضو اللجنة هللا الدعیلجالعزیز بن عبدعبد/ االستاذ  ٣

:لجنة المراجعة)ب

تتكون لجنة المراجعة من اربعة أعضاء، منھم عضوان غیر تنفیذیین من مجلس اإلدارة، وعضوان من خارج المجلس 
.م٢٠١٣وقد عقدت اللجنة ستة إجتماعات خالل العام متخصصان في الشؤون المالیة والمحاسبیة

لى إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من أجل وتشمل مھام ومسؤولیات ھذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلیة، واإلشراف ع
وكذلك دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة، . التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال والمھمات التي حددھا مجلس اإلدارة

. ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للمالحظات الواردة فیھا

اإلدارة بتعیین المحاسبیین القانونیین، وفصلھم، وتحدید أتعابھم، والتأكد من كما تتضمن مسؤولیات اللجنة التوصیة لمجلس 
استقاللیتھم، ومتابعة أعمالھم، مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني، وكذلك دراسة مالحظاتھ على القوائم 

. توصیة في شأنھاالمالیة األولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي وال
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كما تقوم اللجنة بدراسة السیاسات المالیة والمحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة بشأنھا، وتقویم فاعلیة تقدیر 
. الشركة للمخاطر المھمة والخطوات التي اتخذتھا إدارة الشركة لمراقبة ومواجھة ھذه المخاطر

:عضاء لجنة المراجعة الحالیةویوضح الجدول التالي أسماء أ

البیــــــــان إسم العضو التسلسل

رئیس اللجنة عبدالعزیز بن عبدهللا الدعیلج / األستاذ  ١

عضو اللجنة عبد الرحمن بن إبراھیم الحمیِّد/ الدكتور ٢

عضو اللجنة امین سامي غریب/ االستاذ  ٣

عضو اللجنة  قاسم عنزاويولید/ االستاذ ٤

:لتصبح من االعضاء التالیة اسمائھم٢٠١٣دیسمبر ١٥كما تم اعادة تشكیل لجنة المراجعة اعتباراً من 

البیــــــــان إسم العضو التسلسل

رئیس اللجنة اللطیف السیفهللا بن عبدعبد/ المھندس  ١

عضو اللجنة الحمیِّدعبد الرحمن بن إبراھیم / الدكتور ٢

عضو اللجنة امین سامي غریب/ االستاذ  ٣

عضو اللجنة  وحید بن محمد نبابتھ/ االستاذ ٤

:لجنة الترشیحات والمكافآت)ج

التوصیة بالترشیح لعضویة مجلس اإلدارة وفقاً للمعاییر : تتكون لجنة الترشیحات والمكافآت من ثالثة أعضاء، وتكون مھامھا
والمراجعة السنویة لإلحتیاجات المطلوبة من المھارات لعضویة المجلس، ومراجعة ھیكل المجلس، ورفع التوصیات المعتمدة،

بشأن التغییرات التي یمكن إجراؤھا، كما تختص اللجنة بتحدید جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتھا، والتأكد 
وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء : ذلك من مھام اللجنةبشكل سنوي من إستقاللیة األعضاء المستقلین، ك

.م٢٠١٣عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل العام وقد. مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین في الشركة

:ویوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت الحالیة

البیــــــــان اسم العضو التسلسل

س اللجنةرئی الرحمن المعمرهللا بن عبدعبد/ المھندس  ١

عضو اللجنة امین بن داود قشقريمحمد/ الدكتور  ٢

عضو اللجنة صالح بن حسین آل دویس/ األستاذ ٣
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

:یقر مجلس اإلدارة بما یلي

.تم إعداد سجالت حسابات الشركة بالشكل الصحیح•
.الداخلیة أعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بفاعلیةرقابة النظام إن•
. مواصلة نشاطھاقدرة الشركة على بشأنال یوجد أي شك یذكر •

نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة

متابعة شاملة لكافة تقاریر المراجعة على توجیھات لجنة المراجعة ، فقد قامت إدارة المراجعة الداخلیة للشركة ببناءاً 
الداخلیة المالیة والتشغیلیة واالداریة للسنوات الثالث السابقة وذلك للتأكد من مدى االلتزام المستمر بتنفیذ كافة 

وقد كانت نتائج ھذه المتابعة مرضیة حیث تم التأكد من فاعلیة . التوصیات من قبل إدارة الشركة وشركاتھا التابعة
الرقابة الداخلیة في الشركة وشركاتھا التابعة، مع وجود بعض المالحظات حولھا حیث تم اتخاذ بعض اجراءات

.اإلجراءات لمعالجتھا وجاري العمل على معالجة المالحظات األخرى

تب مع مستوى أنظمة الرقابة الداخلیة في الشركة، فقد تم التعاقد مع أحد المكاإضافة إلى ما ذكر أعاله، وتماشیاً 
على توصیات لجنة المراجعة، للبدء بتنفیذ مشروع تحلیل وتقییم شامل للمخاطر المالیة االستشاریة المتخصصة بناءاً 

لمتحدة حیث یعتبر ھذا المشروع بدولة االمارات العربیة اوالتشغیلیة واالداریة في الشركات المستحوذ علیھا حدیثاً 
إلدارة المخاطر وخطة للمراجعة الداخلیة شامالً ي من شأنھ ان یوفر إطاراً ساس لتطویر بیئة الرقابة الداخلیة والذاأل

.على أساس المخاطر للسنوات القادمة

.م٢٠١٤المراجعة لمجلس اإلدارة بتعیین المراجع الخارجي للشركة لعام لجنةكما أوصت
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:سیاسة الجودة

ISOحصلت الشركة على شھادة  إلى شھادة تشیرالمدینة المنورة للطباعة والنشر، وھي وشركة مطابع ھال: لكل من٩٠٠١
لتزام بمعاییر الجودة المحلیة والعالمیة، وتطویر أداء العاملین وزیادة كفاءتھم وفعالیتھم في العمل، والتطویر والتحسین اإل

لشركة السوقیة والبیعیة، المستمر لخطوط اإلنتاج، وتلبیة احتیاجات عمالء الشركة، مما یخدم أغراض الشركة بزیادة حصة ا
.واالرتقاء بمستوى جودة مطبوعات الشركة وتقدیمھا في الوقت المحدد، وتعزیز اسم الشركة محلیاً وعالمیاً 

:حوكمة الشركة

حرصت إدارة الشركة عامة، وتماشیاً مع الئحة الحوكمة،نظراً لتحول الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف إلى شركة مساھمة 
ویحمي حیث تسعى إلى اختیار أفضل الممارسات بما یعزز ویعظم مصالح مساھمیھابیق مبادئ وقواعد الحوكمة،طعلى ت

اعتماد اللوائح م الئحة حوكمة الشركة، كما تم ٢٠٠٩خالل العام الجمعیة العامةتدواعتمحقوقھم وحقوق ذوي العالقة،
: اليالخاصة باللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وھي كالت

. الئحة اللجنة التنفیذیة•
. الئحة لجنة المراجعة•
.الئحة لجنة الترشیحات والمكافآت•

باستثناء الفقرة ،یةسوق المالالوتعتبر الشركة ملتزمة بمتطلبات الحوكمة الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة 
لم عضاء مجلس اإلدارة في الجمعیة العامة، حیث أمي على بند اختیار باستخدام التصویت التراكالمتعلقة من المادة السادسة ) ب(

من األعضاء المستقلین بمجلس المقررحالیاً من الناحیة العملیة، وذلك بسبب توفر العدد یت التراكمي وتأخذ بأسلوب التص
.یةأعضاء مجلس اإلدارة على حمایة حقوق المساھمین ككل ومنھا حقوق األقلكما یحرص،اإلدارة

:المخاطرإدارة

تسعى إدارة الشركة إلى مواجھة أیة تحدیات ومخاطر محتملة قد تؤثر على نشاطھا ومركزھا المالي واستیعابھا وذلك من خالل 
دراستھا وخبرتھا الواسعة في صناعة الطباعة والقدرة على تحدید المخاطر المتعلقة بھا، والمخاطر المتعلقة بالسوق من جھة 

:كة أن أھم المخاطر تتعلق بما یليعتقد إدارة الشرأخرى، وت

:مخاطر االئتمان-

لیس لدى الشركة تركیز . ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة
ع النقد لدى بنوك محلیة ذات تصنیف یتم إیدا. جوھري لمخاطر االئتمان باستثناء ذمم األطراف ذات العالقة والجھات الحكومیة

.تظھر الذمم المدینة بعد حسم مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. ائتماني مرتفع

حكومیة ومخاطر تحصیلھا محدودة جداً، والجدول اتإن المبیعات والذمم المدینة للشركة تتركز لدى أطراف ذات عالقة وجھ
:٢٠١٣و٢٠١٢دیسمبر ٣١لسنتین المنتھیتین في ادة  كما فيالتالي یوضح تفاصیل ھذه المعامالت واألرص

)آالف الریاالت السعودیة(

٢٠١٢ ٢٠١٣ انــــــــــــالبی

١٠٩,١٠١ ٧٨,٠٥٩ مبیعات إلى أطراف ذات عالقة

١٤.٢% %٧ نسبة المبیعات إلى أطراف ذات عالقة إلجمالي المبیعات

٥٣,٠١٧ ٨,٢٤٥ مبیعات إلى جھات حكومیة

٦.٩% %١ نسبة المبیعات إلى جھات حكومیة إلجمالي المبیعات

٤٢,١٣١ ١٦،٩٣٠ ذمم جھات حكومیة مدینة

١٣.٤% %٢ نسبة ذمم الجھات الحكومیة المدینة إلجمالي الذمم المدینھ



٣٠

:مخاطر أسعار العموالت-

. ھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في أسعار العموالت في السوق على المركز المالي للشركة وتدفقاتھا النقدیة

ة المستمرة مع إدارات الخزینة لدى البنوك التي تتعامل معھا العموالت وتقوم بالتنسیق والمتابعشركة تقلبات أسعار تراقب ال
.الشركة للحصول على أفضل األسعار بما یتوافق مع الشریعة اإلسالمیة، وتعتقد أن تأثیر مخاطر أسعار العموالت لیس جوھریاً 

:مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة-

إن معامالت الشركة األساسیة . یرات في أسعار صرف العمالت األجنبیةھي مخاطر التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التغ
تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت كما . ھي بالریال السعودي والدوالر األمریكي والیورو

.غیر جوھریة

:مخاطر السیولة-

ھذه لدى الشركة تمویل كاف لمقابلة . لتزامات القروضإوخصوصاً ھي مخاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمویل متطلباتھا 
.وتعمل على إدارة مخاطر السیولة من خالل المحافظة على أرصدة كافیة من النقد وما في حكمھلتزامات عند استحقاقھا اإل

:مخاطر التركز في اإلیرادات-

والطباعة ةى الصحف بل توسعت لتشمل الكتب المدرسیتسعى الشركة جاھدة على تنویع قاعدة إیراداتھا لكي ال تقتصر عل
باالستحواذ ٢٠١٢باالستحواذ على شركة التغلیف المرن وخالل العام م٢٠٠٨التجاریة وامتدت لتصل إلى التغلیف خالل العام 

.على شركة مصنع االمارات وشركاتھ التابعة

:مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام-

شكالھا وشملت تلك االنخفاضات أسعار الورق بنسب أاد الخام على مختلف انخفاض ألسعار الموم ٢٠٠٨شھد نھایة العام 
ھذا وتقوم الشركة بتحدید مخزونھا الورقي .یادات في أسعار الورق خالل األعوام الالحقةمختلفة، في حین طرأت بعض الز

.وإدارتھ بكفاءة لتقلیل أیة مخاطر متعلقة بتذبذب األسعار

:رباحاألتحویل

للسنة المدققةملیون لایر سعودي، وفقاً للقوائم المالیة الموحدة٥١.٩لشركة من تحقیق أرباح صافیة بلغتبتوفیق هللا، تمكنت ا
:وقد أوصى مجلس اإلدارة بتحویل األرباح على النحو التاليم،٢٠١٣ر دیسمب٣١المالیة المنتھیة في 

السعودیةتریاالآالف ال البیــــــــــــــان

٥١.٩ م٢٠١٣دیسمبر ٣١األرباح الصافیة للسنة المالیة المنتھیة في 

(٥.٢) %١٠المحّول إلى اإلحتیاطي النظامي بواقع 

٤٦.٧ الرصید المتبقي یحّول إلى األرباح المستبقاه



٣١

توصیات مجلس اإلدارة

: لجمعیة العامة العادیة الموقرة بما یليلللطباعة والتغلیف یوصي مجلس إدارة الشركة السعودیة

.م٢٠١٣الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة لعام .١
.م٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة بتاریخ للشركة حسابات والقوائم المالیة الموحدة الالموافقة على تقریر مراجعي .٢
.م٢٠١٣دیسمبر ٣١سنة المالیة المنتھیة في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن اعمالھم خالل ال.٣
ة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالیة للشركة نلمرشحین من لجالموافقة على تعیین مراقب الحسابات من بین ا.٤

.م، وتحدید اتعابھ٢٠١٤لعام 

سائلین المولى أن یوفق الجمیع لما فیھ الخیر،،،،

مجلس اإلدارة



٣٢

م٢٠١٣أھم مقاییس األداء المالى لعام 

إجمالي المبیعات

إجمالي الربح

)مالیین الریاالت السعودیة ( 

)مالیین الریاالت السعودیة ( 



٣٣

الربح من العملیات

لفوائد والزكاة واالستھالكاتالربح قبل ا

)مالیین الریاالت السعودیة ( 

)مالیین الریاالت السعودیة ( 



٣٤

صافى الربح

العائد على حقوق المساھمین

)مالیین الریاالت السعودیة ( 



٣٥

العائد على رأس المال

إجمالي الموجودات

)مالیین الریاالت السعودیة ( 



٣٦

الدیون الى حقوق المساھمین

إجمالي حقوق المساھمین
)مالیین الریاالت السعودیة ( 



٣٧

القروض قصیرة األجل

القروض طویلة األجل

)لسعودیة مالیین الریاالت ا( 

)مالیین الریاالت السعودیة ( 


