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 م 2012لعام  تقرير مجلس اإلدارة
  

  المسـاهـميـن الكـرامالمسـاهـميـن الكـرام  السادةالسادة  حـضـراتحـضـرات
  الشركة السعودية للطباعة والتغليفالشركة السعودية للطباعة والتغليف

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

للسنة المالية المنتهية في  السنوي تقريرحضراتكم ال إلى التغليف أن يقدمدية للطباعة ويسر مجلس إدارة الشركة السعو
 خالل العام المذكوروأنشطتها كة داء الشرم ألعا عرض، والذي يحتوي على بالقوائم المالية المدققة اً مصحوب م31/12/2012

لي وعرض توجهات الشركة وخططها المستقبلية داء الما، وتحليل األم2012واألحداث الجوهرية وأهم اإلنجازات لعام 
أخرى ات عوتوضيح نتائج الشركة المالية، واإلفصاح عن البيانات المتعلقة بالقروض ومقترح توزيع األرباح إلى جانب موضو

 .حسب متطلبات حوكمة الشركات وهيئة السوق المالية
 

معه�ا  التي تتعام�لالعامة والخاصة مساهميها وجميع القطاعات لموظفي الشركة وعمالئها وواالمتنان كما يتوجه المجلس بالشكر 
 .لتحقيق أهدافها المنشودة كافة إلخالصهم ودعمهم المستمر للشركة

 
 

 نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة
 

 :الشركة السعودية للطباعة والتغليف: أوال
 

م 2007، وخ�الل الع�ام م1963ة للطباع�ة والنش�ر ف�ي ع�ام طباعة والتغليف بإسم شركة المدينة المنورلتأسست الشركة السعودية ل
من أسهمها لإلكتتاب الع�ام خ�الل ذل�ك الع�ام، علم�اً ب�أن % 30تم طرح والشركة السعودية للطباعة والتغليف، تم تغيير إسمها إلى 

تتمي��ز . ع��ة والتغلي��فم��ن أس��هم الش��ركة الس��عودية للطبا% 70المجموع��ة الس��عودية لألبح��اث والتس��ويق وش��ركاتها التابع��ة تمتل��ك 
ع�دد م�ن أه�م الص�حف الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة في الرياض وجدة وال�دمام والمدين�ة المن�ورة، تق�وم بطباع�ة 

إلى مطبوعات تجاري�ة باإلضافة هذا  وغيرها، ، الوطن، الرياضيالشرق ،عرب نيوز ، ةالشرق األوسط، االقتصادية، الرياضيك
 . دورية

 
والشركة  بطباعة عدد كبير من المجالت الخاصة بالشركة السعودية لألبحاث والنشر التابعة شركاتهاعبر ركة كما تقوم الش

 ووزارة ،، باإلضافة إلى القطاع الحكومي، مثل وزارة التربية والتعليمكثر ، وناشرين آخرينالسعودية للنشر المتخصص
 ها؛ لما تمتاز به من تقديمكبر دور الطباعة في الشرق األوسطحدة من أوتعتبر الشركة وا. الشؤون االسالمية، ووزارة الداخلية

ومن خالل مجموعة شركاتها التابعة المتميزة وهم شركة المدينة  ية المتكاملة، وطاقتها اإلنتاجيةلطيف واسع من الخدمات الطباع
شركة المستقبل لالستثمار التغليف المرن و، وشركة نشرالمنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هال ، وشركة طيبة للطباعة وال

وهذا باالضافة الى شركة مصنع االمارات الوطنى للصناعات البالستيكية وشركاتها التابعة المسجلة فى دولة  الصناعي،
ظبى والمنتشرة شركاتها ومصانعها فى كل من دبى وابو 2012االمارات العربية المتحدة والتى تم االستحواذ عليها خالل العام 

وتستند الشركة إلى الخبرات المتراكمة لمنسوبيها، مع أفضل وأحدث المكائن، وأعلى درجات ضبط  .والشارقة والرياض 
لتزام الشركة بالتماشي حسب المعايير العالمية فقد حرصت إوتأكيدا على . الجودة لديها، مما عزز مكانتها مع قاعدة عمالء قوية

 .(ISO 9001:2000) اآليزوالشركة على المحافظة على شهادة 
 
 

 شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر 
 

في  4030004369بتحويل فرعها المقيَّد بالسجل التجاري رقم  2012خالل عام السعودية للطباعة والتغليف قامت الشركة 
إلى شركة ذات ) باعة والتغليففرع الشركة السعودية للط –المدينة المنورة للطباعة والنشر (حي األستاذ باسم  –مدينة جدة 

. %5بنسبة  وذلك بدخول شركة مطابع هال كشريك جديد معها من رأس المال% 95، تمتلك فيها االسم وبنفسمسؤولية محدودة 
 .وقامت كذلك  بتحويل فروعها الثالثة األخرى إلى الشركة الجديدة
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الموجودة في مدينة جدة إلى مركز  عة لشركة المدينة المنورة التاب الطباعية ةنشطمعظم األنقل م 2010خالل عام  هذا وقد تم
بحيث تكون شركة متكاملة من االرض التي تملكها الشركة ألف متر تقريباً  125الطباعة الرئيسي في شمال أبحر على مساحة 

عمل اتفاقيات بين  وسوف تسعى الشركة على تجنب اإلزدواجية باألعمال واآلالت عن طريق .لشركات الطباعة ومستودعاتها
والذي من شأنه  الشركات التابعة لها بحيث تستطيع كل شركة القيام بتنفيذ أعمال الشركة الشقيقة عند الحاجة بسعر تشغيلي موحد

 .أن يزيد من قدرة الشركة التنافسية
 

 :شركة مطابع هال
 

رية في ة من أكبر مراكز الطباعة التجام، وتعتبر الشرك1984تقع في مدينة الرياض، وتأسست في عام هال  شركة مطابع
ليه تكنولوجيا الطباعة من أجل تقديم أعلى درجات إ، وهي سباقة دوماً لتوظيف آخر ما توصلت المملكة العربية السعودية

عن غيرها بشمولية خدماتها؛ حيث تتم المراحل الطباعية كافة في مكان واحد وتحت إشراف  هالشركة مطابع الجودة، وتتميز 
لتضع نفسها منذ البداية على طريق التطور السريع، لترقى بهذه هال شركة مطابع خبة من الفنيين المميزين، وقد تأسست ن

لى أعلى المستويات العالمية، ولتقدم لعمالئها الذين وضعوا ثقتهم بها من البداية أرقى فنون الطباعة، وبذل كل جهد إالصناعة 
 .ئها الصحيحة والمعمول بها في أضخم دور الطباعة العالميةوسعي في إرساء أسس الطباعة بمباد

 
، لتصبح الذراع المتين لألعمال التجارية م 2006إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف في عام هال شركة مطابع وانضمت 

. مصداقية والمواكبة التقنيةبتكار وتحقيق الجودة الفنية العالية والفي الشركة، ولتبدأ مرحلة جديدة من التطور؛ شعارها اإل
م بزيادة سعة طاقتها اإلنتاجية على مستوى أعمال ما قبل  2008واستمراراً لتطوير صناعة الطباعة؛ قامت الشركة في العام 

وهدفت هذه االستثمارات لزيادة الحصة السوقية والمحافظة على تميز المنتج . الطباعة  وأعمال الطباعة وأعمال ما بعد الطباعة
ة على المحافظة على التزام الشركة بالتماشي مع المعايير العالمية فقد حرصت الشرك وتأكيداً . لنهائي واستمرار إرضاء عمالئهاا

 .  (ISO 9001:2000) على شهادة اآليزو
 

كة جاءت جميع تلك االستثمارات لتؤكد حرص الشركة السعودية للطباعة والتغليف على الرقي بصناعة الطباعة في الممل
 .العربية السعودية وتقديم أفضل خدمات الطباعة لعمالئها

 
 :شركة التغليف المرن

 
، تقدم خدمة فرديةكمؤسسة  م1988في مدينة جدة في العام  ت التجارية واألغلفة البالستيكيةشركة مصنع العون للملصقابدأت 

شركة الحيث تقوم  رن والملصقات التجاريةذات مستوى عال وأداء متميز ومتخصص في مجال الطباعة على البالستيك الم
بإنتاج الملصقات التجارية والعبوات الكرتونية المطبوعة واألغلفة البالستيكية المغلفة باأللمنيوم واألغلفة المطبوعة من رقائق 

من كبار العمالء خاصةً  واسعة جداً واأللمنيوم ولفات البولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي ساتيرين للتغليف ولديها شبكة كبيرة 
 .في مجال األغذية واأللبان والعصائر والمشروبات الخفيفة

 
شركة استطاعت الشركة أن تحصل على شهادة الواستمراراً للنجاحات المتواصلة وتأكيداً على الجودة التي تتميز بها منتجات 

مراحل تطور الشركة وتلبيةً الحتياجات  وكمرحلة من (BRC)وشهادة ) ISO 9001:2000(المواصفات العالمية اآليزو 
، قامت الشركة المكائنالعمالء المتزايدة ومواكبة لمراحل التقدم التقني التي تتم في هذا المجال، وكخطوة من خطوات تحديث 

على أداء ياً إيجابالت ومعدات حديثة تعمل بكفاءة عالية وسرعة فائقة، مما انعكس آستيراد إم  ب 2005بتعزيز قدراتها في العام 
 .الشركة وتحسين معدالت النمو لديها

 
م بعد 2008 خالل العام )شركة مصنع العون للملصقات التجارية واالغلفة البالستيكية سابقا( شركة التغليف المرنانضمت 

عليها بالكامل من تم االستحواذ وذلك بعد أن  ة والتغليفالشركة السعودية للطباعشركة محدودة المسؤولية لمنظومة  تحولها إلى
التي بدورها تتطلع إلى إحداث مزيد من التقدم والرقي في جميع األعمال التي تؤديها،  شركة السعودية للطباعة والتغليفال

 .وتنويع مصادر الدخل لديها
 

ؤثر زيادة بارتباطه بالمستهلك؛ حيث ت الشركةبقاعدة عمالء ذات متانة كبيرة، ويتميز نشاط شركة التغليف المرن وتتمتع 
؛ مما يعطي بعداً آخر للشركة شركةالاالستهالك للمواد االستهالكية من منتجات غذائية وغيرها إيجابياً في النمو في أعمال 

بالسلوكيات االستهالكية لألفراد، وذلك  -شركة التغليف المرن من خالل  -السعودية للطباعة والتغليف من جهة ارتباط نشاطها 
 .من خالل المدينة المنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هال ةعالطبافي مجال نشاطها مع جنباً إلى جنب 
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 :شركة طيبة للطباعة والنشر
 

والبدء في التشغيل نتهاء من األعمال اإلنشائية لها وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف التي تم اإل
ظهرت فكرة تأسيس الشركة في إطار سعي الشركة السعودية للطباعة والتغليف للتوسع وقد . م 2009العام  الفعلي خالل

الجغرافي لتغطية كافة المناطق في المملكة، وذلك انطالقاً باتجاه التوسع اإلقليمي مستقبالً ويأتي مشروع إنشاء مطابع شركة 
كمنطقة روحية واقتصادية المنورة تمثله منطقة المدينة  طيبة للطباعة والنشر في منطقة المدينة المنورة كنقطة بداية وذلك لما

 .على حد سواء
 
 

 :شركة المستقبل لالستثمار الصناعى 
 

وتمتلك هذه . بتأسيس شركة المستقبل لالستثمار الصناعي 2012خالل عام  السعودية للطباعة والتغليف  كما قامت الشركة
الشركة التي تم االستحواذ عليها خالل العام ( ني للصناعات البالستيكية٪ من شركة مصنع اإلمارات الوط99الشركة ما نسبته 

هذا وقد قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف  .٪1وتمتلك شركة التغليف المرن المحدودة النسبة المتبقية والبالغة  )2012
شركة بما فيه شركة مصنع االمارات الوطني بانشاء هذه الشركة لتكون بمثابة الشركة االم لجميع شركات التغليف التابعة لل

 .للصناعات البالستيكية
 

 :ع االمارات الوطنى للصناعات البالستيكية شركة مصن
 

باالستحواذ على شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات  2012خالل العام  لشركة السعودية للطباعة والتغليفقامت ا
المتحدة مسؤولية محدوده، مؤسسة في إمارة الشارقة بدولة االمارات العربية  ، شركة ذات")مصنع االمارات("البالستيكية  

تعمل شركة مصنع ). شركة المستقبل لالستثمار الصناعي وشركة التغليف المرن(التابعتين لها  من خالل الشركتين وذلك
تابعة منتشرة في ابوظبى ودبى االمارات في تصنيع وتوزيع منتجات التغليف والمنتجات البالستيكية ولديها عدة شركات 

 :فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة لهاو. المملكة العربية السعودية -االمارات العربية المتحده وشركة في الرياض  -والشارقة 
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس اسم الشركة  
 %100 اإلمارات م.م.شركة المدينة للتغليف ذ  1
 %100 اإلمارات م.م.ذمصنع المستقبل للتغليف   2
 %51 السعودية شركة عبر المستقبل للبالستيك  ــــ  مساهمة مقفلة  3
 %100 اإلمارات م.م.شركة اإلتحاد العالمية للتغليف الشفاف ذ  4
 %100 اإلمارات م.م.شركة يونايتد سيكيورتي ذ  5
 %100 اإلمارات م.م.شركة يونايتد تكنوجرافيكس للتغليف ذ  6
 %100 اإلمارات م.م.ة فيوتشر بالست للصناعات ذشرك  7

 
 
 

 :األهداف اإلستراتيجية والخطط المستقبلية
 

تسعى الشركة دوماً لرسم األهداف اإلستراتيجية بشكل واضح، ووضع اآلليات المناسبة؛ وذلك من خالل خطط مستقبلية هادفة 
همين بمكانة الشركة وقوتها كشركة رائدة في مجال الطباعة إلى تحقيق إستراتيجيات النمو لدى الشركة بما يعزز ثقة المسا

 2012صنع االمارات خالل العام وعلى شركة م 2008خالل العام شركة التغليف المرن ف، ولعل استحواذ الشركة على والتغلي
 .وصناعة البالستيكأهم الخطوات اإلستراتيجية للشركة في تعزيز قدراتها في مجال التغليف  من

 
وبما يخدم تحقيق  الجدوىة مستمرة في البحث عن فرص استثمارية وتوسعات إستراتيجية؛ وذلك من خالل دراسة والشرك

 .أهدافها اإلستراتيجية من تحقيق عوائد ربحية جيدة، واالستمرار في تنويع مصادر الدخل
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) بع هال، شركة طيبة للطباعة والنشرشركة مطا(ات التابعة لها م بتحويل ملكيتها في الشرك2008قامت الشركة خالل العام 

كما قامت خالل العام  .من قبل الشركة السعودية للطباعة والتغليف بشكل مباشر وغير مباشر% 100لتصبح مملوكة بنسبة 
بتأسيس شركة المستقبل لالستثمار الصناعي لتكون الشركة االم  لقطاع التغليف والتي تم من خاللها االستحواذ على  2012
وإستمراراً لتوجه الشركة في تحقيق خططها وأهدافها المستقبلية فإنها تهدف إلى أن  .2012مصنع االمارات خالل العام شركة 

تكون شركة قابضة تمارس جميع أنشطتها من خالل شركات تابعة لها ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للطباعة والتغليف 
 :وذلك بهدف 

 
 .زيادة القدرة التنافسية  .1
 .لمزيد من التخصصا  .2
 .لمصادر المتاحةمن ااالستفادة بشكل أمثل  .3
 .توضيح جدوى كل نشاط بشكل مفصل .4

 
 
 
 

 :وفيما يلي بيان الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف
 
 
 
 
 

ث  
 
 
 
 
 

المدينة شركة 
المنورة للطباعة 

 نشر الو
-المركز الرئيسي
 ابحر الشمالية

 )جدة(

شركة مطابع هال  
 )الرياض(

طيبة شركة 
 للطباعة والنشر 

 ) المدينة المنورة( 

 شركة التغليف المرن 
 )جدة(

 شركة المستقبل 
 لالستثمار الصناعي 

 )الرياض(

شركة مصنع االمارات الوطنى 
 صناعات البالستيكية لل

 ) االمارات(

فرع الفيصلية 
  )جدة(

  

 فرع الرياض    

 فرع الدمام      

 االمارات-ابوظبى   
  

 االمارات-دبي
 

 االمارات-الشارقة

 السعودية-الرياض
 

 لتغليفوا الشركة السعودية للطباعة
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 :م 1220أهم اإلنجازات لعام األحداث الجوهرية و
 

على استيعابها  م الكثير من التحديات التي عملت الشركة جاهدةً  2012العام  هم اإلنجازات خاللأث الجوهرية وتشمل األحدا
 :وحققت بعض اإلنجازات في أعمال الشركة وشركاتها التابعة، نعرضها عليكم في تقريرنا هذا على النحو التالي

 
 

  أعمال وأنشطة الشركة: أوالً 
 

كبريات مجموعات الطباعة المتكاملة في المملكة العربية السعودية والخليج  إحدى باعة والتغليفلشركة السعودية للطاتعّد 
 47بالخبرة العريقة والممتدة ألكثر من  المدعومةالعربي، حيث تتميز بطاقتها اإلنتاجية، واقتنائها أحدث تقنيات صناعة الطباعة 

 . عاماً في مجال أعمال الطباعة المتعددة
 

ركة حالياً بطباعة جميع منتجات الطباعة التي تشمل طباعة الصحف اليومية واألسبوعية، والمجالت المتنوعة، وتقوم الش
باإلضافة إلى الطباعة التجارية وطباعة أوراق الكرتون والتغليف، حيث ترتبط  ة الكتب، وخصوصاً الكتب المدرسية،وطباع

بجميع  لتقوم أن تكون المطابع الحصرية لها،ب لألبحاث والتسويقدية لمجموعة السعومع ا من خالل شركاتها التابعةالشركة 
باالضافة الى طباعة صحف ومجالت أخرى الحدى ، تزيد عن أربعة عشر مطبوعة رائدة أعمال الطباعة لمطبوعاتها التي

 .الشركات التابعة للمجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
 

 ات الوطني للصناعات البالستيكيةاالستحواذ على شركة مصنع االمار: ثانيا

م�ن  اس�هم % 100عل�ى  باالس�تحواذله�ا تابعتين  من خالل شركتين  2012قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خالل العام 
ملي��ون لایر  642مقاب��ل ع��وض ق��دره  -ش��ركة ذات مس��ؤلية مح��دودة  –ال��وطني للص��ناعات البالس��تيكية ش��ركة مص��نع االم��ارت 

   .اسعودي تقريب

 

 الى شركة ذات مسؤولية محدوده المنورة للطباعة والنشرتحويل فرع المدينة : ثالثاً 
 

في مدينة  4030004369مقيَّد بالسجل التجاري رقم المدينة المنورة للطباعة والنشر الذي كان بتحويل  2012عام تم خالل ال
كما تم تحويل . االسم وبنفسركة ذات مسؤولية محدودة لشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى شكفرع ل حي األستاذ –جدة 

 .فروعها الثالثة األخرى إلى الشركة الجديدة

 

 انجاز المرحلة الثانية من أعمال توسعة المركز الرئيسي لشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر: رابعاً 

الخاص�ة بالمطبوع�ات التجاري�ة ) ال�رول(طابع الوي�ب تم إنجاز المرحلة الثانية من التوسعة وتشمل مستودعات مركزية ومباني لم
وت��م ش��راء بع��ض ماكين��ات  الطباع��ة . تقريب��اً   مت��ر مرب��ع) 16,000( إجمالي��ة ق��درها بمس��احة وس��كن العم��ال والكت��ب المدرس��ية

 .لزيادة الطاقة االنتاجية وتلبية طلبات العمالء في جده والمناطق االخرى وتشغيلها وتركيبها
 

 شركة التغليف المرنل )ألوان 8(ماكينة الروتو  واستالم توسعةانجاز ال: خامسا

مت�ر  1,400ا مس�احته ة الص�ناعية ف�ي ج�دة وذل�ك بإض�افة م�ق�طفي المن من التوسعة لمباني الشركة 2012تم االنتهاء خالل العام 
لي�ة م�ن الج�ودة والتقني�ات الحديث�ة تتمت�ع  بدرج�ة عاوالتي  ألوان 8ماكينة طباعة روتو  استالم وتركيب وتشغيلوتم مربع تقريباً، 

 .وتلبية حاجات عمالئها المميزين لزيادة وتعزيز القدرة اإلنتاجية للشركة
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 بيع جزء من االرض غير المستغلة الواقعة في منطقة ذهبان في جده: سادسا

ن لایر س�عودي وتحقي�ق  ملي�و 215.5بتوقي�ع عق�د بي�ع ج�زء م�ن االرض غي�ر المس�تغلة بمبل�غ  2012قامت الشركة في نهاية عام 
في تس�ديد ج�زء م�ن التموي�ل ال�ذي ت�م الحص�ول البيع مبلغ من سيستخدم جزء ومليون لایر سعودي  77ربح رأسمالي يبلغ حوالي 

 .عليه من مصرف االنماء لالستحواذ على شركة مصنع االمارات وذلك لتخفيض قيمة تكاليف التمويل ما أمكن

 

 م 2012النتائج المالية لعام : سابعا
 

 :فيما يلي عرض ألداء الشركة في المجاالت الرئيسية
 

وذلك   م2011لعام  ليون لایر سعوديم 401.0مقابل م 2012 لعاممليون لایر سعودي   765.9 تبلغت اإليرادا •
 .% 91ه  قدر بارتفاع 

 

ل ذلك إرتفاعاً قدره   م  ويمث2011مليون لایر لعام  75.6م مقابل 2012لعام  مليون لایر 150.8بلغ إجمالي الربح  •
100.% 

 
 

، ويمثل ذلك  م2011 لعاممليون لایر سعودي  38.9م مقابل 2012 لعاممليون لایر سعودي   67.2بلغ الربح التشغيلي  •
 .% 72قدره  ارتفاعا

 

م، ويمثل ذلك 2011 لعام لایر سعودي مليون  36.0ل م مقاب2012 لعاممليون لایر سعودي  124.5 بلغ صافي الربح  •
 . % 245 قدره  رتفاعاا

  

 .م 2011 لایر لعام 0.60م مقابل 2012 لایر لعام  2.08بلغت ربحية السهم  •
 

    إلى األرباح الرأسمالية البالغة  2011عام مقارنة مع م 2012يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح لعام  •
االيرادات االخرى،  هبان بجدة والمدرجة ضمنفي منطقة ذ ليون لایر الناتجه عن بيع جزء من ارض الشركةم 77.0

لشركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستيكية  م2012ني من العام باإلضافة الى ادراج نتائج النصف الثا
 .وحدة للشركةمضمن النتائج المالية ال) عليها الشركة المستحوذ(
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 :قائمة الدخل

 
 :ل للشركة للسنوات الخمس الماضيةويوضح الجدول التالي قائمة الدخ

 

 

      
    2010            

 )المعدل(
 

  

 

  

 

  

2008   2009 

 

  2011   2012 
 

 البيــــــــــــــان

464,912   357,318 

 

402,397   400,978   765.895 
 

 
 المبيعات

-326,162   -289,285 
 

 كلفة المبيعات  615,121-   325,365-   327,437-
138,750   68,033 

 
 إجمالي الربح  150,774   75,613   74,960

 -    -20,887 

 

-   -   -  
 

 االنخفاض في اسعارالمخزون 
-7,810   -12,675 

 
 مصاريف بيعية وتسويقية  29,761-   9,980-   12,085-

-25,665   -28,757 
 

 مصاريف عمومية وإدارية  53,793-   26,694-   30,675-
105,275   5,714 

 
32,200   38,939   67,220 

 
 الربح من العمليات

38,488   84,332 

 

-   -   - 
 

 
 مكاسب من عمليات بيع وإعادة استئجار

-70   72 
 

12,075   5,964   83,462 
 

 أخرى، صافي)  مصاريف(إ يرادات  
19,786   - 

 
-   -   - 

 
 أرباح بيع استثمار في شركة زميلة

4,351   - 
 

-   -   - 
 

 حصة الشركة في صافي أرباح الشركة الزميلة
-   -10,250 

 
-   -   - 

 
 مصاريف اعادة الهيكلة

-5,208   -10,537 
 

-5,534   -5,270   20,964-  ماليةنفقات   
162,622   69,331 

 
38,741   39,633   129,718 

 
 الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق األقلية

-10,883   -4,291 
 

-3,540   -3,632   -4,370 
 

 فريضة الزكاة  

151,739   65,040 

 

35,201   36,001   125,348 
 

 
 صافي الربح قبل حقوق االقلية 

-1,212   - 
 

-   -   - 793 
 

 حقوق األقلية في صافي ربح شركة تابعة

   
 

       
150,527   65,040 

 
35,201   36,001   124,555 

 
 ةصافي ربح السن

 )السعودية آالف الرياالت(
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 :قائمة المركز المالي
 
                                       :ويوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة للسنوات الخمس األخيرة 
 
 

 
 
 
 

 :المعلومات القطاعية
 

 :ة التاليةيشركة من قطاعات األعمال الرئيستتكون ال
 

وتشمل أعمال الطباعة للمجموعة السعودية لألبحاث والتسويق والسوق المحلي بشكل عام، حيث تتعدد :  الطباعة •
 : أنواعها لتشمل ما يلي

 
  .طباعة الصحف اليومية واألسبوعية  –
  .طباعة المجالت  –
  .طباعة الكتب والكتب المدرسية  –

  .التجارية المتنوعةالطباعة   –
 .طباعة ورق الكرتون والتعبئة   –

 
        
 .باالضافة الى صناعة المنتجات البالستيكية  الطباعة على البالستيك والملصقات التجارية شمل وت:  التغليف •

 
 

 . وتتضمن المركز الرئيسي، نشاطات اإلدارة العامة، واألنشطة االستثمارية، وغيرها:  أخرى •
 
 
 

2008 2009  2010 
 البيــــــــــــــان 2012 2011 )المعدل(

 لةالموجودات المتداو 931,467 402,764 314,396 340,129 478,312
 الموجودات غير المتداولة 1,425,947 653,112 655,408 680,546 590,117

 الموجوداتمجموع  2,357,414 1,055,876 969,804 1,020,675 1,068,429

 المطلوبات المتداولة 681,152 283,479 202,680 221,658 234,485
 المطلوبات غير المتداولة 810,542 17,738 17,366 33,902 42,069

 مجموع المطلوبات 1,491,694 301,217 220,046 255,560 276,554
 حقوق المساهمين 847,568 754,659 749,758 765,115 791,875

 حقوق األقلية 18,152 - - - -

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 2,357,414 1,055,876 969,804 1,020,675 1,068,429

 

 )السعودية آالف الرياالت(
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 اتلقطاعم 2011 وم 2012ديسمبر  31الموجودات والمطلوبات ونتائج اإلعمال كما في وللسنتين المنتهيتين في وتتكون 
 :مما يلي التشغيل المذكورة اعاله

 
 )آالف الرياالت السعودية(  2012

أخرى وأنشطة  قطاع التغليف قطاع الطباعة البيان
 استثمارية

 المجموع

 765,895-  482,876 283,019 المبيعات 

 124,555 51,126 43,377 30,052 صافي الربح

 20,964 7,895 12,950 118 نفقات مالية

 45,377 132 20,614 24,631 االستهالكات

الممتلكات واآلالت 
 1,013,125 52,300 563,594 397,231 والمعدات، بالصافي

 2,357,414 638,684 013,521 ,1 705,209 الموجوداتمجموع 
 

 )آالف الرياالت السعودية(  2011

أخرى وأنشطة  قطاع التغليف قطاع الطباعة البيان
 استثمارية

 المجموع

 400,978-  100,839 300,139 المبيعات 

 36,001-  4,378 31,623 صافي الربح

 5,269 4,729 362 178 نفقات مالية

 27,642 131 4,397 23,114 االستهالكات

الممتلكات واآلالت 
 619,520 745 69,154 549,621 ، بالصافيوالمعدات

 1,055,877 38,491 124,221 893,165 الموجوداتمجموع 
 

 :م2012عام طاعات واالنشطة الرئيسية للشركة في المبيعات الموحدة لرسم بياني يوضح إسهامات الق
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واإلمارات  في المملكة العربية السعودية كما تنحصر الموجودات التشغيلية واألنشطة التسويقية واألسواق الرئيسة للشركة
  :على النحو التالي واإلمارات العربية المتحدة في المملكةشركاتنا التابعة ، حيث تمتد العربية المتحدة

 

 الموقع الشركة

 ، الرياض، الدمامجدة المدينة المنورة للطباعة والنشر شركة  

 الرياض شركة مطابع هال

 المدينة المنورة نشرشركة طيبة للطباعة وال

 جدة شركة التغليف المرن 

 الرياض ار الصناعية المستقبل لالستثمشرك

 ابوظبى، دبى ،الشارقة ،الرياض للصناعات البالستيكية شركة مصنع االمارات الوطني
 
 
 
 

 :يبين الجدول التالي المعلومات القطاعية للشركة حسب المناطق الجغرافية
 
 
 

 
ألوسطالشرق ا السعوديه  

وشمال افريقيا   
 شمال افريقيا المجموع امريكا اوروبا آسيا افريقيا باستثناء

2012        

 765,895 38 6,413 8,579 27,897 248,687 474,281 المبيعاتاجمالي 

 150,774 8 1,350 1,806 5,873 53595 88,142 اجمالي الربح

2011        
       

 400,978 - - - - 7,291 393,687 المبيعاتاجمالي 

 75,613 - - - - 1,348 74,265 اجمالي الربح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )السعودية آالف الرياالت(
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وفي المناطق الجغرافية  رسم  بياني يوضح اجمالي المبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعوديةفيما يلي 
 :م2012لعام  العالم مناالخرى 

 

 
 :رىوأخ والمدفوعات النظامية الزكاة

 
 

حيث يقوم المستشار الزكوي , تخضع الشركة والشركات التابعة لها ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية
بمراجعة احتساب الوعاء الزكوي، وبالتالي تجنيب مخصص فريضة الزكاة بناء على ذلك، كما يقوم بتقديم اإلقرار الزكوي 

وعليه تقوم الشركة بتسديد الزكاة المفروضة وفقاً لإلقرار الزكوي  ،ساراتهم وتسوية المعلقاتلمصلحة الزكاة والرد على استف
 . قات بعد تسوية المعلقات النهائيةوتسديد الفرو

 :م2011و م2012خالل عامي وفيما يلي جدول يبين المدفوعات النظامية التي دفعت 
 

 2011  2012  البيان
 4,673  3,650  كيةالرسوم الجمر

 3,801  4,617  المدفوعة الزكاة

 1,656  1,670  ماعيةتلتأمينات اإلجا

 916  1,457  تأشيرات وجوازات
 71  75  *أخرى

 11,117  11,469  عات إلى الجهات الحكوميةودفمإجمالي ال
 

، وال توج�د أي�ة والص�ناعة رةوالغ�رف التجاري�ة ووزراة التج�ا رسوم وزارة اإلع�الملمدفوعات النظامية األخرى أعاله تشمل ا * 
  جوهري ىمدفوعات نظامية أخر

 
رافية هذا وال يوجد أية غرامات أخرى أو عقوبات أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الش�ركة م�ن الهيئ�ة أو م�ن أي جه�ة إش�

 .ىأو تنظيمية أو قضائية أخر
 

 )السعودية الف الرياالتآ(
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 :الشركات التابعةلكية م
 

  :عة بما يليبالتا لشركة في الشركاتلفعلية لاملكية التتلخص 
 الشركة

  

 النشاط الرئيسي   الملكية

شركة المدينة المنورة للطباعة 
 والنشر

الشركة السعودية للطباعة والتغليف                       % 95
   شركة مطابع هال% 5

في  طباعة ونشر وتجارة الجملة والتجزئة
 .المطبوعات والورق وغيرها

 
 

تجارة الجملة والتجزئة في المطبوعات الورقية    السعودية للطباعة والتغليف الشركة  95% شركة مطابع هال
 شركة طيبة للطباعة والنشر  5 % .وملحقاتها

طباعة ونشر وتجارة الجملة والتجزئة في    لشركة السعودية للطباعة والتغليفا%    50 شركة طيبة للطباعة والنشر
 ركة مطابع هالش 50 %  .المطبوعات والورق

طباعة الملصقات التجارية والعبوات الكرتونية    السعودية للطباعة والتغليف لشركةا  95 % شركة التغليف المرن 
 ركة مطابع هالش  5 % .واألغلفة البالستيكية

شركة المستقبل لالستثمار 
   يالصناع

  

  

  

   الشركة السعودية للطباعة والتغليف% 95
شركة مطابع هال% 5   

الطياعة والتغليف واقامة المصانع والمراكز 
الصناعية واقامة وادارة وصيانة مشاريع الطباعة 

 .والتغليف وغيرها

 
  

 
ني شركة مصنع االمارات الوط

 للصناعات البالستيكية
 
 

شركة المستقبل لإلستثمار الصناعي                     % 99
   لمرنشركة التغليف ا% 1

صناعة وتجارة األكياس واألنابيب واأللواح 
والبطاقات البالستيكية ومواد التغليف والبالستيك 

 .المتعلقة بها
  

 
 

 :بما يليباإلضافة الى رأس مال  كل شركة  اشرة وغير المباشرة عة المببالشركات التاالشركة في وتتلخص ملكية 
 

 الشركة

  

بلد التأسيس والنشاط 
نسبة الملكية المباشره    الرئيسي

 وغير المباشرة

 

 رأس المال
 بالريال السعودي

%100   المملكة العربية السعودية شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر  

 

1,000,000 

%100   المملكة العربية السعودية شركة مطابع هال  

 

1,000,000 

 %100   يةالمملكة العربية السعود شركة طيبة للطباعة والنشر

 

1,000,000 

 %100   المملكة العربية السعودية شركة التغليف المرن 

 

28,500,000 

 شركة المستقبل لالستثمار الصناعي
  

 المملكة العربية السعودية
  

100% 

 

100,000 

شركة مصنع االمارات الوطني 
 للصناعات البالستيكية

 %100 اإلمارات العربية المتحدة

 

30,592,500  
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 :ةلموارد البشريا
 

تعي إدارة الشركة أهمية االرتقاء بمستوى أداء جميع العاملين واإلداريين في الشركة، حيث عملت على استقطاب موظفين من 
كما نظّمت العديد من الدورات التدريبية الداخلية  ،ذوي الكفاءات والخبرات من حملة الشهادات المهنية والعلمية العليا

 2011وقد قامت الشركة خالل عام  .ووضعت الخطط التدريبية لتطوير العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية واإلداريةوالخارجية، 
في لمدة عامين يتم بعدها توظيفهم للعمل  اً متدربا سعودي) 60(صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل مع بتوقيع اتفاقية 

 .ة والتغليف أو في أي شركة أخرىالشركات التابعة للشركة السعودية للطباع
 

 
 :المسؤولية االجتماعية

 
نحو دعم الجهود اإلنسانية والخيرية في المجتمع  وفعالإيماناً بدور الشركة تجاه المجتمع، فقد قامت باتخاذ موقف إيجابي 

عاقة، جمعية األمير فهد م بدعم مركز األمير سلمان ألبحاث اإل2012وفي هذا السياق، ساهمت الشركة خالل العام . السعودي
اء من خالل بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، جمعية األطفال المعوقين والمركز السعودي لزراعة األعض

 . أعمال الطباعة
 
 

 :حسياسة توزيع األربا
 

 

الوضع المالي للشركة ى مجلس إدارة الشركة أفضل الممارسات لتعظيم مصالح المساهمين ويقوم المجلس كل سنة وفق نيتب
ومتطلبات رأس المال والنقد المتوفر في الشركة والظروف اإلقتصادية وعوامل أخرى بتحديد المبلغ المناسب لتوزيعه على 

ينص النظام األساسي و. المساهمين من صافي األرباح أو عدم التوزيع وذلك بالتوصية إلى الجمعية العامة للموافقة على ذلك
 :ع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتيتوزيللشركة على 

 
 

حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ إلتكوين من األرباح الصافية %) 10(يجنب  .1
 .االحتياطي المذكور نصف رأس المال

 
من األرباح الصافية %) 20(قتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز إة العادية بناًء على يجوز للجمعية العام .2

 .أغراض معينةاحتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو لتكوين 
 

 .من رأس المال المدفوع على األقل%) 5(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .3
 

ء مجلس اإلدارة بشرط أال تزيد عن الحد المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم يخصص بعد ما تقدم مكافأة ألعضا .4
 ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباحهـ13/08/1404وتاريخ ) 202(
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 :مجلس اإلدارةملكية أعضاء 
 

أو الحالي حركة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ويوضح الجدول التالي  ،من تسعة أعضاء يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون
 :م2012ملكية من يمثلونه خالل العام 

 
نسبة 
نسبة  عدد األسهم الملكية

 التغير
صافي 

التغير في 
 عدد 

 عدد االسهم نسبة الملكية
 اإلسم مالحظات

خالل  نهاية العام نهاية العام
 السنة

األسهم 
 بداية العام بداية العام خالل السنة

42.00%  25,200,000 - -  42.00% اسهم  25,200,000 
 الشركة

شركة المجموعة السعودية 
 لألبحاث والتسويق

عزام بن محمد / يمثلها الدكتور( اسهمه  - -  - -  - -
 )الدخيل

اسهم  6,300,000 %10.50  - - 6,300,000 %10.50
 الشركة

الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن 
 القابضة

امين بن سامي / يمثلها االستاذ( اسهمه  - -  - -  - -
 )غريب

اسهم  4,200,000 %7.00  - - 4,200,000 %7.00
 الشركة السعودية لألبحاث والنشر الشركة

صالح بن حسين / يمثلها االستاذ( اسهمه  -  -  - -  - -
 )آل دويس

اسهم  4,200,000 7.00%  - - 4,200,000 7.00%
 القابضة  شركة المصنفات العلمية الشركة

سليمان بن / يمثلها المهندس( اسهمه 35 - - - 35 -
 )إبراهيم الحديثي

اسهم  2,100,000 3.50% - - 2,100,000 3.50%
 شركة نمو اإلعالمية القابضة الشركة

عبدهللا بن / يمثلها المهندس( اسهمه -  - - - - -
 )عبداللطيف السيف

0.002%  1,068 - - 0.002%  سعد بن صالح األزوري/ هندسالم اسهمه 1,068 

0.002%  1,000 - - 0.002% عبدهللا بن عبدالرحمن / المهندس اسهمه 1,000 
 المعمر

0.002% عبدالعزيز بن عبدهللا / االستاذ اسهمه 82 - 1,000 92% 1,082 
 الدعيلج

0.002% محمد امين بن داود  /الدكتور اسهمه -  - 1000 %100 1,000 
 قشقري

 
وال يوج�د له�م أو ألعض�اء مجل�س اإلدارة ملكية ألزواج واألوالد القص�ر ألعض�اء مجل�س اإلدارة وكب�ار التنفي�ذيين هذا وال يوجد 

 .في أسهم الشركةأي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب 
 
 
 
 



 
 

 
16 

  :المعلومات المتعلقة بالمرابحات والقروض
 

ذا وقد ارتفعت ارصدة القروض والمرابحات خالل ه تتمتع الشركة بمركز مالي قوي يساعدها في توفير تدفقات نقدية جيدة،
مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية  شركة ستحواذ علىاإل لتمويل نظرا لحصول الشركة على قرض 2012العام 

 ان معامالت الشركة المالية كما نشير إلى .وإضافة ارصدة القروض والمرابحات الخاصة بها ضمن االرصدة الموحدة للشركة
 .وفقا للصيغ االسالمية المتعارف عليها في عملية التمويلتتم 

 
 

 :ة واالستثمارية على النحو التاليقروض الشركة، المستخدمة ألغراض األنشطة التشغيليالمرابحات وحركة تتلخص 
 
 
 

 البيــــــــان 

 

2012 

 

2011 

 رصيد أول السنة 
 

218,606  
 

115,547  

:يضاف  
كة شرلل 1/7/2012 رصيد

شركة مصنع ( امستحوذ عليهال
للصناعات  الوطني االمارات

 )البالستيكية

 354,611  - 

 المستلم خالل السنة :يضاف
 

1,060,367   
 

414,616 

 المسدد خالل السنة :يطرح      
 

(574,922) 
 

311,557 

 السنة رصيد اخر 

 

1,058,662     

 

218,606 

 
 

 :بما يليوتتلخص إجمالي المرابحات والقروض 

 
 
 
 
 

 البيــــــــان 2012 2011

 قصيرة األجل قروض 325,638 218,606

 مرابحات 76,551 -

 ستثمارإتمويل / جلطويلة األقروض  656,473 -

 اإلجمالي 1,058,662 218,606

 )السعودية آالف الرياالت(

 )السعودية آالف الرياالت(
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 :استحقاق القروض
 

 
 
 

 :األسهم وأدوات الدين

 .ال يوجد لدى الشركة أية أدوات دين صادرة عنها، كما ال يوجد ألي من شركاتها التابعة أسهم أو أدوات دين صادرة عنها

 :دارةاجتماعات مجلس اإل
 

بتاريخ مجلس اإلدارة األول للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعالن تحّول الشركة  فترة عملبدأت 
هذا وقد تم انتخاب مجلس  ،م2012في شهر مايو  انتهتوالتي  لمدة خمس سنوات )م07/05/2007 الموافق(هـ 20/04/1428

 :األعضاء التالية أسماؤهم والذي يضم م4/3/2012ة للمساهمين بتاريخ ادارة جديد في اجتماع الجمعية العام

 
 

 البيــــــــان 2012 2011

  أقل من سنة 441,413 205,137

 نة إلى سنتينمن س 121,233 13,469

 من سنتين إلى خمس سنوات 16,016 -

 اكثر من خمس سنوات  480,000 -

 اإلجمالي 1,058,662 218,606

 ممثل  البيان  سم عضو مجلس اإلدارةا 
 شركة المصنفات العلمية القابضة المحدودة  رئيس  سليمان بن ابراهيم الحديثي/ المهندس 1

 تسويقالالسعودية لألبحاث و المجموعة شركة  عضو  عزام بن محمد الدخيِّل/ الدكتور 2

 نمو اإلعالمية القابضة شركة   عضو  عبدهللا بن عبداللطيف السيف/ المهندس 3

   عضو  عبد العزيز بن عبد هللا الدعيلج / االستاذ 4

   عضو     عبد الرحمن المعمربن عبد هللا / المهندس 5

   عضو  محمد امين بن داود قشقري/ الدكتور 6

   عضو  ريسعد بن صالح األزو/ المهندس 7

 الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن   عضو  أمين بن سامي غريب / األستاذ 8

  الشركة السعودية لألبحاث والنشر   عضو  صالح بن حسين آل دويس    / االستاذ 9

 )السعودية آالف الرياالت(
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 :سجل الحضور
 

 : م على النحو التالي2012اجتماعات خالل العام المالي  ثمانيةوقد عقد المجلس 
 

  
   2012االجتماع خالل العام تاريخ 

  
1 2 3 4 5 6 7 8   

  
 عدد        

 
 البيان

2 
 فبراير

12 
 مارس

9 
 مايو

24 
 يوليو

16 
 ستمبر

26 
 سبتمبر

4 
 نوفمبر

16 
 ديسمبر

 مرات
 الحضور

 األعضاء السابقين
         

االمير فيصل بن سلمان /صاحب السمو الملكي 1
 )عضويته انتهت(ال ينطبق  √ √ بن عبدالعزيز

 )انتهت عضويته(ال ينطبق  × × حاتم بن حامد مؤمنة/ االستاذ 2
 )انتهت عضويته(ال ينطبق  x √ عبدالحي بن محمد مقداد/الدكتور 3

   
 االعضاء الحاليين         
 8 √ √ √ √ √ √ √ √ سليمان بن ابراهيم الحديثي/ المهندس 1         

 7 √ √ √ × √ √ √ √ ل عزام بن محمد الدخي/ الدكتور  2
 6 √ √ √ √ √ √ )عضو جديد(ال ينطبق  عبدهللا بن عبداللطيف السيف/ المهندس  3
 8 √ √ √ √ √ √ √ √ عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج / األستاذ 4
 X √ √ x 5 √ × √ √ عبدهللا بن عبدالرحمن المعّمر/ المهندس 5
 x √ √ 5 √ √ √ )عضو جديد( ال ينطبق محمد امين بن داود قشقري / الدكتور 6
 8 √ √ √ √ √ √ √ √ سعد بن صالح األزوري  / المهندس 7
 8 √ √ √ √ √ √ √ √ غريب امين بن سامي/ االستاذ  8
 6 √ √ √ √ √ √ )عضو جديد(ال ينطبق  صالح بن حسين آل دويس/ االستاذ 9

 
 :تكوين مجلس اإلدارة

 

 :دارة الحالييوضح الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس اإل
 

  مستقل  غير تنفيذي  تنفيذي  إسم عضو مجلس اإلدارة 
      √  سليمان بن ابراهيم الحديثي/ المهندس 1

    √    عزام بن محمد الدخيل / الدكتور  2
  √      عبدهللا بن عبداللطيف السيف/ المهندس  3
  √       عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج/ األستاذ 4
  √      عبدهللا بن عبدالرحمن المعّمر/ المهندس 5
  √      محمد امين بن داود قشقري / الدكتور 6
      √  سعد بن صالح األزوري  / المهندس 7
    √    امين بن سامي غريب/ االستاذ  8
    √    صالح بن حسين آل دويس/ االستاذ 9

  4  3  2  المجموع 
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  : س إدارة شركات مساهمة أخرىعضوية مجلس اإلدارة في مجال
 

يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في عضوية مجلس إدارة شركات 
 :م2012ديسمبر  31في مساهمة أخرى كما 

 
 غير مدرجة مدرجة إسم عضو مجلس اإلدارة 

 

سليمان بن إبراهيم الحديثي/ المهندس  
 

ارة الشركة السعودية للمختبرات رئيس مجلس إد
 الخاصة

عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية  1
 لألبحاث والتسويق 

عضو مجلس إدارة شركة فينشر كابيتال 
 السعودية االستثمارية 

 عضو مجلس إدارة مجموعة نجمة المدائن عضو مجلس إدارة شركة عسير 
 ) نالبحري(عضو مجلس ادارة فينشر كابيتال بنك    

 

 عزام بن محمد الدخيِّل/ الدكتور

عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية 
 لألبحاث والتسويق 

 رئيس مجلس إدارة شركة نمو اإلعالمية القابضة 
 عضو مجلس إدارة شركة عسير 2

 عضو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية 
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات  

 )ساسكو(السيارات 

 
 بن عبداللطيف السيف عبال/ المهندس 3

 
عضو مجلس ادارة الشركة السعودية للمختبرات  رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت القصيم

عضو مجلس ادارة شركة هرفي للمواد   الخاصة 
 الغذائية

 
 عبد العزيز بن عبد هللا الدعيلج/ االستاذ 4

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
 ة شركة رافال للتطوير العقاري ارعضو مجلس إد اعات المتطورةللصن

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب 

   عبدهللا بن عبدالرحمن المعمر/ المهندس 5
االوسط لصناعة وانتاج شركة الة ارعضو مجلس إد

 الورق

   محمد امين بن داود قشقري/ الدكتور 6

 دة للسكرالمتح شركةالة ارعضو مجلس إد
 المتحدة للسكرالمصرية  شركةالة ارعضو مجلس إد
  سكون العالمية شركة ةارعضو مجلس إد

 
عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط  سعد بن صالح األزوري/ المهندس 7

 )مسك( للكابالت المتخصصة
مجموعة عبدالعزيز محمد  ارةعضو مجلس إد

  )امنست(النملة 

 عضو مجلس إدارة شركة نمو اإلعالمية القابضة    امي غريبأمين بن س/ األستاذ 8

 عضو مجلس إدارة شركة نمو اإلعالمية القابضة    صالح بن حسين آل دويس/  األستاذ 9
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 :المكافآت والتعويضات
 

ب قرارات مجلس تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة بموج
اإلدارة، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم، وفيما يلي تفاصيل المصاريف 
والمكافآت والرواتب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة الرئيس التنفيذي والمدير 

 :م 2012لعام  المالي
 

 )السعودية آالف الرياالت(

 البيان
خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى المكافآت  أعضاء المجلس

الرئيس والتعويضات بما في ذلك 
 المدير الماليالتنفيذي و

 المستقلين/ غير التنفيذيين التنفيذيين المجموع

 4,807 4,807 - - الرواتب والتعويضات

 886 610 201 75 البدالت ومهمات السفر

 1,556 783 - 773 المكافآت الدورية والسنوية

 - - - - الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا أخرى 
 - - - - تدفع بشكل شهري أو سنوي

 7,249 6,200 201 848 المجموع
 
 

 :ذات العالقة األطرافالمعامالت مع 
 

وشركاتها التابعة  ويقع المجموعة السعودية لألبحاث والتستتعامل الشركة وشركاتها التابعة خالل دورة أعمالها العادية م
 :، والبيان التالي يوضح المعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقةوالشقيقة

 

 البيــــــــان 2012 2011

 مبيعات 109,101 130,033

       إيرادات إيجار 249 249

 يينالتنفيذأعضاء مجلس اإلدارة  مكافأة  773 -

 عضاء مجلس اإلدارةبدالت مدفوعة أل 304 -

 اتعاب االدارة 5,406 -

 
هذا وال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو 

تتعلق باستحواذ  ،ل على استشارات ماليةلي أو ألي شخص ذو عالقة بأي منهم، باستثناء الحصوالرئيس التنفيذي أو المدير الما
استدراج مناقصات تم وقد . لالستثمارمن قبل شركة جدوى  ،الشركة على شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستيكية

 .لهذا الغرض وكان العرض المقدم من  شركة جدوى لالستثمار هو العرض االفضل

    

 

 )السعودية آالف الرياالت(
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التي سيتم عرضها على الجمعية العامة القراره في اجتماعها  شركة جدوى لالستثماروفيما يلي تفاصيل المعاملة التي تمت مع 

 :القادم

 
 :أرصدة األطراف ذات العالقة

 
  :ديسمبر كما يلي 31تتكون األرصدة المطلوبة من األطراف ذات العالقة كما في 

 البيــــــــان                  2012 2011 
 الشركة السعودية لألبحاث والنشر 31,013 42,376

 شركة بطاقة المستقبل للصناعات 14,481 -
 الشركة السعودية للنشر المتخصص المحدودة 9,822 17,055
 المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق 3,552 2,334
 الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة 418 279
 الشركة السعودية للتوزيع 269 72
 شركة نمو العلمية 96 294
 الشركة العربية للوسائل 18 6
 شركة نمو لإلعالم المرئي 16 12
 شركة نمو اإلعالمية القابضة 12 12
 الشركة السعودية لألعمال التجارية 6 6

 المجمـــوع 59,703 62,446

    

 :يطرح
 ر المتداول من مطلوب من اطراف ذاتالجزء غي 

 :عالقة

 شركة بطاقة المستقبل للصناعات  (7,240) -   

 عالقة ء المتداول من مطلوب من اطراف ذاتالجز 52,463 62,446
 

 .2012 ديسمبر 31كما في  مليون لایر سعودي 12.1) شركة جدوى لالستثمار(عالقة  اتف ذطرل طلوبالمرصيد اليبلغ 

 اسم العضو

 وصفته 

ورئيس مجلس ادارة  فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس ادارة شركة جدوى لإلستثمار/  سمو االمير
 سابقا )الشركة االم(المجموعة السعودية لالبحاث والتسويق 

وعضو مجلس ادارة المجموعة  عبدالرحمن الرويتع، عضو مجلس ادارة شركة جدوى لإلستثمار/ دسالمهن
 )الشركة االم(السعودية لالبحاث والتسويق 

 استشارات مالية لعمليات االستحواذ طبيعة التعامل

 يتم حصول المستشار المالي على اتعاب في حالة نجاح عملية االستحواذ شروط التعامل

 )تم تحملها من قِبل بائعي الشركة المستحوذ عليها(مليون لایر  12,5  لتعاملمبلغ ا

 شهرا 24 مدة التعامل

 )السعودية آالف الرياالت(
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 :لجان مجلس اإلدارة
 

 :ياالت العمل الرئيسة بالشركة وفقاً للنظام األساسي للشركة وهي كالتالشّكل مجلس اإلدارة ثالثة لجان لإلشراف على مج
 

  :اللجنة التنفيذية )أ 
 

مراجعة األداء التشغيلي العام، : أعضاء من مجلس اإلدارة، ومن مهام اللجنة الرئيسة أربعةاللجنة التنفيذية الحالية من تتكون 
وقد عقدت اللجنة  .ء اإلدارة التنفيذية والخطط اإلستراتيجية للشركةوتقديم اقتراحات إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين أعضا

 .م2012جتماعين خالل العام االتنفيذية 
 

 : الحالية ويوضح الجدول التالي أعضاء اللجنة التنفيذية
 

 التسلسل   إسم العضو   البيــــــــان

 1   يسليمان بن ابراهيم الحديث/ المهندس   رئيس اللجنة

 2   عـزام بن محمد الدخيِّل/ الدكتور   نةعضو اللج

 3   سعد بن صالح األزوري/  مهندسال   عضو اللجنة

 4  عبداللطيف السيفبن عبدهللا / مهندسال  عضو اللجنة 
 
 

 :لجنة المراجعة )ب 
 

جلس من خارج الم انأعضاء، منهم عضوان غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة، وعضو اربعةتتكون لجنة المراجعة من 
 .م2012وقد عقدت اللجنة سبعة إجتماعات خالل العام  في الشؤون المالية والمحاسبية صانخصتم

وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية، واإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل 
وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية، . ي حددها مجلس اإلدارةالتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات الت

 . ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها
كما تتضمن مسؤوليات اللجنة التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبيين القانونيين، وفصلهم، وتحديد أتعابهم، والتأكد من 

الهم، مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني، وكذلك دراسة مالحظاته على القوائم استقالليتهم، ومتابعة أعم
 . المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها

 
ة لمجلس اإلدارة بشأنها، وتقويم فاعلية تقدير كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصي

 . الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر
 

 :الحالية ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة
 

 التسلسل   إسم العضو   البيــــــــان
  1   زيز بن عبدهللا الدعيلج عبدالع/  ستاذاأل   رئيس اللجنة
  2   عبد الرحمن بن إبراهيم الحميِّد/ رالدكتو   عضو اللجنة
  3   امين سامي غريب/ االستاذ     عضو اللجنة

 4  وليد قاسم عنزاوي/ االستاذ  عضو اللجنة 
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 :لجنة الترشيحات والمكافآت )ج 

 
 التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقاً للمعايير: كون مهامهاوت رشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء،تتكون لجنة الت

حتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، ومراجعة هيكل المجلس، ورفع التوصيات المعتمدة، والمراجعة السنوية لإل
 جلس واقتراح معالجتها، والتأكدبشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في الم

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء : ستقاللية األعضاء المستقلين، كذلك من مهام اللجنةإبشكل سنوي من 
 .م2012خالل العام  ثالثة اجتماعاتوعقدت اللجنة . مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة

 
 :الحالية ة الترشيحات والمكافآتويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجن

 

 لالتسلس   اسم العضو   البيــــــــان

 1   عبدهللا بن عبدالرحمن المعمر/ المهندس    رئيس اللجنة

 2   محمد امين بن داود قشقري/ الدكتور    عضو اللجنة

 3   صالح بن حسين آل دويس/ األستاذ   عضو اللجنة

 
 

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 :يقر مجلس اإلدارة بما يلي

 .تم إعداد سجالت حسابات الشركة بالشكل الصحيح  •
 .أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليةداخلية الرقابة النظام  إن  •
 . مواصلة نشاطهاقدرة الشركة على  بشأنال يوجد أي شك يذكر   •

 
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

 
داد خطة المراجعة بناًء على نتائج تحليل وتقييم شامل للمخاطر في الشركة والشركات التابعة والتي تم تنفيذه من قبل أحد تم إع

 .المكاتب اإلستشارية المتخصصة في هذا المجال
 

للمراجعة  لمعتمدةا م بمتابعة تنفيذ الخطة السنوية2012قامت لجنة المراجعة في الشركة السعودية للطباعة والتغليف خالل عام 
المتعلقة بالمراجعة المالية والتشغيلية واإلدارية، كما قامت  تقاريربدراسة اللجنة المراجعة  قامتالداخلية، إضافة إلى ذلك فقد 

 . اللجنة بمتابعة تنفيذ توصيات المراجعة مع إدارة الشركة
 

مم المدينة بالتنسيق مع إدارة الشركة وأحد المكاتب قامت اللجنة بصياغة سياسة تكوين المخصصات المتعلقة بالمخزون والذ
 .اإلستشارية المتخصصة، ومن ثم التوصية لمجلس اإلدارة بإعتماد تلك السياسات

 
بعض المالحظات حولها وتم اتخاذ بعض اإلجراءات مع وجود تم تقييم إجراءات الرقابة الداخلية للشركة حيث وجدت فاعلة، 

  .معالجة المالحظات األخرى لمعالجتها وجاري العمل على
بمراجعة وتطوير بشكل دوري مجلس اإلدارة بأهمية قيام إدارة الشركة للجنة المراجعة  أوصتإضافة إلى ما ذكر أعاله، فقد 

كما أوصت  .والتشغيلية المطبقة بالشركة والتي قام بإعدادها أحد المكاتب االستشارية السياسات واإلجراءات المالية واإلدارية
 .م2013مجلس اإلدارة بتعيين المراجع الخارجي للشركة لعام لللجنة ا
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 :سياسة الجودة 
 

إلى  شيرشهادة تالمدينة المنورة للطباعة والنشر، وهي و شركة مطابع هال: لكل من  ISO 9001حصلت الشركة على شهادة 
كفاءتهم وفعاليتهم في العمل، والتطوير والتحسين  لتزام بمعايير الجودة المحلية والعالمية، وتطوير أداء العاملين وزيادةاإل

المستمر لخطوط اإلنتاج، وتلبية احتياجات عمالء الشركة، مما يخدم أغراض الشركة بزيادة حصة الشركة السوقية والبيعية، 
 . واالرتقاء بمستوى جودة مطبوعات الشركة وتقديمها في الوقت المحدد، وتعزيز اسم الشركة محلياً وعالمياً 

 
 :حوكمة الشركة

 
حرصت إدارة الشركة  عامة، وتماشياً مع الئحة الحوكمة،نظراً لتحول الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى شركة مساهمة 

ويحمي  حيث تسعى إلى اختيار أفضل الممارسات بما يعزز ويعظم مصالح مساهميها بيق مبادئ وقواعد الحوكمة،على تط
اعتماد اللوائح الخاصة  م الئحة حوكمة الشركة، كما تم2009خالل العام  الجمعية العامة تدواعتم ،حقوقهم وحقوق ذوي العالقة

 : باللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، وهي كالتالي
 . الئحة اللجنة التنفيذية •
 . الئحة لجنة المراجعة •
 .الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت •

 
باستثناء الفقرة  ،يةسوق المالالالواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة  وتعتبر الشركة ملتزمة بمتطلبات الحوكمة

لم عضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة، حيث أباستخدام التصويت التراكمي على بند اختيار المتعلقة من المادة السادسة ) ب(
من األعضاء المستقلين  المقرر الكافي بسبب توفر العدد حالياً من الناحية العملية، وذلكيت التراكمي وتأخذ بأسلوب التص

  .ونظراً ألن أعضاء مجلس اإلدارة يعملون على حماية حقوق المساهمين ككل ومنها حقوق األقليةبمجلس اإلدارة 
 

 :المخاطر إدارة
 

ي واستيعابها وذلك من خالل تسعى إدارة الشركة إلى مواجهة أية تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر على نشاطها ومركزها المال
دراستها وخبرتها الواسعة في صناعة الطباعة والقدرة على تحديد المخاطر المتعلقة بها، والمخاطر المتعلقة بالسوق من جهة 

 :كة أن أهم المخاطر تتعلق بما يليأخرى، وتعتقد إدارة الشر
 
 :مخاطر االئتمان -

 
ليس لدى الشركة تركيز . ه مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةهي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزامات   

يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف . جوهري لمخاطر االئتمان باستثناء ذمم األطراف ذات العالقة والجهات الحكومية
 .تظهر الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. ائتماني مرتفع

 
حكومية ومخاطر تحصيلها محدودة جداً، والجدول  اتإن المبيعات والذمم المدينة للشركة تتركز لدى أطراف ذات عالقة وجه

 :2011و 2012ديسمبر  31التالي يوضح تفاصيل هذه المعامالت واألرصدة  كما في وللسنتين المنتهيتين في 
 

 )السعودية آالف الرياالت(                                                                                        

 البيان 2012 2011
 مبيعات إلى أطراف ذات عالقة 109,101 130,033

 نسبة المبيعات إلى أطراف ذات عالقة إلجمالي المبيعات   14.2% 32%
 مبيعات إلى جهات حكومية 53,017 72,895
 هات حكومية إلجمالي المبيعاتنسبة المبيعات إلى ج   6.9% 18%

 ذمم جهات حكومية مدينة 42,131 54,167

 نسبة ذمم الجهات الحكومية المدينة إلجمالي الذمم المدينه 13.4% 40%
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 :خاطر أسعار العموالتم -
 

 . فقاتها النقديةهي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العموالت في السوق على المركز المالي للشركة وتد
 

العموالت وتقوم بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع إدارات الخزينة لدى البنوك التي تتعامل معها شركة تقلبات أسعار تراقب ال
 .الشركة للحصول على أفضل األسعار بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهرياً 

 
 :عار صرف العمالت األجنبيةمخاطر أس -

 
إن معامالت الشركة األساسية . هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية

تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت كما . هي بالريال السعودي والدوالر األمريكي واليورو
 .جوهريةغير 

 
 :مخاطر السيولة -

 
هذه لدى الشركة تمويل كاف لمقابلة . لتزامات القروضإهي مخاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصاً  

 .وتعمل على إدارة مخاطر السيولة من خالل المحافظة على أرصدة كافية من النقد وما في حكمهلتزامات عند استحقاقها اإل
 
 :ز في اإليراداتمخاطر الترك -

 
والطباعة  ةتسعى الشركة جاهدة على تنويع قاعدة إيراداتها لكي ال تقتصر على الصحف بل توسعت لتشمل الكتب المدرسي    

باالستحواذ  2012باالستحواذ على شركة التغليف المرن وخالل العام  م2008التجارية وامتدت لتصل إلى التغليف خالل العام 
 .مارات وشركاته التابعةعلى شركة مصنع اال

 
 :مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام -

 
انخفاض ألسعار المواد الخام على مختلف إشكالها وشملت تلك االنخفاضات أسعار الورق بنسب م  2008شهد نهاية العام 

مخزونها الورقي  هذا وتقوم الشركة بتحديد .عوام الالحقةيادات في أسعار الورق خالل األمختلفة، في حين طرأت بعض الز
 .وإدارته بكفاءة لتقليل أية مخاطر متعلقة بتذبذب األسعار

 
 

 :رباحاأل تحويل
 

للسنة  المدققة مليون لایر سعودي، وفقاً للقوائم المالية الموحدة  124.6 لشركة من تحقيق أرباح صافية بلغتبتوفيق هللا، تمكنت ا
 :مجلس اإلدارة بتحويل األرباح على النحو التالي وقد أوصى م، 2012ر ديسمب 31المالية المنتهية في 

 

 البيـــــــــــــــــان                     السعودية ترياالآالف ال

  
 م  2012ديسمبر  31األرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في  124,555

 %10المحّول إلى اإلحتياطي النظامي بواقع  (12,456)

 م 2012اح نقدية لعام توزيع أرب (30,000)

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (1,800)

 الرصيد المتبقي يحّول إلى األرباح المستبقاه 80,299
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 توصيات مجلس اإلدارة
 

 : الموقرة بما يلي غير العاديةلجمعية العامة ليوصي مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف 

 .م2012لعام الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة  .1
 .م2012ديسمبر  31للسنة المنتهية بتاريخ لشركة لحسابات والقوائم المالية الموحدة الالموافقة على تقرير مراجعي  .2
 0.5 (م��ن رأس الم��ال، اي بواق��ع %) 5(م بم��ا يع��ادل 2012لع��ام  )ملي��ون لایر 30(عل��ى توزي��ع أرب��اح بمبل��غ الموافقة  .3

بنهاي�ة ت�داول ي�وم انعق�اد ) ت�داول(ن المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالي�ة للسهم الواحد وذلك على المساهمي) لایر
 .العاديةغيرالجمعية العامة 

لایر الف  200بواقع لایر مليون  1,8بإجمالي مبلغ  2012الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس االدارة لعام  .4
 .لكل عضو مجلس ادارة

والتي شركة جدوى لالستثمار من تتعلق بعملية االستحواذ  تشارات مالية الجمعية العامة بالحصول على اس إقرار .5
يشغل سابقا و )الشركة االم(يرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس ادارة المجموعة السعودية لالبحاث والتسويق 

  .مجلس ادارة المجموعة السعودية لالبحاث والتسويق أحد أعضاءعضويتها أيضا 
 .م2012ديسمبر  31دارة عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإل .6
وائم المالي�ة للش�ركة الق�وفح�ص الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من ب�ين المرش�حين م�ن لجن�ة المراجع�ة لمراجع�ة  .7

 .، وتحديد أتعابهم 2013لعام 
 .دارةالموافقة على اعتماد سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس اال .8
 .الموافقة على تعديالت النظام االساسي للشركة .9

 
 

 سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير،،،،
 

 مجلس اإلدارة                                               


