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ِحيمِ  ِن الرَّ
ٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

 

 

 المسـاهـميـن الكـرامحـضـرات السادة 

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 السلام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف أن يقدم إلى حضراتكم 

مصحوبًا بالقوائم المالية  م31/12/2017التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 

 على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها خلال العام المذكور المدققة، والذي يحتوي

وكذلك تحليل الأداء المالي وعرض م، 2017والأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 

توجهات الشركة وخططها المستقبلية وتوضيح نتائج الشركة المالية، والإفصاح عن 

وكمة الشركات البيانات المتعلقة بالقروض وموضوعات أخرى حسب متطلبات ح

 وهيئة السوق المالية.

جميع و لمساهمي الشركة وعملائها ومنسوبيهاكما يتوجه المجلس بالشكر والإمتنان 

القطاعات العامة والخاصة التي تتعامل معها كافة لإخلاصهم ودعمهم المستمر 

 للشركة لتحقيق أهدافها المنشودة.
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العربية السعودية  المملكة في الشركة السعودية للطباعة والتغليف أهداف إن

 إننا كما . 2030 المملكة رؤية حددتها الوطنية التي والأهداف التوجهات مع تتماشى

 مستندين المدى الطويل على وتوقعاتنا أهدافنا ونبني الرؤية في هذه نتشارك

 المستوى على يحصل لما انعكاساً  استراتيجيتنا وبالتالي فإن .وإمكاناتنا قوتنا على

 الطباعة والتغليف. قطاعي خلال من تطبيقها في نساهم الوطني، والتي

 

 رسالتنا

تقديم الحلول المبتكرة للصناعات التحويلية المتنوعة من خلال كوادر بشرية مبدعة وعلاقات متميزة مع عملائنا 

وموردينا، وتعظيم عوائد المساهمين، بالاضافة الى تعزيز دور الشركة في المسئولية الاجتماعية، والمساهمة في تنمية 

 الوطني.الاقتصاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رؤيتنا

 الريادة في تقديم حلول مبتكرة ومتميزة في مجال الطباعة والتغليف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أهدافنا

 هم.نتطلع لتحقيق أكثر من توقعاتو توثيق علاقاتنا بعملائنا 

 تطوير منتجاتنا والعمل على إيجاد منتجات حديثة من خلال البحث والتطويرو نرتقي بقدرتنا التنافسية.  

 .تنمية عوائد مساهمينا عن طريق التوسع بالدخول في أسواق استثمارية جديدة 

 لمعايير المحلية والعالميةنحرص على تطبيق أنظمة الجودة وفقاً ل. 

 استقطاب وتطوير الكوادر البشرية المتميزة والمحافظة على استمراريتهمو نلتزم بدعم فريقنا وتطويره. 

 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwwpvOusLZAhWHwxQKHfriAGoQjRx6BAgAEAY&url=https://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2016/04/26/Full-text-of-Saudi-Arabia-s-Vision-2030.html&psig=AOvVaw02sK9rFyUk62ILGupCfFsd&ust=1519695915227257
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التابعة وشركاتهانبذة عن الشركة   

 

 

 

 

 

 السعودية للطباعة والتغليفشركة ال

مسجلة في المملكة العربية الطباعة والتغليف  قطاعي على تركز مساهمة سعودية شركة هيالشركة السعودية للطباعة والتغليف  إن

م( 2006مايو  28هـ )الموافق 1427جمادى الأولى  1صادر في مدينة الرياض بتاريخ وال 1010219709تجاري رقم السجل الالسعودية، وتعمل بموجب 

 م(.2007مايو  7هـ )الموافق 1428ربيع الثاني  20/ ق بتاريخ 104بناًء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 

م تم تغيير إسمها 2007م، وخلال العام 1963تأسست الشركة السعودية للطباعة والتغليف بإسم شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر في عام 

أن المجموعة السعودية للأبحاث من أسهمها للإكتتاب العام خلال ذلك العام، علماً ب %30إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وتم طرح 

 من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف. %70والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك 

تتميز الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة في الرياض وجدة والدمام، تقوم بطباعة عدد من أهم الصحف كالشرق الأوسط، الإقتصادية، 

كما تعمل الشركة في مجال التغليف وصناعة البلاستيك ولديها  يرها، هذا بالإضافة إلى مطبوعات تجارية دوريةالرياضي، عرب نيوز، الوطن وغ

 مصانع في الشارقة وابوظبي والرياض وجدة والمدينة المنورة.

 

 

 المساهمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموعة 

السعودية للا بحاث 

%42, والتسويق

الشركة الفكرية 

للدعاية والإعلان 

%10.5, القابضة

الشركة السعودية 

, للأبحاث والنشر

7%

شركة المصنفات 

,  العلمية القابضة

7%

شركة نمو 

الاعلامية 

%3.5, القابضة

%30, عامة
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 تابعنبذة عن الشركة وشركاتها التابعة 

 

 

 

 

 

 وهما للطباعة والتغليف إلى قطاعينوينقسم نشاط الشركة السعودية 

 

 قطاع الطباعة

تاز متعتبر الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى أكبر شركات الطباعة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لما ت

خلال مجموعة شركاتها التابعة المتميزة وهي شركة المدينة به من تقديمها لطيف واسع من الخدمات الطباعية المتكاملة، وطاقتها الإنتاجية ومن 

ويعتمد نشاط الطباعة بشكل أساسي في طباعة الصحف والمجلات التي تستهدف قطاعات مختلفة   .المنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هلا

 وأساليب مختلفة.من العالم العربي، بالإضافة الى الكتب المجلدة والمطبوعات التجارية والتغليف بلغات 

كما تقوم الشركة عبر شركاتها التابعة بطباعة عدد كبير من المجلات الخاصة بالشركة السعودية للأبحاث والنشر والشركة السعودية للنشر 

 .المتخصص، وناشرين آخرين كثر، بالإضافة إلى القطاع الحكومي مثل وزارة التعليم، ووزارة الشؤون الاسلامية، ووزارة الداخلية

 

 قطاع التغليف

شركة  ويتمثل في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية وشركاتها التابعة )شركة طيبة للطباعة والتغليف، شركة التغليف المرن،

لشفاف، شركة يونايتد االمدينة للتغليف "سيتي باك"، مصنع المستقبل للتغليف، شركة عبر المستقبل للبلاستيك، شركة الإتحاد العالمية للتغليف 

 .شركة فيوتشر بلاست للصناعات( سيكيورتي، المؤسسة التجارية المتحدة للتغليف "كابكو"،

ة في ومواد التغليف المتكامل التحويلية وتعّد شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية إحدى كبريات مجموعات صناعة البلاستيك

قة الممتدة يالخليج العربي، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، واقتنائها أحدث تقنيات صناعة البلاستيك ومواد التغليف المدعومة بالخبرة العر 

يف مما يضعها في مقدمة منافسيها في مجال كما تتميز الشركة بأنها تصّنع كامل نطاق المنتجات البلاستيكية ومواد التغل  عاماً. 20لأكثر من 

 صناعة البلاستيك ومواد التغليف المتعددة.
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 تابعنبذة عن الشركة وشركاتها التابعة 

 

 

 

 

 

 أولاً: قطاع الطباعة

 شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر

حي الأستاذ  –في مدينة جدة  4030004369المقيَّد بالسجل التجاري رقم م بتحويل فرعها 2012قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال عام 

يونيو  14هـ )الموافق 1413بتاريخ ذي الحجة  510م( بموجب الترخيص الصادر من وزارة الإعلام رقم 1963ديسمبر  9هـ )الموافق 1383رجب  23بتاريخ 

لسعودية للطباعة والتغليف( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبنفس الاسم، فرع الشركة ا –م( باسم )المدينة المنورة للطباعة والنشر 1993

. وقامت كذلك بتحويل فروعها الثلاثة الأخرى إلى %5من رأس المال وذلك بدخول شركة مطابع هلا كشريك جديد معها بنسبة  %95تمتلك فيها 

  الشركة الجديدة.

الأنشطة الطباعية التابعة لشركة المدينة المنورة الموجودة في مدينة جدة إلى مركز م لنقل بعض 2010هذا وقد تم وضع خطة توسعية في عام 

ألف متر تقريباً من الارض التي تملكها الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحيث تكون جميع  125الطباعة الرئيسي في شمال أبحر على مساحة 

الشركة على تجنب الإزدواجية بالأعمال والآلات عن طريق عمل اتفاقيات بين الشركات الإنشطة متكاملة لشركات الطباعة ومستودعاتها. وتسعى 

التابعة لها بحيث تستطيع كل شركة القيام بتنفيذ أعمال الشركة الشقيقة عند الحاجة بسعر تشغيلي موحد والذي من شأنه أن يزيد من قدرة 

 الشركة التنافسية.

م( في صالات الإنتاج 2014وحتى عام  –م 2010كما نفذت شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر كامل الخطة التوسعية وعلى عدة مراحل )من العام 

م والتي ت م2013والمستودعات الرئيسية لإستيعاب المعدات المنقولة من مقر الشركة القديم بالفيصلية ولإستيعاب المعدات المشتراه في عام 

ضل وسائل أفل وفقاً الإستثمار فيها لزيادة الطاقة الإنتاجية لطباعة الكتب المدرسية والأعمال التجارية، كما أصبح للشركة مستودع خامات مركزي 

 التخزين والسلامة.
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 تابعنبذة عن الشركة وشركاتها التابعة 

 

 

 

 

 

 شركة مطابع هلا

السعودية،  م، وتعتبر الشركة من أكبر مراكز الطباعة التجارية في المملكة العربية1984تقع شركة مطابع هلا في مدينة الرياض، وتأسست في عام 

وهي سباقة دوماً لتوظيف آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة من أجل تقديم أعلى درجات الجودة، وتتميز شركة مطابع هلا عن غيرها 

وكثير من الكوادر الوطنية المميزة  ولية خدماتها؛ حيث تتم المراحل الطباعية كافة في مكان واحد وتحت إشراف نخبة من الفنيين المتميزينبشم

 ،كذلك، وقد تأسست شركة مطابع هلا لتضع نفسها منذ البداية على طريق التطور السريع، لترتقى بهذه الصناعة إلى أعلى المستويات العالمية

تقدم لعملائها الذين وضعوا ثقتهم بها من البداية أرقى فنون الطباعة، وبذل كل جهد وسعي في إرساء أسس الطباعة بمبادئها الصحيحة ول

 والمعمول بها في أضخم دور الطباعة العالمية.

للأعمال التجارية في الشركة، ولتبدأ  الرئيسيم، لتصبح الذراع 2006وانضمت شركة مطابع هلا إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف في عام 

اعة؛ قامت بمرحلة جديدة من التطور؛ شعارها الإبتكار وتحقيق الجودة الفنية العالية والمصداقية والمواكبة التقنية؛ واستمراراً لتطوير صناعة الط

 اعة وأعمال الطباعة وأعمال ما بعد الطباعة. حيث قامتم بزيادة سعة طاقتها الإنتاجية على مستوى أعمال ما قبل الطب2008الشركة في العام 

م بزيادة سعة طاقتها الإنتاجية في قطاع الطباعة على الكرتون )الطباعة الصناعية( والعديد من الإستثمارات التي تعزز 2017الشركة في عام 

دفت هذه الاستثمارات لزيادة الحصة السوقية والمحافظة وتثري القيمة المضافة لكل من منتجات الطباعة التجارية والصناعية على حد سواء. وه

 على تميز المنتج النهائي واستمرار إرضاء عملائها. 

وجاءت جميع   (ISO 9001:2008)تأكيداً على التزام الشركة بالتماشي مع المعايير العالمية فقد حرصت الشركة على المحافظة على شهادة الآيزوو

تلك الاستثمارات لتؤكد حرص الشركة السعودية للطباعة والتغليف على الرقي بصناعة الطباعة في المملكة العربية السعودية وتقديم أفضل 

 خدمات الطباعة لعملائها.

  دمج إدارة شركتي شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر )و( شركة مطابع هلا

م الأمر 2015-11-1باعة والتغليف دمج إدارة شركتي المدينة المنورة للطباعة والنشر مع شركة مطابع هلا إبتداًء من قررت الشركة السعودية للط

كما تم إعتماد هيكل  الذي ساهم في مواجهة تحديات قطاع الطباعة وتخفيض التكاليف الإدارية بعد دمج الإدارة العامة والإدارات المساندة.

توحيد إدارة العمليات التنفيذية للإستفادة من الطاقة التشغيلية. كما تم الإستفادة من عملية الدمج في توحيد تنظيمي لقطاع الطباعة و

والإستفاده منها في ألية شراء المواد الخام وقطع الغيار بتوقيع عقود سنوية، الأمر الذي ساعد على تخفيض  السياسات والإجراءات الإدارية

 ال العامل بخفض قيمة المخزون بعد توحيد الأصناف الرئيسية مثل بعض أنواع الورق والبليتات والأحبار. التكلفة المباشرة ورأس الم

م الأمر 2015كما تم تفعيل وكالة المنتدب للدعاية والإعلان والعائدة ملكيتها الى شركة مطابع هلا بعد إفتتاح فرع لها بمدينة جدة في ديسمبر 

 ع بتكامليته مع النشاط الرئيسي للشركتين.في توسيع نطاق البي ساهمالذي 
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 تابعنبذة عن الشركة وشركاتها التابعة 

 

 

 

 

 

 ثانياً: قطاع التغليف

 شركة المستقبل للإستثمار الصناعي

م بتأسيس شركة المستقبل للإستثمار الصناعي لتكون بمثابة الشركة الأم لجميع شركات 2012قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال عام 

من شركة مصنع  ٪99التغليف التابعة للشركة بما فيها شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية. وتمتلك هذه الشركة ما نسبته 

م( وتمتلك الشركة السعودية للطباعة والتغليف النسبة 2012مارات الوطني للصناعات البلاستيكية )الشركة التي تم الإستحواذ عليها خلال العام الإ

 . ٪1المتبقية والبالغة 

 

  ذ م م )مصنع الإمارات( شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية

م بالإستحواذ على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية )"مصنع 2012قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خلال العام 

م في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال 1995تأسس مصنع الإمارات عام  .الامارات"(، شركة ذات مسؤولية محدودة

م تم نقل حصة شركة التغليف المرن الى 2014يوليو  1الشركتين التابعتين لها )شركة المستقبل للإستثمار الصناعي وشركة التغليف المرن( وفي 

  الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

صانع متطورة وشركات تابعة منتشرة ولديها عدة م التحويلية تعمل شركة مصنع الإمارات في تصنيع وتوزيع مواد التغليف وصناعة البلاستيك

  العربية السعودية. المملكة-الإمارات العربية المتحدة وشركات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة -في أبو ظبي ودبي والشارقة 

مجلس التعاون لدول الخليج دول ة المتكاملة في يصناعالمجموعات ال أكبروتعّد شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية إحدى 

مة بالخبرة المدعو التحويلية ، حيث تتميز بطاقتها الإنتاجية العالية، وإقتنائها أحدث تقنيات صناعة مواد التغليف وصناعة البلاستيكالعربية

 عاماً.  20العريقة الممتدة لأكثر من 

مما يضعها في مقدمة منافسيها في مجال صناعة  التحويلية ة البلاستيككما تتميز الشركة بأنها تصّنع كامل نطاق منتجات مواد التغليف وصناع

 المتعددة. يةمواد التغليف البلاستيك
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 الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف

شركة 

طيبة 

للطباعة 

والتغليف 

 ذ.م.م
 

شركة 

يونايتد 

سيكيورت

.مي ذ.م  

شركة 

فيوتشر 

بلاست 

للصناعا

ذ.م.مت   

شركة 

الإتحاد 

العالمية 

للتغليف 

الشفاف 

 ذ.م.م

شركة 

المدينة 

للتغليف 

ذ.م.م  

"سيتي 

 باك

مصنع 

المستقبل 

للتغليف 

 ذ.م.م

شركة عبر 

المستقبل 

للبلاستيك

 ذ.م.م

شركة 

التغليف 

المرن 

 ذ.م.م

1٪ 99٪ 

95٪ 

1٪ 

1٪ 

1٪ 

1٪ 

1٪ 

96٪ 

5٪ 1٪ 

سة المؤس

التجارية 

المتحدة 

للتغليف 

كابكو*"  

100٪ 

 

1٪ 1٪ 

الشركة السعودية للطباعة 

 والتغليف
 

شركة المستقبل للاستثمار  شركة مطابع هلا

 الصناعى
شركة المدينة المنورة 

 للطباعة والنشر

شركة مصنع الامارات 

الوطنى للصناعات 

الامارات -البلاستيكية   

5٪ 

5٪ 

5٪ 

5٪ 

95٪ 

1٪ 

95٪ 

95٪ 

99٪ 

95٪ 

99٪ 99٪ 99٪ 99٪ 
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 تابعنبذة عن الشركة وشركاتها التابعة 

 

 

 

 

 

 

التابعة ملكية الشركات  

 وتتلخص الملكية الفعلية للشركة في الشركات التابعة بما يلي:

 للشركة النشاط الرئيسي نسبة الملكية الملكية الشركة

 المنورة للطباعة والنشرشركة المدينة 
 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 ركة مطابع هلاش

95% 

5% 

 طباعة ونشر وتجارة الجملة والتجزئة

 في المطبوعات والورق وغيرها.

 شركة مطابع هلا
 السعودية للطباعة والتغليف الشركة

 شركة المستقبل للإستثمار الصناعي

95% 

5% 

 المطبوعاتتجارة الجملة والتجزئة في 

 الورقية وملحقاتها.

 شركة المستقبل للإستثمار الصناعي
 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 ركة مطابع هلاش

95% 

5% 

الطباعة والتغليف واقامة المصانع 

والمراكز الصناعية واقامة وادارة 

وصيانة مشاريع الطباعة والتغليف 

 وغيرها.

شركة مصنع الإمارات الوطني 

 البلاستيكيةللصناعات 

 ركة المستقبل للإستثمار الصناعيش

 السعودية للطباعة والتغليف الشركة

99% 

1% 

الألواح ومواد وصناعة وتجارة الأكياس 

 التغليف والبلاستيك المتعلقة بها.

 

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

 الموقع بلد التأسيس الشركة

نسبة الملكية 

المباشره وغير 

 المباشرة

 رأس المال

 بالريال السعودي

 1,000,000 %100 جدة، الرياض، الدمام المملكة العربية السعودية شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر

 1,000,000 %100 الرياض المملكة العربية السعودية شركة مطابع هلا

 100,000 %100 الرياض المملكة العربية السعودية المستقبل للإستثمار الصناعيشركة 

شركة مصنع الإمارات الوطني 

 للصناعات البلاستيكية
 الإمارات العربية المتحدة

أبوظبى، دبي، الشارقة، 

 الرياض، جدة، المدينة المنورة
100% 30,618,300 
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 تابعنبذة عن الشركة وشركاتها التابعة 

 

 

 

 

 

 وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة لشركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية:

 نسبة الملكية بلد التأسيس إسم الشركة 

 %100 الإمارات العربية المتحدة سيتي باك""  شركة المدينة للتغليف ذ.م.م 1

 %100 الإمارات العربية المتحدة مصنع المستقبل للتغليف ذ.م.م 2

 %100 السعوديةالمملكة العربية  *شركة عبر المستقبل للبلاستيك ذ.م.م  3

 %100 الإمارات العربية المتحدة شركة الإتحاد العالمية للتغليف الشفاف ذ.م.م 4

 %100 الإمارات العربية المتحدة شركة يونايتد سيكيورتي ذ.م.م 5

 %100 الإمارات العربية المتحدة **المؤسسة التجارية المتحدة للتغليف ـ كابكو 6

 %100 الإمارات العربية المتحدة شركة فيوتشر بلاست للصناعات ذ.م.م 7

 %100 السعوديةالمملكة العربية  ذ.م.م والتغليفشركة طيبة للطباعة  8

 %100 السعوديةالمملكة العربية  شركة التغليف المرن ذ.م.م 9

 

   م.2017-11-05إلى شركة ذات مسئولية محدودة حسب قرار الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ تم تحولها من شركة مساهمة مقفلة  *

 مؤسسة فردية مملوكة بالكامل لشركة يونايتد سيكيورتي ذ.م.م.**
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 منتجاتنا

 وتلبي النظامية المتطلبات مع متوافقة الجودة، منتجات عالية منتجات، منتجات آمنة

 .باستمرار المستهلكين توقعات 

 

 

 

 

 والمجلات.الكتب وطباعة الصحف 

 

 

 

 

 صناعة الأكواب الورقية والبلاستيكية

 

 

   

 لى البلاستيك والملصقات التجاريةطباعة عال

 

 

 

 صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية

 

 

 

 صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف

 

 

 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6j_v_3MLZAhUHzRQKHdDzDGwQjRx6BAgAEAY&url=http://www.enpigroup.com/&psig=AOvVaw10wALTwGs4EeNG6mAK3rk5&ust=1519705139421339
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مواقعنا داخل المملكة العربية السعودية: 

المنورة.الرياض, جدة, الدمام والمدينة   

مواقعنا داخل الإمارات العربية المتحدة: 

 دبى, أبو ظبي, الشارقة.

المملكة العربية السعودية: مواقعنا داخل 

 الرياض, جدة, الدمام والمدينة المنورة.

مواقعنا داخل الإمارات العربية المتحدة: 

.دبيالشارقة, أبو ظبي,   

بالأسواق الرئيسية والتصدير الجفرافي نار إنتشا  
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 التقرير الإستراتيجي

من  جديدة أسواق إلى والدخولوتطويرها  التشغيلية العمليات جودة التحسين على شركةال تقوم فلسفة

 .منتجاتال تطويرخلال 
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 التقرير الإستراتيجي

 

 

 

 

 

 الأهداف الإستراتيجية والخطط المستقبلية

ركة ولعل إستحواذ الشركة على ش التحويلية رائدة في مجال الطباعة والتغليف وصناعة البلاستيكالشركة التتمحور رؤية الشركة في ان تصبح 

م من أهم الخطوات الإستراتيجية للشركة في تعزيز قدراتها في 2012م وعلى شركة مصنع الإمارات خلال العام 2008التغليف المرن خلال العام 

 مجال التغليف وصناعة البلاستيك. 

والتي تعتمد على بناء كفاءات بشرية  القادمةسنوات  للخمسوعليه فقد قامت الشركة من خلال مصنع الامارات بإعداد خطة إستثمارية طموحة 

 مإقتناء أحدث التقنيات التكنولوجية للتصنيع في مجال التغليف وصناعة البلاستيك، وبناء قاعدة عملاء قوية مما يساعد على تقديوعالية الجودة، 

 مجموعة واسعة من الخيارات الانتاجية لعملاءها.

عن فرص إستثمارية وتوسعات إستراتيجية؛ وبما يخدم تحقيق أهدافها الإستراتيجية من تحقيق عوائد ربحية جيدة،  وتبحث الشركة بإستمرار

واضح، ووضع الآليات المناسبة لذلك؛ وذلك من كما تسعى الشركة دوماً لرسم الأهداف الإستراتيجية بشكل  والإستمرار في تنويع مصادر الدخل.

 ةخلال خطط مستقبلية هادفة إلى تحقيق إستراتيجيات النمو في الارباح والحفاظ على حقوق المساهمين بما يعزز ثقة المساهمين بمكانة الشرك

تعتمد الخطط الاستراتيجية   صديرية الاخري.وقوتها كشركة رائدة في مجال الطباعة والتغليف في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا والاسواق الت

إمتلاك أحدث التقنيات الطباعية وكذلك تأثيرها في الأسواق الأساسية من أجل وللشركة في مجال الطباعة على زيادة حجم العمليات التشغيلية، 

 ة مما يعزز من دورها في السوق.الإستفادة من المكاسب الناتجة عن توحيد العمليات فضلاً على تقديمها لمنتجات متنوعة ومتعدد

م بتحويل ملكيتها في الشركات التابعة لها )شركة مطابع هلا، شركة طيبة للطباعة والتغليف( لتصبح مملوكة 2008كما قامت الشركة خلال العام 

م بتأسيس شركة المستقبل 2012من قبل الشركة السعودية للطباعة والتغليف بشكل مباشر وغير مباشر. كما قامت خلال العام  %100بنسبة 

 م.2012للإستثمار الصناعي لتكون الشركة الأم لقطاع التغليف والتي تم من خلالها الإستحواذ على شركة مصنع الإمارات خلال العام 

شركات  ها من خلالوإستمراراً لتوجه الشركة في تحقيق خططها وأهدافها المستقبلية فإنها تهدف إلى أن تكون شركة قابضة تمارس جميع أنشطت

 تابعة لها ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك بهدف:

 ،زيادة القدرة التنافسية 

 ،المزيد من التخصص 

  ،الإستفادة بشكل أمثل من المصادر المتاحة 

 .وتوضيح جدوى كل نشاط بشكل مفصل 
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 تابع التقرير الإستراتيجي

 

 

 

 

 

 التكاليفمبادرة تحسين هيكلة 

قصيرة الأجل أو كجزء من إستراتيجيتها طويلة المدى، وذلك  خططإستمرت الشركة في تطبيق مبادرات لتحسين هيكلة التكاليف، سواء عبر 

شيد ر للتكيف مع التحديات الراهنة التى تمر بها الأسواق نتيجة لتباطؤ الطلب وإحتدام المنافسة، وذلك من خلال الإستمرار في تطبيق خطتها لت

 النفقات والتكاليف، ومعالجة الأرباح الهامشية، وإعادة هيكلة العمليات.

 

 بلاستيك للإكتتاب العام أو الخاصمشروع طرح جزء من رأس مال شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات ال

ازلت الشركة تعمل مع المستشار المالي مصرف أبوظبي الإسلامي على دراسة مشروع طرح جزء من رأس مال شركة مصنع الإمارات الوطني م

للإكتتاب العام أو الخاص في دولة  %100العربية المتحدة وهي شركة تابعة ومملوكة بنسبة  للصناعات البلاستيك المسجلة في دولة الإمارات

وعلية لم يتم اتخاذ م 2017و  م2016 عاميم، ونظراً لظروف السوق خلال 2014-10-30الإمارات العربية المتحدة كما تم نشرة في موقع تداول بتاريخ 

 حينه.فى لظروف السوق  وفقاً  م2018 المالي عامال خلالقرار بهذا الشأن الا انه يتوقع ان يتم إتخاذ قرار فى هذا الخصوص 
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 تابع التقرير الإستراتيجي

 

 

 

 

 

 
 م2018لعام  أهم الخطط والتوقعات

 

ضافة إم ب2018مطابع هلا خلال عام  المنورة للطباعة والنشر وشركة سوف تقوم شركة المدينة قطاع الطباعة لأهم الخطط  1

مكانيات الفنية إمليون ريال سعودي لتحسين ال 15ستثمارية قدرها إأصول رأسمالية بقيمة 

حتياجات عملاءها بكل انحاء المملكة العربية السعودية إللطباعة والتصميم وذلك من اجل تلبية 

ارباحها وايراداتها من نشاط الطباعة خلال الاعوام القادمة. حيث سيتم وايضاً من اجل زيادة 

 إضافة خطوط إنتاجية لتوسيع الأنشطة التالية:

 ( نشاط الطباعة الرقمية بمدينة الرياض تحت إسمDigital Campaigns)  شاشات بإضافة

 .الدخلوتلبية لتنوع في مصادر  معدات مساعدة تلبية لإحتياجات السوقرامج ورقيمة وب

  جدة الرياض و تيخط تجليد بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بمدينعدد إثنان إضافة

 اً.ة التي تم الإستمثار بها مسبقيلتوسعة إمكانيات مرحلة التجليد لتتلائم مع القدرة الطباع

  ب طباعة الكتلتوسعة إمكانيات مرحلة  الرياضبمدينة  مطابع هلابشركة  مكن برايلإضافة

 .الخاصة بالعوق البصري ) برايل(

  إستثمار مطابع مؤسسة عسير للصحافة والنشر )مطابع جريدة الوطن( بمدينة جدة بموجب

 عقد مدته ثلاثة سنوات قابل للتجديد.

  وعدد ثلاثة جدة ة بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بمدين لون 6كينة شيت امإضافة

 وجدة تليبة لإحتياجات السوق.وحدات مكن ستكر بمدينتي الرياض 

  ي تبشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر بمدينمكينتين تغليف حراري )هوك باك( إضافة

 .جدةالرياض و

بقيمة  ةالشارقبمدينة  فيلمالبلاستيكية بمصنع فيوتشر  كياسللأ  إضافة خط إنتاج جديد  قطاع التغليف لأهم الخطط  2

 مليون ريال سعودي.  2إستثمارية قدرها 

  مليون ريال  5إضافة بعض قوالب التصنيع الخاصة بإنتاج القوارير البلاستيكية بتكلفة قدرها

 .بمصنع فيوتشر بلاست بمدينة ابوظبيسعودي 

  إضافة خطوط إنتاج جديدة خاصه بمنتجات الطباعة البلاستيكية والملصقات التجارية بشركة

 مليون ريال سعودي. 11بتكلفة قدرها التغليف المرن بمدينة جدة 
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 م2018لعام  أهم الخطط والتوقعاتتابع 

 

الطاقات الكهربائية لكل من شركة فيوتشر فيلم  اتقدر إجراء بعض التحسينات للمباني وزيادة   قطاع التغليف لأهم الخطط تابع  2

 مليون ريال سعودي. 13بتكلفة قدرها  الشارقةبمدينة و شركة كابكو 

  بناء مستودعات جديدة بديلة عن المستودعات المستأجرة حالياً بشركة التغليف المرن بمدينة

 مليون ريال سعودي. 9جدة بتكلفة قدرها 

  بشركة المدينة للتغليف  2014إعادة بناء وتجهيز المبنى المتضرر من حادث الحريق بعام

من قبل شركة المستقبل للتغليف بديلاً عن المبنى المستأجر حالياً  "سيتى باك" وإستخدامة

 مليون ريال سعودي. 10بتكلفة قدرها 

 مخاطر وتجنب بالشركة الحماية مستويات و إستمراراً لرفع والسلامة الأمن حفاظاً على 

 الأمن بمطلبات خاصة ماليةرأس أصول لشراء تقديرية موازنة إعتمادالحريق تم  حوادث

 .ستعودي ريال مليون 4بقيمة  والسلامة
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:م2017لمحه عن الأحداث الجوهرية وأهم النجازات لعام   

م الكثير من التحديات التي عملت الشركة جاهدًة على إستيعابها وحققت بعض 2017تشمل الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات خلال العام 

 .في تقريرنا هذا على النحو التاليالإنجازات في أعمال الشركة وشركاتها التابعة، نعرضها عليكم 

 

  
 م2017عام لالأحداث الجوهرية 

 

اتفاقيات القروض طويلة تعديل  1

الاجل في كل من الامارات العربية 

 المتحدة والمملكة العربية السعودية

تعديل ب احدى الشركات التابعة "شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية"قامت 

بالامارات العربية العربية المتحدة وذلك من  للقرض المجمعاتفاقية القروض طويلة الاجل 

تعديل فقرة السداد من خلال اضافةسنتين اضافيتين للمدة الحالية بالاضافة فترة سماح  خلال

 للسداد لمدة عام وتعديل طريقة السداد الحالية من اقساط شهرية إلى ربع سنوية. 

كما قامت الشركة بتعديل اتفاقية القروض طويلة الاجل مع بنك الانماء من خلال تأجيل سداد 

 سنوات.  ونصف م والحصول على فترة سماح ثلاث2017لعام الاقساط المستحقة 

إختبار من خلال الولقد تبين ، لشهرةقيمة اإجراء اختبار لمستقل بتعين مستشار  الشركةقامت  الشھرة قيمة في الانخفاض 2

ديسمبر  31في  كماأن القيمة الدفترية للشهرة كانت أكثر من قيمتها القابلة للاسترداد السنوي 

تم  مليون ريال سعودي 20,3وعليه تم تجنيب مخصص انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ  2017

 م.2017للعام المالي  الدخل الموحدةقيدها في قائمة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2017 المالي عاملالتقرير السنوي ل –الشركة السعودية للطباعة والتغليف     21

 

 تابع التقرير الإستراتيجي

 

 

 

 

 

 
 م2017لعام  نجازاتإالأهم 

 

) إحدى الشركات التابعة( بجزء من المنافسة فوز شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر    الطباعةقطاع أهم إنجازات  1

هــ  1438تعميد وزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات المدرسية لعام و 38/1العامة رقم 

 .ريال سعوديمليون  74,2بقيمة هــ 1439و

العالمية للتغليف مصنع الإتحاد الإنتهاء من تركيب وتشغيل خطوط الإنتاج المحولة من   قطاع التغليف أهم إنجازات  2

ورفع الكفأة تطوير وذلك ل (كابكوللتغليف ) المتحدة التجارية المؤسسة شركةالى  الشفاف

 .والتشغيليةلعمليات الانتاجية ل

 بلاست( )فيوتشر الأغطية البلاستيكية بمصنع الإنتاج يالإنتهاء من تركيب وتشغيل خط. 

 تم الإنتهاء من والذي  )الفيلم مصنع(أوليفن  للخط الثاني الجديد للبولي التشغيلي الإنتاج بدأ

 .2016نهاية عام ة بتركيب

 طباعة على البلاستيك والملصقات التجاريةإستبدال ماكينتين قديمتين بأخرى جديدتين لل 

 .2017)مصنع المستقبل للتغليف( والذي بدأ تشغيلهم فى عام 

 

 

 
 م2017لعام  الفاعلياتأهم 

 

ج الخلي ؤتمرمفاعليات المشاركة ب 1

 للأغذية

  الإمارات العربية  - دبي -قامت الشركة بالمشاركة في فعاليات مؤتمر الخليج للأغذية )جلفود

 معرض سنوي للأغذية والضيافة على مستوى العالم، والذي ضمن عدداً وأبرز المتحدة(، أكبر 

المؤتمر. كما مشاركة خبراتها ورؤيتها مع المعنيين في ب وقامت الشركة ،من المهتمين كبيراً 

أن لدى الشركة النية للمشاركة في العديد من المؤتمرات والمعارض داخل وخارج المملكة 

 العربية السعودية والتي تهم كافة أطياف المجتمع.
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 الموارد البشرية

ذو كفاءة عالية التأهيل والخبرة ومستوى أداء بالإضافة الى اهتمام الشركة  بشرياً  تضم الشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة كادراً 

م، تدريب وإشراك عدد من موظفي الشركة في المؤتمرات والندوات 2017فقد تم خلال عام  بتوفير بيئة عمل جذابة وصحية من كافة النواحي.

حيث يأتي نجاح الأعمال المستمر من استمرار استثمار الشركة في رأس المال  العالمية ليتمكنوا من اكتساب الخبرات اللازمة لقيادة فرق العمل،

 غالب الأحيان. في الطموح البشري ذو القدرة والكفاءة العالية والتي ستعود على الموظف والشركة بالعوائد المأمولة وتحقيق

الفعالة بتفعيل برامج تنمية الموارد البشرية وخطط الاستقرار  لذلك فإن الشركة حرصت على المساهمة بشكل فعال والاهتمام بالجوانب التنموية 

لة والوظيفي وبناء بيئة آمنة وظيفياً للمواطنين كشركة وطنية رائدة في هذا المجال وبالمقابل للمشاركة في تحقيق الأهداف التي وضعتها الد

م ومن هنا حرصت الشركة 2030تالي الوصول إلى تحقيق رؤية وبال م2020أمام الجميع في القطاعين الحكومي والخاص متمثلة في خطة تحول 

 على توطين الوظائف القيادية والتي تم تحقيق معظمها في مراحل سابقة. 

 الوظائف توطين

 فمن .البشرية الموارد بإدارة المنوطة المسؤوليات الأساسية إحدى وتطويرها، بالكفاءات والإحتفاظ واستقطاب المواهب الوظائف توطين إن

 أمام المتاحة الفرص تعزيز في تساهم الوطني، كما الاقتصاد وتطوير نمو عجلة دفع في مهماً  الشركة دوراً  تلعب السعودة، تطبيق سياسة خلال

 2030".المملكة رؤية"  أهداف مع ويتفق ينسجم بما الشباب السعودي،

وهو ما نجحنا فى تحقيقة لسعودة عدد كبير من الوظائف المهنية والفنية واستقطاب كوادر وطنية ذات خبرة عالية في السوق السعودي وخلق 

سوق منافس يشجع على استقطاب ابناء الوطن في إشارة من الشركة على وجوب السعي وراء تطلعات حكومتنا الرشيدة حول نماء اقتصادها 

 .وطنالالجيدة لبناء مستقبل مشرق لأبناء  وتوفير الحلول

 المسؤولية الاجتماعية

م بدعم عدد من البرامج الوطنية المشتركة في الرعاية والاهتمام بالمجتمع ومقدراته من خلال بعض البرامج 2017قامت الشركة خلال العام 

 التنموية التالية:

 .دعم جمعية الأطفال المعاقين 

 .نادى الصم بالرياض 

  م.2018الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لدعم جمعية أسر ذوي شهداء الواجب خلال العام 
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 التقرير المالي

 

 

 المعلومات والنتائج المالية 

ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات على القوائم المالية  م، وبناًء على2017يناير  1قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ابتداء من 

بية سللشركة على عدد من البنود في طريقة القياس والاعتراف والعرض والإفصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحا

لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وقد شملت هذه التغيرات الأصول الثابتة  التي تتم وفًقاً 

 .(IFRS) والمخزون وصافي التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقوائم المالية وفقا لمتطلبات المعايير الدولية

 

 م2016م و 2017ديسمبر  31ج التشغيلية في السنتين المنتهيتين في إيضاح للفروقات الجوهرية فى النتائ

 

 2017 

 )ألف ريال(

2016  

 )ألف ريال(

 التغيرات 

 )ألف ريال(

 نسبة 

 التغير %

 %1.4- (13,713) 1,005,394  991,681        المبيعات

 %2.2 18,224 (816,165) (834,389)     تكلفة المبيعات

 %16.9- (31,937) 189,229  157,292        إجمالي الربح )الخسارة( 

 -17,6٪ (32,284) (183,164) (150,880) مصروفات الأعمال الرئيسية

 5.7٪ 347 6,065 6,412 الربح )الخسارة( من العمليات الرئيسية

 107.6٪ (35,996) (33,459) (69,454) صافي ربح )خسارة( السنة
 

  1.4-وذلك بإنخفاض قدره  2016مليون ريال سعودي لعام  1,005,4 مقابل  2017مليون ريال سعودي لعام  991,7بلغت الإيرادات %. 

  16,9- ويمثل ذلك إنخفاضاً قدره  2016مليون ريال لعام  189,2مقابل  2017مليون ريال لعام  157,3 بلغ إجمالي الربح%. 

  5,7ويمثل ذلك إرتفاعاً قدره  2016مليون ريال سعودي لعام  6,1مقابل  2017مليون ريال سعودي لعام  6,4بلغ الربح التشغيلي %. 

  2016لعام  مليون ريال سعودي 33.5ي خسارة مقابل صاف 2017مليون ريال سعودي لعام  69,4بلغ صافي الخسارة. 

  2016ريال لعام ( 0.56)مقابل  2017لعام  ( ريال1,16)السهم  خسارةبلغت. 

 قيعود السبب الرئيسى في انخفاض مجمل الربح إلى انخفاض قيمة المبيعات خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الساب 

تج عن ابسبب الأوضاع الاقتصادية في بعض الأسواق الخارجية التي تتعامل معها الشركة وكذلك انخفاض هامش الربح لبعض المنتجات الن

 .السوقية بقطاعي الطباعة والتغليفانخفاض اسعار البيع للمحافظة على الحصة 

 .كما يعود ارتفاع الارباح التشغيلية إلى تقليص المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق  

  خسائر تدني قيمة الشهرة ومخصص انخفاض قيمة  مخصص بالإضافة الى تكوين الاسباب السابقة إلى الخسائرفى صافي  الزيادةتعود

 .وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة خلال السنة الحالية ممتلكات وآلات ومعدات

 للفترة سعودي مليون ريال  31.51املة إجمالي خسارة ش مقابلسعودي مليون ريال  72.46املة خلال الفترة الحالية بلغ إجمالي الخسارة الش

 %129.93بارتفاع قدرة  المماثلة من العام السابق، وذلك

  سعودي مليون ريال  893.71مقابل سعودي مليون ريال  821.25بلغ مجموع حقوق المساهمين )لا يوجد حقوق أقلية( خلال الفترة الحالية

 %8.11درة وذلك بانخفاض ق للفترة المماثلة من العام السابق

  س المالأمن ر  %18.92تمثل نسبة  سعودي والتىمليون ريال  113.50بلغت الارباح المبقاة. 



 م2017 المالي عاملالتقرير السنوي ل –الشركة السعودية للطباعة والتغليف     25

 

 تابع التقرير المالي

 

 

 

 

 

      لخمس سنوات الموحدة قائمة المركز المالي

 2017 2016 2015 2014 2013 

 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( 

 824,146 847,121 766,470 665,206 646,812 الموجودات المتداولة

 1,468,439 1,435,335 1,419,825 1,399,396 1,336,420 الموجودات غير المتداولة

 2,292,585 2,282,456 2,186,294 2,064,603 1,983,232 مجموع الموجودات

 695,642 572,378 597,744 622,240 606,335 المطلوبات المتداولة

 191,629 131,596 41,329 49,025 47,635 غير المتداولةالمطلوبات 

 527,972 666,747 613,627 499,625 508,010 قروض طويلة الأجل

 1,415,243 1,370,721 1,252,700 1,170,890 1,161,980 مجموع المطلوبات

 866,219 911,735 933,594 893,713 821,252 حقوق المساهمين

 11,123 - - - - حقوق الأقلية

 2,292,585 2,282,456 2,186,294 2,064,603 1,983,232 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 

 

 بيانات قائمة المركز المالي تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠,

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

الموجودات المتداولة الموجودات غير 

المتداولة

لةالمطلوبات المتداو المطلوبات غير 

المتداولة

قروض طويلة الأجل حقوق المساهمين

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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      لخمس سنوات الدخل الموحدةقائمة 

 2017 2016 2015 2014 2013 

 )ألف ريال( )ألف ريال( ريال()ألف  )ألف ريال( )ألف ريال( 

 1,141,766 1,232,328 1,107,755 1,005,394 991,681 المبيعات

 (906,933) (987,882) (874,916) (816,165) (834,389) تكلفة المبيعات

 234,833 244,446 232,839 189,229 157,292 إجمالي الربح

 (51,630) (77,338) (78,449) (84,568) (66,604) مصاريف بيعية وتسويقية

 (86,693) (98,739) (112,845) (98,595) (84,276) مصاريف عمومية وإدارية

 96,510 68,369 41,545 6,065 6,412 الربح من العمليات

 - (1,001) (5,172) 1,348 (10,167) إنخفاض فى قيمة ممتلكات والات ومعداتعكس  (خسائر)

 - - - - (20,306) خسائر إنخفاض فى قيمة الشهرة

 6,502 54,950 40,347 11,020 8,907 إيرادات )مصاريف( أخرى، صافي

 (46,197) (48,125) (45,171) (44,966) (44,885) مصاريف مالية

 56,815 74,193 31,550 (26,533) (60,039) الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق الاقلية والخسائر الاستثنائية

 - (22,621) (3,121) - - خسائر الاستثنائية

 56,815 51,572 28,429 (26,533) (60,039) قبل فريضة الزكاة وحقوق الاقلية)الخسارة( الربح 

 (4,320) (6,193) (6,779) (6,926) (9,415) فريضة الزكاة 

 52,495 45,379 21,650 (33,459) (69,454) قبل حقوق الاقلية )الخسارة( صافي الربح 

 (592) - - - - في صافي ربح شركة تابعة حقوق الأقلية

 51,903 45,379 21,650 (33,459) (69,454) صافي ربح )خسارة( السنة 

 

 

 للشركة المالية النتائج تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٠,

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

الإيرادات تكلفة الإيرادات إجمالي الربح مصروفات الأعمال

الرئيسية وأخرى

ائد الربح قبل الفو

والزكاة 

والاستهلاك

الربح من 

العمليات

صافي ربح 

السنة( خسارة)

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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      التدفقات النقدية لخمس سنواتقائمة 

 2017 2016 2015 2014 2013 

 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( ريال()ألف  )ألف ريال( 

 58,385 141,182 172,583 134,544 107,978 صافي النقد من العمليات

 62,660 (85,039) (157,208) (57,231) (48,028) صافي النقد المستخدم في عمليات الاستثمار

 (114,600) 5,771 12,568 (131,500) (54,395) صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل

 6,446 61,915 27,943 (54,009) 5,694 صافي التغيّر في النقد وما في حكمه

 58,762 65,207 127,122 155,065 101,556  يناير 1النقد وما يعادله كما في 

 65,207 127,122 155,065 101,556 106,749  ديسمبر 31النقد وما يعادله كما في 

 

 

 التدفقات النقديةبيانات  تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

-١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

-١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

-٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٠,

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

صافي النقد من 

العمليات

صافي النقد 

المستخدم في 

عمليات الاستثمار

صافي النقد 

المستخدم في 

عمليات التمويل

صافي التغيّر في

النقد وما في حكمه

ا النقد وما يعادله كم

يناير 1في 

ا النقد وما يعادله كم

ديسمبر31في 

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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 لخمس سنواتمؤشرات الأداء الرئيسية بعض 

 

 م2013 م2014 م2015 م2016 م2017 

 49,1٪ 7,9٪ (10,1)% (9.2)% (1,4)% نسبة نمو المبيعات

 14,9٪ 14,2٪ 13,8٪ 9,6٪ 9,7٪ نسبة الربح قبل الفوائد والزكاة والاستهلاك

 8,5٪ 5,5٪ 3,8٪ 0,6٪ 0,6٪ الربح من العمليات نسبة

 6,0٪ 5,0٪ 2.3٪ (3,7)% (8,5)% العائد على حقوق المساهمين

 8,7٪ 7,6٪ 3,6٪ (5,6)% (11,6)% العائد على رأس المال

 112,5٪ 108,8٪ 107,6٪ 102,7٪ 110,2٪ الديون الى حقوق المساهمين

 16,09 11,39 6,92 1,01 1,07 )الريال( ربحية السهم من العمليات الرئيسية

 0,87 0.76 0.36 (0.56) (1,16) )الريال( ربحية السهم من الربح الصافي

 

 

 مؤشرات الأداء الرئيسية تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

-٢٠.٠%

.٠%

٢٠.٠%

٤٠.٠%

٦٠.٠%

٨٠.٠%

١٠٠.٠%

١٢٠.٠%

نسبة نمو المبيعات نسبة الربح قبل 

الفوائد والزكاة 

والاستهلاك

نسبة الربح من 

العمليات

العائد على حقوق 

المساهمين 

العائد على رأس المال الديون الى حقوق 

المساهمين 

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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 المعلومات المتعلقة بالمرابحات والقروض

 م:2017 الموحدة وحركاتها خلال العاميوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة 

 أصل 

 مبلغ القرض

 رصيد بداية

 العام

رصيد مضاف 

 خلال العام

المبالغ 

المدفوعة سداداً 

 للقرض

رصيد نهاية 

 العام

مدة القرض 

 )بالسنوات(

 الجهة

 المانحة

 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( 

طويلة الاجلقروض  سنوات  599,130 113,032 65,226 646,936 876,256   عدة جهات 5-4

سنة 1 305,929 383,225 417,903 271,250 271,250 قروض قصيرة الاجل  عدة جهات 

   905,059 496,257 483,129 918,187 1,147,506 الإجمالى

 

 :ما بين البنوك الداخلية والخارجية على النحو التالي م2017ويتلخص رصيد نهاية عام 

 النسبة % )ألف ريال( 2017 

 ٪47 427,740 )المملكة العربية السعودية(  -بنوك داخلية 

 ٪53 477,319 )الإمارات العربية المتحدة( -بنوك خارجية 

 ٪100 905,059 الإجمالى

 

 :المستخدمة لأغراض الأنشطة التشغيلية والاستثمارية على النحو التاليوتتلخص حركة المرابحات وقروض الشركة، 

 )ألف ريال( 2016 )ألف ريال( 2017 

 1,004,202 918,187 رصيد أول السنة

 385,662 483,129 : المستلم خلال السنة يضاف

 (471,677) (496,257) : المسدد خلال السنة يطرح

 918,187 905,059 رصيد أخر السنة

 

 :وتتلخص إجمالي المرابحات والقروض بما يلي

 )ألف ريال( 2016 )ألف ريال( 2017 

 271,251 305,929 قروض قصيرة الأجل

 646,936 599,130 قروض طويلة الأجل/ تمويل إستثمار

 918,187 905,059 الإجمالى
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 مستحقات القروض

 ريال()ألف  2016 )ألف ريال( 2017 

 418,562 397,049 أقل من سنة

 86,345 59,873 من سنة إلى سنتين

 248,111 246,335 من سنتين إلى خمس سنوات

 165,169 201,802 أكثر من خمس سنوات

 918,187 905,059 الإجمالى

 

 

 لشركةا روضق تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأسهم وأدوات الدين

 صادرة عنها، كما لا يوجد لأي من شركاتها التابعة أدوات دين صادرة عنها أيضاً.لا يوجد لدى الشركة أية أدوات دين 

 

 

 

٠,

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠

القروض قصيرة الأجل  القروض طويلة الأجل 

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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      الأصول الثابتة لخمس سنوات

 2017 2016 2015 2014 2013 

 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( 

 172,672 160,511 160,411 143,014 143,004 الأراضى

 221,826 243,972 247,046 243,187 235,521 المبانى

 547,617 528,320 547,500 556,367 513,767 ألات ومعدات

 119,766 99,230 65,932 33,522 45,141 أخرى

 1,061,881 1,032,033 1,020,889 976,090 937,433 الاجمالى

 

 

 الأصول الثابتةبيانات  تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠,

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

الأراضى المبانى ألات ومعدات أخرى

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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 المعلومات القطاعية

 :تتكون الشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية

 أخرى وأنشطة استثمارية قطاع التغليف قطاع الطباعة

 :ويشمل ما يلي

 .طباعة الصحف اليومية والأسبوعية  

 .طباعة الكتب والكتب المدرسية  

 والمجلات. الطباعة التجارية المتنوعة 

 .طباعة ورق الكرتون والتعبئة 

 ويشمل ما يلي: 

 .الطباعة على البلاستيك والملصقات التجارية 

 .صناعة المنتجات البلاستيكية ومواد التغليف 

  .صناعة الأكواب الورقية والبلاستيكية 

 .صناعة القوارير والأغطية البلاستيكية 

وتتضمن المركز الرئيسي، 

، نشاطات الإدارة العامة

 والأنشطة الإستثمارية، وغيرها.

 

 

 :م لقطاعات التشغيل المذكورة اعلاه مما يلي2016م و2017ديسمبر  31وتتكون نتائج الأعمال كما في السنتين المنتهيتين في 

 الإجمالى أخرى وأنشطة استثمارية قطاع التغليف قطاع الطباعة 

 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( 

     2017 عام

 991,681 - 778,193 213,488 المبيعات

 (69,454) (19,924) (47,651) (1,879) ح )الخسارة(صافي الرب

 (44,885) (1,198) (42,200) (1,487) نفقات مالية

 (80,872) (368) (48,395) (32,108) الاستهلاكات

 937,433 564 603,972 332,897 الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي

 372,433 13 361,998 10,421 موجودات غير ملموسة

 175,971 - 129,267 46,704 مخزون بالصافي

 1,983,232 10,782 1,446,394 526,057 مجموع الموجودات

 (1,161,980) (438,442) (662,893) (60,645) المطلوباتمجموع 

     

     2016عام 

 1,005,394 - 809,486 195,907 المبيعات

 (33,459) (19,820) 6,569 (20,208) ح )الخسارة(صافي الرب

 (44,966) (705) (43,424) (836) نفقات مالية

 (79,588) (412) (50,847) (28,329) الاستهلاكات

 976,090 916 636,765 338,409 الممتلكات والآلات والمعدات، بالصافي

 395,042 194 383,772 11,076 موجودات غير ملموسة

 200,994 - 132,764 68,230 مخزون بالصافي

 2,064,603 7,164 1,499,817 557,622 مجموع الموجودات

 (1,170,890) (435,453) (669,534) (65,902) المطلوباتمجموع 
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 المبيعات الموحدةوالأنشطة الرئيسية للشركة فى التشغيلية تحليل لإسهامات القطاعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2016و  م2017لعام  المعلومات الجغرافية

 الإجمالى الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( 

 1,005,394 991,681 617,442 590,275 387,952 401,405 المبيعات

 2,064,603 1,983,232 1,227,899 1,114,212 836,703 869,020 مجموع الموجودات

 (1,170,890) (1,161,980) (599,814) (294,424) (571,075) (867,555) المطلوباتمجموع 

 1,399,396 1,336,420 869,273 800,425 530,123 535,996 الموجودات التشغيلية غير المتداولة

 

 

 

 

٠,

٢٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠

قطاع التغليف قطاع الطباعة

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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 الأرباحاجمالي  الجغرافي للمبيعات و التحليل

 م:2016م و 2017يبين الجدول التالي مبيعات وأرباح الشركة حسب المناطق الجغرافية لعام 

 السعودية 
 الشرق الأوسط

 وشمال افريقيا

 افريقيا باستثناء

 شمال أفريقيا
 المجموع اوروبا آسيا

 )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( )ألف ريال( 

2017 

 991,681 1,435 24,699 104,778 462,221 398,549 إجمالي المبيعات

 157,292 423 3,912 19,048 83,819 50,090 إجمالي الربح

2016 

  1,005,394  2,224 23,461  106,854 465,068 407,787 إجمالي المبيعات

 189,229 559  3,195  27,582 122,081 35,812 إجمالي الربح

 

 

 حسب المناطق الجغرافية لشركةا يعاتمب تحليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠,

١٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٥٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٧٠٠,٠٠٠

يةالمملكة العربية السعود الشرق الأوسط و شمال 

افريقيا

ال افريقيا باستثناء شم

أفريقيا

آسيا اوروبا

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧
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 تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له
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 الإدارةمجلس 

 

 عادل بن مرزوق الناصر/ الأستاذ 

 "عضو مستقل" -رئيس مجلس الإدارة 

الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر شغل عدد من المناصب القيادية في المؤسسات المصرفية 

/ الأستاذ  .وعدداً من البنوك، منها نائب العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني ساب

م، كما حضر العديد 1986عادل الناصر حاصل على دبلوم من معهد المصرفيين في لندن عام 

يزال،  ولا العليا، المناصب من عدداً  تقلد والمالية، وغيرها. وقد دورات التدريبية الإداريةمن ال

وهو حالياً عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة الاتفاق 

 والصلب.للحديد 

 

 الدكتور / محمد امين بن داود قشقري

  "عضو مستقل" - نائب رئيس المجلس

الدكتور / محمد امين بن داود قشقري يتمتع بخبرات طويلة و متميزة وقد شغل عدداً من 

 الملك الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الهندسة قسم ورئيس العلمية منها أستاذ المناصب

صافولا.  عاماً شغل عدداً من المناصب القيادية بمجموعة 30مدى العزيز، و على  عبد

 الملك جامعة-الكيميائية  الهندسة -الدكتور / محمد قشقري حاصل على درجة البكالوريوس 

 جامعة -والدكتوراة  م، كما حصل على درجة الماجستير1974والمعادن عام  للبترول فهد

تم تعيين عضو مجلس م. 1982م و 1976الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي  إستانفورد

-12-24عتباراً من بتاريخ إالإدارة الإدارة الدكتور / محمد أمين قشقري نائباً لرئيس مجلس 

 .م2018-05-06م حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي بتاريخ 2017

 

 هللا الدعيلجعبد العزيز بن عبد / الأستاذ 

 "عضو غير تنفيذي" - عضو مجلس الإدارة

مدي  قد شغل علىفبخبرات طويلة و متميزة هللا الدعيلج يتمتع  الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد

 الكيميائية والشركة للصناعات عدوان عاماً الرئاسة التنفيذية للعديد من الشركات )شركة 30

والشركة السعودية  المتخصصة للكابلات الأوسط العقارات وشركة الشرق لتطوير الأولى

عدداً من  (، كما شغلشركة الإلكترونيات المتقدمة، وحالياً كرئيس تنفيذي ل للطباعة والتغليف

عيلج حاصل على درجة دالعزيز ال عبد/ المناصب القيادية بشركة سابك. الأستاذ 

م. وهو 1986رول والمعادن عام البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبت

 عضو مجلس فى العديد من الشركات المدرجة والغير مدرجة.
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 الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج

 "عضو تنفيذي" - العضو المنتدب

/ فهد بن ابراهيم المفرج يتمتع بخبرات طويلة و متميزة في مجال الرقابة المالية في  الأستاذ

جهات حكومية وشركات كبرى. بالإضافة إلى التدريب لدى العديد من الجهات الدولية مثل 

وهيئة ومعهد الإدارة الأيرلندي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جامعة هارفرد و

فهد المفرج / طانية ومؤسسة النقد السنغافورية وغيرها. الاستاذ الخدمات المالية البري

م وحاصل 1986العزيز عام  جامعة الملك عبد -حاصل على درجة البكالوريوس علوم إدارية

على دورات عديدة في الرقابة المالية. كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات 

/ فهد بن إبراهيم المفرج بتولي  تكليف الأستاذتم  .المساهمة منها مجموعة سامبا المالية

 م.2017-12-24عتباراً من بتاريخ إمنصب العضو المنتدب 

 

 الأستاذ / صالح بن حسين أل دويس

 "عضو غير تنفيذي" - عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس لديه خبرات طويلة في إدارة الشركات حيث تدرج في 

عاماً شملت  11داخل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على مدى مناصب قيادية 

 جميع شركات المجموعة.

صالح آل دويس حاصل على درجة البكالوريوس في الترجمة ،و لديه العديد من / الأستاذ  

 الدورات الإدارية، والمالية، وفي المنصات الرقمية.

 

 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان

 "عضو مستقل" - الإدارةعضو مجلس 

 1998الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام 

م في مجال التعليم العالي والاستشارات كما شغل عدداً من المناصب منها وكيل 

تركي بقشان  / السعودية. الدكتورالمملكة العربية عمادات وكليات جامعية في 

الدكتوراه من قسم المحاسبة في جامعة بوند الأسترالية. وهو حاصل على درجة 

  .عضو حالياً في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
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 محمد الحقيلبن الأستاذ / خالد 

 "عضو مستقل" – عضو مجلس الإدارة

مجال صناعة وتسويق  طويلة و متميزة في اتبخبر يتمتع  الحقيل بن محمد الأستاذ / خالد

عدداً من عاماً شغل  30البتروكيماويات وإدارة المخاطر وتأسيس الشركات، وعلى مدى 

القيادية بشركة سابك منها نائب المدير العام )أمريكا( ومدير ادارة المخاطر  المناصب

إدارة على درجة البكالوريوس في حاصل  الحقيل خالد/ الأستاذ  والتأمين )السعودية(.

لديه العديد من الدورات و ،م1985 عام المتحدة الأمريكيةالولايات  - هاملينجامعة  - الأعمال

دى ل بالإضافة إلى التدريب, مجال البتروكيماويات، التأمين والتسويق وإدارة الأموالفي 

 المعاهد الدولية بلندن فى علم ادارة المخاطر.

 

 عبد الرحمن العيسىبن الأستاذ / ماجد 

 "عضو مستقل" – عضو مجلس الإدارة

 20 لمدة فقد عمل طويلة و متميزة اتبخبر ماجد بن عبد الرحمن العيسى يتمتع الأستاذ / 

و البنك  المالية في إدارة الشركة والتمويل و مجموعة سامبا  في لندن سابك ما بين عاماً 

 أركبيتا. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنواء القابضة. بنكالعربي الوطني و 

فى المحاسبة من جامعة الملك درجة البكالوريوس ماجد العيسى حاصل على / الأستاذ 

من جامعة سعود و ماجيستر أداء الأعمال من جامعة مدلسكس البريطانية ، و دبلوم عالي 

في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث عضو  هو حالياً البريطانية. و براد فورد

 والعديد من الشركات. والتسويق

 

 أستاذ / محمد بن زامل اللعبونال

 "عضو مستقل" – عضو مجلس الإدارة

 التغليفصناعة / محمد بن زامل اللعبون يتمتع بخبرة طويلة ومتميزة في مجال  الاستاذ

والبلاستيك من خلال عمله سابقاً كمدير عام لشركة الرواد الوطنية للبلاستيك ورئيساً سابقاً 

 عاماً. 16 لأغشية الصناعية لمدةلغليف والرواد الدولية لللمجلس إدارة الرواد العالمية 

عضوية جامعة الكيمياء الحاصل على درجة الماجستير في تخصص اللعبون محمد /  الاستاذ

م ودرجة البكالوريوس في الكيمياء جامعة 1982 عام كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية

 .م1977عام  الملك سعود
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علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة  –وبخاصة غير التنفيذيين  –يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة 

 وأدائها.

 أعضاء مجلس الإدارة:

 .الأعمال عالم في مرموقة ومكانة مميزة بسمعة يتمتعون الذين العالية والمؤهلات الخبرات أصحاب من نخبة الشركة إدارة مجلس يضم

 م 2017 ديسمبر 31 في كما اإدارة مجلس أعضاء

   

 التي المدرجة وغير المدرجة الشركات

 إدارتها مجلس عضوية في يشارك
 

 غير مدرجة مدرجة تصنيف العضوية المنصب إسم العضو 

الاجتماعات 

 التى حضرها

رئيس مجلس  عادل بن مرزوق الناصر / الأستاذ

 الإدارة
 مستقل

المجموعة السعودية 

 للأبحاث والتسويق 

الاتفاق شركة 

 4 للحديد

 للحديدشركة أبسل 

العزيز بن عبد هللا  / عبد الأستاذ

 غير تنفيذي عضو الدعيلج

رئيس مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

 للصناعات المتطورة

شركة رافال للتطوير 

 العقاري

3 

دويتشة شركة 

 الخليج للتمويل

نائب رئيس  / محمد امين بن داود قشقري الدكتور

 مجلس الإدارة
 لا يوجد مستقل

تعبئة المياه شركة 

 الصحية )نوفا(

4 

 4 لا يوجد لا يوجد مستقل عضو الاستاذ / خالد بن محمد الحقيل

 لا يوجد غير تنفيذي عضو / صالح بن حسين آل دويس الاستاذ
شركة نمو الإعلامية 

 القابضة 
4 

 مستقل عضو / ماجد بن عبدالرحمن العيسى الاستاذ
المجموعة السعودية 

 للأبحاث والتسويق 

 شركة بيئة الصناعة
 اليسر للتمويل 4

 بنك اشمور

 مستقل عضو / تركي بن عمر صالح بقشان الدكتور
المجموعة السعودية 

 للأبحاث والتسويق 
 4 لا يوجد

 تنفيذي العضو المنتدب / فهد بن إبراهيم المفرج الأستاذ
مجموعة سامبا 

 المالية
 4 لا يوجد

 4 لا يوجد لا يوجد مستقل عضو اللعبون/ محمد بن زامل  الاستاذ

 غياب -××  الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الإدارة -×  الحضور أصالة -√

على  ةاعـتذر عـن الحضور الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد هللا الدعيلج وقد فوض بالنيابة عنه سعادة الاستاذ / خالد بن محمد الحقيل في المداول ×

 جميع المواضيع التي تطرح على المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
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 مجلس الإدارة: إجتماعات

 :التالي النحو على م 2017 المالي العام لالخ أربعة اجتماعات الإدارة مجلس عقد

 عدد مرات الحضور 18/12/2017 09/10/2017 02/05/2017  12/3/2017 إسم العضو 

 4 √ √ √ √ عادل بن مرزوق الناصر / الأستاذ

 3 √ × √ √ العزيز بن عبد هللا الدعيلج / عبد الأستاذ

 4 √ √ √ √ الاستاذ / خالد بن محمد الحقيل

 4 √ √ √ √ / محمد امين بن داود قشقري الدكتور

 4 √ √ √ √ / صالح بن حسين آل دويس الاستاذ

 4 √ √ √ √ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى الاستاذ

 4 √ √ √ √ / تركي بن عمر صالح بقشان الدكتور

 4 √ √ √ √ فهد بن إبراهيم المفرج / الأستاذ

 4 √ √ √ √ / محمد بن زامل اللعبون الاستاذ

 

 ملكية أعضاء مجلس الإدارة: 

 يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ويوضح الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس الإدارة الحالي أو ملكية من يمثلونه

 م:12/2017/ 31كما في 

 ملاحظات إسم العضو

عدد 

 الاسهم

 بداية

 العام

نسبة 

 الملكية

 بداية

 العام 

 صافي التغير

 في الأسهم 

خلال السنة 

 عدد

نسبة 

 التغير

خلال 

 السنة

عدد 

 الأسهم

نهاية 

 العام

نسبة 

 الملكية

 نهاية العام

 - - - - - - اسهمه الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر

 0,0016666٪ 1,000 - - 0,0016666٪ 1,000 اسهمه العزيز بن عبد هللا الدعيلج الأستاذ / عبد

 0,0055000٪ 3,300 - - %50000.002 1,500 اسهمه الاستاذ / خالد بن محمد الحقيل

 0,0016666٪ 1,000 - - 0,0016666٪ 1,000 اسهمه / محمد امين بن داود قشقري الدكتور

 0,0020000٪ 1,200 - - 0,0020000٪ 1,200 اسهمه الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس

 0,0016666٪ 1,000 - - 0,0016666٪ 1,000 اسهمه الاستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيسى

 0,0016666٪ 1,000 - - 0,0016666٪ 1,000 اسهمه / تركي بن عمر صالح بقشان الدكتور

 0,0016666٪ 1,000 - - 0,0016666٪ 1,000 اسهمه الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج

 0,0016666٪ 1,000 - - 0,0016666٪ 1,000 اسهمه زامل اللعبونالاستاذ / محمد بن 

 ر أو حقوقهذا ولا يوجد ملكية لأزواج والأولاد القصر لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ولا يوجد لهم أو لأعضاء مجلس الادارة أي حقوق خيا

 اكتتاب في أسهم الشركة.
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 مجلس الإدارة: لجان

 م وهي كالتالي:2017ديسمبر  31شكّل مجلس الإدارة أربعة لجان للإشراف على مجالات العمل الرئيسة بالشركة كما في 

 اللجنة التنفيذية

 أعضاء من مجلس الإدارة، ومن مهام اللجنة الرئيسة ما يلي: خمسةتتكون اللجنة التنفيذية من 

  مناقشه اي موضوع يدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة دون استثناء واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه ورفع هذه التوصيات الي

 مجلس الإدارة. 

  اتخاذ القرارات المناسبة بشأن كافة الموضوعات التي يفوض مجلس الادارة اللجنة بالاطلاع عليها ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة

 ا. بشأنه

  تقديم التوصيلات لمجلس الإدارة بشأن الترشيح لعضويه اللجنة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح اي شخص

 سبق ادانته بجريمه مخله بالشرف او الأمانة. 

  .متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وقرارتها المعتمدة من مجلس الإدارة 

 ارة عن الاعمال التي انجزتها اللجنة.إعداد تقرير سنوي لمجلس الإد 

 

 م:2017ديسمبر  31ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية كما في 

  إسم العضو المنصب

 1 الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر رئيس اللجنة

 2 / محمد امين بن داود قشقري الدكتور عضو اللجنة

 3 الرحمن العيسيالأستاذ / ماجد بن عبد  عضو اللجنة

 4 الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس عضو اللجنة

 5 الأستاذ / فهد بن ابراهيم المفرج* العضو المنتدب - عضو اللجنة

ابراهيم المفرج من عضوية لجنة المراجعة مع إبقائه بعضوية بن / فهد  *قرر المجلس الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة سعادة الاستاذ

 م.2017-12-24مجلس الإدارة وتكليفه بتولي منصب العضو المنتدب ابتداًء من تاريخ 

 م لتصبح مكونه من الاعضاء التالية أسمائهم:02/05/2017تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ وخلال العام 

  إسم العضو المنصب

 1 الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر رئيس اللجنة

 2 / محمد امين بن داود قشقري الدكتور عضو اللجنة

 3 الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسي عضو اللجنة

 4 الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس عضو اللجنة

 5 المهندس / غسان بن محمد زعتري* رئيس العمليات

-07-01/ غسان بن محمد زعتري بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من تاريخ م تكليف المهندس2017-05-02تاريخ *قرر المجلس ب

 م.2017



 م2017 المالي عاملالتقرير السنوي ل –الشركة السعودية للطباعة والتغليف     42

 

 تابع تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

 

 

 

 

 

 م لتصبح مكونه من الاعضاء التالية أسمائهم:23/10/2017كما تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ 

  إسم العضو المنصب

 1 عادل بن مرزوق الناصر / الأستاذ اللجنةرئيس 

 2 / محمد امين بن داود قشقري الدكتور عضو اللجنة

 3 / ماجد بن عبد الرحمن العيسي الأستاذ عضو اللجنة

 4 / صالح بن حسين آل دويس الأستاذ عضو اللجنة

 5 * / غسان بن محمد زعتري المهندس الرئيس التنفيذي المكلف*

 .م2017-12-23/ غسان بن محمد زعتري اعتباراً من تاريخ ء تكليف الرئيس التنفيذي المهندسم إنها2017-12-23الإدارة بالتمرير بتاريخ * قرر مجلس 

 

 إجتماعات اللجنة التنفيذية

 م على النحو التالي: 2017وقد عقدت اللجنة التنفيذية ستة إجتماعات خلال العام المالي 

 10/11/2017 12/09/2017 23/05/2017 05/05/2017 21/03/2017  26/01/2017 إسم العضو
مرات 

 الحضور

 6 √ √ √ √ √ √ الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر

 1 √ لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق / محمد امين بن داود قشقري الدكتور

 6 √ √ √ √ √ √ / ماجد بن عبد الرحمن العيسي الأستاذ

 1 √ لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق / صالح بن حسين آل دويس الأستاذ

 - لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق / فهد بن ابراهيم المفرج الأستاذ

 3 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق √ √ √ / عبدالعزيز بن عبدهللا الدعيلج الاستاذ

 3 √ √ √ لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق محمد زعتريالمهندس/ غسان بن 

 غياب -××  الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الإدارة -×  الحضور أصالة -√
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 لجنة الترشيحات والمكافآت

الإدارة، وتكون مهامها: التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للمعايير تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس 

المعتمدة، والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس، ومراجعة هيكل المجلس، ورفع التوصيات بشأن التغييرات 

لقوة في المجلس واقتراح معالجتها، والتأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف وا

 .دارة وكبار التنفيذيين في الشركةالمستقلين، كذلك من مهام اللجنة: وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإ

 م:2017بر ديسم 31ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في 

  إسم العضو المنصب

 1 / محمد امين بن داود قشقري الدكتور رئيس اللجنة

 2 الأستاذ / صالح بن حسين آل دويس عضو اللجنة

 3 محمد بن زامل اللعبونالأستاذ /  عضو اللجنة

 4 الأستاذ / خالد بن محمد الحقيل عضو اللجنة

 

 بالشركة وعلاقتها بالتقييم قامت التي الخارجية والجهة لجانه وأعضائه، وأداء أدائه تقييم في الإدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل

ة نتقوم لجنة الترشيحات والمكافأت بتحديد جوانب الضعف والقوة فى مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقيم اللج

 كافأت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.أما لجنة الترشيحات والمأعضاء مجلس الإدارة، 

 

 إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

 م على النحو التالي: 2017وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثلاثة إجتماعات خلال العام المالي 

 مرات الحضور 04/12/2017 02/05/2017 12/03/2017 إسم العضو

 3 √ √ √ / محمد امين بن داود قشقري الدكتور

 3 √ √ √ / صالح بن حسين آل دويس الأستاذ

 3 √ √ √ محمد بن زامل اللعبون/  الأستاذ

 3 √ √ √ / خالد بن محمد الحقيل الأستاذ

 غياب -××  الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الإدارة -×  الحضور أصالة -√
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 تابع تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

 

 

 

 

 

 لجنة المراجعة

أعضاء، منهم عضو مستقل من مجلس الإدارة، وعضوين من خارج المجلس متخصصين في الشؤون المالية  ثلاثةتتكون لجنة المراجعة من 

 .راجعة الداخلية وتقنية المعلوماتوالم والمحاسبية

لشركة من أجل التحقق من مدى لالمراجعة الداخلية  اف على إدارةتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية، والإشر 

ملاحظات حية للفاعليتها في تنفيذ المهمات التي حددها مجلس الإدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحي

التوصية لمجلس الإدارة بالتنسيب للجمعية العمومية العادية بتعيين المحاسبيين القانونيين، وفصلهم، وتحديد أتعابهم، والتأكد من ، والواردة فيها

ولية استقلاليتهم، ومتابعة أعمالهم، مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني، وكذلك دراسة ملاحظاته على القوائم المالية الأ

 وية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. والسن

مهمة لكما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر ا

 طر.والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخا

 م:2017 لعامويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة 

  إسم العضو المنصب

 1 / تركي بن عمر صالح بقشان الدكتور رئيس اللجنة

 2 / خالد بن عبد العزيز العرفج الدكتور عضو اللجنة

 3 / وحيد محمد نبابته الأستاذ عضو اللجنة

 4 *المفرجالاستاذ / فهد ابراهيم  عضو اللجنة

استقالة من عضوية لجنة المراجعة مع إبقائه بعضوية مجلس الإدارة وتكليفه بتولي منصب العضو ب ابراهيم المفرجبن / فهد  الاستاذ تقدم*

 م.2017-12-24المنتدب ابتداًء من تاريخ 

 م:2017ديسمبر  31ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة كما في 

  العضوإسم  المنصب

 1 / تركي بن عمر صالح بقشان الدكتور رئيس اللجنة

 2 / خالد بن عبد العزيز العرفج الدكتور عضو اللجنة

 3 / وحيد محمد نبابته الأستاذ عضو اللجنة
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 تابع تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

 

 

 

 

 

 إجتماعات لجنة المراجعة

 م على النحو التالي: 2017وقد عقدت لجنة المراجعة عشرة إجتماعات خلال العام المالي 

 إسم العضو 
16/01/

2017  

08/03/

2017 

07/05

/2017 

02/08

/2017 

08/10/

2017 

15/10/

2017 

23/10/

2017 

11/11/

2017 

12/11/

2017 

22/11

/2017 

مرات 

الحضو

 ر

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ نصالح بقشابن الدكتور/ تركي 

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الأستاذ/ فهد بن ابراهيم المفرج

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ خالد عبد العزيز العرفجالدكتور/

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الأستاذ/ وحيد محمد نبابته

 غياب -××  الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الإدارة -×  الحضور أصالة -√

 

 الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن بها الأخذ المجلس التي رفض أو الإدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات

 :بها الأخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات الداخلي، المراجع تعيين أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله

الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات  مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلسلا توجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات 

 .الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي
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 تابع تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

 

 

 

 

 

 الدعم والمتابعة لجنة

 :ةاللجنم إنشاء لجنة مؤقته منبثقة عن المجلس تسمي لجنة الدعم والمتابعة ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء 2017-05-02بتاريخ  قرر المجلس

  إسم العضو المنصب

 1 داود قشقريبن الدكتور / محمــد أمين  رئيس اللجنة

 2 العيسى/ ماجد عبد الرحمن  الأستاذ عضو اللجنة

 3 / محمد بن زامل اللعبون الأستاذ عضو اللجنة

 4 / خالد محمد الحقيل الأستاذ عضو اللجنة

 

 إجتماعات لجنة الدعم والمتابعة:

 م على النحو التالي: 2017إجتماعات خلال العام المالي  ثلاثةوقد عقدت لجنة الدعم والمتابعة 

 مرات الحضور 04/12/2017 02/10/2017 02/06/2017 إسم العضو

 3 √ √ √ داود قشقريبن الدكتور / محمــد أمين 

 3 √ √ √ / ماجد عبد الرحمن العيسى الأستاذ

 3 √ √ √ / محمد بن زامل اللعبون الأستاذ

 3 √ √ √ / خالد محمد الحقيل الأستاذ

 والمتابعة.م إلغاء لجنة الدعم 2017-12-31* قرر مجلس إدارة بالتمرير بتاريخ 

 

 لجنة المخاطر

تيار رئيس لها اخبم إنشاء لجنة منبثقة عن المجلس تسمي لجنة المخاطر كما سوف يقوم أعضاء اللجنة 2017-12-31قرر مجلس إدارة بالتمرير بتاريخ 

 :اللجنةويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء خلال اول اجتماع، 

  إسم العضو المنصب

 1 هللا الدعيلج عبد العزيز بن عبد/  الأستاذ عضو اللجنة

 2 / تركي بن عمر صالح بقشان الدكتور عضو اللجنة

 3 الاستاذ / فهد ابراهيم المفرج عضو اللجنة

 4 الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس عضو اللجنة
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 تابع تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

 

 

 

 

 

 التنفيذية والإدارة الإدارة مجلس أعضاء مكافآتسياسة 

 ( ألف ريال 200يستحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية بمقدار ) ( من رأس %5بعد توزيع أرباح على المساهمين بما لا يقل عن )سعودي

 المال المدفوع.

 ( ألف ريال 100يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بمقدار ) بنهاية كل ربع وفقاً للسنة ويتم صرفها بشكل ربع سنوية سعودي

 المالية التي تتبعها الشركة.

 ( ريال 3,000يستحق كل عضو من أعضـاء المجلـس واللجـان المنبثقـة عـنـه مـبـلغ ) عـن كـل اجتماع يحضره.سعودي 

 ( ريال 3,000يستحق كل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وأمين سر المجلس مبلغ ) لة إذا كان الاجتماع خارج عن كل ليسعودي

 .سعودي ( ريال5,000مقر إقامتهم، وذلك دون الحاجة إلى تقديم فواتير المصاريف، وفي حال تم تقديم الفواتير يجب ألا يزيد المبلغ عن )

 ( ريال 2,000يستحق كل عضو من أعضـاء المجلـس للاجتماعات التي تعقد في الخليج آسيا وأفريقيا مبلغ ) ليلة بالإضافة إلى عن كل سعودي

 ع.تعويض عن قيمة التذكرة من مقر إقامة العضو إلى مكان الاجتماع ذهاباً وعودة على درجة رجال الاعمال، وذلك بناًء على سعر يوم الاجتما

 ( ريال 5,000يستحق كل عضو من أعضـاء المجلـس للاجتماعات التي تعقد في أمريكا وأوروبا مبلغ ) يض عن قيمة بالإضافة إلى تعو سعودي

 التذكرة من مقر إقامة العضو إلى مكان الاجتماع ذهاباً وعودة على درجة رجال الاعمال، وذلك بناًء على سعر يوم الاجتماع. 

  ،في حال كان العضو خارج مقر إقامته مما يترتب عليه زيادة في تكاليف الطيران فإنه يجب أخذ الموافقة المسبقة من رئيس مجلس الإدارة

 استثناء تحمل الشركة للتكاليف الإضافية وتقييم مدى أهمية حضور العضو للاجتماع.وذلك ل
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 تابع تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

 

 

 

 

 

 مكافأت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

 .بها المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بينيوجد أي انحراف جوهري لا 

 أعضاء اللجان مكافأتأولاً: 

 البيان
المكافأت الثابتة )عدا 

 بدل حضور الجلسات(

 بدل حضور

 الجلسات 
 المجموع

 أعضاء لجنة المراجعة

 136,000 36,000 100,000 / تركي بن صالح بقشان الدكتور -1

 136,000 36,000 100,000 / فهد بن ابراهيم المفرج الأستاذ -2

 133,000 33,000 100,000 خالد عبد العزيز العرفج / الدكتور -3

 133,000 33,000 100,000 / وحيد محمد نبابته الأستاذ -4

 538,000 138,000 400,000 المجموع

 أعضاء لجنة المكافأت والترشيحات

 115,000 15,000 100,000 داود قشقريبن الدكتور / محمــد أمين  -1

 109,000 9,000 100,000 صالح بن حسين آل دويسالاستاذ /  -2

 109,000 9,000 100,000 محمد بن زامل اللعبون/  الأستاذ -3

 109,000 9,000 100,000 خالد محمد الحقيل/  الأستاذ -4

 442,000 42,000 400,000 المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 115,000 15,000 100,000 الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر -1

 115,000 15,000 100,000 ماجد عبد الرحمن العيسى/  الأستاذ -2

 24,750 6,000 18,750 داود قشقريبن الدكتور / محمــد أمين  -3

 21,750 3,000 18,750 صالح بن حسين آل دويس/  الأستاذ  -4

 56,000 6,000 50,000 هللا الدعيلج / عبد العزيز بن عبد الاستاذ -5

 34,000 9,000 25,000 الزعتري بن محمد غسانالأستاذ /  -6

 366,500 54,000 312,500 المجموع

 أعضاء لجنة الدعم والمتابعة

 75,668 9,000 66,668 ماجد عبد الرحمن العيسى / الأستاذ -1

 84,668 18,000 66,668 داود قشقريبن الدكتور / محمــد أمين  -2

 75,668 9,000 66,668 محمد بن زامل اللعبون / الأستاذ -3

 75,668 9,000 66,668 خالد محمد الحقيل/  الأستاذ -4

 311,672 45,000 266,672 المجموع

 1,658,172 279,000 1,379,172 الاجمالى
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 تابع تقرير مجلس الإدارة واللجان التابعة له

 أعضاء مجلس الإدارة مكافأتثانياً: 

 

 المكافأت المتغيرة المكافأت الثابتة

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

المجموع 

 الكلى

بدل 

مبلغ  المصروفات

 معين

بدل 

حضور 

جلسات 

 المجلس

مجموع 

بدل 

حضور 

جلسات 

 اللجان

مزايا 

 عينية

 مكافأة

اعمال 

فنية او 

ادارية او 

 استشارات

مكافأت رئيس 

المجلس او 

العضو 

 المنتدب او

امين السر ان 

كان من 

 الاعضاء

 المجموع

نسبة 

من 

 الارباح

مكافأت 

 دورية

خطط 

 تحفيزية

قصيرة 

 الأجل

خطط 

 تحفيزية

طويلة 

 الأجل

الاسهم 

الممنوحة 

)يتم 

ادخال 

 القيمة(

 المجموع

 أولاً: الأعضاء المستقلين

عادل بن مرزوق  / الأستاذ -1

 الناصر
100,000 15,000 15,000 - - - 130,000 - - - - - - - 130,000 - 

الاستاذ / خالد محمد  -2

 الحقيل
166,667 12,000 18,000 - - - 196,667 - - - - - - - 196,667 - 

بن / محمد امين  الدكتور -3

 داود قشقري
185,417 21,000 39,000 - - - 245,417 - - - - - - - 245,417 - 

الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن  -4

 العيسى
166,667 12,000 24,000 - - - 202,667 - - - - - - - 202,667 - 

عمر  بن / تركي الدكتور -5

 صالح بقشان
100,000 15,000 33,000 - - - 148,000 - - - - - - - 148,000 - 

زامل بن / محمد  الأستاذ -6

 اللعبون
166,667 12,000 18,000 - - - 196,667 - - - - - - - 196,667 - 

 المجموع
885,418 87,000 147,000 - - - 1,119,418 - - - - - - - 1,119,418 - 

 ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

بن عبدالعزيز  / الاستاذ -1

 عبدهللا الدعيلج
50,000 12,000 6,000 - - - 68,000 - - - - - - - 68,000 - 

 حسينبن / صالح  الاستاذ -2

 آل دويس 
118,750 12,000 12,000 - - - 142,750 - - - - - - - 142,750 - 

 لمجموعا
168,750 24,000 18,000 - - - 210,750 - - - - - - - 210,750 - 

 الثاً: الأعضاء التنفيذيينث

/ فهد بن إبراهيم  الأستاذ -1

 المفرج
100,000 12,000 33,000 - - - 145,000 - - - - - - - 145,000 - 

/ غسان بن محمد  الاستاذ -2

 الزعتري
25,000 - 9,000 - - - 34,000 - - - - - - - 34,000 - 

 لمجموعا
125,000 12,000 42,000 - - - 179,000 - - - - - - - 179,000 - 

 الاجمالى
1,179,168 123,000 207,000 - - - 1,509,168 - - - - - - - 1,509,168 - 
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والإفصاحات ذات الصله  حوكمة الشركةتقرير   

 

 

 

 

 

 حوكمة الشركة

( 2017-16-8بموجب قرار ) تلتزم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

م، كما اعتمد المجلس جميع السياسات المنبثقة من لائحة حوكمة 2017-10-30ه، وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة بتاريخ 16/05/1438

 المصالح.  الشركات، وذلك حمايًة لحقوق المساهمين وأصحاب

لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام  وتعتبر الشركة ملتزمة بمتطلبات الحوكمة الواردة في

 الاسترشادية التالية:

 الأسباب والتفاصيل لم يطبّق ُطبّق جزئياً  الفقرة / نص المادة المادة رقم

 المادة العشرون: عوارض

 الاستقلال

( أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات 10

 √  في عضوية مجلس إدارة الشركة.متصلة أو منفصلة 

مازالت المادة استرشاديه 

وفي حال أصبحت إلزامية 

 ستطبقها الشركة.

المادة التاسعة والثلاثون: 

 التدريب

أ( وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء 

الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات  سمجل

تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم 

 ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.

 √ 

مازالت المادة استرشاديه 

وفي حال أصبحت إلزامية 

 ستطبقها الشركة.

 :والأربعون الحادية المادة

  التقييم

ة نلج اقتراح عل بناءً  الإدارة مجلس يضع )أ

 المجلس أداء لتقييم اللازمة الآليات الترشيحات

 من سنوياً وذلك التنفيذية والإدارة ولجانه وأعضائه

 تحقيق مناسبة ترتبط بمدى أداء قياس مؤشرات خلال

 المخاطر إدارة وجودة للشركة الاستراتيجية الأهداف

د  أن على وغيرها، الرقابة الداخلية أنظمة وكفاية تحدَّ

 بما يتفق معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب

 .مصلحة الشركة مع

√  

يوجد تقييم لأعضاء 

المجلس والإدارة التنفيذية 

سنوياً ولكن دون وضع 

 مؤشرات قياس أداء.

 :والأربعون الحادية المادة

  التقييم

 اللازمة للحصول الترتيبات الإدارة مجلس يتخذ )ه

 مختصة لأدائه كل ثلاث خارجية جهة تقييم ىعل

 .سنوات

 √ 

مازالت المادة استرشاديه 

وفي حال أصبحت إلزامية 

 ستطبقها الشركة.

 :والسبعون الثامنة المادة

  الداخلية المراجعة تقرير

تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً  )أ

عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة 

بع سنوي عل الأقل. ويجب أن المراجعة بشكل ر

يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في 

الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج 

وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة 

بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي 

معالجة في ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم ال

 الوقت المناسب ودواعي ذلك.

ب( تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً عاماً 

مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة 

بشأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة 

المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبين فيه 

 –إن وجد  –خطة أسباب أي إخلال أو انحراف عن ال

 خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.

√  

 المراجعة تقوم إدارة

بعرض كل  الداخلية

 لجنة تقاريرها على

 ويقوم رئيس المراجعة،

بعرض أهم  المراجعة لجنة

 .التقارير نتائج



 م2017 المالي عاملالتقرير السنوي ل –الشركة السعودية للطباعة والتغليف     53

 

 تابع تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصله

 

 

 

 

 

 حوكمة الشركةتابع 

 الأسباب والتفاصيل لم يطبّق ُطبّق جزئياً  الفقرة / نص المادة المادة رقم

 :الخامسة والثمانون المادة

 العاملين تحفيز

 متخصصة عمل ورش عقد أو لجان ( تشكيل1

 ومناقشتهم الشركة في آراء العاملين إلى للاستماع

 .القرارات المهمة محل المسائل والموضوعات في

 أو نصيباً  الشركة في أسهماً  العاملين منح ( برامج2

 التقاعد، وتأسيس وبرامج تحققها التي الأرباح من

 .البرامج تلك على للإنفاق مستقل صندوق

 .في الشركة للعاملين اجتماعية مؤسسات ( إنشاء3

 √ 

مازالت المادة استرشاديه 

وفي حال أصبحت إلزامية 

 ستطبقها الشركة.

 :والثمانون السابعة المادة

 المسؤولية الاجتماعية

 من اقتراح عل بناءً  – العادية العامة الجمعية تضع

 التوازن بين إقامة تكفل سياسة – الإدارة مجلس

 تحقيقها إلى المجتمع يصبو التي والأهداف أهدافها

 الاجتماعية والاقتصادية الأوضاع تطوير بغرض

   .للمجتمع

√  

مازالت المادة استرشاديه 

لزامية وفي حال أصبحت إ

ستطبقها الشركة. علما بأن 

لديها العديد من  الشركة

 .المساهمات الاجتماعية

 :والثمانون الثامنة المادة

  الاجتماعي العمل مبادرات

تقدمه  بما الشركة أداء قياس تربط مؤشرات ( وضع1

 ذلك العمل الاجتماعي، ومقارنة في مبادرات من

 .المشابه النشاط ذات الأخرى بالشركات

 بالمسؤولية للتعريف توعية للمجتمع برامج وضع (4

 .للشركة الاجتماعية

 √ 

مازالت المادة استرشاديه 

وفي حال أصبحت إلزامية 

 ستطبقها الشركة.

 الخامسة المادة

 لجنة تشكيل :والتسعون

  الشركات حوكمة

 حوكمةب مختصة ةنلج الإدارة سمجل تشكيل حال في

 الاختصاصات إليها يفوض أن فعليه الشركات،

 هذه من والتسعين الرابعة المادة بموجب المقررة

 موضوعات متابعة أي اللجنة هذه وعلى اللائحة،

 الإدارة، مجلس وتزويد الحوكمة، تطبيقات بشأن

 تتوصل التي الأقل، بالتقارير والتوصيات عل سنوياً 

 .إليها

√  

تقوم لجنة المراجعة بمراقبة 

تطبيق الحوكمة وتحديث 

متطلباتها. وفي حال 

أصبحت المادة إلزامية 

 ستطبقها الشركة.
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 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لتالي التابعة والشقيقة، والبيان اتتعامل الشركة وشركاتها التابعة خلال دورة أعمالها العادية مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركاتها 

 يوضح المعاملات الجوهرية التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

  )ألف ريال( 2017 )ألف ريال( 2016

 مبيعات 47,839 59,881

 اتإيجار الإيرادات  - 155

 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 1,179 1,100

 الادارةبدلات مدفوعة لاعضاء مجلس  330 299

 

و أ هذا ولا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي

 المدير المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

 

 أرصدة الأطراف ذات العلاقة

علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، م كما يلي2017ديسمبر 31تتكون الأرصدة المطلوبة من الأطراف ذات العلاقة كما في 

 م2017وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 

 )ألف ريال( 2016 )ألف ريال( 2017 

 37,569 17,238 الشركة السعودية للأبحاث والنشر

 4,311 7,495 الشركة السعودية للنشر المتخصص المحدودة

 400 664 الشركة السعودية للتوزيع

 730 402 الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة

 81 187 الشركة الإماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع

 30 118 الشركة السعودية للأعمال التجارية

 426 79 السعودية للأبحاث والتسويق )الشركة القابضة(الشركة 

 43,548 26,183 الإجمالى
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 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

المعتمدة عن نفس العام للشركة وشركاتها التابعة، آخذين بالاعتبار م قامت لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية 2017خلال عام 

يثه بشكل دأولويات التدقيق وفقا لنتائج التحليل والتقييم الشامل للمخاطر في الشركة وشركاتها التابعة والذي تقوم ادارة المراجعة الداخلية بتح

واعمال الشركة وشركاتها التابعة، والذي يتم مراجعته ايضا من قبل لجنة  سنوي بما يتلائم مع المستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارة

 المراجعة.

لتوصيات اوقد اشتملت هذه المتابعة على دراسة تقارير المراجعة الداخلية والوقوف على نتائج اعمالها وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ كافة 

امت لجنة المراجعة بمتابعة آلية تطبيق مصفوفة الصلاحيات المالية والادارية للشركة وشركاتها من قبل إدارة الشركة وشركاتها التابعة. كذلك ق

 التابعة.

بمراجعة التحديثات على بعض السياسات والاجراءات المالية والتشغيلية في الشركة وشركاتها التابعة  م2017قامت لجنة المراجعة خلال عام  وايضاً 

    ات الرقابة الداخلية المنصوص عليها في تلك السياسات المحدثة.وذلك للتأكد من مستوى اجراء

م على مستوى الشركة وشركاتها التابعة، لم يتضح وجود 2017وبناء على نتائج مهام المراجعة والتدقيق المشار اليها اعلاه والتي نفذت خلال عام 

بانه قد تم الاتفاق مع الادارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة على تنفيذ  قصور جوهري في اجراءات الرقابة الداخلية يتطلب الإفصاح عنه، علماً 

نة لج التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف تحسين اجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها، الامر الذي تقوم

 ة الداخلية.المراجعة بمتابعته بشكل دوري من خلال ادارة المراجع

ات بتعيين مراجع الحساب والذى سوف يقوم بدوره بالتوصية للجمعية العمومية العادية وسوف تقوم لجنة المراجعة بالتوصية الى مجلس الإدارة

 م.2018ديسمبر  31الخارجي للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية التي ستنتهي في 
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 سياسة توزيع الأرباح

يتبنى مجلس إدارة الشركة أفضل الممارسات لتعظيم مصالح المساهمين ويقوم المجلس كل سنة وفق الوضع المالي للشركة ومتطلبات رأس 

المساهمين من صافي الأرباح أو عدم المال والنقد المتوفر في الشركة والظروف الإقتصادية وعوامل أخرى بتحديد المبلغ المناسب لتوزيعه على 

عد بالتوزيع وذلك بالتوصية إلى الجمعية العامة للموافقة على ذلك. وينص النظام الأساسي للشركة على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية 

 خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

 ( من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور %10يجنب )

 .المذكور رأس المال من ٪30

 ( من الأرباح الصافية لتكوين إح%20يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز ) تياطي إتفاقي

 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

  للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الارباح أن تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة

صافي الأرباح مبالغ لإنشاء الشركة أو يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من 

 مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لغستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.

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

 ( من النظام الأساسي للشركة21مع مراعة الاحكام المقررة في المادة ) ،يخصص بعد ما ، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات

، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات مجلس الإدارةمكافأة من صافي الارباح الباقي ل %10نسبة لاتزيد على تقدم 

 .التي يحضرها العضو
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 سياسة المحاسبة

حساب  تمّ  تم إكمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، حيث

 وفقا للإرشادات ،م2017ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالية المالية القوائم إعداد عند وذلك م 2016يناير  1 التحّول تاريخ من ذلك عن الناتج الأثر

   .المالي الدولية للتقرير المعايير لتطبيق القانونيين السعودية للمحاسبين الهيئة عن الصادرة

 الدولية لإعداد المعايير مع تماماً  يتفق بما في الشركة التابعة للشركات المستقلة المالية للشركة والقوائم الموحدة المالية القوائم إعداد تم

 التدقيق لمعايير وفقاً  المالية القوائم هذه جميع تم تدقيق .القانونيين السعودية للمحاسبين الهيئة الصادرة عن والإرشادات المالي التقرير

 .المالي التقرير لإعداد الدولية للمعايير التام الى الامتثال الإشارة مع منها كل بشأن متحفظ غير الخارجيين رأي المراجعين أصدر و الدولية،

 

 الزكاة والمدفوعات النظامية وأخرى

اب ستخضع الشركة والشركات التابعة لها لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقوم المستشار الزكوي بمراجعة إحت

م بتقديم الإقرار الزكوي لمصلحة الزكاة والرد على إستفساراتهم الوعاء الزكوي، وبالتالي تجنيب مخصص فريضة الزكاة بناًء على ذلك، كما يقو

  وتسوية المعلقات، وعليه تقوم الشركة بتسديد الزكاة المفروضة وفقاً للإقرار الزكوي وتسديد الفروقات بعد تسوية المعلقات النهائية.

 م:2016م و 2017وفيما يلي جدول يبين المدفوعات النظامية التي دفعت خلال عامي 

 )ألف ريال( 2016 )ألف ريال( 2017 

  1,766 1,295 الرسوم الجمركية

 5,816 7,290 الزكاة المدفوعة

 3,850 3,943 التأمينات الإجتماعية

 2,522 1,999 تأشيرات وجوازات

 209 746 *غرامات

 220 327 *أخرى*

 14,383 15,602 الإجمالى

 ريال غرامات فرضتها وزارة التعليم على شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر )احدي الشركات التابعة( 630,551 مبلغ تتضمن الغرامات ما يلي:*

الرياض على شركة  ةغرامة فرضتها امانة منطق 104,196 بلغ، ومم على التوالي2017و   م2016امين نظراً للتأخير فى تسليم المطبوعات في الع

ريال غرامة فرضتها بلدية   6,000لغ بمو تتعلق بمخالفات خاصه بالمبنى، 2017خلال العام  المدينة المنورة للطباعة والنشر )احدي الشركات التابعة(

  لغبمو، مياه الصرف الصحي تتعلق بمخالفة تسرب 2017السلى على شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر )احدي الشركات التابعة( خلال العام 

  .تتعلق بمخالفة بلدية 2017غرامة فرضتها بلدية أمانة منطقة الرياض على شركة مطابع هلا )احدي الشركات التابعة( خلال العام  ريال5,300

مخالفة من لهيئة سوق المال ومدفوعات  19,500مبلغ و، إيجار( -لهيئة المدن السعودية )مدن  115,045مبلغ  **تتمثل المدفوعات الأخرى فيما يلي:

بالاضافة  مدفوعات للغرفة التجاريه دفعتها شركة طيبة )احدى الشركات التابعة( 19,281مبلغ و اشتراكات غرفة تجارية ورسوم سجلات تجارية.

تجديد خدمة مقيم وخدمة تم والبريد  للشركة عبر المستقبل تمث 25,820مبلغ و، سوم الاشتراك في خدمة تم ومصاريفلرسوم العلامة التجارية ور 

اشتراك بالبريد وخدمة مقيم وتجديد رخصة قيادة خاصة التغليف المرن لشركة  147,744مبلغ ، وأخيراً السعودي ورسوم اشتراكات الغرفة التجارية

 ومصاريف وثائق خاصه بالتصدير. 
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  العمومية الجمعية

-05-02وافق هـ الم1438-08-06وذلك يوم الثلاثاء تاريخ  م2017عام  خلال العمومية لجمعيةا اجتماع للطباعة والتغليف السعودية الشركة عقدت

حو على النإن الازدهار بمدينة الرياض وبعد اكتمال النصاب القانوني كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية -م في فندق هوليدي2017

 :التالي

 م.2016الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام  .1

 م.2016ديسمبر  31الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ  .2

 م.2016ديسمبر  31الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ  .3

 م.2016ديسمبر  31اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في  الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن .4

الموافقة على تعيين مراقب الحسابات )السادة/بيكر تيلي( من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة  .5

 م، وتحديد اتعابه.2017لعام 

كة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشر  .6

إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس 

ف ذوي العلاقة( والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، )الأطرا

م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة 31/12/2017نهاية السنة المالية المنتهية في 

سعودي ( ( ريال 201,625لي قيمة هذه التعاملات مبلغم وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجما2017بدأت قبل العام المالي 

 م.2016ديسمبر  31كما في سعودي ( ريال 426,106م، وبلغ المطلوب منها )2016خلال العام الماضي 

الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر )مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث  .7

خلال العام سعودي ( ريال 53,407,985والتسويق( وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ )

 م.2016ديسمبر  31كما في  سعوديريال ( 37,569,169بلغ المطلوب منها ) م، كما2016الماضي 

الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص )مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث  .8

خلال العام الماضي  سعودي( ريال 5,801,263تعاملات)والتسويق( وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه ال

 م.2016ديسمبر  31كما في  سعوديريال ( 4,311,133م، وبلغ المطلوب منها )2016

الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة )مملوكة للمجموعة السعودية  .9

خلال العام  سعودي( ريال 469,789ق( وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ )للأبحاث والتسوي

 م.2016ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 730,445م، وبلغ المطلوب منها )2016الماضي 

الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع )مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق(  .10

غ م، كما بل2016خلال العام الماضي  سعودي( ريال 600وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ )

 .م2016ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 399,681كما بلغ المطلوب منها ) سعودي ( ريال154,750يجار )إيراد الإ

الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع )مملوكة للمجموعة السعودية  .11

م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم 2016ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 81,281للأبحاث والتسويق(: علماً بأن بلغ المطلوب منها )

 .شركةومحجوز لصالح ال

الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية )مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث  .12

 .م تمثل مبالغ مدفوعة لموظفيها2016ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 30,000والتسويق(: علماً بأن بلغ المطلوب منها )
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 تابع والإفصاحات ذات الصلهتقرير حوكمة الشركة 

 

 

 

 

 

  العمومية الجمعيةتابع 

 الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. .13

تتضمن م م والموافقة على لائحة اللجنة والتي 2018-05-06الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ  .14

 :)مهامها وضوابط عملها(، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم

 تركي بن عمر صالح بقشان )عضو مجلس إدارة مستقل( الدكتور / 

 براهيم المفرج )عضو مجلس إدارة مستقل(بن إ/ فهد  الاستاذ 

 وحيد بن محمد نبابتة )عضواً من خارج المجلس( الأستاذ / 

 العزيز العرفج )عضواً من خارج المجلس(  / خالد عبد الدكتور 

 

 الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن )مهامها وضوابط عملها(، ومكافآت أعضائها. .15

 الموافقة على سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. .16

 

 :الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيةوفيما يلى أسماء أعضاء مجلس 

 02/05/2017الجمعية العامة  المنصب إسم العضو 

 √ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عادل بن مرزوق الناصر 1

 √ عضو العزيز بن عبد هللا الدعيلج الأستاذ / عبد 2

 √ عضو الاستاذ / خالد بن محمد الحقيل 3

 √ عضو / محمد امين بن داود قشقري الدكتور 4

 √ عضو الاستاذ / صالح بن حسين آل دويس 5

 √ عضو الرحمن العيسى الاستاذ / ماجد بن عبد 6

 √ عضو / تركي بن عمر صالح بقشان الدكتور 7

 √ عضو الأستاذ / فهد بن إبراهيم المفرج 8

 √ عضو الاستاذ / محمد بن زامل اللعبون 9

 

 :تلك الطلبات وأسبابهاين وتواريخ عدد طلبات الشركة لسجل المساهم

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 الجمعية العامة 02/05/2017 1
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 تابع تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصله

 

 

 

 

 

 التنفيذيين كبار من وخمسة إدارةلا مجلس أعضاء مكافآت

م ما تقوكتقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة بموجب قرارات مجلس لإدارة، 

بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم، وفيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت والرواتب المدفوعة 

للشركة السعودية للطباعة والتغليف والرئيس التنفيذي  لس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة الرئيس التنفيذيلأعضاء مج

 :م2017لشركة مصنع الامارات الوطني والمدير المالي للمجموعة لعام 

 البيان

أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/ المستقلين

تنفيذيين تلقوا أعلى  خمسة

المكافآت والتعويضات بما في ذلك 

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 المجموع

 سعودي( )ألف ريال

 4,472 4,472 - - الرواتب والتعويضات

 2,211 1,881 276 54 البدلات ومهمات السفر

 1,179 - 1,054 125 المكافآت الدورية والسنوية

 7,862 6,353 1,330 179 الإجمالى

 

 سياسة الجودة

لكل من: شركة مطابع هلا والمدينة المنورة للطباعة والنشر، وهي شهادة تشير إلى الإلتزام بمعايير الجودة   ISO 9001حصلت الشركة على شهادة 

ياجات تالمحلية والعالمية، وتطوير أداء العاملين وزيادة كفاءتهم وفعاليتهم في العمل، والتطوير والتحسين المستمر لخطوط الإنتاج، وتلبية اح

بزيادة حصة الشركة السوقية والبيعية، والارتقاء بمستوى جودة مطبوعات الشركة وتقديمها في الوقت المحدد، وتعزيز  يساهمعملاء الشركة، مما 

 اسم الشركة محلياً وعالمياً.

 المساهمين مع التواصل

 المساهمين حقوق لضمان الإجراءات من العديد اتخذت وقد . المساهمين مع بالتواصل بالغاً  اً ماهتما والتغليف للطباعة السعودية الشركة تولي

 من الشركة تقدم والذى www.sppc.com.sa للشركة الإلكتروني والموقع الإلكتروني" تداول " موقع خلال من المعلومات على الحصول في

 استفسراتهم جميع على والرد مساهميها مع التواصل على الشركة وتحرص السنوية والتقارير وأعمالها أنشطتها عن شاملة معلومات خلاله

 .بالشركة المساهمين علاقات إدارة خلال من المناسب الوقت في المطلوبة بالمعلومات وتزويدهم

 الإدارة مجلس أعضاء إقرارات

 :يلي بما الإدارة مجلس يقر

 الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجلات أن. 

 بفعالية ونفذ ليمةس سأس على أعد الداخلية الرقابة نظام أن. 

 نشاطه مواصلة على المصدر قدرة في يذكر شك أي يوجد لا أنه. 
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 تابع تقرير حوكمة الشركة والإفصاحات ذات الصله

 

 

 

 

 

 إدارة المخاطر

ا هتسعى إدارة الشركة إلى مواجهة أية تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر على نشاطها ومركزها المالي واستيعابها وذلك من خلال دراستها وخبرت

صناعة الطباعة والتغليف والقدرة على تحديد المخاطر المتعلقة بها، والمخاطر المتعلقة بالسوق من جهة أخرى، وتعتقد إدارة الواسعة في 

 الشركة أن أهم المخاطر تتعلق بما يلي:

 مخاطر الائتمان

ان مهي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائت

عد ب باستثناء ذمم الأطراف ذات العلاقة والجهات الحكومية. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تظهر الذمم المدينة

 حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 

ل يإن المبيعات والذمم المدينة للشركة تتركز لدى أطراف ذات علاقة وجهات حكومية ومخاطر تحصيلها محدودة جداً، والجدول التالي يوضح تفاص

 م:2016و  م2017ديسمبر  31هذه المعاملات والأرصدة كما في السنتين المنتهيتين في 

 البيــــــــــــان )ألف ريال( 2017 ريال()ألف  2016

 مبيعات إلى أطراف ذات علاقة 47,839 59,881

 نسبة المبيعات إلى أطراف ذات علاقة لإجمالي المبيعات ٪4.8 6%

 مبيعات إلى جهات حكومية 83,187 25,554

 نسبة المبيعات إلى جهات حكومية لإجمالي المبيعات ٪8 3%

 جهات حكومية مدينةذمم  50,582 17,465

 نسبة ذمم الجهات الحكومية المدينة لإجمالي الذمم المدينه ٪14 5%

 

 مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معاملات الشركة الأساسية هي بالريال 

 الأمريكي واليورو. كما تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية.السعودي والدولار 

 مخاطر السيولة

لدى الشركة تمويل كافي لمقابلة هذه الإلتزامات عند و هي مخاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصاً إلتزامات القروض.

إدارة مخاطر السيولة من خلال المحافظة على أرصدة كافية من النقد وما في حكمه. وقد أدى إعادة هيكلة القروض من استحقاقها وتعمل على 

 قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل إلى تقليل مخاطر السيولة في الشركة.
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 مخاطر التركز في الإيرادات

تسعى الشركة جاهدة على تنويع قاعدة إيراداتها لكي لا تقتصر على الصحف بل توسعت لتشمل الكتب المدرسية والطباعة التجارية وامتدت 

م بالاستحواذ على شركة مصنع الإمارات الوطني 2012م بالاستحواذ على شركة التغليف المرن وخلال العام 2008لتصل إلى التغليف خلال العام 

 للصناعات البلاستيكية وشركاته التابعة.

 مخاطر تذبذب أسعار المواد الخام

تذبذباً لأسعار المواد الخام على مختلف أشكالها وشملت تلك التذبذبات أسعار الورق والمنتجات البتروكيماوية  م2017و  2016شهد عامي 

بما يتناسب مع حجم الإنتاج والتعاقدات مع العملاء بحيث يكون متوسط والبلاستيكية بنسب مختلفة، وقد قامت الشركة بتخفيض كميات المخزون 

 قيمة المخزون أقرب للأسعار الآنية مما يحمي الشركة من التعرض لمخاطر تذبذب الأسعار في السوق العالمية.
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 توصيات مجلس الإدارة 

 

 

 :للجمعية العامة العادية الموقرة بما يلييوصي مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف 

 م.2017التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام  .1

 م.2017ديسمبر  31لتصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ ا .2

 م.2017ديسمبر  31التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ  .3

 م.2017ديسمبر  31أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في التصويت على إبراء ذمة  .4

م، وتحديد 2018التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام  .5

 اتعابه.

كة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي يشترك في عضوية مجلس التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشر  .6

إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس 

اف ذوي العلاقة( والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، )الأطر 

م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت 31/12/2018السنة المالية المنتهية في 

خلال  سعودي( ريال 91,716) الي قيمة هذه التعاملات مبلغم وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجم2018قبل العام المالي 

 م.2017ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 79,356م، وبلغ المطلوب منها )2017العام الماضي 

التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر )المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث  .7

خلال العام المالي  سعودي( ريال 41,813,039التسويق( وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ )و

 م.2017ديسمبر  31كما في  سعوديريال ( 17,238,088م، كما بلغ المطلوب منها )2017

لشركة السعودية للنشر المتخصص )المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وا .8

خلال العام المالي  سعودي( ريال 5,475,485) والتسويق( وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات

 م.2017ديسمبر  31كما في  سعوديريال ( 7,495,408م، وبلغ المطلوب منها )2017

التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة )المملوكة للمجموعة السعودية  .9

خلال العام  سعودي( ريال 352,214للأبحاث والتسويق( وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ )

 م2017ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 401,709م، وبلغ المطلوب منها )2017مالي ال

التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع )المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث 1 .10

م 2017خلال العام المالي  سعودي( ريال 1,045ه التعاملات مبلغ )والتسويق( وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذ

 م.2017ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 664,123كما بلغ المطلوب منها )

التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية )المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث  .11

 م.2017ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 118,000(: علماً بأن إجمالي )والتسويق

التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع )المملوكة للمجموعة السعودية  .12

خلال العام  سعودي( ريال 105,435ة هذه التعاملات مبلغ )للأبحاث والتسويق( وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيم

 م.2017ديسمبر  31كما في  سعودي( ريال 186,716م كما بلغ المطلوب منها )2017المالي 

 التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة. .13

م )لمدة ثلاث سنوات( من بين 2021-05-06م وحتى 2018-05-07التي تبدأ بتاريخ  التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة .14

 .المرشحين المتقدمين )نظام التصويت التراكمي(

 .م )لمدة ثلاث سنوات(2021-05-06ى م وحت2018-05-07التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ  .15

 

 

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

 مجلس الإدارة
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 دليل الإتصال

 

 

 

 ملاحظاتكم استقبالة للطباعة والتغليف السعودي شركةال يسر

الخدمات  مستوى وتطوير تحسين إلى تهدف التي واقتراحاتكم البناءة

 .الكرام وعملائنا لمساهمينا المقدمة
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