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ي 
م2020/ 12/ 31تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية ف   
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ِحيِم  ِن الرَّ
ٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ

َّ
 ِبْسِم الل

 

 حـضـرات السادة املسـاهـميـن الكـرام

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

وبركاته،،،السالم عليكم ورحمة هللا   

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف أن يقدم إلى حضراتكم التقرير  

 بالقوائم املالية املدققة،  31/12/2020السنوي للسنة املالية املنتهية في  
ً
م مصحوبا

والذي يحتوي على عرض عام ألداء الشركة وأنشطتها واألحداث الجوهرية وأهم  

وكذلك تحليل األداء املالي وعرض توجهات الشركة واألهداف   م،2020اإلنجازات لعام 

االستراتيجية والخطط املستقبلية واإلفصاح حسب متطلبات حوكمة الشركات وهيئة  

 .السوق املالية

كما يتوجه املجلس بالشكر واإلمتنان ملساهمي الشركة وعمالئها ومنسوبيها وجميع  

املستمر للشركة لتحقيق أهدافها   لدعمهم  القطاعات العامة والخاصة التي تتعامل معها

 .املنشودة
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 التوجهات مع تتماش ى العربية السعودية  اململكة في الشركة السعودية للطباعة والتغليف  أهداف إن

 وتوقعاتنا أهدافنا ونبني  الرؤية في هذه نتشارك  إننا كما 2030. اململكة رؤية حددتها الوطنية التي  واألهداف

 على يحصل  ملا انعكاس هي   وبالتالي فإن استراتيجيتنا .وإمكاناتنا قوتنا  على مستندين  املدى الطويل على 

  الطباعة والتغليف. قطاعي خالل من تطبيقها في نساهم الوطني، والتي املستوى 

 رسالتنا 

تقديم الحلول املبتكرة للصناعات التحويلية املتنوعة من خالل كوادر بشرية مبدعة وعالقات متميزة مع عمالئنا وموردينا، وتعظيم عوائد  
 الى تعزيز دور الشركة في املسئولية االجتماعية، واملساهمة في تنمية االقتصاد الوطني. باإلضافةاملساهمين،  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 الريادة في تقديم حلول مبتكرة ومتميزة في مجال الطباعة والتغليف.

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أهدافنا 

 توثيق عالقاتنا بعمالئنا. •

 وتطوير منتجاتنا والعمل على إيجاد منتجات حديثة من خالل البحث والتطوير.  نرتقي بقدرتنا التنافسية •

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

 للمعايير املحلية والعاملية. الحرص  •
ً
 على تطبيق أنظمة الجودة وفقا

 وتطويره واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية املتميزة واملحافظة على استمراريتهم. فريق العمل  االلتزام بدعم  •

 

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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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 حضرات السادة املساهمين الكرام،،،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 وقطاعاتها املختلفة الشركة وإنجازات  أداء يتضمن والذي  م، 2020 للعام املالي  السنوي  التقرير  - املجلس  في زمالئي  عن نيابة - أقدم يسرني أن

 مجال في الشركة  وبرامج العالقة ذات الحوكمة واإلفصاحات وآليات  املالية إلى املؤشرات باإلضافة االستراتيجية،  توجهاتنا بجانب .العام خالل

 .البشرية واملوارد املسئولية االجتماعية

 للطباعة السعودية الشركة نفإ  (COVID-19بظهور جائحة فايروس كورونا املستجد )  التحديات الكبيرة التي واجهت العالم قاطبة  من  رغموبال 

 عن   ، لديهاالتشغيلية  ة اءالكف تحسين وضع األعمال وتطوير  والتغليف تعمل على 
ً
 لبنيتها والسالمة لألمن  العالية  الحماية ملستويات الوصول فضال

 وضمان جديدة،  بأسواق الجغرافي تواجدنا من ملزيد منتجاتنا وتطوير تحسين علي  التركيز  –هللا   بإذن – وسنواصل  البشرية،  وأصولها التحتية

 الكرام. ملساهمينا أفضل  ونتائج مستدام نمو  واملستهلكين وتحقيق للعمالء املنتجات أجود توفير 

 عن زمالئي أعضاء مجلس  وب 
ً
 لتحقيق حثيثة  جهود  من  تقدمه الرشيدة ملا بجزيل الشكر والتقدير لحكومتناأتقدم  اإلدارة  األصالة عن نفس ي ونيابة

دعمها الوطن  هذا وأمن  رفاهية لجميع   ورعايتها وعلى  كما القطاعاتاملستمرة  الشكر  أتقدم .  على   بخالص  املساهمين  للسادة  ثقتهم  والتقدير 

التنفيذية وكافة منسوبي الشركة على جهودهم، كما ندعوهم ملواصلة 2020املالي   ومساندتهم خالل العام عمهمدو  م، والشكر موصول لإلدارة 

عمال  هم الدائم لها، آملين أن تسهم أمالعطاء خالل األعوام القادمة، وكذلك نتوجه بالشكر إلى عمالئنا الكرام على ثقتهم بمنتجات الشركة ودع

 نحو مزيٍد من التطور والنجاح.
ً
 الشركة في تعظيم مصالح املساهمين، واملض ي قدما

   والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 
 

 عادل بن مرزوق الناصر 
 رئيس مجلس اإلدارة 
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 نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة 

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

للطباعة   السعودية  في  مساهمة سعودية  شركة  والتغليف هي الشركة  السعودية،   قطاعي  تعمل  العربية  اململكة  في  والتغليف مسجلة  الطباعة 
بناًء على قرار و م(  2006مايو    28هـ )املوافق  1427جمادى األولى    1والصادر في مدينة الرياض بتاريخ    1010219709بموجب السجل التجاري رقم  

 م(. 2007مايو  7هـ )املوافق 1428ربيع الثاني  20/ ق بتاريخ 104 واالستثمار رقموزارة التجارة 

م تم  2007م، وخالل العام  1963بإسم شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر في عام    قد تأسست  الشركة السعودية للطباعة والتغليف  وكانت
 أن املجموعة السعودية  % من أسهمها لإل 30تغيير إسمها إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وتم طرح 

ً
كتتاب العام خالل ذلك العام، علما

 % من أسهم الشركة.70لألبحاث والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك 

مراكز   بوجود  الشركة  األوسط،  ال طباعة  ل متطورة  تتميز  كالشرق  الصحف  أهم  من  عدد  بطباعة  تقوم  والدمام،  وجدة  الرياض  في  صحف 
إلى مطبوعات تجارية دوريةاإلقتصادية، الرياضية، عرب ن تعمل الشركة في مجال التغليف وصناعة البالستيك   يوز وغيرها، هذا باإلضافة  كما 

 .ودبي الشارقة وابوظبيو   ، املنورةلرياض وجدة واملدينة ا ولديها مصانع في 

 :وينقسم نشاط الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى قطاعين وهما

 قطاع الطباعة 

الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى أكبر شركات الطباعة في اململكة العربية السعودية والشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ ملا تمتاز  تعتبر  
دينة  به من تقديمها لطيف واسع من الخدمات الطباعة املتكاملة، وطاقتها اإلنتاجية ومن خالل مجموعة شركاتها التابعة املتميزة وهي شركة امل

ويعتمد نشاط الطباعة بشكل أساس ي في طباعة الصحف واملجالت التي تستهدف قطاعات مختلفة من    .نورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هالامل 
 العالم العربي، باإلضافة الى الكتب املجلدة واملطبوعات التجارية والتغليف بلغات وأساليب مختلفة. 

للنشر   السعودية  والشركة  لألبحاث والنشر  السعودية  بالشركة  الخاصة  التابعة بطباعة عدد كبير من املجالت  الشركة عبر شركاتها  تقوم  كما 
 وزارة التعليم، ووزارة الشؤون االسالمية. ممثلة فياملتخصص، وناشرين آخرين كثر، باإلضافة إلى القطاع الحكومي 

 قطاع التغليف 

شركة  ة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية وشركاتها التابعة )شركة طيبة للطباعة والتغليف، شركة التغليف املرن، ويتمثل في شرك
نايتد  املدينة للتغليف "سيتي باك"، مصنع املستقبل للتغليف، شركة عبر املستقبل للبالستيك، شركة اإلتحاد العاملية للتغليف الشفاف، شركة يو 

 .شركة فيوتشر بالست للصناعات( املؤسسة التجارية املتحدة للتغليف "كابكو"، سيكيورتي، 

في التغليف املتكاملة   وتعّد شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية إحدى كبريات مجموعات صناعة البالستيك التحويلية ومواد 
ها أحدث تقنيات صناعة البالستيك ومواد التغليف املدعومة بالخبرة العريقة املمتدة  الخليج العربي، حيث تتميز بطاقتها اإلنتاجية العالية، واقتنائ

.  20ألكثر من  
ً
كما تتميز الشركة بأنها تصّنع كامل نطاق املنتجات البالستيكية ومواد التغليف مما يضعها في مقدمة منافسيها في مجال صناعة     عاما

 البالستيك ومواد التغليف املتعددة.

 

 

 

 

 

 



 

7 

 م2020التقرير السنوي للعام املالي  –الشركة السعودية للطباعة والتغليف  

: قطاع الطباعة أو 
ً
 ال

 شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر

د بالسجل التجاري رقم  2012قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خالل عام   حي    –في مدينة جدة    4030004369م بتحويل فرعها املقيَّ
هـ )املوافق  1413بتاريخ ذي الحجة    510م( بموجب الترخيص الصادر من وزارة اإلعالم رقم  1963ديسمبر    9هـ )املوافق  1383رجب    23األستاذ بتاريخ  

فرع الشركة السعودية للطباعة والتغليف( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبنفس    –   م( باسم )املدينة املنورة للطباعة والنشر1993يونيو    14
%. وقامت كذلك بتحويل فروعها الثالثة األخرى 5% من رأس املال وذلك بدخول شركة مطابع هال كشريك جديد معها بنسبة  95االسم، تمتلك فيها  

 إلى الشركة الجديدة.  

 شركة مطابع هال 

 لتوظيف آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة   أكبر مراكز الطباعة التجارية في اململكة العربيةتعتبر الشركة من  
ً
السعودية، وهي سباقة دوما

حت  من أجل تقديم أعلى درجات الجودة، وتتميز شركة مطابع هال عن غيرها بشمولية خدماتها؛ حيث تتم املراحل الطباعية كافة في مكان واحد وت 
 . ن الفنيين املتميزينإشراف نخبة م

م، لتصبح الذراع الرئيس ي لألعمال التجارية في الشركة، ولتبدأ  2006وانضمت شركة مطابع هال إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف في عام  
التقنية؛ واستمرار  العالية واملصداقية واملواكبة   لتطوير صناعة الطباعة؛  مرحلة جديدة من التطور؛ شعارها اإلبتكار وتحقيق الجودة الفنية 
ً
ا

م بزيادة سعة طاقتها اإلنتاجية على مستوى أعمال ما قبل الطباعة وأعمال الطباعة وأعمال ما بعد الطباعة. حيث  2008قامت الشركة في العام  
عديد من اإلستثمارات التي تعزز  م بزيادة سعة طاقتها اإلنتاجية في قطاع الطباعة على الكرتون )الطباعة الصناعية( وال 2017قامت الشركة في عام  

ظة  وتثري القيمة املضافة لكل من منتجات الطباعة التجارية والصناعية على حد سواء. وهدفت هذه االستثمارات لزيادة الحصة السوقية واملحاف
 عمالئها. والوفاء بمتطلبات على تميز املنتج النهائي  

: قطاع التغليف 
ً
 ثانيا

 لإلستثمار الصناعيشركة املستقبل  

م بتأسيس شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي لتكون بمثابة الشركة األم لجميع  2012قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خالل عام  
٪ من شركة  99شركات التغليف التابعة للشركة بما فيها شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية. وتمتلك هذه الشركة ما نسبته  

البالستيكية   للصناعات  الوطني  اإلمارات  العام  مصنع  خالل  عليها  اإلستحواذ  تم  التي  للطباعة    م(2012)الشركة  السعودية  الشركة  وتمتلك 
 ٪. 1والتغليف النسبة املتبقية والبالغة  

  ذ م م )مصنع اإلمارات( شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية

م باإلستحواذ على شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية )"مصنع  2012سعودية للطباعة والتغليف خالل العام  قامت الشركة ال 
م في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك من خالل  1995تأسس مصنع اإلمارات عام    .االمارات"(، شركة ذات مسؤولية محدودة

م تم نقل حصة شركة التغليف املرن الى  2014يوليو    1لها )شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي وشركة التغليف املرن( وفي  الشركتين التابعتين  
  الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

ولديها عدة مصانع متطورة وشركات تابعة منتشرة في    التحويلية تعمل شركة مصنع اإلمارات في تصنيع وتوزيع مواد التغليف وصناعة البالستيك
 اململكة العربية السعودية.  -اإلمارات العربية املتحدة وشركات في كل من الرياض وجدة واملدينة املنورة -أبو ظبي ودبي والشارقة 

املتك الصناعية  املجموعات  أكبر  إحدى  البالستيكية  للصناعات  الوطني  اإلمارات  مصنع  الخليج  وتعّد شركة  لدول  التعاون  مجلس  دول  في  املة 
با تقنيات صناعة مواد التغليف وصناعة البالستيك التحويلية املدعومة  تتميز بطاقتها اإلنتاجية العالية، وإقتنائها أحدث  لخبرة  العربية، حيث 

.   20العريقة املمتدة ألكثر من 
ً
 عاما

التحويلية مما يضعها في مقدمة منافسيها في مجال صناعة   د التغليف وصناعة البالستيكمنتجات موا  واسع من نطاقكما تتميز الشركة بأنها تصّنع  
 مواد التغليف البالستيكية املتعددة.
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ابعةملكية الشركات الت   

 % بشكل مباشر وغير مباشر: 100وتتلخص ملكة الشركة في الشركات التابعة 

 املوقع  بلد التأسيس  الشركة

  رأس املال

بالريال )

 ( السعودي

 امللكية
نسبة  

 امللكية
 النشاط الرئيس ي للشركة

 السعودية  شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر 
جدة، الرياض،  

 الدمام
1,000,000 

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 

 شركة مطابع هال

95 % 

5% 

صناعة ورق الطباعة والكتابة والحاسوب 

 .الجاهز لالستعمال

 السعودية  شركة مطابع هال

 1,000,000 الرياض

 السعودية للطباعة والتغليف  الشركة

 شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي 

95 % 

5% 

طباعة الدوريات واملجالت املتخصصة  

وطباعة الكتيبات طباعة اإلعالنات 

  توامللصقات والنشرات اإلعالمية وامللصقا

 . والنماذج

 السعودية  شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي 

 1,000,000 الرياض
 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 

 شركة مطابع هال

95 % 

5% 

تجارة الجملة والتجزئة في مواد ومكينات 

الطباعة والتغليف وادواتها واالحبار والورق  

 . والبالستيك واملواد الخام االزمة لها

شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات  

 البالستيكية 
 اإلمارات 

أبوظبي، دبي،  

الشارقة،  

الرياض، جدة،  

 املدينة املنورة 

30,618,300 
 شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي 

 السعودية للطباعة والتغليف  الشركة

99 % 

1% 

األلواح ومواد  و صناعة وتجارة األكياس 

 التغليف والبالستيك املتعلقة بها.

 مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية: وفيما يلي تفاصيل الشركات التابعة لشركة 

 

  

 نسبة امللكية  بلد التأسيس  إسم الشركة 

 % 100 اإلمارات العربية املتحدة  سيتي باك""   شركة املدينة للتغليف ذ.م.م 1

 % 100 اإلمارات العربية املتحدة  مصنع املستقبل للتغليف ذ.م.م  2

 % 100 السعودية اململكة العربية  شركة عبر املستقبل للبالستيك ذ.م.م   3

 % 100 اإلمارات العربية املتحدة  شركة اإلتحاد العاملية للتغليف الشفاف ذ.م.م 4

 % 100 اإلمارات العربية املتحدة  شركة يونايتد سيكيورتي ذ.م.م 5

 % 100 اإلمارات العربية املتحدة  املؤسسة التجارية املتحدة للتغليف ـ كابكو 6

 % 100 اإلمارات العربية املتحدة  شركة فيوتشر بالست للصناعات ذ.م.م 7

 % 100 السعودية اململكة العربية  شركة طيبة للطباعة والتغليف ذ.م.م  8

 % 100 السعودية اململكة العربية  شركة التغليف املرن ذ.م.م  9
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والخطط املستقبليةاألهداف اإلستراتيجية   

على شركة   هااستحواذ  وبالتالي فأن  تتمحور رؤية الشركة في ان تصبح الشركة الرائدة في مجال الطباعة والتغليف وصناعة البالستيك التحويلية
تعزيز قدراتها في    م من أهم الخطوات اإلستراتيجية للشركة في 2012م وعلى شركة مصنع اإلمارات خالل العام  2008التغليف املرن خالل العام  

 مجال التغليف وصناعة البالستيك.  

الجودة،   عالية  بشرية  كفاءات  بناء  على  تعتمد  خطة  بإعداد  االمارات  مصنع  خالل  من  الشركة  قامت  فقد  التقنيات    واقتناءوعليه  أحدث 
يساعد   مما  قاعدة عمالء قوية  وبناء  البالستيك،  التغليف وصناعة  في مجال  للتصنيع  الخيارات  التكنولوجية  من  تقديم مجموعة واسعة  على 

 ها.ئاالنتاجية لعمال

بإستمرار الشركة  تنويع  ب و   إستثمارية؛عن فرص   وتبحث  في  أهدافها اإلستراتيجية من تحقيق عوائد ربحية جيدة، واإلستمرار  ما يخدم تحقيق 
الدخل.  ووضع   مصادر  واضح،  بشكل  اإلستراتيجية  األهداف  لرسم   

ً
دوما الشركة  تسعى  خطط  كما  خالل  من  وذلك  لذلك؛  املناسبة  اآلليات 

كشركة مستقبلية هادفة إلى تحقيق إستراتيجيات النمو في االرباح والحفاظ على حقوق املساهمين بما يعزز ثقة املساهمين بمكانة الشركة وقوتها  
تعتمد الخطط االستراتيجية للشركة في مجال    .رى األخرائدة في مجال الطباعة والتغليف في منطقة الشرق االوسط وافريقيا واالسواق التصديرية  

أحدث التقنيات الطباعية وكذلك تأثيرها في األسواق األساسية من أجل اإلستفادة من    وامتالكالطباعة على زيادة حجم العمليات التشغيلية،  
 على تقديمها ملنتجات متنوعة ومتعددة مما يعزز من دورها في السوق. 

ً
 املكاسب الناتجة عن توحيد العمليات فضال

 : يما يل األهداف اإلستراتيجية والخطط املستقبليةومن ضمن 

 . يةزيادة القدرة التنافس •

 .املزيد من التخصص  •

 .اإلستفادة بشكل أمثل من املصادر املتاحة •

 .وتوضيح جدوى كل نشاط بشكل مفصل  •
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 م:2020لعام  ت اإلنجازااألحداث الجوهرية وأهم 

التعليم   التابعة( على حصة من املنافسة العامة لوزارة  للطباعة والنشر )إحدى الشركات  لطباعة وتزويد املقررات حصلت شركة املدينة املنورة 
 مليون ريال سعودي. 94,7بقيمة هــ 1442هــ و 1441املدرسية لعام 

 
 املوارد البشرية 

 ذو كفاءة عالية التأهيل والخبرة ومستوى أداء باإلضافة الى ا
ً
 بشريا

ً
هتمام الشركة تضم الشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة كادرا

بيئة   ، تدريب وإشراك عدد من موظفي الشركة في املؤتمرات والندوات  م2020فقد تم خالل عام   عمل جذابة وصحية من كافة النواحي.بتوفير 
شري ذو  ليتمكنوا من اكتساب الخبرات الالزمة لقيادة فرق العمل، حيث يأتي نجاح األعمال املستمر من استمرار استثمار الشركة في رأس املال الب 

 غالب األحيان. في  الطموح ءة العالية والتي ستعود على املوظف والشركة بالعوائد املأمولة وتحقيقالقدرة والكفا

قرار لذلك فإن الشركة حرصت على املساهمة بشكل فعال واالهتمام بالجوانب التنموية الفعالة بتفعيل برامج تنمية املوارد البشرية وخطط االست  
لل  

ً
بيئة آمنة وظيفيا مواطنين كشركة وطنية رائدة في هذا املجال وباملقابل للمشاركة في تحقيق األهداف التي وضعتها الدولة أمام الوظيفي وبناء 

في خطة تحول   والخاص متمثلة  الحكومي  القطاعين  في  إلى تحقيق رؤية   م2020الجميع  الوصول  الشركة على  2030وبالتالي  م ومن هنا حرصت 
 ق معظمها في مراحل سابقة. توطين الوظائف القيادية والتي تم تحقي 

 الوظائف  توطين

 خالل فمن  .البشرية املوارد بإدارة  املنوطة املسؤوليات األساسية إحدى وتطويرها،  بالكفاءات واإلحتفاظ واستقطاب املواهب الوظائف توطين إن
  تلعب السعودة،  تطبيق سياسة

ً
  الشركة دورا

ً
الشباب   أمام املتاحة الفرص تعزيز في تساهم الوطني، كما االقتصاد وتطوير نمو عجلة دفع في مهما

  2030".اململكة “رؤية أهداف مع ويتفق ينسجم بما السعودي، 

لسعودة عدد كبير من الوظائف املهنية والفنية واستقطاب كوادر وطنية ذات خبرة عالية في السوق السعودي وخلق    تحقيقه  في وهو ما نجحنا  
نماء اقتصادها  سوق منافس يشجع على استقط في إشارة من الشركة على وجوب السعي وراء تطلعات حكومتنا الرشيدة حول  ابناء الوطن  اب 

 وتوفير الحلول الجيدة لبناء مستقبل مشرق ألبناء الوطن. 

 املسؤولية االجتماعية

واالهتمام باملجتمع ومقدراته من خالل بعض البرامج م بدعم عدد من البرامج الوطنية املشتركة في الرعاية 2020قامت الشركة خالل العام 
 التنموية التالية: 

 دعم جمعية األطفال املعاقين. •
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 التقرير املالي 

      املوحدة لخمس سنوات قائمة املركز املالي 

 2020 2019 2018 2017 2016 

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

 665,206 645,504 709,684 560,713 482,487 املوجودات املتداولة 

 1,399,397 1,336,421 1,281,456 1,226,291 1,189,502 املوجودات غير املتداولة 

 2,064,603 1,981,925 1,991,140 1,787,003 1,671,989 مجموع املوجودات 

 622,240 605,972 674,717 548,624 538,092 املطلوبات املتداولة 

 49,025 47,635 42,394 42,681 44,134 املطلوبات غير املتداولة 

 499,625 507,065 518,915 471,795 387,023 قروض طويلة األجل 

 1,170,890 1,160,672 1,236,025 1,063,099 969,249 مجموع املطلوبات 

 893,713 821,253 755,114 723,904 702,740 حقوق املساهمين 

 2,064,603 1,981,925 1,991,140 1,787,003 1,671,989 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

 

 قائمة الدخل املوحدة لخمس سنوات

 2020 2019 2018 2017 2016 

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

 1,005,394 991,681 1,018,489 924,344 767,687 املبيعات

 (816,165) (834,389) (894,579) ( 793,280) (640,272) تكلفة املبيعات 

 189,229 157,292 123,910 131,064 127,415 إجمالي الربح 

 (84,568) (66,604) (60,226) ( 59,210) ( 49,284) مصاريف بيعية وتسويقية 

 (98,595) (84,276) (66,576) ( 64,903) ( 64,175) مصاريف عمومية وإدارية 

 6,065 6,412 (2,892) 6,951 13,956 الربح من العمليات

 1,348 (10,167) -   )خسائر( عكس إنخفاض فى قيمة ممتلكات وآالت ومعدات 

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

 11,020 8,907 6,312 15,437 9,793 إيرادات أخرى، صافي 

 (44,966) (44,885) (55,884) (58,101) )40,982( مصاريف مالية 

 (26,533) (60,040) (52,464) (35,713) (17,233) )الخسارة( الربح قبل فريضة الزكاة والخسائر االستثنائية

 - - -   خسائر االستثنائية 

 (26,533) (60,040) (52,464) (35,713) ( 17,233) )الخسارة( الربح قبل فريضة الزكاة   

 (6,926) (9,415) (1,903) (3,047) (3,312) فريضة الزكاة 

 (33,459) (69,454) (54,367) (38,760) (20,545) صافي )الخسارة( الربح  
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 قائمة التدفقات النقدية لخمس سنوات

 2020 2019 2018 2017 2016 

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

 134,544 107,979 ( 31,487) 196,142 94,141 صافي النقد من العمليات 

 (57,231) (48,028) ( 23,680) )9,615( (16,896) صافي النقد املستخدم في عمليات االستثمار 

 ( 131,500) ( 54,395) 5,784 )190,928( (93,269) صافي النقد املستخدم في عمليات التمويل 

 (54,009) 5,694 (49,070) (4,122) (16,025) التغّير في النقد وما في حكمه صافي 

 155,065 101,556 106,749 37,654 34,916 يناير  1النقد وما يعادله كما في 

 101,556 106,749 37,654 34,916 33,250 ديسمبر   31النقد وما يعادله كما في 

 

 واجمالي األرباح الجغرافي للمبيعات  التحليل 
 م: 2019م و2020يبين الجدول التالي مبيعات وأرباح الشركة حسب املناطق الجغرافية لعام 

 م2019م و2020ديسمبر  31إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية في السنتين املنتهيتين في 
 

 2020 

 )ألف ريال( 

2019 

 )ألف ريال( 

 التغيرات

 )ألف ريال( 

 نسبة 

 التغير %

 %17- (156,657.00)  924,344 767,687 املبيعات 

 %19-  153,008.00  )793,280) (640,272) تكلفة املبيعات 

 %3- (3,649.00)  131,064 127,415 إجمالي الربح 

 %9-  10,654.00  (124,113) (113,459) مصروفات األعمال الرئيسية

 %101  7,005.00  6,951 13,956 )الخسارة( الربح من العمليات الرئيسية 

 %47-  18,215.00  (38,760) ( 20,545) خسارة للسنةال صافي

 %.17-ويمثل ذلك انخفاضا قدره  2019مليون ريال سعودي لعام 924.3مقابل  2020مليون ريال سعودي لعام  767.7بلغت اإليرادات  •

 %. 3-قدره  نخفاضاويمثل ذلك ا 2019مليون ريال لعام  131مقابل  2020مليون ريال لعام  127.4بلغ إجمالي الربح  •

 %. 101ويمثل ذلك ارتفاعا قدره  2019مليون ريال سعودي لعام  6.9مقابل   2020مليون ريال سعودي لعام  13.9بلغ الربح التشغيلي  •

 .%47بتحسن قدره  2019سعودي لعام مليون ريال  38.7مقابل صافي خسارة  2020مليون ريال سعودي لعام  20.5بلغ صافي الخسارة  •

 .بيع والتوزيع خالل السنة الحالية مقارنة مع العام السابقاليعود السبب الرئيس ي في ارتفاع الربح التشغيلي إلى االنخفاض في مصروفات  •

 %32مليون ريال سعودي للعام السابق، وذلك بتحسن قدرة    31.21شاملة  مليون ريال سعودي مقابل إجمالي خسارة   21.16بلغ إجمالي الخسارة الشاملة خالل الفترة الحالية   •

مليون ريال سعودي للفترة املماثلة من العام السابق وذلك    723.9مليون ريال سعودي مقابل    702.7بلغ مجموع حقوق املساهمين )ال يوجد حقوق أقلية( خالل الفترة الحالية   •

 % 3بانخفاض قدره 

 . % من رأس املال1.02مليون ريال سعودي والتي تمثل نسبة  6.1 خسائر املتراكمةبلغت ال  •

 السعودية  
 الشرق األوسط

 وشمال افريقيا 

 افريقيا باستثناء 

 شمال أفريقيا 
 املجموع  اوروبا آسيا 

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

2020 

 767,687 485 2,965 66,362 426,714 271,161 إجمالي املبيعات 

 127,415  81               492              11,014              70,823              45,005             إجمالي الربح 

2019 

  924,344   751   9,859   53,605   480,284   379,845  إجمالي املبيعات 

  131,065   106.5   1,398  7,601   68,100   53,859  إجمالي الربح 
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 املعلومات القطاعية

 تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية: 

 أخرى وأنشطة استثمارية  قطاع التغليف قطاع الطباعة 

 :ويشمل ما يلي

  طباعة الصحف اليومية واألسبوعية. •

  املدرسية.طباعة الكتب والكتب  •

 الطباعة التجارية املتنوعة واملجالت. •

 طباعة ورق الكرتون والتعبئة. •

 ويشمل ما يلي:  

 الطباعة على البالستيك وامللصقات التجارية. •

 صناعة املنتجات البالستيكية ومواد التغليف. •

 صناعة األكواب الورقية والبالستيكية.  •

 البالستيكية. صناعة القوارير واألغطية  •

وتتضمن املركز الرئيس ي، نشاطات اإلدارة  

 ، وغيرها.االستثماريةالعامة، واألنشطة 

 

 م لقطاعات التشغيل املذكورة اعاله مما يلي:2019م و2020ديسمبر  31وتتكون نتائج األعمال كما في السنتين املنتهيتين في 

 اإلجمالي استثمارية أخرى وأنشطة  قطاع التغليف قطاع الطباعة  

 )ألف ريال(  )ألف ريال(  )ألف ريال(  )ألف ريال(  2020عام 

 767,688  630,546 137,142 املبيعات

 20,545  7,668 6,343 6,534 صافي الخسارة

 57,217 106 37,169 19,942 االستهالك واالطفاء 

 785,919 218 523,188 262,513 املمتلكات واآلالت واملعدات، بالصافي 

 370,135 --- 359,919 10,216 موجودات غير ملموسة 

 168,532 --- 112,738 55,794 مخزون بالصافي

 1,671,990 20,007 1,260,761 391,222 مجموع املوجودات

 ( 969,249) ( 395,542) ( 546,470)  ( 27,237) املطلوبات مجموع 

     2019عام 

 924,344  743,597 180,747 املبيعات

 38,760 8,124 18,868 11,768 صافي الخسارة

 74,914 138 47,779 26,997 االستهالك واالطفاء واالنخفاض 

 821,516 321 539,107 282,089 املمتلكات واآلالت واملعدات، بالصافي 

 370,219  360,002 10,217 موجودات غير ملموسة 

 182,117  123,465 58,652 مخزون بالصافي

 1,787,003 4,449 1,342,324 440,230 مجموع املوجودات

 (1,063,099) (416,331) ( 613,489( (33,279) املطلوبات مجموع 
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 املعلومات املتعلقة باملرابحات والقروض

 م:2020يوضح الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقروض الشركة املوحدة وحركاتها خالل العام 

 أصل  

 مبلغ القرض 

 رصيد بداية

 العام

رصيد مضاف  

 خالل العام 

املبالغ املدفوعة 

 للقرض 
ً
 سدادا

رصيد نهاية 

 العام

مدة القرض 

 )بالسنوات(

 الجهة 

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

 عدة جهات  7-4 سنوات 457,964 59,036  517,000 876,256 قروض طويلة االجل 

 عدة جهات  سنة  1 331,570 420,346 425,497 326,419 308,105 قروض قصيرة االجل 

   789,534 479,382 425,497 843,419 1,184,361 اإلجمالي 

 

 : ما بين البنوك الداخلية والخارجية على النحو التالي  م2020ويتلخص رصيد نهاية عام 

 الجهة املانحة  النسبة % )ألف ريال(  

 مصرف اإلنماء، البنك السعودي الفرنس ي، البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض % 49.5 390,531 )اململكة العربية السعودية(  -بنوك داخلية 

 .األول  أبوظبي، بنك بنك اإلمارات اإلسالمي، بنك دبي اإلسالمي مصرف ابوظبي اإلسالمي،  % 50.5 399,003 املتحدة( )اإلمارات العربية  -بنوك خارجية 

  %100 789,534 اإلجمالي 

 

 : وتتلخص حركة املرابحات وقروض الشركة، املستخدمة ألغراض األنشطة التشغيلية واالستثمارية على النحو التالي

 )ألف ريال(  2019 )ألف ريال(  2020 

 977,460 843,419 رصيد أول السنة 

 596,097 425,497 : املستلم خالل السنةيضاف

 730,138 479,382 السنة: املسدد خالل يطرح

 843,419 789,534 رصيد أخر السنة 

 

 :وتتلخص إجمالي املرابحات والقروض بما يلي

 )ألف ريال(  2019 )ألف ريال(  2020 

 517,000 331,570 قروض قصيرة األجل 

 326,419 457,964 استثمار قروض طويلة األجل/ تمويل 

 843,419 789,534 اإلجمالي 

 القروض مستحقات 

 )ألف ريال(  2019 )ألف ريال(  2020 

 326,419 331,570 أقل من سنة

 102,510 181,085 من سنة إلى سنتين 

 309,230 276,879 من سنتين إلى خمس سنوات 

 105,260  أكثر من خمس سنوات 

 843,419 789,534 اإلجمالي 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 األسهم وأدوات الدين: 

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

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 

والتي لرئيس    تتعامل الشركة وشركاتها التابعة خالل دورة أعمالها العادية مع املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق وشركاتها التابعة والشقيقة
والبيان   مجلس اإلدارة سعادة األستاذ/عادل بن مرزوق الناصر وسعادة عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ تركي بن عمر بقشان مصلحة غير مباشرة،

 التالي يوضح املعامالت الجوهرية التي تمت مع األطراف ذات العالقة: 

  )ألف ريال(  2020 )ألف ريال(  2019
 مبيعات  18,554 37,055

 إيرادات اإليجارات   -

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين  100 100

 اإلدارةبدالت مدفوعة العضاء مجلس  218 228

 فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس إدارة  
ً
الرئيس التنفيذي،  أو    ، الشركة هذا وال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفا

 ألي شخص ذو عالقة بأي منهم.  املدير املالي، أو أو

 أرصدة األطراف ذات العالقة

 بأن هذه األعمال تم االتفاق عليها منذ سنوات سابقة 2020ديسمبر 31في  كما،  العالقة تتكون األرصدة املطلوبة من األطراف ذات 
ً
م كما يلي، علما

 لعالقات مستمرة بدأت قبل العام املالي 
ً
 م:2020وتأتي امتدادا

 )ألف ريال(  2019 )ألف ريال(  2020 

 7,643 6,913 والنشر الشركة السعودية لألبحاث 

 2,932 171 الشركة السعودية للنشر املتخصص املحدودة

 765 - الشركة السعودية للتوزيع 

 - 8 الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة 

 187 - الشركة اإلماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع 

 118 - الشركة السعودية لألعمال التجارية 

 - 32 السعودية لألبحاث والتسويق )الشركة القابضة(  املجموعة

 -  شركة توق اإلعالمية لألبحاث والعالقات العامة

 11,645 7,124 اإلجمالي 
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 تقرير مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

 مجلس اإلدارة

 عادل بن مرزوق الناصر  /األستاذ

 "عضو مستقل" -رئيس مجلس اإلدارة 

  األستاذ / عادل  
ً
بن مرزوق الناصر شغل عدد من املناصب القيادية في املؤسسات املصرفية وعددا

ساب البريطاني  السعودي  للبنك  املنتدب  العضو  نائب  منها  البنوك،  الناصر    .من  عادل   / األستاذ 
م، كما حضر العديد من الدورات التدريبية 1986حاصل على دبلوم من معهد املصرفيين في لندن عام  

وقد وغيرها.  واملالية،    تقلد اإلدارية 
ً
إدارة   العليا، املناصب من عددا مجلس  في  عضو   

ً
حاليا وهو 

رئيس  تعيينه  تم  كما  والصلب.  للحديد  االتفاق  وشركة  والتسويق  لألبحاث  السعودية  املجموعة 
 لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 

ً
 .م07/05/2018ملجلس اإلدارة للدورة الجديدة وذلك وفقا

 تور/ محمد امين بن داود قشقري الدك

  "عضو مستقل" -نائب رئيس املجلس 

 من املناصب  ومتميزة الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري يتمتع بخبرات طويلة  
ً
 وقد شغل عددا

 وعلىالعزيز،   عبد امللك الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الهندسة قسم ورئيس العلمية منها أستاذ
 من املناصب القيادية بمجموعة  30مدى  

ً
 شغل عددا

ً
صافوال. الدكتور / محمد قشقري حاصل   عاما

م، كما 1974واملعادن عام   للبترول فهد امللك جامعة-الكيميائية   الهندسة  -على درجة البكالوريوس  
الواليات املتحدة األمريكية خالل عامي  إستانفورد جامعة -والدكتوراة   حصل على درجة املاجستير

الجديدةم1982وم  1976 للدورة  اإلدارة  ملجلس  رئيس  نائب  تعيينه  تم  مجلس   .  لقرار   
ً
وفقا وذلك 

 .م07/05/2018اإلدارة بتاريخ 

 

 األستاذ / فهد بن إبراهيم املفرج

 "عضو تنفيذي" -العضو املنتدب 

باإلضافة إلى   املالية. األستاذ / فهد بن ابراهيم املفرج يتمتع بخبرات طويلة ومتميزة في مجال الرقابة  
التدريب لدى العديد من الجهات الدولية مثل جامعة هارفرد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي  

ا النقد  ومؤسسة  البريطانية  املالية  الخدمات  وهيئة  األيرلندي  اإلدارة  وغيرها.  ومعهد  لسنغافورية 
إدارية علوم  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  املفرج  فهد   / عام   -االستاذ  العزيز  عبد  امللك  جامعة 

من  1986 عدد  إدارة  مجالس  يشغل عضوية  كما  املالية.  الرقابة  في  عديدة  دورات  على  وحاصل  م 
 للدورة   .وشركة فالكم املالية  الشركات املساهمة منها مجموعة سامبا املالية

ً
 منتدبا

ً
تم تعيينه عضوا

 لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
ً
 م.05/2018/ 07الجديدة وذلك وفقا
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 األستاذ / صالح بن حسين أل دويس 

 "عضو غير تنفيذي" -عضو مجلس اإلدارة 

في مناصب  تدرج  الشركات حيث  إدارة  في  لديه خبرات طويلة  آل دويس  بن حسين  / صالح  األستاذ 
مدى   على  والتسويق  لألبحاث  السعودية  املجموعة  داخل  شركات    11قيادية  جميع  شملت   

ً
عاما

املجموعة. واألستاذ / صالح آل دويس حاصل على درجة البكالوريوس في الترجمة، ولديه العديد من 
 الدورات اإلدارية، واملالية، وفي املنصات الرقمية.

 

 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان 

 "عضو مستقل" -مجلس اإلدارة  عضو

م    1998الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام  
عمادات   وكيل  منها  املناصب  من   

ً
عددا شغل  كما  واالستشارات  العالي  التعليم  مجال  في 

بقشان حاصل على درجة   تركي   / الدكتور  السعودية.  العربية  اململكة  في  وكليات جامعية 
  سبة في جامعة بوند األسترالية. وهو  الدكتوراه من قسم املحا

ً
عضو في مجلس إدارة حاليا

  .املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 

 

 األستاذ / خالد بن محمد الحقيل 

 "عضو مستقل"  –عضو مجلس اإلدارة 

الحقيل  محمد  بن  خالد   / وتسويق  األستاذ  صناعة  مجال  في  ومتميزة  طويلة  بخبرات  يتمتع 
مدى   وعلى  الشركات،  وتأسيس  املخاطر  وإدارة  املناصب   30البتروكيماويات  من   

ً
عددا  شغل 

ً
عاما

)السعودية(.   والتأمين  املخاطر  ادارة  ومدير  )أمريكا(  العام  املدير  نائب  منها  بشركة سابك  القيادية 
الواليات    - ن  جامعة هاملي  - حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال   األستاذ / خالد الحقيل

عام   األمريكية  التأمين  1985املتحدة  البتروكيماويات،  مجال  في  الدورات  من  العديد  ولديه  م، 
 علم ادارة املخاطر. فيباإلضافة إلى التدريب لدى املعاهد الدولية بلندن األموال،والتسويق وإدارة 

 

 األستاذ / محمد بن زامل اللعبون 

 مستقل" "عضو  –عضو مجلس اإلدارة 

االستاذ / محمد بن زامل اللعبون يتمتع بخبرة طويلة ومتميزة في مجال صناعة التغليف والبالستيك  
 ملجلس إدارة الرواد 

ً
 سابقا

ً
 كمدير عام لشركة الرواد الوطنية للبالستيك ورئيسا

ً
من خالل عمله سابقا

. االستاذ   16 العاملية للغليف والرواد الدولية لألغشية الصناعية ملدة
ً
محمد اللعبون حاصل   / عاما

على درجة املاجستير في تخصص الكيمياء العضوية جامعة كاليفورنيا الواليات املتحدة األمريكية عام  
 م.1977م ودرجة البكالوريوس في الكيمياء جامعة امللك سعود عام 1982
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 اإلدارة التنفيذية:  

  اإلسم   املنصب الخبرات

الخبرات الطويلة واملتميزة في مجال الرقابة املالية. باإلضافة إلى التدريب لدى العديد  لدية العديد من  

من الجهات الدولية مثل جامعة هارفرد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد اإلدارة األيرلندي  

درجة  على  حاصل  وغيرها.  السنغافورية  النقد  ومؤسسة  البريطانية  املالية  الخدمات  وهيئة 

م وحاصل على دورات عديدة في الرقابة 1986جامعة امللك عبد العزيز عام    -البكالوريوس علوم إدارية

املالية سامبا  مجموعة  منها  املساهمة  الشركات  من  عدد  إدارة  مجالس  عضوية  يشغل  كما    املالية. 

 .  وشركة فالكم املالية

 1 األستاذ / فهد ابراهيم املفّرج  العضو املنتدب 

الخبرات ألكثر من   العديد من  والشرق   30لدية  وإفريقيا  أيرلندا  في  التجاري  التمويل  عاًما في مجال 

األوسط، عمل لدى العديد من الشركات املختصة مثل مجموعة أسترا ومجموعة الرستماني، حاصل  

 . أيرلند القانونيين،على شهادة عضوية من معهد املحاسبين 

نائب الرئيس للشؤون  

 املالية 
 2 فيرجسون  ك فران /السيد

أوروبا    الكيماويات فيتطوير األعمال في صناعة    في مجال  سنه  20  لدية العديد من الخبرات ألكثر من

الرئيس التنفيذي  مثل    عمل لدى العديد من الشركات  ،والواليات املتحدة وأفريقيا والشرق األوسط 

شهادات االعتماد اإلدارية من كليات التجارة في وارتن وحاصل على العديد من    ،ز بوليمر أسترا  جموعة  مل

 وإنسياد. 

الرئيس التنفيذي لشركة 

مصنع االمارات  

 للصناعات البالستيكية 

 3 تيلمان فريتز السيد/ 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة: 

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

 م:2020 ديسمبر 31 في كما  اإلدارة مجلس أعضاء

 إدارتها  مجلس عضوية في يشارك املدرجة التي وغير املدرجة الشركات   

 غير مدرجة  مدرجة  تصنيف العضوية  املنصب إسم العضو  

 مستقل  رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر 
املجموعة السعودية لألبحاث  

 والتسويق 

 شركة االتفاق للحديد 

 شركة أبسل للحديد 

   مستقل  نائب رئيس مجلس اإلدارة  الدكتور / محمد امين بن داود قشقري 

 مستقل  عضو االستاذ / خالد بن محمد الحقيل 
شركة الخطوط السعودية 

  للتموين

 سوساتي جنيرال املالية 

 املالية صناديق اشمور 

   غير تنفيذي  عضو االستاذ / صالح بن حسين آل دويس 

 مستقل  عضو الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان
املجموعة السعودية لألبحاث  

 والتسويق 
 

 مجموعة سامبا املالية  تنفيذي  العضو املنتدب  األستاذ / فهد بن إبراهيم املفرج 

 فالكم للخدمات املالية 

 سامبا كابيتل 

  مستقل  عضو االستاذ / محمد بن زامل اللعبون 

 شركة وادي الرياض

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء واملفرج 

 عنهم وأسرهم 

 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال   –وبخاصة غير التنفيذيين  –يبلغ رئيس مجلس اإلدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
علما

 الشركة وأدائها. 

 



 

19 

 م2020التقرير السنوي للعام املالي  –الشركة السعودية للطباعة والتغليف  

 إجتماعات مجلس اإلدارة: 

 :التالي النحو  على م2020 املالي  العام  خالل اجتماعات ثالث اإلدارة  مجلس عقد

 عدد مرات الحضور  20/12/2020 09/07/2020 26/03/2020 إسم العضو  

 3 √ √ √ األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر 

 3 √ √ √ الدكتور / محمد امين بن داود قشقري 

 3 √ √ √ األستاذ / فهد بن إبراهيم املفرج 

 3 √ √ √ االستاذ / خالد بن محمد الحقيل 

 3 √ √ √ دويس االستاذ / صالح بن حسين آل 

 2 ال ينطبق  √   √ االستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العيس ى *

 3 √ √ √ الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان

 3 √ √ √ االستاذ / محمد بن زامل اللعبون 

 غياب -××  الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس اإلدارة -×  الحضور أصالة  -√
ويعود سبب االستقالة  م،    2020-11-04من عضوية املجلس واللجان املنبثقة عن املجلس بتاريخ  ماجد بن عبدالرحمن العيس ى  استقال األستاذ/  *

   .اسباب شخصيةإلى 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:  

 م: 12/2020/ 31يوضح الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة الحالي أو ملكية من يمثلونه كما في 

 مالحظات إسم العضو 

عدد 

 االسهم 

بداية  

 العام

 نسبة امللكية 

 بداية 

 العام 

 صافي التغير 

 في األسهم  

خالل السنة 

 عدد

نسبة  

 التغير 

خالل 

 السنة

عدد 

 األسهم 

نهاية 

 العام

 نسبة امللكية 

 نهاية العام 

 - - - - - - اسهمه  األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر 

 0,0055000% 3,300 - - 0,0055000% 3,300 اسهمه  الحقيل االستاذ / خالد بن محمد 

 - - % 100 1,000 0,0016666% 1,000 اسهمه  الدكتور / محمد امين بن داود قشقري 

 0,0020000% 1,200 - - 0,0020000% 1,200 اسهمه  االستاذ / صالح بن حسين آل دويس 

 - - %100 1,000 0,0016666% 1,000 اسهمه  الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان

 0,0016666% 1,000 - - 0,0016666% 1,000 اسهمه  األستاذ / فهد بن إبراهيم املفرج 

 0,0016666% 1,000 - - 0,0016666% 1,000 اسهمه  االستاذ / محمد بن زامل اللعبون 

لهم أو ألعضاء مجلس االدارة أي حقوق خيار أو هذا وال يوجد ملكية ألزواج واألوالد القصر ألعضاء مجلس االدارة وكبار   التنفيذيين وال يوجد 
 حقوق اكتتاب في أسهم الشركة. 
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 لجان املجلس

ل مجلس اإلدارة لجان 
ّ
 وهي كالتالي:  م2020ديسمبر   31لإلشراف على مجاالت العمل الرئيسة بالشركة كما في  ةمنبثقشك

 اللجنة التنفيذية

 التنفيذية من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة، ومن مهام اللجنة الرئيسة ما يلي: تتكون اللجنة 

مناقشه اي موضوع يدخل ضمن اختصاصات مجلس اإلدارة دون استثناء واتخاذ التوصيات املناسبة بشأنه ورفع هذه التوصيات الي   •
 مجلس اإلدارة.  

لس االدارة اللجنة باالطالع عليها ومناقشتها واتخاذ القرارات املناسبة  اتخاذ القرارات املناسبة بشأن كافة املوضوعات التي يفوض مج •
 بشأنها. 

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح اي شخص  اتقديم التوصي  •
ً
ت ملجلس اإلدارة بشأن الترشيح لعضويه اللجنة وفقا

 سبق ادانته بجريمه مخله بالشرف او األمانة.  
 تها املعتمدة من مجلس اإلدارة.  ات اللجنة وقرار متابعة تنفيذ توصيا •
 إعداد تقرير سنوي ملجلس اإلدارة عن االعمال التي انجزتها اللجنة.  •

 م:2020ديسمبر  31ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية كما في 

  إسم العضو  املنصب

 1 األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر  رئيس اللجنة 

 2 الدكتور / محمد امين بن داود قشقري  اللجنةعضو 

 3 األستاذ / فهد بن ابراهيم املفرج  )العضو املنتدب(  اللجنةعضو 

 4 األستاذ / صالح بن حسين آل دويس  عضو اللجنة

 5 األستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيس ي * عضو اللجنة

ويعود سبب االستقالة  م،    2020-11-04من عضوية املجلس واللجان املنبثقة عن املجلس بتاريخ  ماجد بن عبدالرحمن العيس ى  استقال األستاذ/  *

   .اسباب شخصيةإلى 

 إجتماعات اللجنة التنفيذية

 م على النحو التالي:  2020إجتماعات خالل العام املالي   ثالثةوقد عقدت اللجنة التنفيذية  

 مرات الحضور  22/11/2020 29/10/2020  07/06/2020 إسم العضو  

 3 √ √  √ األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر 

 3 √ √  √ الدكتور / محمد امين بن داود قشقري 

 3 √ √  √ األستاذ / فهد بن ابراهيم املفرج 

 3 √ √  √ األستاذ / صالح بن حسين آل دويس 

 2 ال ينطبق  √  √ الرحمن العيس ي األستاذ / ماجد بن عبد 

 غياب -××  الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس اإلدارة -×  الحضور أصالة  -√
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 لجنة الترشيحات واملكافآت 

 للمعايير  تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة، وتكون مهامها: التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة  
ً
وفقا

التي  املعتمدة، واملراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات لعضوية املجلس، ومراجعة هيكل املجلس، ورفع التوصيات بشأن التغييرات  
لية األعضاء  يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في املجلس واقتراح معالجتها، والتأكد بشكل سنوي من إستقال 
 املستقلين، كذلك من مهام اللجنة: وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

 م:2020ديسمبر  31ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت كما في 

  إسم العضو  املنصب

 1 امين بن داود قشقري الدكتور / محمد  رئيس اللجنة 

 2 األستاذ / صالح بن حسين آل دويس  عضو اللجنة

 3 األستاذ / محمد بن زامل اللعبون  عضو اللجنة

 4 األستاذ / خالد بن محمد الحقيل  عضو اللجنة

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

مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقيم اللجنة   في تقوم لجنة الترشيحات واملكافأت بتحديد جوانب الضعف والقوة 
 أعضاء مجلس اإلدارة، أما لجنة الترشيحات واملكافأت فيتم تقييمها عن طريق رئيس املجلس. 

 إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت 

 ى النحو التالي:  م عل2020خالل العام املالي  اجتماعان وقد عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت 

 مرات الحضور  27/12/2020 12/04/2020 إسم العضو  

 2 √   √ الدكتور / محمد امين بن داود قشقري 

 2   √   √ األستاذ / صالح بن حسين آل دويس 

 2   √   √ األستاذ / محمد بن زامل اللعبون 

 2   √   √ األستاذ / خالد بن محمد الحقيل 

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

 لجنة املراجعة 

تتكون لجنة املراجعة من أربعة أعضاء، منهم عضو مستقل من مجلس اإلدارة، وثالثة أعضاء من خارج املجلس متخصصين في الشؤون املالية  
 واملراجعة الداخلية وتقنية املعلومات.  واملحاسبية

للجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية، واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية للشركة من أجل التحقق من مدى  تشمل مهام ومسؤوليات هذه ا
مالحظات  فاعليتها في تنفيذ املهمات التي حددها مجلس اإلدارة. وكذلك دراسة تقارير املراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لل 

ملجلس اإلدارة بالتنسيب للجمعية العمومية العادية بتعيين املحاسبيين القانونيين، وفصلهم، وتحديد أتعابهم، والتأكد من  الواردة فيها، والتوصية  
األ  املالية  القوائم  القانوني، وكذلك دراسة مالحظاته على  املراجعة مع املحاسب  أعمالهم، مع دراسة ومراجعة خطة  ولية  استقالليتهم، ومتابعة 

 عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. والسنوية قبل 

ا للمخاطر  الشركة  تقدير  فاعلية  وتقويم  بشأنها،  والتوصية  الرأي  وإبداء  املتبعة  واملحاسبية  املالية  السياسات  بدراسة  اللجنة  تقوم  ملهمة  كما 
 املخاطر. والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة ملراقبة ومواجهة هذه 
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في   املراجعة  لجنة  أنتخاب  تم  من    الدورةكما  بدأت  التي  بتاريخ  2021مايو    6حتى    2018مايو    7الجديدة  العادية  العامة  الجمعية  من  بقرار  م، 
 م، لتصبح من االعضاء التالية أسمائهم: 24/04/2018

  إسم العضو  املنصب الخبرات

 من املناصب   1998لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام 
ً
م في مجال التعليم العالي واالستشارات كما شغل عددا

منها وكيل عمادات وكليات جامعية في اململكة العربية السعودية. حاصل على درجة الدكتوراه من قسم املحاسبة في 

 في مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
ً
 .جامعة بوند األسترالية. وهو عضو حاليا

 1 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان رئيس اللجنة 

تقنية املعلومات واالتصاالت كما  والعقارية و   الصناعيةمجال  م في    1994لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام  

منها املناصب  من   
ً
عددا التنفيذ  شغل  الرئيس  املشاريع،  إلدارة  هانمي  لشركة  اإلدارة  مجلس  تقنية   يرئيس  ملجمع 

املعلومات بشركة االستثمارات الرائدة، مدير إدارة االتصاالت وتقنية املعلومات بوزارة الخارجية وعضو مجلس أدارة 

من   في تخصص املعلوماتيةكتوراه  الدحاصل على درجة  ،  سابق في شركة االتصاالت السعودية والبنك واألهلي التجاري 

 جامعة برادفور في اململكة املتحدة.

 2 الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج عضو اللجنة

 من   1997لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام  
ً
م في مجال املراجعة الداخلية والشؤون املالية كما شغل عددا

املناصب منها مدير عام املراجعة الداخلية في املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق واملدير املالي في مجموعة محمد  

 حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة. املالي في مجموعة أسترا،  واملراقبالراجحي وأوالده القابضة   زعبد العزي

 3 األستاذ / وحيد محمد نبابته  عضو اللجنة

 من  1999لدية العديد من الخبرات العملية منذ عام  
ً
م في مجال املراجعة الداخلية والشؤون املالية كما شغل عددا

املناصب منها الرئيس التنفيذي في شركة املجال العربي القابضة والعضو املنتدب في شركة كفاءات للطاقة والرئيس 

 يوس في املحاسبة.حاصل على درجة البكالور التنفيذي في مجموعة سمامة، 

 4 ن عبد الرحماالستاذ / بشار بن علي  عضو اللجنة

 

 إجتماعات لجنة املراجعة 

 م على النحو التالي:  2020إجتماعات خالل العام املالي  ستةوقد عقدت لجنة املراجعة 

مرات   2020/ 03/11 2020/ 12/08 2020/ 26/04 2020/ 22/03 2020/ 02/03 2020/ 28/01 إسم العضو  
 الحضور 

 6 √ √ √ √ √ √ الدكتور/ تركي بن صالح بقشان 

 6 √ √ √ √ √ √ الدكتور/خالد عبد العزيز العرفج 

 6 √ √ √ √ √ √ األستاذ/ وحيد محمد نبابته 

 6 √ √ √ √ √ √ االستاذ / بشار بن علي عبد الرحمن 

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

بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حساب  ات ال توجد توصيات من لجنة املراجعة فيها تعارض 
 الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي. 
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 التنفيذية: واإلدارة اإلدارة مجلس  أعضاء سياسة مكافآت 

الشركة من سياسة   تنظيم  املكافآت  تهدف  املنبثقة  الكفاءة  املكافآت  ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه  الستقطاب أعضاء مجلس ولجان من ذوي 
شركة واملهارات العلمية والفنية والخبرة املناسبة، وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عالية مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه ال 

 . إلدارتها  زمةالال 

 اإلدارة واللجان املنبثقة: مجلس  أعضاء سياسة مكافآت 

%( من رأس  5( ألف ريال سعودي بعد توزيع أرباح على املساهمين بما ال يقل عن )200عضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بمقدار )يستحق أ  •
 املال املدفوع. 

 للسنة املال 100يستحق أعضاء اللجان املنبثقة مكافأة سنوية بمقدار ) •
ً
ية ( ألف ريال سعودي ويتم صرفها بشكل ربع سنوية بنهاية كل ربع وفقا

 التي تتبعها الشركة. 

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

( ريال سعودي عن كل ليلة إذا كان االجتماع خارج 3,000يستحق كل عضو من أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه وأمين سر املجلس مبلغ ) •
 ( ريال سعودي. 5,000إقامتهم، وذلك دون الحاجة إلى تقديم فواتير املصاريف، وفي حال تم تقديم الفواتير يجب أال يزيد املبلغ عن )مقر 

( ريال سعودي عن كل ليلة باإلضافة إلى  2,000يستحق كل عضو من أعضـاء املجلـس لالجتماعات التي تعقد في الخليج آسيا وأفريقيا مبلغ ) •
 وعودة على درجة رجال االعمال، وذلك بناًء على سعر يوم االجتماع.تعويض عن قي 

ً
 مة التذكرة من مقر إقامة العضو إلى مكان االجتماع ذهابا

( ريال سعودي باإلضافة إلى تعويض عن قيمة 5,000يستحق كل عضو من أعضـاء املجلـس لالجتماعات التي تعقد في أمريكا وأوروبا مبلغ ) •
 وعودة على درجة رجال االعمال، وذلك بناًء على سعر يوم االجتماع.  التذكرة من مقر إقا

ً
 مة العضو إلى مكان االجتماع ذهابا

في حال كان العضو خارج مقر إقامته مما يترتب عليه زيادة في تكاليف الطيران فإنه يجب أخذ املوافقة املسبقة من رئيس مجلس اإلدارة،   •
 اإلضافية وتقييم مدى أهمية حضور العضو لالجتماع. وذلك الستثناء تحمل الشركة للتكاليف 

 اإلدارة التنفيذية: سياسة مكافآت 

مستمر   بشكل  الحوافز  وخطط  وبرنامج  التنفيذيين  وكبار  املوظفين  لجميع  املحدد  الرواتب  سلم  بمراجعة  والترشيحات  املكافآت  لجنة  تقوم 
 
ً
 للمعايير التالية:   واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وفقا

 لتحفيز اإلدارة التنفيذية على تحقيق تلك األهداف.املكافآت ان تكون  •
ً
 والتعويضات متوافقة مع اهداف الشركة االستراتيجية، وعامال

 ان تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها واملهارات والخبرات املطلوبة. •

 تنفيذية من ذوي القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. ان تمكن الشركة من استقطاب اإلدارة ال  •

 .  املكافآتاألخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد  •

 مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان  

  املعمول بها.ال يوجد أي انحراف جوهري بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت  
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 التنفيذيين  كبار  من وخمسة اإلدارة مجلس أعضاء  مكافآت

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة بموجب قرارات مجلس إلدارة، كما تقوم  
املدفوعة   والرواتب  واملكافآت  املصاريف  تفاصيل  يلي  وفيما  معهم،  املوقعة  العقود  التنفيذيين حسب  لكبار  وتعويضات  ومكافآت  رواتب  بدفع 

لعام   ونواب الرئيس  للشركة السعودية للطباعة والتغليف العضو املنتدب لس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة  ألعضاء مج
 م: 2020

 البيان
أعضاء املجلس  
 التنفيذيين

أعضاء املجلس غير التنفيذيين/ 
 املستقلين

خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى املكافآت 
الرئيس التنفيذي والتعويضات بما في ذلك 

 واملدير املالي 
 املجموع 

 سعودي( )ألف ريال

 7,746 5,802  1,944 الرواتب والتعويضات 

 153 - 135 18 البدالت ومهمات السفر 

 984 - 884 100 املكافآت الدورية والسنوية 

 8,883 5,802 1,019 2,062 اإلجمالى 

 مكافأت أعضاء اللجان 

 البيان
)عدا بدل  املكافآت الثابتة 

 حضور الجلسات(

 بدل حضور 

 الجلسات
 املجموع 

 أعضاء لجنة املراجعة

 118,000 18,000 100,000 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان -1

 118,000 18,000 100,000 الدكتور / خالد بن عبد العزيز العرفج -2

 118,000 18,000 100,000 األستاذ / وحيد محمد نبابته -3

 118,000 18,000 100,000 االستاذ / بشار بن علي عبدالرحمن -4

 472,000 72,000 400,000 املجموع 

 املكافأت والترشيحاتأعضاء لجنة 

 106,000 6,000 100,000 الدكتور / محمــد أمين بن داود قشقري  -1

 106,000 6,000 100,000 االستاذ / صالح بن حسين آل دويس  -2

 106,000 6,000 100,000 األستاذ / محمد بن زامل اللعبون  -3

 106,000 6,000 100,000 األستاذ / خالد محمد الحقيل  -4

 424,000 24,000 400,000 املجموع 

 التنفيذيةلجنة الأعضاء 

 109,000 9,000 100,000 األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر -1

 109,000 9,000 100,000 قشقري الدكتور / محمد امين بن داود -2

  84,444                    * األستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيس ي-3

 

6,000 90,444 

 109,000 9,000 100,000 األستاذ / صالح بن حسين آل دويس -4

 109,000 9,000 100,000 األستاذ / فهد بن ابراهيم املفرج -5

 526,444 42,000 484,444 املجموع 

 1,422,444 138,000 1,284,444 االجمالى 

 م، ويعود سبب االستقالة إلى اسباب شخصية.  2020-11-04*استقال األستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العيس ى من عضوية املجلس واللجان املنبثقة عن املجلس بتاريخ 
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 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 

 

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة

مكاف

أة 

نهاية  

الخد 

 مة 

 املجموع الكلى 
بدل  

 مبلغ معين  املصروفات 

بدل  

حضور 

جلسات 

 املجلس

مجموع بدل  

حضور 

جلسات 

 اللجان 

مزا

يا 

عيني 

 ة

مكافأة اعمال 

فنية او ادارية  

 او استشارات

مكافآت 

رئيس 

املجلس او 

العضو 

املنتدب او  

امين السر 

ان كان من  

 االعضاء 

 املجموع 

نسبة 

من 

 االرباح 

مكافآت 

 دورية 

خطط 

تحفيزية  

قصيرة 

 األجل

خطط 

تحفيزية  

طويلة  

 األجل

االسهم 

املمنوحة  

)يتم ادخال  

 القيمة(

 املجموع 

: األعضاء املستقلين 
ً
 أوال

 - 118,000 - - - - - - - 118,000 - - - 9,000 9,000 100,000 األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر  -1

 - 115,000 - - - - - - - 115,000 - - - 6,000 9,000 100,000 االستاذ / خالد محمد الحقيل  -2

 - 224,000 - - - - - - - 224,000 - - - 15,000 9,000 200,000 دكتور / محمد امين بن داود قشقري ال -3

 - 96,444 - - - - - - - 96,444 - - - 6,000 6,000 84,444 ستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيس ى اال  -4

 - 127,000 - - - - - - - 127,000 - - - 18,000 9,000 100,000 الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان -5

 - 115,000 - - - - - - - 115,000 - - - 6,000 9,000 100,000 ستاذ / محمد بن زامل اللعبون األ  -6

 - 795,444 - - - - - - - 795,444 - - - 60,000 51,000 684,444 وع املجم 

 
ً
 : األعضاء غير التنفيذيين ثانيا

 - 224,000 - - - - - - - 224,000 - - - 15,000 9,000 200,000 االستاذ / صالح بن حسين آل دويس  -1

 - 224,000 - - - - - - - 224,000 - - - 15,000 9,000 200,000 وع املجم 

 
ً
 : األعضاء التنفيذيين ثالثا

 - 118,000 - - - - - - - 118,000 - - - 9,000 9,000 100,000 األستاذ / فهد بن إبراهيم املفرج  -1

 - 118,000 - - - - - - - 118,000 - - - 9,000 9,000 100,000 وع املجم 

 - 1,137,444 - - - - - - - 1,137,444 - - - 84,000 69,000 984,444 الى االجم 

.سبب االستقالة إلى اسباب شخصيةم، ويعود   2020-11-04استقال األستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العيس ى من عضوية املجلس واللجان املنبثقة عن املجلس بتاريخ *
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  العمومية الجمعية

- 05في تمام الساعة الحادية عشر مساًء من يوم الثالثاء   م2020عام   خالل العمومية الجمعية اجتماع للطباعة والتغليف السعودية الشركة عقدت
 :ئهميلي أسما  وقد حضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة وفيمام من خالل وسائل التقنية الحديثة 2020-04-28هــ املوافق 09-1441

 املنصب إسم العضو  

 التنفيذية ة ورئيس اللجنة رئيس مجلس اإلدار  األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر  1

 نائب رئيس املجلس ورئيس لجنة الترشيحات واملكافأت  الدكتور / محمد امين بن داود قشقري  2

 العضو املنتدب  األستاذ / فهد بن إبراهيم املفرج  3

 عضو االستاذ / خالد بن محمد الحقيل  4

 عضو االستاذ / صالح بن حسين آل دويس  5

 عضو العيس ى االستاذ / ماجد بن عبد الرحمن  6

 ة رئيس لجنة املراجع الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان 7

 عضو االستاذ / محمد بن زامل اللعبون  8

 
   .الشركة لسجل املساهمين من طلبات ال توجد 

   الصلةتقرير حوكمة الشركة واإلفصاحات ذات 

 حوكمة الشركة 

 حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، باستثناء بعض األحكام االسترشادية التالية:تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة الواردة في الئحة 

  الفقرة  / نص املادة املادة  رقم
ً
ّبق جزئيا

ُ
 األسباب والتفاصيل  لم يطّبق ط

 املادة استرشاديه.  √  ب(  ) فقرة ،اإلدارةاجتماعات مجلس  املادة الثانية والثالثون 

 املادة استرشاديه.  √  (2، فقرة )التدريب  التاسعة والثالثون املادة 

 املادة استرشاديه.  √  ، فقرة )أ( و )ب( و )ج( و )د( و )هــ(التقييم  :واألربعون  الحادية املادة

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر  املادة السبعون 

√  

بتاريخ   اإلدارة  مجلس  قرر 

املخاطر    2018/ 07/05 لجنة  بإلغاء 

ومسؤولياتها  ونقل   مهامها  جميع 

لجنة  إلى  وأعمالها  وصالحياتها 

 املراجعة. 

 والسبعون  الثامنة املادة

 

 ، فقرة )أ( و )ب( الداخلية املراجعة تقرير

 
√  

بعرض   الداخلية املراجعة تقوم إدارة

على تقاريرها   املراجعة، لجنة كل 

رئيس بعرض   املراجعة لجنة ويقوم 

 على املجلس.  التقارير أهم نتائج

 املادة استرشاديه.  √  ( 3( و )2( و )1، فقرة )العاملين  تحفيز الخامسة والثمانون  املادة

 املادة استرشاديه.  √  املسؤولية االجتماعية  والثمانون  السابعة املادة

 االجتماعي  العمل مبادرات والثمانون  الثامنة املادة

√  

مازالت املادة استرشاديه وفي حال 

أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة. 

ساهمات  ملديها  علما بأن الشركة

 .اجتماعية

 الشركات حوكمة لجنة تشكيل والتسعون  الخامسة املادة

√  

تقوم لجنة املراجعة بمراقبة تطبيق 

الحوكمة وتحديث متطلباتها. وفي  

حال أصبحت املادة إلزامية  

 ستطبقها الشركة.
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 السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية نتائج املراجعة 

م قامت لجنة املراجعة بمتابعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة عن نفس العام للشركة وشركاتها التابعة، آخذين باالعتبار  2020خالل عام  
الشركة   في  لنتائج التحليل والتقييم الشامل للمخاطر  بتحديثه بشكل  أولويات التدقيق وفقا  تقوم ادارة املراجعة الداخلية  التابعة والذي  وشركاتها 

 .املراجعة سنوي بما يتالئم مع املستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارة واعمال الشركة وشركاتها التابعة، والذي يتم مراجعته ايضا من قبل لجنة

لية والوقوف على نتائج اعمالها وذلك للتأكد من مدى االلتزام بتنفيذ كافة التوصيات من  وقد اشتملت هذه املتابعة على دراسة تقارير املراجعة الداخ
  .تها التابعةقبل إدارة الشركة وشركاتها التابعة. كذلك قامت لجنة املراجعة بمتابعة آلية تطبيق مصفوفة الصالحيات املالية واالدارية للشركة وشركا

 قامت اللجنة خالل عام  
ً
راجعة التحديثات على بعض السياسات واالجراءات املالية والتشغيلية في الشركة وشركاتها التابعة وذلك  م بم2020وايضا

    .للتأكد من مستوى اجراءات الرقابة الداخلية املنصوص عليها في تلك السياسات املحدثة

م على مستوى الشركة وشركاتها التابعة، فإنه يتوفر لدى  2020عام  وبناًء على نتائج مهام التدقيق التي قامت إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذها خالل  
ليات والتقيد  لجنة املراجعة القناعة بدرجة معقولة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بما يحقق الحماية الالزمة ألصول الشركة وكفاءة وفعالية العم 

 بانه قد تم االتفاق مع االدارة التنفيذية للشركة    وهرية يقتض ي اإلفصاح عنها باألنظمة لتحقيق األهداف املرجوة، وأنه التوجد أية مالحظات ج
ً
علما

ة وتعزيزها،  وشركاتها التابعة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير املراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف تحسين اجراءات الرقابة الداخلي 
 .كل دوري من خالل ادارة املراجعة الداخليةاالمر الذي تقوم لجنة املراجعة بمتابعته بش

 سياسة توزيع األرباح 

والنقد  يتبنى مجلس إدارة الشركة أفضل املمارسات لتعظيم مصالح املساهمين ويقوم املجلس كل سنة وفق الوضع املالي للشركة ومتطلبات رأس املال  
املبلغ املناسب لتوزيعه على املساهمين من صافي األرباح أو عدم التوزيع وذلك بالتوصية  املتوفر في الشركة والظروف اإلقتصادية وعوامل أخرى بتحديد  

املصروفات  جميع  بعد خصم  السنوية  الصافية  الشركة  أرباح  توزيع  على  للشركة  األساس ي  النظام  وينص  ذلك.  على  للموافقة  العامة  الجمعية    إلى 
 العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي: 

 30%%( من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذكور  10)يجنب   •
 من رأس املال املذكور.

• ( تتجاوز  ال  نسبة  تجنب  أن  اإلدارة  مجلس  إقتراح  على  بناًء  العادية  العامة  للجمعية  لتكوين 20يجوز  الصافية  األرباح  من  إتفاقي   %(  إحتياطي 
 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. 

 للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي االرباح أن تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة •
من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية  أو يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك ان تقتطع  

 لعاملي الشركة أو لغستخدامها ملنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.

 %( من رأس املال املدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) •

شركة، واملادة السادسة والسبعون من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة  ( من النظام األساس ي لل 21مع مراعاة االحكام املقررة في املادة )  •
 مع عدد الجلسات التي يحضرها  10التزيد على  

ً
الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا % من صافي االرباح 

 العضو. 

 : الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين ايضاح الي اختالف عن املعايير املحاسبية املعتمدة من 

  يتفق بما في الشركة التابعة للشركات املستقلة املالية للشركة والقوائم املوحدة  املالية القوائم إعداد  تم
ً
 املالي التقرير الدولية إلعداد املعايير  مع تماما

  املالية القوائم  هذه  جميع  تدقيق تم   .القانونيين السعودية للمحاسبين  الهيئة  الصادرة عن  واإلرشادات
ً
الى   اإلشارة مع الدولية، ملعايير التدقيق  وفقا

 .التقرير املالي إلعداد الدولية للمعايير التام االمتثال
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 الزكاة واملدفوعات النظامية وأخرى 

في اململكة العربية السعودية؛ حيث يقوم املستشار الزكوي بمراجعة إحت  لها ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل  ساب تخضع الشركة والشركات التابعة 
هم وتسوية  اتالوعاء الزكوي، وبالتالي تجنيب مخصص فريضة الزكاة بناًء على ذلك، كما يقوم بتقديم اإلقرار الزكوي ملصلحة الزكاة والرد على إستفسار 

 لإلقرار الزكوي وتسديد الفروقات بعد تسوية املعلقات النهائية.  
ً
 املعلقات، وعليه تقوم الشركة بتسديد الزكاة املفروضة وفقا

 : م2019وم 2020وفيما يلي جدول يبين املدفوعات النظامية التي دفعت خالل عامي 

 )ألف ريال(  2019 )ألف ريال(  2020 

 3,590 4,909 الجمركيةالرسوم 

 2,781 574.5 الزكاة املدفوعة 

 2,785 1,905 االجتماعية التأمينات 

1,567 تأشيرات وجوازات  9 .  5,575 

 1,102 644.8 ت غراما

 888 215.9 أخرى*

 16,721 9,817.1 اإلجمالي 

إيجار(، واشتراكات غرفة تجارية ورسوم سجالت تجارية. ومدفوعات    -السعودية )مدن  * تتمثل املدفوعات األخرى فيما يلي: املبالغ املدفوعة لهيئة املدن  
قيادة  للغرفة التجارية باإلضافة لرسوم العالمة التجارية ورسوم االشتراك في خدمة تم ومصاريف تجديد خدمة مقيم والبريد السعودي وتجديد رخص  

 ومصاريف وثائق خاصه بالتصدير 

 سياسة الجودة

أداء  لكل من: شركة مطابع هال واملدينة املنورة للطباعة والنشر، وهي شهادة تشير إلى اإللتزام بمعايير الجودة املحلية والعاملية، وتطوير     ISO 9001حصلت الشركة على شهادة  

تياجات عمالء الشركة، مما يساهم بزيادة حصة الشركة السوقية والبيعية، العاملين وزيادة كفاءتهم وفعاليتهم في العمل، والتطوير والتحسين املستمر لخطوط اإلنتاج، وتلبية اح

 .
ً
 وعامليا

ً
 واالرتقاء بمستوى جودة مطبوعات الشركة وتقديمها في الوقت املحدد، وتعزيز اسم الشركة محليا

 إدارة املخاطر 

زها املالي واستيعابها وذلك من خالل دراستها وخبرتها الواسعة في صناعة الطباعة والتغليف  تسعى إدارة الشركة إلى مواجهة أية تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر على نشاطها ومرك

 ي: والقدرة على تحديد املخاطر املتعلقة بها، واملخاطر املتعلقة بالسوق من جهة أخرى، وتعتقد إدارة الشركة أن أهم املخاطر تتعلق بما يل

 مخاطر االئتمان 
الوف ما على  باستثناء ذمم  هي عدم مقدرة طرف  االئتمان  تركيز جوهري ملخاطر  الشركة  لدى  ليس  مالية.  الطرف اآلخر لخسارة  تكبد  إلى  يؤدي  بالتزاماته مما  اء 

الديون املشكوك   األطراف ذات العالقة والجهات الحكومية. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تظهر الذمم املدينة بعد حسم مخصص
 ي تحصيلها.  ف

، والجدول التالي يوضح تفاص
ً
يل هذه املعامالت إن املبيعات والذمم املدينة للشركة تتركز لدى أطراف ذات عالقة وجهات حكومية ومخاطر تحصيلها محدودة جدا

 :م2019م و2020ديسمبر  31واألرصدة كما في السنتين املنتهيتين في  

 البيــــــــــــان  )ألف ريال(  2020 )ألف ريال(  2019
 مبيعات إلى أطراف ذات عالقة 17,853 37,055

 نسبة املبيعات إلى أطراف ذات عالقة إلجمالي املبيعات  2% 4%

 مبيعات إلى جهات حكومية  88,659 95,059

 نسبة املبيعات إلى جهات حكومية إلجمالي املبيعات  12% 10%

 ذمم جهات حكومية مدينة  12,370 15,818

 نسبة ذمم الجهات الحكومية املدينة إلجمالي الذمم املدينه  4% 6%
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 مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

ال  بالريال  الشركة األساسية هي  إن معامالت  العمالت األجنبية.  في أسعار صرف  التغيرات  املالية بسبب  في قيمة األدوات  التغير  سعودي  هي مخاطر 
 واليورو. كما تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت غير جوهرية. والدوالر األمريكي  

 مخاطر السيولة 

 إلتزامات القروض. ولدى الشركة تمويل كافي ملقابلة هذه اإللتزامات عند  
ً
استحقاقها  هي مخاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصوصا

طر السيولة من خالل املحافظة على أرصدة كافية من النقد وما في حكمه. وقد أدى إعادة هيكلة القروض من قصيرة األجل إلى  وتعمل على إدارة مخا
 طويلة األجل إلى تقليل مخاطر السيولة في الشركة.

 مخاطر التركز في اإليرادات 

وسعت لتشمل الكتب املدرسية والطباعة التجارية وامتدت لتصل  تسعى الشركة جاهدة على تنويع قاعدة إيراداتها لكي ال تقتصر على الصحف بل ت 
م باالستحواذ على شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات  2012م باالستحواذ على شركة التغليف املرن وخالل العام 2008إلى التغليف خالل العام 

 البالستيكية وشركاته التابعة. 

 مخاطر تذبذب أسعار املواد الخام 

البتروكيماوية    االرتفاعاتاملواد الخام على مختلف أشكالها وشملت تلك  في أسعار    ملحوظ  أرتفاع  وام السابقةاألع  تشهد أسعار الورق واملنتجات 
تخفيض كميات املخزون بما يتناسب مع حجم اإلنتاج والتعاقدات مع العمالء  على وضع خطة ملتابعة  الشركة    عملتوالبالستيكية بنسب مختلفة، وقد  

 التعرض ملخاطر تذبذب األسعار في السوق العاملية.حتى يتم الحد من بحيث يكون متوسط قيمة املخزون أقرب لألسعار اآلنية 

 (Covid-19كورونا )جائحة 

 في التطور، ومن  2020كجائحة من قبل منظمة الصحة العاملية في مطلع شهر مارس املستجد املعلن عنه   (Covid-19) ما زال وباء كورونا
ً
م مستمرا

ن  الصعب حاليا التنبؤ باملدى الكامل ومدى تأثير هذا الوباء على قطاعات الشركة باستثناء الطباعة الورقية حيث عانى القطاع بشكل واضح م
 .اإلجراءات االحترازية، وانخفض توزيعها بشكل كبير بسبب 19تداعيات كوفيد 

انتقال الفيروس،  وال يزال مدى ومدة هذه اآلثار غير مؤكدين ويعتمدان على التطورات املستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت، مثل معدل  
من التأثير السلبي للفيروس على النتائج    م، حدت2020ديسمبر    31ومدى وفعالية إجراءات االحتواء املتخذة، وقد اتخذت الشركة خطوات إحتواء حتى  

 املالية للشركة.

 اإلدارة  مجلس  أعضاء إقرارات

 :يلي بما اإلدارة مجلس يقر

 .الصحيح بالشكل أعدت الحسابات سجالت أن •

 .بفعالية ونفذ سليمة أسس على أعد  الداخلية الرقابة نظام أن •

 .نشاطه مواصلة على املصدر قدرة  في يذكر  شك  أي  يوجد ال أنه •
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 املساهمين  مع التواصل

  والتغليف للطباعة السعودية الشركة تولي
ً
  اهتماما

ً
 في املساهمين حقوق  لضمان اإلجراءات من العديد اتخذت وقد .املساهمين مع بالتواصل  بالغا

 معلومات خالله من الشركة تقدم والذي  www.sppc.com.sa للشركة اإللكتروني واملوقع اإللكتروني" تداول  " موقع خالل املعلومات من على  الحصول 
السنوية وأعمالها  أنشطتها عن  شاملة  باملعلومات وتزويدهم ماستفساراته جميع على والرد مساهميها مع التواصل على الشركة وتحرص والتقارير 

 .بالشركةاملساهمين   عالقات  إدارة خالل من املناسب الوقت في  املطلوبة

 

 

 سائلين املولى أن يوفق الجميع ملا فيه الخير،،،، 

 

 مجلس اإلدارة 

 

 

 


