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 م2014لعام  تقرير مجلس اإلدارة

 

 املسـاهـميـن الكـرام السادة حـضـرات

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

للسنة املالية املنتهية في  السنوي  راتكم التقريرحض إلى التغليف أن يقدميسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة و 

 مصحوب م31/12/2014
 
 خالل العام املذكور وأنشطتها كة داء الشر م ل عا عرض، والذي يحتوي على بالقوائم املالية املدققة ا

بلية وتوضيح داء املالي وعرض توجهات الشركة وخططها املستق، وتحليل ال م2014والحداث الجوهرية وأهم اإلنجازات لعام 

أخرى حسب متطلبات حوكمة الشركات وهيئة ات عنتائج الشركة املالية، واإلفصاح عن البيانات املتعلقة بالقروض وموضو 

 السوق املالية.

 التاات تتعاماالالعامااة والصا ااة ملااوي ا الشااركة وعمالوهااا ومساااهمعها وجمياا  القطاعااات واالمتنااان كمااا يتوجااه ا جلااس بالشااكر 

 .لتحقيق أهدافها املنشودة  هم ودعمهم املستمر للشركةمعها كافة إلخال 
 

 نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة
 

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف:
 

م، وخالل العام 1963تأسست الشركة السعودية للطباعة والتغليف بإسم شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر في عام 

% من أسهمها لإلكتتاب العام خالل ذلك 30ركة السعودية للطباعة والتغليف، وتم طرح م تم تغيير إسمها إلى الش 2007

 بأن ا جموعة السعودية لألبحاث والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك 
 
% من أسهم الشركة السعودية للطباعة 70العام، علما

الدمام ، تقوم بطباعة عدد من أهم والتغليف. تتميز الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة في الرياض وجدة و 

الصحف كالشرق الوسط، االقتصادية، الرياض ت،  عرب نيوز، الشرق، الوطن وغيرها، هذا باإلضافة إلى مطبوعات تجارية 

 دورية. 

 قطاع الطباعة وتعتبر الشركة السعودية للطباعة 
 
ينقسم نشاط الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى قسمين، أوال

ليف إحدى أكبر شركات الطباعة في اململكة العربية السعودية، الشرق الوسط وشمال إفريقيا ؛ ملا تمتاز به من تقديمها والتغ

لطيف واس  من الصدمات الطباعية املتكاملة، وطاقتها اإلنتاجية ومن خالل مجموعة شركاتها التابعة املتميزة وهم شركة 

مطاب  هال ويعتمد نشاط الطباعة بشكل أساس ت في طباعة الصحف  وا جالت التت املدينة املنورة للطباعة والنشر وشركة 

تستهدف قطاعات مختل ة من العالم العربا، باإلضافة الى الكتب ا جلدة واملطبوعات التجارية والتغليف بلغات وأساليب 

 ة بالشركة السعودية لألبحاث والنشر كما تقوم الشركة عبر شركاتها التابعة بطباعة عدد كبير من ا جالت الصا  مختل ة.

والشركة السعودية للنشر املتخصص، وناشرين آخرين كثر، باإلضافة إلى القطاع الحكوما، مثل وزارة التربية والتعليم، 

 ووزارة الشؤون االسالمية، ووزارة الداخلية.
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 ثاني
 
تيكية وشركاتها التابعة )شركة طيبة ، التغليف قطاع التغليف ويتمثل في شركة مصن  االمارات الوطنت للصناعات البالسا

،  شركة املدينة للتغليف، مصن  املستقبل للتغليف ، شركة عبر املستقبل للبالستيك، شركة اإلتحاد العاملية للتغليف املرن 

 شركة د  ،  شركة فيوتشر بالست للصناعات( و تع املؤسسة التجارية املتحدة للتغليفالش اف، شركة يونايتد سيكيورتا، 

 التغليف املتكاملة مواد و البالستيك  ناعة مجموعات كبريات إحدى م م ذ البالستيكية للصناعات الوطنت اإلمارات مصن 

 التغليف املدعومة مواد و البالستيك  ناعة تقنيات أحدث واقتناوها العالية، اإلنتاجية بطاقتها تتميز حيث العربا، الصليج في

  20 من لكثر ةاملمتد العريقة بالصبرة
 
 مواد التغليف و البالستيكية املنتجات نطاق كامل تصن   بأنها الشركة تتميز كما . عاما

  .املتعددة التغليف مواد و البالستيك  ناعة مجال في منافسعها مقدمة في يضعها مما

وأحدث املكائن، وأعلى درجات ضبط وتستند الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى الصبرات املتراكمة ملنسوبعها، م  أفضل 

الجودة لديها، مما عزز مكانتها م  قاعدة عمالء قوية. وتأكيدا على إلتزام الشركة بالتماش ت حسب املعايير العاملية فقد حر ت 

 (.ISO 9001:2000الشركة على ا حافظة على شهادة اآليزو )
 

 شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر 
 

د بالسجل التجاري رقم  2012عودية للطباعة والتغليف خالل عام قامت الشركة الس في  4030004369بتحويل فرعها املقيَّ

م( بموجب الترخيص الصادر من وزارة اإلعالم 1963ديسمبر  9ها ) املوافق 1383رجب  23حي الستاذ بتاريخ  –مدينة جدة 

فرع الشركة  –باسم )املدينة املنورة للطباعة والنشر م( 1993يونيو  14ها )املوافق 1413بتاريخ ذي الحجة  510رقم 

% من رأس املال وذلك بدخول 95السعودية للطباعة والتغليف( إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وبن س االسم، تمتلك فعها 

 .%. وقامت كذلك بتحويل فروعها الثالثة الخرى إلى الشركة الجديدة5شركة مطاب  هال كشريك جديد معها بنسبة 

النشطة الطباعية التابعة لشركة املدينة املنورة املوجودة في  بعضنقل لم  2010عام  تم وض  خطة توسعية فيهذا وقد 

 من االرض التت تملكها  125مدينة جدة إلى مركز الطباعة الرئيس ت في شمال أبحر على مساحة 
 
الشركة ألف متر تقريبا

متكاملة لشركات الطباعة ومستودعاتها. وتسعى الشركة على    اإلنشطةجميبحيث تكون  السعودية للطباعة و التغليف

تجنب اإلزدواجية بالعمال واآلالت عن طريق عمل ات اقيات بين الشركات التابعة لها بحيث تستطي  كل شركة القيام بتن يذ 

 شركة التنافسية.أعمال الشركة الشقيقة عند الحاجة بسعر تشغيلي موحد والذي من شأنه أن يزيد من قدرة ال

و حتى عام   –م 2010كما ن ذت شركة املدينة املنورة للطباعة و النشر كامل الصطة التوسعية و على عدة مراحل )من العام 

م( في  االت اإلنتاج و املستودعات الرئيسية إلستيعاب املعدات املنقولة من مقر الشركة القديم بال يصلية و 2014

م  و التت تم اإلستثمار فعها لزيادة الطاقة اإلنتاجية لطباعة الكتب املدرسية و 2013ه في عام إلستيعاب املعدات املشترا

 العمال التجارية ، كما ا بح للشركة مستودع خامات مركزي معد بأفضل وسائل التخزين و السالمة. 

م  بي  قط  أراض ت مقام 30/12/2014ها املوافق 1436/03/08الشركة السعودية للطباعة والتغليف بأنه تم بتاريخ  اعلنت

علعها مطاب  الشركة القديمة ومملوكة لشركة املدينة املنورة للطباعة والنشر، إحدى الشركات التابعة لها والواقعة بحي 

 وذلك بقيمة إجمالية قدرها  11,782ال يصلية في مدينة جدة، وتبلغ مساحتها االجمالية 
 
 مربعا

 
ريال سعودي.  61,860,000مترا

 يبلغ  وقد حققت
 
 رأسماليا

 
،  29,802,538الشركة ربحا

 
 سعوديا

 
إدراجه ضمن اإليرادات الخرى في قائمة الدخل للرب   وتمرياال

 م.2014الراب  من العام 
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 شركة مطابع هال:
 

جارية في اململكة م، وتعتبر الشركة من أكبر مراكز الطباعة الت1984تق  شركة مطاب  هال في مدينة الرياض، وتأسست في عام 

 لتوييف آخر ما تو لت إليه تكنولوجيا الطباعة من أجل تقديم أعلى درجات الجودة، 
 
العربية السعودية، وهي سباقة دوما

وتتميز شركة مطاب  هال عن غيرها بشمولية خدماتها؛ حيث تتم املراحل الطباعية كافة في مكان واحد وتحت إشراف نخبة من 

ثير من الكوادر الوطنية املميزة كذلك، وقد تأسست شركة مطاب  هال لتض  ن سها منذ البداية على طريق وك ال نيين املتميزين

التطور السري ، لترقى بهذه الصناعة إلى أعلى املستويات العاملية، ولتقدم لعمالوها الذين وضعوا ثقتهم بها من البداية أرقى 

 لطباعة بمبادوها الصحيحة واملعمول بها في أضصم دور الطباعة العاملية.فنون الطباعة، وبذل كل جهد وسعي في إرساء أسس ا

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

العالية واملصداقية واملواكبة التقنية؛ في الشركة، ولتبدأ مرحلة جديدة من التطور؛ شعارها اإلبتكار وتحقيق الجودة ال نية 

 لتطوير  ناعة الطباعة؛ قامت الشركة في العام 
 
م بزيادة سعة طاقتها اإلنتاجية على مستوى أعمال ما قبل  2008واستمرارا

قطاع م بزيادة سعة طاقتها اإلنتاجية في 2014الطباعة وأعمال الطباعة وأعمال ما بعد الطباعة. حيث قامت الشركة في عام 

التت تعزز وتثري القيمة املضافة لكل من منتجات  تستثمارااإل الطباعة على الكرتون )الطباعة الصناعية( والعديد من 

الطباعة التجارية والصناعية على حد سواء. وهدفت هذه االستثمارات لزيادة الحصة السوقية وا حافظة على تميز املنتج 

 على التزام الشركة بالتماش ت م  املعايير العاملية فقد حر ت الشركة على ا حافظة النهائا واستمرار إرضاء عمالوها. وتأ
 
كيدا

 .  (ISO 9001:2008) على شهادة اآليزو 

جاءت جمي  تلك االستثمارات لتؤكد حرص الشركة السعودية للطباعة والتغليف على الرقي بصناعة الطباعة في اململكة 

 ات الطباعة لعمالوها.العربية السعودية وتقديم أفضل خدم
 

 شركة املستقبل لالستثمار الصناعى :
 

بتأسيس شركة املستقبل لالستثمار الصناعي. وتمتلك هذه  2012قامت الشركة السعودية للطباعة والتغليف خالل عام 

علعها خالل ٪ من شركة مصن  اإلمارات الوطنت للصناعات البالستيكية )الشركة التت تم االستحواذ 99الشركة ما نسبته 

م تم نقل الحصة 2014يونيو  30حتى تاريخ  ٪. 1( وتمتلك شركة التغليف املرن ا حدودة النسبة املتبقية والبالغة 2012العام 

-% من اسهم شركة عبر املستقبل 19.5م. كما استحوذت على 2014يوليو 01إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف في 

ياض، إحدى الشركات التاب  لشركة مصن  اإلمارات الوطنت للصناعات البالستيكية وبذلك في الر  –شركة مساهمة مق لة 

% من أسهم شركة عبر املستقبل بطريقة مباشرة وغير مباشرة من  70.5 تملك أ بحت شركة املستقبل لالستثمار الصناعي 

مت شركة املستقبل لالستثمار الصناعي %(، وقد قا 51خالل )مصن  االمارات الوطنى للصناعات البالستيكية الذي يملك 

% اململوكة مباشرة في شركة عبر املستقبل للبالستيك للشركات التالية التابعة لشركة مصن  19.5ببي  كامل حصتها البالغة 

 اإلمارات الوطنت للصناعات البالستيكية:

 %16.5شركة طبية للطباعة والنشر  .1

 %1م  شركة مصن  املستقبل للتغليف ذم .2

 %1م  فيوتشر بالست للتغليف ذمشركة  .3

 %1شركة االتحاد العاملية للتغليف الش اف ذم م  .4

يوليو بشراء جمي  حصص شركة طيبة للطباعة والنشر في شركة مطاب   1في  الصناعي وقد قامت شركة املستقبل لالستثمار

% من رأس مال الشركة. وقد قامت 5يال سعودي تمثل ر  50.000هال التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف البالغة 
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الشركة السعودية للطباعة والتغليف بانشاء هذه الشركة لتكون بمثابة الشركة االم لجمي  شركات التغليف التابعة للشركة 

 شركة مصن  االمارات الوطنت للصناعات البالستيكية. ابما فعه

 

 :نع اإلمارات()مص م م ذ البالستيكيةللصناعات  الوطنيع االمارات شركة مصن
 

باالستحواذ على شركة مصن  االمارات الوطنت للصناعات  2012خالل العام  لشركة السعودية للطباعة والتغليفقامت ا

إمارة الشارقة بدولة االمارات  م في1995التت تأسست عام ، محدودة"مصن  االمارات"(، شركة ذات مسؤولية البالستيكية )

التابعتين لها )شركة املستقبل لالستثمار الصناعي وشركة التغليف املرن(. تعمل  الشركتين من خالل وذلكاملتحدة العربية 

شركات تابعة مصان  متطورة و  ولديها عدة معظم انواع البالستيك ومواد التغليف شركة مصن  االمارات في تصني  وتوزي 

تعد  شركة مصن   العربية السعودية. اململكة-ي الرياض وشركة ف املتحدةالعربية  االمارات-والشارقة  ودبا أبو يبتمنتشرة في 

حدى كبريات مجموعات  ناعة البالستيك ومواد التغليف املتكاملة في نت للصناعات البالستيكية ذ م م إاإلمارات الوط

غليف املدعومة ، حيث تتميز بطاقتها اإلنتاجية العالية، واقتناوها أحدث تقنيات  ناعة البالستيك ومواد التالصليج العربا

. كما تتميز الشركة بأنها تصن   كامل نطاق املنتجات البالستيكية ومواد التغليف مما  20بالصبرة العريقة املمتدة لكثر من 
 
عاما

قامت شركة مصن  اإلمارات الوطنت  يضعها في مقدمة منافسعها في مجال  ناعة البالستيك ومواد التغليف املتعددة.

% من اسهم شركة طيبة للطباعة والنشر من كل من الشركة 95م بشراء 2014يوليو 01ية ذ م م في للصناعات البالستيك

كانت تملكها  والتت % من اسهم شركة التغليف املرن 95وشركة مطاب  هال، كما قامت بشراء  والتغليفالسعودية للطباعة 

% املتبقية من  5ت للصناعات البالستيكية بشراء وقامت شركة مصن  اإلمارات الوطن ،الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 :فيما يلي ت ا يل الشركات التابعة لهاو .  شركة مطاب  هالمن اسهم شركة التغليف املرن و 

 

 نسبة امللكية بلد التأسيس اسم الشركة م

 %100 اإلمارات شركة املدينة للتغليف ذ.م.م 1

 %100 اإلمارات مصن  املستقبل للتغليف ذ.م.م 2

 %100 السعودية شركة عبر املستقبل للبالستيك اااا مساهمة مق لة 3

 %100 اإلمارات شركة اإلتحاد العاملية للتغليف الش اف ذ.م.م 4

 %100 اإلمارات شركة يونايتد سيكيورتا ذ.م.م 5

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

 %100 السعودية شركة طيبة للطباعة والنشر 8

100% السعودية شركة التغليف املرن  9  

100% اإلمارات املؤسسة التجارية املتحدة للتغليف 10  
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 :والخطط املستقبلية االستراتيجيةاألهداف 
 

 لرسم الهداف 
 
؛ وذلك من خالل خطط لذلك بشكل واضح، ووض  اآلليات املناسبة االستراتيجيةتسعى الشركة دوما

النمو لدى الشركة بما يعزز ثقة املساهمين بمكانة الشركة وقوتها كشركة رائدة في  استراتيجياتتحقيق مستقبلية هادفة إلى 

صن  االمارات وعلى شركة م 2008خالل العام ف، ولعل استحواذ الشركة على شركة التغليف املرن مجال الطباعة والتغلي

 .و ناعة البالستيكزيز قدراتها في مجال التغليف للشركة في تع االستراتيجيةأهم الصطوات  من 2012خالل العام 
 

وبما يخدم تحقيق  الجدوى ؛ وذلك من خالل دراسة استراتيجيةعن فرص استثمارية وتوسعات  تبحث الشركة باستمرار

 من تحقيق عوائد ربحية جيدة، واالستمرار في تنوي  مصادر الدخل. االستراتيجيةأهدافها 

ات التابعة لها )شركة مطاب  هال، شركة طيبة للطباعة والنشر( م بتحويل ملكيتها في الشرك 2008قامت الشركة خالل العام 

كما قامت خالل  من قبل الشركة السعودية للطباعة والتغليف بشكل مباشر وغير مباشر.% 100لتصبح مملوكة بنسبة 

التغليف والتت تم من خاللها االستحواذ  عاالم لقطابتأسيس شركة املستقبل لالستثمار الصناعي لتكون الشركة  2012العام 

 لتوجه الشركة في تحقيق خططها وأهدافها املستقبلية فإنها تهدف إلى  .2012على شركة مصن  االمارات خالل العام 
 
وإستمرارا

أن تكون شركة قابضة تمارس جمي  أنشطتها من خالل شركات تابعة لها ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للطباعة 

 التغليف وذلك بهدف :و 

 زيادة القدرة التنافسية.  .1

 املزيد من التخصص.  .2

 ملصادر املتاحة.من ااالست ادة بشكل أمثل  .3

 توضيح جدوى كل نشاط بشكل م صل. .4
 

 وفيما يلي بيان الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرع الدمام

فرع الرياض

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

شركة مصنع االمارات الوطنى للصناعات البالستيكية

االمارات

ابو ظبى - االمارات

فرع الفصيلية - جدة

شركة مطابع هال

الرياض

شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر

ابحر الشمالية - جدة

شركة المستقبل لالستثمار الصناعى

 الرياض

المدينة المنورة - السعودية

دبى - االمارات

الشارقة - االمارات

الرياض - السعودية

جدة - السعودية
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 م: 2014أهم اإلنجازات لعام األحداث الجوهرية و 
 

 على استيعابها  2014تشمل الحداث الجوهرية وأهم اإلنجازات خالل العام 
 
م الكثير من التحديات التت عملت الشركة جاهدة

 وحققت بعض اإلنجازات في أعمال الشركة وشركاتها التابعة، نعرضها عليكم في تقريرنا هذا على النحو التالي:

:
ً
شــــركة الســــعودية للطباعــــة والتغليــــف ومصــــنع اإلمــــارات الــــوطني ال بــــ ناالنتهــــا  مــــن مشــــرو  االنــــدما   أوال

 )مصنع اإلمارات(.للصناعات البالستيكية 

 على النحو التالي: الشركة السعودية للطباعة والتغليف و تم االنتهاء الكامل من مشروع االندماج بين مصن  اإلمارات

الشاركة الساعودية التغلياف التات تملكهاا وتاديرها  أ بح مصن  اإلمارات هو املالك الحصري والقانونا لجمي  انشاطة - أ

وبذلك تم توحياد اإلدارات وجهاود وتقنياات التصاني  واملبيعاات تحات هيكال تنظي ات واحاد يهادف  للطباعة والتغليف،

 لتحقيق النمو املنشود عن طريق دمج الك اءات وتحقيق وفورات الحجم والتغطية الكاملة للسوق اإلقلي ت.

تاام دمااج شااركة طيبااة للطباعااة والنشاار تحاات مصاان  اإلمااارات بعااد تقااديم طلااب تغيياار نشاااطها ماان  ،باإلضااافة إلااى ذلااك

خطاط توساعة قطااع التغلياف داخال  هاكون إحدى املنصات التت سوف تنطلق منتالطباعة والنشر للتغليف حيث س

 اململكة العربية السعودية.

 

 إعادة هيكلة الديون قصيرة الجل إلى طويلة الجل: - ب

مليااااون ريااااال  992إعااااادة هيكلااااة ديونهااااا البالغااااة م ب 2014عااااة والتغليااااف خااااالل العااااام الشااااركة السااااعودية للطبا قاماااات 

مليااااون ريااااال سااااعودي  667مليااااون ريااااال سااااعودي ديااااون قصاااايرة الجاااال و  325لتكااااون م 31/12/2014سااااعودي بتاااااريخ 

ملياون  528دي والاديون طويلاة الجال ملياون رياال ساعو  447ديون طويلة الجل.  وهذا قد كانت الديون قصيرة الجال 

وقااد حساانت إعااادة الهيكلااة هااذه ماان   مليااون ريااال سااعودي. 975م وبمجمااوع قاادره 2013فااي نهايااة عااام  ريااال سااعودي

قدرة الشركة على خدمة الدين على املدى القصاير كماا حسانت مان النساب املالياة ومان صاحة املركاز املاالي للشاركة فاي 

 .م31/12/2014

 

يبت باعاة والتغلياف عان تعياين مصارف اباو اإليجابياة ملشاروع االنادماج أن أعلنات الشاركة الساعودية للط النتائج ومن - ت

اإلسالما كمستشار مالي لدراسة طرح بعاض أساهم شاركة مصان  اإلماارات الاوطنت للصاناعات البالساتيكية لالكتتااب 

 .في دولة اإلمارات العربية املتحدة العام أو الصاص
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 نيثا
ً
 م2014ج املالية لعام : النتائا

 

 فيما يلي عرض ألدا  الشركة في املجاالت الرئيسية:
 

  م  2013مليون ريال سعودي لعام   1,141.8 م مقابل 2014مليون ريال سعودي لعام   1,232.3بلغت اإليرادات

 %. 8وذلك بارت اع  قدره  

  2013ريال لعام  مليون   234.8مقابل  م2014 مليون ريال لعام 244.4بلغ إجمالي الربح 
 
م ويمثل ذلك إرت اعا

 %.4قدره   

  م، 2013مليون ريال سعودي لعام   96.5م مقابل 2014مليون ريال سعودي لعام  68.4بلغ الربح التشغيلي

 %. 29قدره  نخ اضاويمثل ذلك ا

  ويمثل  م،2013لعام  مليون ريال سعودي 51.9م مقابل 2014مليون ريال سعودي لعام  45.4بلغ  افي الربح

 % . 13ذلك انخ اضا قدره 
  

  م .2013ريال لعام  0.87م مقابل 2014ريال لعام   0.76بلغت ربحية السهم 
 

حيث تعرضت احد املستودعات فى شركة تابعة للمجموعة ،حدث استثنائى   يعود السبب الرئيس النخ اض  افي الربح إلى 

مليون ريال  22.7تج عنه خسائر واضرار فى املوجودات بلغت قيمتها الدفترية فى دولة االمارات العربية املتحدة الى حريق , مما ن

، علما بأن ا جموعة بصدد  2014ديسمبر  31سعودى , وتم قيد هذه الصسارة فى قائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية فى 

 استكمال االجراءات القانونية واملطالبة بتعويضات التأمين املتعلقة بتلك االضرار
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 :قائمة الدخل املوحدة

 ويوضح الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات الصمس املاضية

     
 (املعدل) 2010 2011 2012 2013 2014 البيــــــــــــــان

  402,397  400,978  765,895  1,141,766  1,232,328 املبيعات

 (327,437) (325,365) (615,121) (906,933) (987,882) تكل ة املبيعات

  74,960  75,613  150,774  234,833  244,446 إجمالي الربح

 (12,085) (9,980) (29,761) (51,630) (77,338) مصاريف بيعية وتسويقية

 (30,675) (26,694) (53,793) (86,693) (98,739) مصاريف عمومية وإدارية

  32,200  38,939  67,220  96,510  68,369 الربح من العمليات

  12,075  5,964  83,462  6,502  54,028 إيرادات )مصاريف( أخرى،  افي

 (5,534) (5,270) (20,964) (46,197) (48,125) مصاريف مالية

  38,741  39,633  129,718  56,815  74,272 الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق االقلية والخسائر االستثنائية

 - - - - (22,700) االستثنائيةخسائر 

  38,741  39,633  129,718  56,815  51,572 الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق االقلية

 (3,540) (3,632) (4,370) (4,320) (6,193) فريضة الزكاة 

  35,201  36,001  125,348  52,495  45,379 صافي الربح قبل حقوق االقلية 

 - - (793) (592) - ربح شركة تابعةحقوق القلية في  افي 

  35,201  36,001  124,555  51,903  45,379 صافي ربح السنة 

 
          

           ربحية السهم:

 0,54 0,65 1,12 1,61  1.12 ربحية السهم من العمليات الرئيسية

 
          

 0,59 0,60 2,08 0,87  0.76 ربحية السهم من الربح الصافي

 

 
 

 

 

 

 

 (السعودية )آالف الرياالت
 

 (السعودية )آالف الرياالت
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 :املوحدة قائمة املركز املالي

 يوضح الجدول التالي قائمة املركز املالي للشركة للسنوات الصمس الخيرة:

 

     
 )املعدل( 2010 2011 2012 2013 2014 البيــــــــــــــان

 314,396 402,764 931,467 824,146 847,121 املوجودات املتداولة

 655,408 653,112 1,425,947 1,468,439 1,435,335 املوجودات غير املتداولة

 969,804 1,055,876 2,357,414 2,292,585 2,282,456 مجمو  املوجودات

 202,680 283,479 681,152 695,642 572,378 املطلوبات املتداولة

 17,366 17,738 810,542 719,601 798,343 املطلوبات غير املتداولة

 220,046 301,217 1,491,694 1,415,243 1,370,721 مجمو  املطلوبات

 749,758 754,659 847,586 866,219 911,735 حقوق املساهمين

 - - 18,134 11,123 - حقوق القلية

 969,804 1,055,876 2,357,414 2,292,585 2,282,456 مجمو  املطلوبات وحقوق امللكية

 

 :املعلومات القطاعية

 عمال الرئيسية التالية:تكون الشركة من قطاعات األ ت

 : لتشمل ما يليعلى الورق بكافة أنواعه والكرتون : وتشمل أعمال الطباعة  الطباعة •

o .طباعة الصحف اليومية والسبوعية  

o .طباعة ا جالت  

o .طباعة الكتب والكتب املدرسية  

o .الطباعة التجارية املتنوعة  

o . طباعة ورق الكرتون والتعبئة 

 :  شملوي التغليف •

o لى البالستيك وامللصقات التجاريةباعة علطا. 

o ومواد التغليف  ناعة املنتجات البالستيكية. 

o  .ناعة الكواب الورقية والبالستيكية  

o  البالستيكية ناعة القوارير واالغطية. 

  وتتضمن املركز الرئيس ت، نشاطات اإلدارة العامة، والنشطة االستثمارية، وغيرها.  أخرى : 

 

 

 (السعودية )آالف الرياالت
 

 (السعودية )آالف الرياالت
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  م2013 وم 2014ديسمبر  31لسنت ن املنتهيت ن في اعمال كما في ت واملطلوبات ونتائج األ املوجودا وتتكون 

 مما يلي: التشغيل املذكورة اعاله اتلقطاع
 

   

 (الرياالت السعودية آالف)

 املجمو  أخرى وأنشطة استثمارية قطا  التغليف قطا  الطباعة 2014عام 

  1,232,328 -  1,011,854  220,474 املبيعات

 45,379 (22,733) 55,757  12,355  افي الربح

 (48,125) (108) (40,095) (7,922) ن قات مالية

 (73,670) (430) (46,508) (26,732) االستهالكات

  1,032,033  2,601  631,421  398,011 املمتلكات واآلالت واملعدات، بالصافي

  2,282,456  25,764  1,554,943  701,749 مجموع املوجودات

     

   

 (آالف الرياالت السعودية)

 املجمو  أخرى وأنشطة استثمارية قطا  التغليف قطا  الطباعة 2013عام 

  1,141,766 -  923,868  217,898 املبيعات

  51,903 (12,244)  59,929  4,218  افي الربح

 (46,197) (176) (38,984) (7,037) ن قات مالية

 (64,818) (273) (38,860) (25,685) الستهالكاتا

  1,061,881  5,004  603,131  453,746 املمتلكات واآلالت واملعدات، بالصافي

  2,292,585  417,946  1,152,117  722,522 مجموع املوجودات

 

 

 م:2014ام عطاعات واالنشطة الرئيسية للشركة في املبيعات املوحدة لرسم بياني يوضح إسهامات الق
 

 

82%

18%

�           
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 (الرياالت السعودية آالف)

  
 اململكة العربية السعودية

دولة اإلمارات العربية 

 املتحدة
 املجمـــو 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 

 1,141,766 1,232,328 807,676 826,781 234,090 405,547 املبيعات

 51,903 45,379 66,529 33,969 (14,626) 11,410 ح افي )الصسارة(/ الرب

 (46,197) (48,125) (19,957) (17,869) (26,240) (30,256) ن قات مالية

 (64,818) (73,670) (34,085) (37,859) (30,733) (35,811) االستهالكات

 1,061,881 1,032,033 526,383 517,876 535,498 514,158 املمتلكات واآلالت واملعدات، بالصافي

 2,292,585 2,282,456 996,682 1,656,550 1,295,903 625,906 مجموع املوجودات

 

كما تنحصر املوجودات التشغيلية واألنشطة التسويقية واألسواق الرئيسة للشركة في اململكة العربية 

على  مارات العربية املتحدةواإل  في اململكةشركاتنا التابعة ، حيث تمتد واإلمارات العربية املتحدة السعودية

  النحو التالي:
 

 املوقع الشركة

 ، الرياض، الدمامجدة املدينة املنورة للطباعة والنشرشركة 

 الرياض شركة مطاب  هال

 الرياض ار الصناعية املستقبل لالستثمشرك

 املدينة املنورة ،ةجد ،ابويبى، دبى ،الشارقة ،الرياض للصناعات البالستيكية شركة مصن  االمارات الوطنت

 
 

 لشركة حسب املناطق الجغرافية:ا ملبيعات يب ن الجدول التالي املعلومات القطاعية

 

 
 السعودية

 الشرق األوسط

 وشمال افريقيا

 افريقيا باستثنا 

 شمال أفريقيا
 املجمو  امريكا اوروبا آسيا

2014        

 1,232,328 - 5,293 24,520 117,230 584,210 501,075 اجمالي املبيعات

 244,446 - 1,048 4,802 22,801 121,433 94,362 اجمالي الربح

2013        
       

 1,141,766 - 5,219 16,424 81,645 569,104 469,374 اجمالي املبيعات

 234,833 - 1,137 3,579 17,793 123,638 88,686 اجمالي الربح

 

 (السعودية )آالف الرياالت
 

 (السعودية )آالف الرياالت
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خل اململكة العربية السعودية وفى املناطق الجغرافية االخرى من تحليل املبيعات املوحدة املتحققة دا

  م:2014العالم لعام 

 
تحليل اجمالي الربح املوحد املتحقق داخل اململكة العربية السعودية وفى املناطق الجغرافية االخرى من 

 : م2014العالم لعام 
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  م:4201ديسمبر  31األصول الثابتة كما فى 

 
 

 :وأخرى  واملدفوعات النظامية الزكاة

تخض  الشركة والشركات التابعة لها لنظمة مصلحة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية؛ حيث يقوم املستشار 

يقوم بتقديم اإلقرار الزكوي بمراجعة احتساب الوعاء الزكوي، وبالتالي تجنيب مخصص فريضة الزكاة بناء  على ذلك، كما 

 لإلقرار 
 
الزكوي ملصلحة الزكاة والرد على است ساراتهم وتسوية املعلقات، وعليه تقوم الشركة بتسديد الزكاة امل روضة وفقا

 الزكوي وتسديد ال روقات بعد تسوية املعلقات النهائية. 
 

 م: 2013و م  2014وفيما يلي جدول يبين املدفوعات النظامية التت دفعت خالل عاما 
 

 2013  2014  البيان

 4,644  1,880  الرسوم الجمركية

 4,837  4,523  الزكاة املدفوعة

 2,216  3,307  التأمينات اإلجتماعية

 2,904  2,799  تأشيرات وجوازات

 219  17  غرامات*

 1,464  151  أخرى**

 16,284  12,677  االجمالى
  
وذلك لتخزين بعض   هيئة مدن الصناعية على  شركة عبر املستقبل )احدي الشركات التابعة(  ألف ريال تمثل غرامة فرضتها 11*

 االف  ريال غرامة تأخير تجديد اقامات فى شركة عبر املستقبل. 6االق اص  الحديدية خارج اسوار الشركة و مبلغ  

جارية ووزراة التجارة والصناعة، وال توجد أية مدفوعات ** تشمل املدفوعات النظامية الخرى أعاله رسوم وزارة اإلعالم والغرف الت

 .هنظامية أخرى جوهري

 (السعودية )آالف الرياالت

 ماليين الرياالت السعودي
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 :الشركات التابعةلكية م
 

  عة بما يلي:بالتا لشركة في الشركاتلفعلية لالكية املتتلخص 

 

 النشاط الرئيس ي   امللكية الشركة

شركة املدينة املنورة للطباعة 

 والنشر
غليف                       % الشركة السعودية للطباعة والت95

  % شركة مطاب  هال5

في املطبوعات  طباعة ونشر وتجارة الجملة والتجزئة

 والورق وغيرها.

 شركة مطاب  هال
 السعودية للطباعة والتغليف الشركة  %95

 

تجارة الجملة والتجزئة في املطبوعات الورقية 

 وملحقاتها.
 شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي  % 5

شركة املستقبل لالستثمار 

 الصناعي

% الشركة السعودية للطباعة والتغليف   95

% شركة مطاب  هال5   

اعة والتغليف واقامة املصان  واملراكز الطب

الصناعية واقامة وادارة و يانة مشاري  الطباعة 

 والتغليف وغيرها.

    

شركة مصن  االمارات الوطنت 

 للصناعات البالستيكية

كة املستقبل لإلستثمار الصناعي                     % شر 99

  السعودية للطباعة والتغليف الشركة% 1

 ناعة وتجارة الكياس والنابيب واللواح 

والبطاقات البالستيكية ومواد التغليف والبالستيك 

 املتعلقة بها.

 
 

 

 

 بما يلي:باإلضافة الى رأس مال  كل شركة  ة اشرة وغ ر املباشر عة املببالشركات التاالشركة في وتتلخص ملكية 

 

 الشركة

 

 بلد التأسيس

 

 النشاط الرئيس ي
نسبة امللكية املباشره 

 وغ ر املباشرة

 رأس املال

 بالريال السعودي

%100 جدة، الرياض، الدمام السعودية شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر  1,000,000 

%100 الرياض السعودية شركة مطاب  هال  1,000,000 

 100,000 %100 الرياض السعودية شركة املستقبل لالستثمار الصناعي

شركة مصن  االمارات الوطنت 

 للصناعات البالستيكية

اإلمارات العربية 

 املتحدة

ابويبى، دبى ،الشارقة 

 جدة ،الرياض،
100% 30,592,500 
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 :ةملوارد البشريا

داء جمي  العاملين واإلداريين في الشركة، حيث عملت على استقطاب موي ين من تعي إدارة الشركة أهمية االرتقاء بمستوى أ

مت العديد من الدورات التدريبية الداخلية والصارجية، ووضعت 
 
ذوي الك اءات والصبرات املهنية والعلمية العالية، كما نظ

الشركة خالل العوام املاضية بالتعاون املثمر الصطط التدريبية لتطوير العاملين ورف  ك اءاتهم ال نية واإلدارية. وقد قامت 

م   ندوق تنمية املوارد البشرية لتدريب وتأهيل الشباب السعوديين للعمل في قطاعي الطباعة والتغليف، حيث يتم 

تويي هم للعمل في الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف بعد إتمامهم فترة التدريب، وقد تم توييف عدد 

. وسوف 2014من املتدربين الذين اتموا مدة التدريب في الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف خالل العام 

توا ل الشركة تطوير سياساتها التدريبية والتنموية للح اظ على اصحاب الصبرة والك اءة من عمالها وموي عها وتنمية 

، بعد  على وا قادرينلشركة ليصبحقدراتهم، وتأهيل الصف الثانا من ابناء ا
 
توفيق هللا سبحانه تحمل املسؤولية مستقبال

 وتعالى.

 

 :املسؤولية االجتماعية

 بدور الشركة تجاه ا جتم ، فقد قامت الشركة باتخاذ موقف إيجابا وفعال نحو دعم الجهود اإلنسانية والصيرية في 
 
إيمانا

م بدعم عدد من الجهات الصيرية من خالل أعمال  2014شركة خالل العام ا جتم  السعودي. وفي هذا السياق، ساهمت ال

 املؤتمرات واملعارض التت تهم كافة أطياف ا جتم . الطباعة، باإلضافة إلى املشاركات والرعايات للعديد من

 

 :حسياسة توزيع األربا
 

 جلس كل سنة وفق الوض  املالي للشركة مجلس إدارة الشركة أفضل املمارسات لتعظيم مصالح املساهمين ويقوم ا يتبنى

وعوامل أخرى بتحديد املبلغ املناسب لتوزيعه على  االقتصاديةومتطلبات رأس املال والنقد املتوفر في الشركة والظروف 

ت ينص النظام الساس و املساهمين من  افي الرباح أو عدم التوزي  وذلك بالتو ية إلى الجمعية العامة للموافقة على ذلك. 

توزي  أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جمي  املصروفات العمومية والتكاليف الخرى على الوجه للشركة على 

 اآلتا:
 

نظاما، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى  احتياطالتكوين %( من الرباح الصافية 10يجنب ) .1

 بلغ االحتياطا املذكور نصف رأس املال.

%( من الرباح الصافية 20قتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز )إز للجمعية العامة العادية بناء  على يجو  .2

 أغراض معينة.احتياطا ات اقي وتخصيصه لغرض أو لتكوين 

 %( من رأس املال املدفوع على القل.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) .3

مكافأة لعضاء مجلس اإلدارة بشرط أال تزيد عن الحد املقرر بموجب قرار مجلس الوزراء  يخصص بعد ما تقدم .4

 .، ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في الرباحها 13/08/1404( وتاريخ 202رقم )
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 : ملكية أعضا  مجلس اإلدارة

الجدول التالي حركة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة الحالي أو يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، ويوضح 

 م:2014ملكية من يمثلونه خالل العام 

 

نسبة 

 امللكية

 عدد

 األسهم 

نسبة 

 التغ ر

صافي 

التغ ر 

 في عدد 

نسبة 

 امللكية

 عدد

 االسهم 

 اإلسم مالحظات

نهاية 

 العام

 نهاية

 العام 

خالل 

 السنة

األسهم 

خالل 

 السنة

 بداية

 العام 

 ايةبد

 العام 

        

42.00%  25,200,000 - -  42.00%  شركة ا جموعة السعودية لألبحاث والتسويق اسهم الشركة 25,200,000 

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

 الن القابضةالشركة ال كرية للدعاية واإلع اسهم الشركة 6,300,000 %10.50  - - 6,300,000 %10.50

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

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

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

 شركة املصن ات العلمية القابضة  الشركةاسهم  4,200,000 7.00%  - - 4,200,000 7.00%

 سليمان بن إبراهيم الحديثت( )يمثلها املهندس/ اسهمه 500 - - - 35 -

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

 اللطيف السيف( هللا بن عبد )يمثلها املهندس/ عبد اسهمه  - - - - - -

0.002%  1,068 - - 0.002%  سعد بن  الح الزوري   املهندس/ اسهمه 1,068 

0.002%  1,000 - - 0.002%  الرحمن املعمر هللا بن عبد املهندس/ عبد اسهمه 1,000 

0.002%  1,000 - - 0.002%  االستاذ/ عبد العزيز بن عبد هللا الدعيلج اسهمه 1,000 

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

 

عضاء مجلس االدارة أى ار التن يذيين وال يوجد لهم أو ل هذا وال يوجد ملكية لزواج والوالد القصر لعضاء مجلس االدارة وكب

 حقوق خيار أو حقوق اكتتاب فى أسهم الشركة.
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  :املعلومات املتعلقة باملرابحات والقروض
 )آالف الرياالت السعودية(

 ابو ظبي التجاري
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان       

 سنة 3.75 1,740 4,742 3,005 12-03-05 1 قرض

 2,833 14-09-15 2 قرض
  

 أشهر 4

 اإلجمالى
  

5,838 4,742 1,740 
 

        

 ابو ظبي االسالمي
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 13-03-21 1 قرض
 

 سنوات 5 276,500 276,500

 12-10-15 2 قرض
 

 أشهر 3 19,060 19,060

 12-11-15 3 قرض
 

 أشهر 3 8,304 8,304

 12-12-15 4 قرض
 

 أشهر 3 15,915 15,915

 444,276 14-10-02 5 قرض
 

 سنة 6 3,643

 5,217 14-09-15 6 قرض
  

 أشهر 4

 787 14-10-15 7 ضقر
  

 أشهر 3

 552 14-11-15 8 قرض
  

 أشهر 2

 522 14-12-15 9 قرض
  

 أشهر 1

 10,200 14-10-15 10 قرض
  

 أشهر 3

 552 14-11-15 11 قرض
  

 أشهر 2

 522 14-12-15 12 قرض
  

 أشهر 1

 3,222 14-11-15 13 قرض
  

 أشهر 3

 4,643 14-12-15 14 قرض
  

 أشهر 2

 5,760 14-12-15 15 قرض
  

 أشهر 4

 820 14-10-15 16 قرض
  

 أشهر 3

 اإلجمالى
  

477,072 319,779 323,422 
 

 

 البنك العربى
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 5,041 14-09-15 1 قرض
  

 أشهر 4

 3,387 14-09-15 2 قرض
  

 أشهر 6

 1,827 14-10-15 3 قرض
  

 رأشه 6

 1,530 14-11-15 4 قرض
  

 أشهر 5

 2,906 14-11-15 5 قرض
  

 أشهر 6

 1,177 14-12-15 6 قرض
  

 أشهر 6

 اإلجمالى
  

15,868 
   
 

 السعودي الهولندي
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان       

 13-10-09 1  رض
 

 أشهر 6 38,000 38,000

 13-09-15 2  رض
 

 أشهر 6 21,000 21,000

 13-10-03 3  رض
 

 أشهر 6 6,000 6,000

 اإلجمالى
  

0 65,000 65,000 
 

 

 اإلمارات اإلسالمى
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 2,971 14-12-18 1 قرض
  

 سنة 4

 اإلجمالى
  

2,971 
   
 

 مصرف اإلنماء
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م ــــانالبيــــ

 283,000 283,000 12-12-23 1 قرض
 

 سنة 7.5

 اإلجمالى
  

283,000 283,000 
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 سامبا
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 13-10-09 1 قرض
 

 أشهر 6 7,000 7,000

 13-11-04 2 قرض
 

 أشهر 6 6,000 6,000

 13-11-06 3 قرض
 

 أشهر 6 5,000 5,000

 13-11-17 4 قرض
 

 أشهر 6 2,000 2,000

 13-12-04 5 قرض
 

 أشهر 6 3,000 3,000

 13-12-12 6 قرض
 

 أشهر 6 20,000 20,000

 13-12-15 7 قرض
 

 أشهر 3 10,000 10,000

 13-12-22 8 قرض
 

 أشهر 6 8,000 8,000

 13-12-23 9 قرض
 

 أشهر 6 3,000 3,000

 13-10-02 10 قرض
 

 أشهر 6 15,000 15,000

 13-12-22 11 قرض
 

 أشهر 6 6,000 6,000

 13-11-21 12 قرض
 

 أشهر 6 10,000 10,000

 15,000 14-12-30 13 قرض
  

 يوم22

 10,000 14-09-11 14 قرض
  

 أشهر 6

 3,000 14-12-30 15 قرض
  

 يوم22

 2,000 14-12-30 16 قرض
  

 يوم22

 اإلجمالى
  

30,000 95,000 95,000 
 

 

 ستاندرد تشارترد

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 13-10-15 1 قرض
 

 سنة 0.25 3,535 3,535

 13-11-15 2 قرض
 

 سنة 0.25 10,107 10,107

 13-12-15 3 قرض
 

 سنة 0.25 2,143 2,143

 12,617 14-12-15 4 قرض
  

 أشهر 3

 9,342 14-10-15 5 قرض
  

 أشهر 2

 اإلجمالى
  

21,960 15,785 15,785 
 

 

 دبى االسالمى

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 3,043 14-08-15 1 قرض
  

 أشهر 5

 254 14-06-15 2 قرض
  

 أشهر 8

 1,887 14-09-15 3 قرض
  

 أشهر 6

 2,080 14-10-15 4 قرض
  

 أشهر 6

 157 14-11-15 5 قرض
  

 أشهر 6

 184 14-08-15 6 قرض
  

 أشهر 10

 133 14-12-15 7 قرض
  

 أشهر 6

 11-05-14 8 قرض
 

 سنة 3.17 107 107

 11-06-16 9 قرض
 

 سنة 3.17 58 58

 11-06-16 10 قرض
 

 سنة 3.19 73 73

 12-07-08 11 قرض
 

 سنة 2.25 1,847 1,847

 سنة 3.76 226 736 510 13-04-30 12 قرض

 سنة 3.71 796 2,393 1,597 13-03-30 13 قرض

 سنة 3.50 865 2,816 1,951 13-09-09 14 قرض

 13-08-15 15 قرض
 

 أشهر 8 333 333

 13-09-15 16 قرض
 

 أشهر 8 1,616 1,616

 13-10-15 17 قرض
 

 أشهر 8 591 591

 13-11-15 18 قرض
 

 رأشه 8 2,211 2,211

 13-12-15 19 قرض
 

 أشهر 8 3,533 3,533

 اإلجمالى
  

11,795 16,314 12,257 
 

  

 بنك المشرق

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 1,784 14-07-15 1 قرض
  

 أشهر 6

 3,205 14-08-15 2 قرض
  

 أشهر 6

 434 14-09-15 3 قرض
  

 أشهر 6

 1,816 14-11-15 4 قرض
  

 أشهر 7
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 684 14-12-15 5 قرض
  

 أشهر 5

 701 14-12-15 6 قرض
  

 أشهر 6

 اإلجمالى
  

8,624 
    

 بنك الرياض

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 12-12-16 1 قرض
 

 سنة 1.25 7,021 7,021

 13-11-11 2 قرض
 

 أشهر 6 16,000 16,000

 13-11-18 3 ضقر
 

 أشهر 6 28,000 28,000

 13-12-11 4 قرض
 

 أشهر 6 7,500 7,500

 13-09-17 5 قرض
 

 أشهر 6 7,500 7,500

 13-12-15 6 قرض
 

 أشهر 6 8,000 8,000

 13-12-23 7 قرض
 

 أشهر 6 3,000 3,000

 13-10-23 8 قرض
 

 أشهر 6 17,000 17,000

 13-09-22 9 قرض
 

 أشهر 6 13,000 13,000

 16,000 14-11-06 10 قرض
  

 أشهر 6

 28,000 14-11-16 11 قرض
  

 أشهر 6

 7,500 14-12-08 12 قرض
  

 أشهر 3

 7,500 14-09-11 13 قرض
  

 أشهر 6

 8,000 14-12-09 14 قرض
  

 اشهر 3

 3,000 14-12-21 15 قرض
  

 أشهر 3

 17,000 14-10-19 16 قرض
  

 أشهر 6

 13,000 14-09-16 17 قرض
  

 هرأش 6

 2,000 14-10-19 18 قرض
  

 أشهر 6

 اإلجمالى
  

102,000 107,021 107,021 
  

 

 العربي الوطني
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 13-12-05 1 قرض
 

 شهر 1 3,122 3,122

 13-12-16 2 قرض
 

 شهر 1 4,285 4,285

 13-12-17 3 قرض
 

 شهر 1 7,500 7,500

 13-12-17 4 قرض
 

 شهر 1 2,775 2,775

 13-12-18 5 قرض
 

 شهر 1 2,448 2,448

 13-12-22 6 قرض
 

 شهر 1 5,117 5,117

 13-12-23 7 قرض
 

 شهر 1 7,000 7,000

 13-12-26 8 قرض
 

 أشهر 3 11,900 11,900

 اإلجمالى
   

44,147 44,147 
  

 السعودى البريطانى
 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان       

 2,948 14-10-19 1 قرض
  

 أشهر 3

 1,735 14-10-27 2 قرض
  

 أشهر 3

 717 14-11-02 3 قرض
  

 أشهر 3

 1,784 14-11-04 4 قرض
  

 أشهر 3

 10,000 14-11-19 5 قرض
  

 أشهر 3

 429 14-11-25 6 قرض
  

 أشهر 3

 1,472 14-11-17 7 قرض
  

 أشهر 4

 8,000 14-12-21 8 قرض
  

 أشهر 3

 1,982 14-05-20 9 قرض
  

 سنة 5

 2,134 14-07-13 10 قرض
  

 سنة 5

 1,494 14-11-17 11 قرض
  

 سنة 5

 13-11-18 12 قرض
 

 أشهر 3 2,691 2,691

 13-11-21 13 قرض
 

 أشهر 3 10,000 10,000

 13-12-09 14 قرض
 

 شهر 1 5,300 5,300

 13-12-19 15 قرض
 

 أشهر 3 1,270 1,270

 13-12-26 16 قرض
 

 أشهر 3 1,305 1,305

 13-12-26 17 قرض
 

 أشهر 3 1,296 1,296

 13-12-26 18 قرض
 

 شهر 2 1,837 1,837

 اإلجمالى
  

32,695 23,699 23,699 
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 إجمالى القروض

 قروض تم سدادها 2013 2014  

 688,070 974,488 991,823 إجمالى القروض

 

ة واالستثمارية على قروض الشركة، املستخدمة ألغراض األنشطة التشغيلياملرابحات و حركة ص تتلخو 

 النحو التالي:
 )آالف الرياالت السعودية( 

 2013 2014 البيان

 1,058,662 974,488 ر يد اول السنة 

 يضاف 
  

 957,611 705,404 املستلم خالل السنة 

 يطرح 
  

 (1,041,784) (688,070) املسدد خالل السنة 

 974,488 991,823 رصيد اخر السنة 

 

 ما يلي:تتلخص إجمالي املرابحات والقروض فيو   
 ))آالف الرياالت السعودية                                                                                                

 2013 2014 البيان 

 446,516 248,904 قروض قصيرة االجل 

 مرابحات
  

 527,973 742,919 قروض طويلة االجل / تمويل استثمار 

 974,488 991,823 االجمالى 

 

 :استحقاق القروض   
 )آالف الرياالت السعودية(

 2013 2014 البيان 

 446,502 325,076 اقل من سنة 

 88,002 115,060 من سنة الى سنتين

 355,084 441,814 من سنتين الى خمس سنوات

 84,900 109,873 اكثر من خمس سنوات

 974,488 991,823 االجمالى

 

 :األسهم وأدوات الدين

.يوجد لدى الشركة أية أدوات دين  ادرة عنها، كما ال يوجد لي من شركاتها التابعة أدوات دين  ادرة ع ال
 
 نها أيضا
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 :جتماعات مجلس اإلدارةإ

 م والذي يضم العضاء التالية أسماؤهم:4/3/2012جتماع الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ تم انتخاب مجلس االدارة في ا
 

 

 سجل الحضور:

 م على النحو التالي: 2014جتماعات خالل العام املالي إ ستةوقد عقد ا جلس 
 

  
1 2 3 4 5 6 

 عدد مرات

 الحضور 
  

      

 
 البيـــــــــــان

17 

 فبراير 

13 

 ابريل  

29  

 مايو

15 

 يوليو

26  

 اكتوبر

22 

 ديسمبر

 
  

  
 

 االعضا     

 6 √ √ √ √ √ √ املهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثت 1       

 1 × × × × × √ الدكتور / عزام بن محمد الدخيل  2

 5 √ √ × √ √ √ للطيف السيفاملهندس / عبد هللا بن عبد ا 3

 6 √ √ √ √ √ √ الستاذ/ عبد العزيز عبد هللا الدعيلج  4

ر 5  3 × × × √ √ √ املهندس/ عبد هللا بن عبد الرحمن املعم 

 6 √ √ √ √ √ √ الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري  6

 5 √ √ × √ √ √ املهندس/ سعد بن  الح الزوري   7

 1 × × × × × √ ن ساما غريباالستاذ / امين ب 8

 5 × √ √ √ √ √ االستاذ/  الح بن حسين آل دويس 9

 

 ممثل  البيان  اسم عضو مجلس اإلدارة

 شركة املصن ات العلمية القابضة ا حدودة  رئيس  املهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثت

ل ِّ
 ودية لألبحاث والتسويقشركة ا جموعة السع  عضو  الدكتور/ عزام بن محمد الدخي 

 شركة  نمو اإلعالمية القابضة  عضو  اللطيف السيف هللا بن عبد املهندس/ عبد

   عضو  االستاذ/ عبد العزيز بن عبد هللا الدعيلج

   عضو  املهندس/ عبد هللا بن عبد الرحمن املعمر

   عضو  الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري 

   عضو  زوري املهندس/ سعد بن  الح ال 

 الشركة ال كرية للدعاية واإلعالن  عضو  الستاذ/ أمين بن ساما غريب

 الشركة السعودية لألبحاث والنشر  عضو  االستاذ/  الح بن حسين آل دويس
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 :تكوين مجلس اإلدارة

 يوضح الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستقل غ ر تنفيذي تنفيذي إسم عضو مجلس اإلدارة 

    املهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثت 1

    محمد الدخيلالدكتور / عزام بن  2

    املهندس / عبد هللا بن عبد اللطيف السيف 3

   الستاذ/ عبد العزيز عبد هللا الدعيلج 4
 

ر 5     املهندس/ عبد هللا بن عبد الرحمن املعم 

    الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري  6

 املهندس/ سعد بن  الح الزوري  7
 

  

    ريباالستاذ / امين بن ساما غ 8

    االستاذ/  الح بن حسين آل دويس 9

 3 4 2 املجمو  
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 : عضوية مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى 

يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في عضوية مجلس إدارة شركات 

 م:2014ديسمبر  31مساهمة أخرى كما في 

 

 غ ر مدرجة مدرجة إسم عضو مجلس اإلدارة 

 

 املهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثت

 

 

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمختبرات 

 الصا ة

1 
عضو مجلس إدارة ا جموعة السعودية 

 لألبحاث والتسويق 

عضو مجلس إدارة شركة فينشر كابيتال 

 االستثمارية السعودية

 عضو مجلس إدارة مجموعة نجمة املدائن ضو مجلس إدارة شركة عسيرع 

 عضو مجلس ادارة فينشر كابيتال بنك )البحرين(   

 

ل ِّ
 الدكتور/ عزام بن محمد الدخي 

عضو مجلس إدارة ا جموعة السعودية 

 لألبحاث والتسويق 

 رئيس مجلس إدارة شركة نمو اإلعالمية القابضة 

 

2 
 ركة عسيرعضو مجلس إدارة ش

 عضو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية 

 
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصدمات 

 السيارات )ساسكو(

 املهندس/ عبد هللا بن عبد اللطيف السيف 3

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

 ركة هرفي للمواد الغذائيةعضو مجلس ادارة ش الصا ة 

 االستاذ/ عبد العزيز بن عبد هللا الدعيلج 4

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 

 للصناعات املتطورة
 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب عضو مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري 

 ا جموعة السعودية لألبحاث و التسويق

   الرحمن املعمر عبدهللا بن عبداملهندس/  5
 

 مجلس إدارة شركة سكون العاملية  نائب رئيس   الدكتور/ محمد امين بن داود قشقري  6

 

 املهندس/ سعد بن  الح الزوري  7
عضو مجلس إدارة شركة الشرق الوسط 

  للكابالت املتخصصة )مسك(
 

 كة نمو اإلعالمية القابضة عضو مجلس إدارة شر    الستاذ/ أمين بن ساما غريب 8

 عضو مجلس إدارة شركة نمو اإلعالمية القابضة    الستاذ/   الح بن حسين آل دويس 9
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 :املكافآت والتعويضات

تقوم الشركة بدف  مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان املنبثقة بموجب قرارات 

رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التن يذيين حسب العقود املوقعة معهم، وفيما يلي ت ا يل  مجلس اإلدارة، كما تقوم بدف 

املصاريف واملكافآت والرواتب املدفوعة لعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التن يذيين في الشركة متضمنة الرئيس 

 للمجموعة  واملدير املالي صن  االمارات الوطنى للشركة السعودية للطباعة والتغليف والرئيس التن يذى لشركة م  التن يذي

 م:2014لعام 
 )آالف الرياالت السعودية( 

 

 البيــــــــــان

 

 أعضا  املجلس
خمسة تنفيذي ن تلقوا أعلى 

املكافآت والتعويضات بما في ذلك 

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي

 املجمو 

 غ ر التنفيذي ن/ املستقل ن التنفيذي ن

 11,448 11,448 - - واتب والتعويضاتالر 

 301 28 187 85 البدالت ومهمات الس ر

 4,364 2,839 225 1,300 املكافآت الدورية والسنوية

 16,112 14,315 412 1,385 املجمو 

 

 :ذات العالقة األطرافاملعامالت مع 

عة السعودية لألبحاث والتسويق وشركاتها التابعة تتعامل الشركة وشركاتها التابعة خالل دورة أعمالها العادية م  ا جمو 

 والشقيقة، والبيان التالي يوضح املعامالت الجوهرية التت تمت م  الطراف ذات العالقة:

 

 البيــــــــان 2014 2013

 مبيعات 71,839 78,059

       إيرادات إيجار 196 251

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة التن يذيين  1,300 2,600

 بدالت مدفوعة العضاء مجلس االدارة 160 185

 

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

 أو الرئيس التن يذي أو املدير املالي أو لي شصص ذو عالقة بأي منهم.

 
 

 ) آالف الرياالت (
 

 (السعودية )آالف الرياالت ) آالف الرياالت (



2015-02-16 

 
26 

 :أرصدة األطراف ذات العالقة
 

  كما يلي: م2014ديسمبر 31ر دة املطلوبة من الطراف ذات العالقة كما في تتكون ال 

 البيــــــــان 
 

2014 
 

2013 
 

 الشركة السعودية لألبحاث والنشر
 

19,300  
 

21,435  
 

 شركة بطاقة املستقبل للصناعات
 

3,192  
 

18,918  
 

 الشركة السعودية للنشر املتخصص ا حدودة
 

12,123  
 

16,536  
 

 ا جموعة السعودية لألبحاث والتسويق
 

2,789  
 

3,655  
 

 الشركة الصليجية لإلعالن والعالقات العامة
 

213  
 

220  
 

 الشركة السعودية للتوزي 
 

932  
 

663  
 

 شركة نمو العلمية
 

562  
 

96  
 

 الشركة العربية للوسائل
 

5  
 

5  
 

 شركة نمو لإلعالم املرئا
 

19  
 

19  
 

 اإلعالمية القابضة شركة نمو
 

12  
 

470  
 

 الشركة السعودية لألعمال التجارية
 

- 
 

- 
 

 الشركة اإلماراتية للطباعة والتغليف والتوزي 
 

363  
 

167  
 

 أخرى 
 

20  
 

- 
 

 املجمـــو 
 

39,530  
 

62,184  
 

 

 كما يلي: م2014ديسمبر 31ألطراف ذات العالقة كما في ل املستحقةتتكون الر دة 
 

 الشركة السعودية لألعمال التجارية                   
 

821.3  
 

880.9  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (السعودية )آالف الرياالت
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 لجان مجلس اإلدارة:
 

 للنظام الساس ت للشركة وهي كالتالي:
 
ل مجلس اإلدارة ثالثة لجان لإلشراف على مجاالت العمل الرئيسة بالشركة وفقا

 
 شك

 

 اللجنة التنفيذية:  (أ 

أعضاء من مجلس اإلدارة، ومن مهام اللجنة الرئيسة: مراجعة الداء التشغيلي العام،  ةثالث يذية من تتكون اللجنة التن

وتقديم اقتراحات إلى مجلس اإلدارة بخصوص تعيين أعضاء اإلدارة التن يذية والصطط اإلستراتيجية للشركة. وقد عقدت 

 .م2014خالل العام  أربعة اجتماعاتاللجنة التن يذية 

 

 الجدول التالي أعضاء اللجنة التن يذية الحالية: ويوضح 

 

 التسلسل   إسم العضو   البيــــــــان

 1   املهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثت   رئيس اللجنة

ل   عضو اللجنة ِّ
 2   الدكتور/ عازام بن محمد الدخي 

 3   هللا الدعيلج العزيز بن عبد االستاذ / عبد   عضو اللجنة

 
 

 املراجعة:لجنة  (ب 
 

من خارج ا جلس متخصصين  ة منهمتتكون لجنة املراجعة من اربعة أعضاء، منهم عضو غير تن يذي من مجلس اإلدارة، ثالث

 م.2014واملراجعة الداخلية. وقد عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خالل العام  في الشؤون املالية وا حاسبية

 

ظام الرقابة الداخلية، واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة من تشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة ن

أجل التحقق من مدى فاعليتها في تن يذ العمال واملهمات التت حددها مجلس اإلدارة. وكذلك دراسة تقارير املراجعة 

 الداخلية، ومتابعة تن يذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فعها. 

 

بتعيين ا حاسبيين القانونيين،  بالتنسيب للجمعية العمومية العادية ن مسؤوليات اللجنة التو ية  جلس اإلدارةكما تتضم

وفصلهم، وتحديد أتعابهم، والتأكد من استقالليتهم، ومتابعة أعمالهم، م  دراسة ومراجعة خطة املراجعة م  ا حاسب 

الية الولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء الرأي القانونا، وكذلك دراسة مالحظاته على القوائم امل

 والتو ية في شأنها. 

 

كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات املالية وا حاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتو ية  جلس اإلدارة بشأنها، وتقويم فاعلية 

 الشركة ملراقبة ومواجهة هذه ا صاطر.  تقدير الشركة للمخاطر املهمة والصطوات التت اتخذتها إدارة
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 :2014يوليو  15ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة املراجعة قبل تعديلها بتاريخ 
 

 إسم العضو   البيــــــــان
  

 التسلسل

  1   اللطيف السيف هللا بن عبد املهندس / عبد   رئيس اللجنة

دالدكتور/ عبد الرحمن بن إبر    عضو اللجنة ِّ
  2   اهيم الحمي 

  3   االستاذ / امين ساما غريب   عضو اللجنة

 4  االستاذ/ وحيد بن محمد نبابته  عضو اللجنة 

 

 من 
 
 لتصبح من االعضاء التالية اسماوهم:  2014يوليو  15كما تم اعادة تشكيل لجنة املراجعة اعتبارا

 

 التسلسل   إسم العضو   البيــــــــان

  1   املهندس / عبد هللا بن عبد اللطيف السيف   رئيس اللجنة

د   عضو اللجنة ِّ
  2   الدكتور/ عبد الرحمن بن إبراهيم الحمي 

  3   امرعاالستاذ / ثروت    عضو اللجنة

 4  االستاذ/ وحيد بن محمد نبابته  عضو اللجنة 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت: (  

، وتكون مهامها: التو ية بالترشيح لعضوية مجلس ة أعضاء من مجلس اإلدارة ثالث من تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت

 للمعايير املعتمدة، واملراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات لعضوية ا جلس، ومراجعة هيكل 
 
اإلدارة وفقا

يد جوانب الضعف والقوة في ا جلس ا جلس، ورف  التو يات بشأن التغييرات التت يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحد

واقتراح معالجتها، والتأكد بشكل سنوي من إستقاللية العضاء املستقلين، كذلك من مهام اللجنة: وض  سياسات واضحة 

خالل العام  اجتماعات ةثالثعقدت اللجنة  لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التن يذيين في الشركة. وقد

 م.2014

 الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت الحالية: ويوضح

 

 التسلسل   اسم العضو   البيــــــــان

 1   الرحمن املعمر هللا بن عبد املهندس / عبد   رئيس اللجنة

 2   امين بن داود قشقري الدكتور / محمد    عضو اللجنة

 3   الستاذ/  الح بن حسين آل دويس   عضو اللجنة
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 إقرارات أعضا  مجلس اإلدارة

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح  •

 .ب عالية ن ذو الداخلية أعد على أسس سليمة رقابة النظام  أن  •

 . موا لة نشاطهعلى  املصدرقدرة  فييوجد أي شك يذكر  الإنه  •

 

 ابة الداخليةنتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجرا ات الرق

قامت لجنة املراجعة بمتابعة إدارة املراجعة الداخلية للشركة ودراسة  تقارير املراجعة الداخلية والوقوف على نتائج اعمالها 

وذلك للتأكد من مدى االلتزام بتن يذ كافة التو يات من قبل إدارة الشركة وشركاتها التابعة.  إضافة إلى ذلك، فقد تم خالل 

نتهاء من مشروع التحليل والتقييم الشامل للمخاطر املالية والتشغيلية واالدارية في الشركات املستحوذ علعها اال  2014سنة 

 على تو يات لجنة 
 
 بدولة االمارات العربية املتحدة وفق العقد املبرم م  أحد املكاتب االستشارية املتخصصة بناءا

 
حديثا

 إلدارة ا صاطر وخطة للمراجعة املراجعة. يعتبر هذا املشروع الساس لتطوي
 
 شامال

 
ر بيئة الرقابة الداخلية والذي وفر إطارا

 .وللسنوات القادمة 2015لسنة  الداخلية على أساس ا صاطر
 

على مستوى الشركة وشركاتها  2014وبناء على نتائج مهام التدقيق التت قامت إدارة املراجعة الداخلية بتن يذها خالل عام 

يتضح وجود قصور جوهري في اجراءات الرقابة الداخلية يتطلب اإلفصاح عنه, علما بانه قد تم االت اق م  االدارة التابعة, لم 

التن يذية للشركة وشركاتها التابعة على تن يذ التو يات الواردة في تقارير املراجعة الداخلية ضمن اطار زمنت محدد بهدف 

 تحسين اجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها.
 

بتعيين مراج  الحسابات  بالتنسيب للجمعية العمومية العاديةايضا قامت لجنة املراجعة بالتو ية الى مجلس اإلدارة 

 م.2015ديسمبر  31الصارجي للشركة وشركاتها التابعة للسنة املالية التت ستنتهت في 
 

 :سياسة الجودة

إلى  شهادة تشيراملدينة املنورة للطباعة والنشر، وهي و  لكل من: شركة مطاب  هال  ISO 9001حصلت الشركة على شهادة 

لتزام بمعايير الجودة ا حلية والعاملية، وتطوير أداء العاملين وزيادة ك اءتهم وفعاليتهم في العمل، والتطوير والتحسين اإل

لشركة السوقية املستمر لصطوط اإلنتاج، وتلبية احتياجات عمالء الشركة، مما يخدم أغراض الشركة بزيادة حصة ا

 .
 
 وعامليا

 
 والبيعية، واالرتقاء بمستوى جودة مطبوعات الشركة وتقديمها في الوقت ا حدد، وتعزيز اسم الشركة محليا

 

 :حوكمة الشركة

 لتحول الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى شركة مساهمة 
 
 م  الئحة الحوكمة،نظرا

 
حر ت إدارة  عامة، وتماشيا

 حيث تسعى إلى اختيار أفضل املمارسات بما يعزز ويعظم مصالح مساهمعها بيق مبادئ وقواعد الحوكمة،الشركة على تط

اعتماد م الئحة حوكمة الشركة، كما تم  2009خالل العام  الجمعية العامة تدواعتم ويح ت حقوقهم وحقوق ذوي العالقة،

 لي: اللوائح الصا ة باللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة، وهي كالتا
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 الئحة اللجنة التن يذية.  •

 الئحة لجنة املراجعة.  •

 الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت. •
 

باستثناء  ،يةسوق املالالوتعتبر الشركة ملتزمة بمتطلبات الحوكمة الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

عضاء مجلس اإلدارة في الجمعية أت على بند اختيار باستخدام التصويت التراك املتعلقة ( من املادة السادسة ال قرة )ب

 من الناحية العملية، وذلك بسبب توفر العدد يت التراك ت و لم تأخذ بأسلوب التصالعامة، حيث 
 
من العضاء  املقرر حاليا

  ة.أعضاء مجلس اإلدارة على حماية حقوق املساهمين ككل ومنها حقوق القلي ، كما يحرصاملستقلين بمجلس اإلدارة
 

شركة مصن  االمارات الوطنت منذ االستحواذ علعها وذلك بإنشاء مجلس إدارة  بتطبيق متطلبات الحوكمة علىوقامت الشركة 

 إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف.خاص بالشركة وتاب   جلس 

 

 :املخاطر إدارة

على نشاطها ومركزها املالي واستيعابها وذلك من خالل تسعى إدارة الشركة إلى مواجهة أية تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر 

والقدرة على تحديد ا صاطر املتعلقة بها، وا صاطر املتعلقة بالسوق  والتغليف دراستها وخبرتها الواسعة في  ناعة الطباعة

 كة أن أهم ا صاطر تتعلق بما يلي:من جهة أخرى، وتعتقد إدارة الشر 
 

 :مخاطر االئتمان (أ 

ة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لصسارة مالية. ليس لدى الشركة تركيز جوهري هي عدم مقدر 

 صاطر االئتمان باستثناء ذمم الطراف ذات العالقة والجهات الحكومية. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ذات تصنيف 

 الديون املشكوك في تحصيلها. ائتمانا مرت  . تظهر الذمم املدينة بعد حسم مخصص

، والجدول  اتإن املبيعات والذمم املدينة للشركة تتركز لدى أطراف ذات عالقة وجه
 
حكومية ومخاطر تحصيلها محدودة جدا

 :2014و 2013ديسمبر  31لسنتين املنتهيتين في ا في والر دة كماالتالي يوضح ت ا يل هذه املعامالت 
 )آالف الرياالت السعودية(                                                                                                                                                           

 انــــــــــــالبي 2014 2013

 مبيعات إلى أطراف ذات عالقة 71,839 78,059

%7  ذات عالقة إلجمالي املبيعاتنسبة املبيعات إلى أطراف  6% 

 مبيعات إلى جهات حكومية 18,192 8,245

%1  نسبة املبيعات إلى جهات حكومية إلجمالي املبيعات 1% 

 ذمم جهات حكومية مدينة 16,272 16،930

%2  نسبة ذمم الجهات الحكومية املدينة إلجمالي الذمم املدينه 4% 
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 :مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية (أ 

مخاطر التغير في قيمة الدوات املالية بسبب التغيرات في أسعار  رف العمالت الجنبية. إن معامالت الشركة الساسية هي 

تراقب اإلدارة تقلبات أسعار  رف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت كما هي بالريال السعودي والدوالر المريكا واليورو. 

 غير جوهرية.
 

 :مخاطر السيولة (ب 

 هي مخ 
 
هذه لتزامات القروض. لدى الشركة تمويل كاف ملقابلة إاطر عدم قدرة الشركة بالوفاء بتمويل متطلباتها وخصو ا

 وتعمل على إدارة مخاطر السيولة من خالل ا حافظة على أر دة كافية من النقد وما في حكمه.لتزامات عند استحقاقها اإل

 لى طويلة الجل إلى تقليل مخاطر السيولة في الشركة.وقد ادى إعادة هيكلة القروض من قصيرة الجل إ
 

 :مخاطر التركز في اإليرادات (  

والطباعة  ةتسعى الشركة جاهدة على تنوي  قاعدة إيراداتها لكا ال تقتصر على الصحف بل توسعت لتشمل الكتب املدرسي

 2012تغليف املرن وخالل العام باالستحواذ على شركة ال م2008التجارية وامتدت لتصل إلى التغليف خالل العام 

 .باالستحواذ على شركة مصن  االمارات وشركاته التابعة
 

 :مخاطر تذبذب أسعار املواد الخام (د 

واملنتجات  أسعار الورق التذبذباتشكالها وشملت تلك اد الصام على مختلف ألسعار املو  تذبذبم 2014شهد العام 

قد قامت الشركة بتخ يض كميات ا صزون بما يتناسب م  حجم اإلنتاج و  ،مختل ة بنسب والبالستيكية البتروكيماوية

م  العمالء بحيث يكون متوسط قيمة ا صزون اقرب لألسعار اآلنية  مما يح ت الشركة من التعرض  صاطر  توالتعاقدا

 تذبذب االسعار في السوق العاملية.
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 توصيات مجلس اإلدارة
 

 لجمعية العامة العادية املوقرة بما يلي: لإدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف  يوص ت مجلس

 م.2014املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة لعام  .1

عضوية املوافقة على العمال والعقود التت تمت بين الشركة والشركة السعودية لألبحاث والتسويق التت يشترك في  .2

رة املهندس / سليمان بن ابراهيم الحديثت وعضو مجلس اإلدارة الدكتور عزام بن رئيس مجلس اإلدامجلس إدارتها 

ل وبعض الشركات التابعة لها، ) الطراف ذوي العالقة ( والترخيص لتلك العمال والعقود حتى نهاية  محمد الدخي 

 بأن هذه العمال تم االت اق علعها م31/12/2014السنة املالية املنتهية في 
 
 م ، علما

 
نذ سنوات سابقة وتأتا امتدادا

 :عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي م ، وتشمل هذه التعامالت2014لعالقات مستمرة بدأت قبل العام املالي 

  الشركة السعودية لألبحاث والتسويق وهذه التعامالت عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعامالت

 .م2014ديسمبر  31ريال كما في ( 2,789,474 م، وبلغ املطلوب منها )2014م املالي ( ريال خالل العا371,140مبلغ )

الشركة السعودية لألبحاث والنشر اململوكة للشركة السعودية لألبحاث والتسويق وهذه التعامالت عبارة عن عقد 

م، كما بلغ إيراد 2014ي ( ريال خالل العام املال 64,326,988) طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعامالت مبلغ 

 .م2014ديسمبر  31( كما في19,299,703( ريال وبلغ املطلوب منها )160,000اإليجار )

الشركة السعودية للنشر املتخصص اململوكة للشركة السعودية لألبحاث والتسويق وهذه التعامالت عبارة عن 

م، وبلغ املطلوب منها 2014خالل العام املالي ( ريال  5,774,629 )عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعامالت

 .م2014ديسمبر  31( كما في12,122,842)

  الشركة الصليجية لإلعالن والعالقات العامة اململوكة للشركة السعودية لألبحاث والتسويق وهذه التعامالت عبارة

م، وبلغ املطلوب 2014ام املالي ( ريال خالل الع872,331عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعامالت مبلغ )

 .م2014ديسمبر  31( ريال كما في 213,325منها )

  الشركة السعودية للتوزي  اململوكة للشركة السعودية لألبحاث والتسويق وهذه التعامالت عبارة عن عقد طباعة

( 36,250غ إيراد اإليجار )م، كما بل2014( ريال خالل العام املالي 75,720ويمثل إجمالي قيمة هذه التعامالت مبلغ )

 كما بلغ املطلوب منها )
 
 .م2014ديسمبر  31( ريال كما في 931,817رياال

 ( ريال كما في 562,006شركة نمو العلمية اململوكة للشركة السعودية لألبحاث والتسويق : بلغ املطلوب منها )31 

  .م2014ديسمبر 

 31( ريال كما في 4,970ة لألبحاث والتسويق : بلغ املطلوب منها )الشركة العربية للوسائل اململوكة للشركة السعودي 

 .م2014ديسمبر 

 ( ريال كما في 18,685شركة نمو لإلعالم املرئا اململوكة للشركة السعودية لألبحاث والتسويق : بلغ املطلوب منها )31 

 .م2014ديسمبر 

 ( ريال كما 11,825ث والتسويق : بلغ املطلوب منها )شركة نمو اإلعالمية القابضة اململوكة للشركة السعودية لألبحا

 .م2014ديسمبر  31في 
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  شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزي  اململوكة للشركة السعودية لألبحاث والتسويق : بلغ املطلوب منها

 من أحد عمالوهم ومحجوز لصالح الش2014ديسمبر  31( ريال كما في 363,412)
 
 .ركةم تمثل مبلغا مطلوبا

 ( 821,325الشركة السعودية لألعمال التجارية اململوكة للمجموعة السعودية لألبحاث والتسويق : بلغ املطلوب لها )

 للشركة 
 
ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحسم هذا املبلغ من احد املوردين الذي يمثل عميال

 .السعودية لألعمال التجارية

 م.2014ديسمبر  31قرير مراجعي الحسابات والقوائم املالية املوحدة للشركة للسنة املنتهية بتاريخ املوافقة على ت .3

 م وترحيل أرباح السنة الى بند الرباح املبقاة.2014املوافقة على عدم توزي  أرباح نقدية عن عام  .4

 م.2014ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن اعمالهم خالل السنة املالية املنتهية في  .5

املوافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين املرشحين من لجنة املراجعة ملراجعة وفحص القوائم املالية للشركة  .6

 م، وتحديد اتعابه.2015لعام 

من بين املرشحين  م2018مايو  6حتى  2015مايو  7من والتت تبدأ  الثالثةانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة  .7

 .املتقدمين
 

 سائل ن املولى أن يوفق الجميع ملا فيه الخ ر،،،،

 

 

 مجلس اإلدارة                      
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 م4201أهم مقاييس األدا  املالى لعام 
 

 إجمالي املبيعات
 

 

 
 

 إجمالي الربح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ماليين الرياالت السعودية (

 
 ) ماليين الرياالت السعودية (

السعودية () ماليين الرياالت   

 
 ) ماليين الرياالت السعودية (
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 الربح من العمليات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 واالستهالكاتوالزكاة الربح قبل الفوائد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ماليين الرياالت السعودية (

 
 ) ماليين الرياالت السعودية (

 ) ماليين الرياالت السعودية (

 
 ) ماليين الرياالت السعودية (
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 صافى الربح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العائد على حقوق املساهم ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ماليين الرياالت السعودية (

 
 ) ماليين الرياالت السعودية (

 ) ماليين الرياالت السعودية (
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 العائد على رأس املال
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجمالي املوجودات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ماليين الرياالت السعودية (

اليين الرياالت السعودية () م  

 
 ) ماليين الرياالت السعودية (
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 الديون الى حقوق املساهم ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجمالي حقوق املساهم ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ماليين الرياالت السعودية (
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 القروض قص رة األجل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القروض طويلة األجل
 

 

 ) ماليين الرياالت السعودية (

 ) ماليين الرياالت السعودية (
 





  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  )سعودية(شركة مساهمة 

  الموحدةالقوائم المالية 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  ـةــــــصفحالمحتويات

  ١     مراجعي احلسابات تقرير

  ٣ -  ٢  املوحدة قائمة املركز املايل

  ٤     املوحدة قائمة الدخل

  ٦ -  ٥  املوحدة قائمة التدفقات النقدية

  ٧     املوحدةالتغريات يف حقوق املسامهني قائمة 

  ٣٥ – ٨  املوحدة ات حول القوائم املاليةإيضاح

















  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٨  -  

  معلومات عامة- ١

إن الشركة السعودية للطباعة والتغليف ("الشركة") هي شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية   
مجادى  ١دينة الرياض بتاريخ صادر يف م ١٠١٠٢١٩٧٠٩وتعمل مبوجب سجل جتاري رقم  ،السعودية

 ٢٠/ق بتاريخ ١٠٤على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  م) بناءً ٢٠٠٦مايو  ٢٨هـ (املوافق ١٤٢٧ األوىل
  م).٢٠٠٧مايو  ٧هـ (املوافق ١٤٢٨ اآلخرربيع 

 ٢١٠٥٠ل الطباعة وفقًا للرتخيص الصادر من وزارة االعالم رقم إن نشاط الشركة الرئيسي هو يف أعما  
قامة املصانع إم) وصيانة املشاريع الطباعية و ١٩٩٢ سبتمرب ٢٥هـ (املوافق ١٤١٢ذي احلجة  ٢٤وتاريخ 

¦Â�Ƣē¦Â®¢Â�ƨǟƢƦǘǳ¦�©ƢǼȈǯƢǷÂ�©ȏȉ¦Â�®¦Ȃŭ¦�Ŀ�ƨƟǄƴƬǳ¦Â�ƨǴǸŪ¦�̈°ƢšÂ�ƨǟƢƦǘǳƢƥ�ƨǏƢŬ¦�Ǫǧ¦ǂŭ¦Âق حبار والور أل
  واملواد اخلام الالزمة لذلك وكافة االدوات واملعدات املكتبية.

 ٦٠من  ٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف   سعودي ريـالمليون  ٦٠٠يتكون رأس مال الشركة البالغ   
  سعودي. ريـال ١٠مليون سهم قيمة كل منها 

٪ من حصص الشركاء ١٠٠باالستحواذ على  ٢٠١٢ديسمرب  ٣١الشركة خالل السنة املنتهية يف  قامت
ات البالستيكية ذ.م.م ("مصنع اإلمارات")، شركة ذات ـاملالكني لشركة مصنع اإلمارات الوطين للصناع

 ٦٤٢وض قدره ع صايف مقابلمؤسسة يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة،،مسؤولية حمدودة
يف ذلك  سعودي تقريباً  ريـالمليون  ١٧٢مببلغ  اً مقدَّر مؤجالً تضمن عوضًا ، سعودي تقريباً  ريـالمليون 

 ريـالمليون  ٣٥٣,٨قدرها  عن عملية االستحواذ هذه شهرة. وقد نتج احلني ُيسّدد ألحد املالكني السابقني
ة العادلة لصايف املوجودات املستحوذ عليها بتاريخ واليت متثل فائض قيمة الشراء عن القيمتقريبًا سعودي 

عمل مصنع اإلمارات يف تصنيع وتوزيع منتجات ي. تقريباً  سعودي ريـالمليون  ٢٨٨,٢والبالغة  االستحواذ
التغليف واملنتجات البالستيكية ولديها عّدة شركات منتشرة يف اإلمارات العربية املتحدة وشركة يف اململكة 

  ية.العربية السعود
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  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٩  -  

قًا التفاقية بيع وفمليون ريـال سعودي تقريبًا  ١٧٢البالغ بتاريخ االستحواذ و  مت احتساب العوض املؤجل
�ŅƢƬǳ¦�² ƢǇȋ¦�ȄǴǟ�ƢēȐȇƾǠƫÂ�ǎ ǐū¦� ¦ǂǋÂ

وحىت  ٢٠١٢احتساب اجلزء األول من العوض املؤجل باستخدام متوسط صايف أرباح األعـوام من )١(
خمصومًا منه اجلزء املدفوع ألحد املالكني السابقني يف تاريخ سداد ٪، ١١,٥مضروبًا يف  ٢٠١٤

مليون ريـال سعودي، وقد مت تقدير هذا املبلغ على أساس األرباح  ٦١,٣العوض النقدي البالغ 
 ١٥١,٤املستهدفة واملتفق عليها ضمن االتفاقية املذكورة أعاله. وُقدِّر هذا اجلزء من العوض مببلغ 

ملصنع اإلمارات لعام  املوحدة ودي تقريبًا وسيتم سداده بعد إصدار القوائم املاليةمليون ريـال سعـ
٢٠١٤.

من العوض املؤجل على أساس استخدام األرباح املستهدفـة  (Earn-out)احتساب اجلزء الثاين )٢(
وفقاً لالتفاقية املذكورة أعاله. مضاعف حمددواملتفق عليها ضمن االتفاقية مضروباً يف 

 مليون ٢٨,٨بلغ ونتج عن ذلك إيرادات مب ٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف  إعادة تقييم العوض املؤجل كما متت
  ثل قيمة التغري يف القيمة العادلة للعوض املؤجل.متريـال سعودي 

 ١٦٠,٦: ٢٠١٣مليون ريـال سعودي ( ١٠٧,٨مبلغ  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١بلغ العوض املؤجل كما يف 
البالغ  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١زء املتداول من قيمة العوض املؤّجل كما يف مت عرض اجل مليون ريـال سعودي).

 ٩٥,٢ضمن املطلوبات املتداولة واجلزء غري املتداول البالغ  : ال شيء)٢٠١٣( مليون ريـال سعودي ١٢,٦
  مليون ريـال سعودي) ضمن املطلوبات غري املتداولة. ١٦٠,٦: ٢٠١٣مليون ريـال سعودي (

�ƨȇ°Ƣš �©ȐƴǇ�Ƥ ƳȂŠ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦Â�ƨȈǳƢƬǳ¦�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�©ƢƥƢǈƷ�̈ƾƷȂŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�ǶƟ¦ȂǬǳ¦�ǺǸǔƬƫ
  منفصلة:

نسب الملكية الفعلية 
ديسمبر٣١كما في 

النشاط الرئيسي٢٠١٤٢٠١٣بلد التأسيساسم الشركات التابعة

٪١٠٠٪١٠٠اململكة العربية السعودية  شركة مطابع هال 
  جتارة اجلملة والتجزئة يف املطبوعات

ƢēƢǬƸǴǷÂ�ƨȈǫ°Ȃǳ¦.

  شركة طيبة للطباعة والنشر
احملدودة 

٪١٠٠٪١٠٠اململكة العربية السعودية
  ونشر وجتارة اجلملة والتجزئة يف طباعة

.املطبوعات والورق

  شركة التغليف املرن
احملدودة 

٪١٠٠٪١٠٠اململكة العربية السعودية
  طباعة امللصقات التجارية والعبوات 

.الكرتونية واألغلفة البالستيكية
شركة املدينة املنورة

٪١٠٠٪١٠٠اململكة العربية السعوديةللطباعة والنشر (أ)
ونشر وجتارة اجلملة والتجزئة يفطباعة 

املطبوعات والورق وغريها.

  شركة املستقبل لالستثمار
٪١٠٠٪١٠٠العربية السعودية اململكة  (ب) الصناعي  

الطباعة والتغليف وإقامة املصانع واملراكز
  الصناعية وإقامة وإدارة وصيانة مشاريع   

الطباعة والتغليف وغريها.

شركة مصنع اإلمارات الوطين
  للصناعات البالستيكية  
(ج)ذ.م.م   

دولة اإلمارات العربية 
  املتحدة

١٠٠٪١٠٠٪
صناعة وجتارة األكياس واألنابيب

  واأللواح والبطاقات البالستيكية ومواد  
�Ƣđ�ƨǬǴǠƬŭ¦�Ǯ ȈƬǇȐƦǳ¦Â�Ǧ ȈǴǤƬǳ¦
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 - ١٠ -  

يف  ٤٠٣٠٠٠٤٣٦٩بتحويل فرعها واملقيَّد بالسجل التجاري رقم  ٢٠١٢قامت الشركة خالل عام )أ (
فرع الشركة السعودية للطباعة  –حي األستاذ باسم (املدينة املنورة للطباعة والنشر  - مدينة جدة 

سعودي وذلك  ريـالوالتغليف) إىل شركة ذات مسؤولية حمدودة بذات االسم برأس مال قدره مليون 
كذلك بتحويل فروعها الثالثة األخرى   الشركة بدخول شركة مطابع هال كشريك جديد معها. وقامت

إىل الشركة اجلديدة.

بتأسيس شركة املستقبل لالستثمار الصناعي برأس مال قدره  ٢٠١٢كما قامت الشركة خالل عام )ب (
٪ من مصنع اإلمارات ومتتلك شركة ٩٩سعودي. ومتتلك هذه الشركة ما نسبته  ريـال ١٠٠,٠٠٠

٪.١التغليف املرن احملدودة النسبة املتبقية والبالغة 

بشراء حصة أحد  ٢٠١٣خالل الربع الثاين من عام  وقد قامت شركة املستقبل لالستثمار الصناعي
املسامهني يف شركة عرب املستقبل للبالستيك، شركة مسامهة مقفلة مسجلة يف مدينة الرياض، البالغة 

مليون ريـال  ٨,٤٪ من رأس مال الشركة بقيمة ١٩,٥سهمًا واليت متثل ما نسبته  ٧٣١,٢٥٠
ريـال سعودي تقريباً.مليون  ١,٢سعودي، ونتج عن ذلك شهرة بقيمة 

بشراء حصة أحد  ٢٠١٤كما قامت شركة طيبة للطباعة والنشر احملدودة خالل الربع الثاين من عام 
شركة مسامهة مغلقة مسجلة بالرياض، البالغة  –املسامهني يف شركة عرب املستقبل للبالستيك 

مليون ريـال سعودي،  ٤,٧٪ من رأس مال الشركة بقيمة ١٠ما نسبته سهماً واليت متثل ٣٧٥,٠٠٠
٪ من قبل مصنع اإلمارات. وبالتايل، ٥١علمًا بأن شركة عرب املستقبل للبالستيك مملوكة بنسبة 

  ٪.٨٠,٥تصبح امللكية الفعلية للشركة يف شركة عرب املستقبل للبالستيك 

، قامت شركة طيبة للطباعة والنشر احملدودة بشراء احلصص ٢٠١٤خالل الربع الثالث من عام 
سهمًا يف شركة عرب املستقبل للبالستيك، شركة مسامهة مقفلة مسجلة  ٧٣١,٢٥٠املتبقية وقدرها 

مليون ريـال سعودي،  ٩,١٪ من رأس مال الشركة بقيمة ١٩,٥بالرياض، واليت متثل ما قيمته 
٪.١٠٠وبالتايل أصبحت امللكية الفعلية للشركة يف شركة املستقبل للبالستيك هي 

، قامت شركة التغليف املرن احملدودة بالتنازل عن حصتها والبالغة ٢٠١٤ابع من عام خالل الربع الر 
٪ من رأس مال شركة مصنع اإلمارات الوطين للشركة السعودية للطباعة والتغليف وذلك ضمن ١

�ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǌǳ�ƨǴǰȈŮ¦�̈®Ƣǟ¤�ƨȈǴǸǟ
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 - ١١ -  

  الشركات التابعة التالية: مصنع اإلمارات تلكمي)ج (
نسبة الملكية الفعليةبلد التأسيس

٢٠١٣  ٢٠١٤

٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  شركة املدينة للتغليف ذ.م.م -
٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  مصنع املستقبل للتغليف ذ.م.م-
٪٥١  ٪١٠٠  السعودية  مسامهة مقفلة –شركة عرب املستقبل للبالستيك -
٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  شركة االحتاد العاملية للتغليف الشفاف ذ.م.م-
٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  شركة يونايتد سيكيوريت ذ.م.م-
٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  شركة فيوتشر بالست للصناعات ذ.م.م-
٪١٠٠-اإلمارات  تكنوجرافيكس للتغليفشركة يونايتد -

�Ʈ ǳƢưǳ¦�Ǟƥǂǳ¦�¾Ȑƻ�ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǌǳ�ƨǴǰȈǿ�̈®Ƣǟ¤�©¦ ¦ǂƳƜƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ƪ ǷƢǫ�ƾǬǧ��Ǯ ǳ̄�ń¤�ÅƨǧƢǓ¤
  أصبح مصنع اإلمارات ميتلك:حبيث  ٢٠١٤من عام 

نسبة الملكية الفعليةبلد التأسيس

  ٢٠١٣  ٢٠١٤

-  ٪١٠٠  السعودية  شركة طيبة للطباعة والنشر احملدودة-
-  ٪١٠٠  السعودية  شركة التغليف املرن احملدودة-

قام مصنـع اإلمــارات الوطين بتحويل حقــــوق امللكيــة لشركــة يونايتــد  ٢٠١٤خالل عام 
دوالر  ١بعوض بلغ قيمته يف مصنع اإلمارات الوطين ألحد املالك السابقني للتغليف تكنوجـرافكس 

، وذلك وفقاً لبنود اتفاقية االستحواذ على مصنع اإلمارات الوطين.أمريكي

  الهامة ملخص السياسات المحاسبية- ٢

مبينة أدناه، مت تطبيقها على مجيع السنوات إن أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية 
  املعروضة ما مل يذكر غري ذلك.

  أسس اإلعداد  ١-٢  

املشتقات وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية، فيما عدا وفقًا ألساس االستحقاق و املوحدة  القوائم املالية مت إعداد
 عنالصادرة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية ة احملاسب عايريمل وفقاً ،القيمة العادلةباملالية املثبتة 

  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

  القوائم المالية أسس توحيد  ٢-٢  

�ÀȂǰȇ�Ŗǳ¦�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�©ƢƥƢǈƷ�ƨǬǧǂŭ¦�̈ƾƷȂŭ¦�ƨȈǳƢŭ¦�ǶƟ¦ȂǬǳ¦�ǺǸǔƬƫفيها حقوق ملكية  للشركة
٪ أو أكثر و/ أو تسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيها أو لديها القدرة على ٥٠فعلية بنسبة 

�śƥ�̈ƾǏ°ȋ¦Â�©ȐǷƢǠŭ¦�Ƕǿ¢�®ƢǠƦƬǇ¦�ǶƬȇ��ƨȈǴȈǤǌƬǳ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦�ƢēƢǇƢȈǇ�ǾȈƳȂƫشركات عند توحيد القوائم ال
املالية.
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 - ١٢ -  

  عداد القوائم المالية الموحدةفي إ تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  ٣-٢  

احملاسبة املتعارف عليها استخدام تقديرات وافرتاضات تؤثر  ملعايرييتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا 
على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة كما يف تاريخ القوائم املالية 

تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات واالفرتاضات  املوحدة، وكذلك
بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية واليت تعترب 

النتائج الفعلية قد ختتلف مناسبة للظروف. تقوم الشركة بعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة باملستقبل، إالَّ أن 
عن هذه التقديرات.

  اتاإليراد  ٤-٢

و عند تقدمي ر ذلك، أاألميرادات عند تسليم البضاعة وقبوهلا من قبل العمالء، إن تطلب اإل تتحقق
يرادات بني ) وبعد استبعاد اإلتبعد حسم اخلصومات (إن وجديرادات بالصايف اخلدمات. يتم قيد اإل

  شركات.ال

على مرحلة االجناز  يرادات من العقود اليت يتم اجنازها خالل أكثر من فرتة مالية واحدة بناءً اإلتتحقق 
ة قدَّر حتساب نسبة التكاليف املنفقة لتارخيه إىل التكاليف الكلية املة للعقد. تقاس مرحلة االجناز باقدَّر امل

ايل قيمة العقد. وعندما تشري للعقد. وميثل اإليراد املكتسب لتارخيه حاصل ضرب نسبة االجناز يف إمج
، فإنه يتم أخذ خمصص للخسارة الكلية للعقد بغض تكاليف وإيرادات العقد إىل خسارةالتقديرات احلالية ل

مة من النظر عن نسبة العمل املنجز. يتم ختفيض الدفعات الدورية من العقود والدفعات املقبوضة املقدَّ 
يرادات بالزيادة عن الفواتري الصادرة إىل لتنفيذ. يتم تسجيل اإلاالعمالء، إن وجدت، من مبلغ العقد قيد 

��ƨǳÂ¦ƾƬŭ¦�©¦®ȂƳȂŭ¦Â�ƨǼȇƾŭ¦�ǶǷǀǳ¦�ǺǸǓ�Śƫ¦Ȃǧ�Ƣđ�°ƾǐƫ�Ń�©¦®¦ǂȇƜǯ� ȐǸǠǳ¦ ويتم قيد املقبوض بالزيادة
  يرادات ضمن املطلوبات.ات كفواتري صادرة بالزيادة عن اإليرادمن اإل

   داريةإوعمومية و وتسويق مصاريف بيع   ٥-٢

ويتم  .تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف املنفقة لبيع وتسويق منتجات الشركة
  تصنيف املصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

تتضمن املصاريف العمومية واإلدارية املصاريف املباشرة وغري املباشرة واليت ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة 
ويتم توزيع املصاريف، إذا دعت يف اململكة العربية السعودية وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها  بيعاتامل

  على أساس ثابت. املبيعاتاحلاجة لذلك، بني املصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة 

  نقد وما يعادله  ٦-٢

النقد وما يعادله على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى عالية  يشتمل
ثة أشهر أو اقل من تاريخ الشراء، إن وجدت.السيولة واليت تستحق خالل ثال
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 - ١٣ -  

  ذمم مدينة  ٧-٢

يف حتصيلها. يتم تكوين خمصص خمصص الديون املشكوك  ناقصاً تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري 
من حتصيل مجيع  ¦ƨǟȂǸĐ حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن للديون املشكوك يف

املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة الدخل املوحدة. 
تكون الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.  عندما

  د أي مبالغ تسرتد يف وقت الحق لذمم قد مت شطبها كإيراد يف قائمة الدخل املوحدة.تقيَّ 

  مخزون  ٨-٢

كلفة املواد وقطع تد و صايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل، ويتم حتديتكلفة أيظهر املخزون بسعر ال
كلفة املواد املستخدمة واملصاريف تالغيار حسب طريقة املتوسط املرجح وتشمل كلفة البضاعة حتت التشغيل 

يتم تكوين خمصص للمخزون الراكد  ىل نسبة حمددة من املصاريف غري املباشرة.إضافة إلالصناعية املباشرة با
  وبطيء احلركة.

تكاليف استكمال  ناقصاً ية ألعمال االعتيادر يف سياق اقيقها سعر البيع املقدَّ متثل صايف القيمة املمكن حت  
  العملية ومصاريف البيع.

  عمليات تجميع المنشآت والشهرة  ٩-٢

تتم احملاسبة عن عمليات جتميع املنشآت باستخدام طريقة االستحواذ احملاسبية. وتقاس تكلفة االستحواذ 
µلبالقيمة العاد ȂǠǳ¦�̧ȂǸĐ�ƨ وذلك كما يف تاريخ االستحواذ، باإلضافة إىل قيمة أي من حصص األقلية يف

الشركة املستحوذ عليها. وبالنسبة لكل عملية جتميع منشآت، يقوم املشرتي بقياس حصص األقلية يف 
الشركة املستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة احلصة يف قيمة صايف املوجودات اليت ميكن حتديدها 

ƢȀȈǴǟ�̄ȂƸƬǈŭ¦�ƨǯǂǌǴǳ�Ƣē¦ǀƥ.

ƨǟȂǸĐ¦�©¦®ȂƳȂŭ¦�Ǧعندما تقوم  ȈǼǐƫ�ƨǸƟȐǷ�ÃƾǷ�ƾȇƾƸƬƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔƜǧ��Ãǂƻ¢�̈ƘǌǼǷ�ȄǴǟ�̄¦ȂƸƬǇȏƢƥ
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما يف  وفقاً واملطلوبات املالية املقتناة وذلك 

  تاريخ االستحواذ.

يف القيمة  ¦ƨǟȂǸĐقيمة العوض عن حصة  إمجايل مبدئيًا بالتكلفة اليت متثل الفائض يف يتم قياس الشهرة
ƢǷ¢��Ƣē¦ǀƥ�ƾȇƾƸƬǴǳ�ƨǴƥƢǬǳ¦Â�̈ƢǼƬǬŭ¦�©ƢƥȂǴǘŭ¦Â�©¦®ȂƳȂŭ¦�ĿƢǐǳ�ƨǳ®ƢǠǳ¦  إذا كانت قيمة العوض أقل من

القيمة العادلة لصايف موجودات الشركة التابعة اليت مت االستحواذ عليها، فإن الفرق يف هذه احلالة يدرج 
  املوحدة. مباشرة يف قائمة الدخل
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أي خسائر مرتاكمة ناشئة عن اخنفاض القيمة. ولغرض  ناقصاً بعد االعرتاف املبدئي تقاس الشهرة بالتكلفة 
ختبار اخنفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة املكتسبة من خالل عمليات جتميع املنشآت، وذلك من تاريخ ا

�Ŗǳ¦Â�ƾǬǼǴǳ�̈ƾǳȂŭ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�ǺǷ�©ƢǟȂǸů�Â¢�ƾǬǼǴǳ�̈ƾǳȂŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�©¦ƾƷÂ�ǺǷ�̈ƾƷÂ�ǲǯ�ń¤��̄¦ȂƸƬǇȏ¦
وجودات أو املطلوبات من املتوقع أن تستفيد من عمليات جتميع املنشآت بصرف النظر عن ختصيص امل

  األخرى للمجموعة إىل تلك الوحدات أو جمموعة الوحدات.

عندما تشكل الشهرة جزءاً من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزءاً من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم 
حتديد الربح أو إدراج الشهرة املرتبطة بالعمليات املستبعدة يف القيمة الدفرتية للعمليات املستبعدة وذلك عند 

اخلسارة الناجتة عن استبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة املستبعدة يف هذه احلالة على أساس القيمة النسبية 
للعمليات املستبعدة واجلزء احملتفظ به من وحدة توليد النقد. وعند بيع الشركات التابعة، يتم االعرتاف 

  فروقات الرتمجة املرتاكمة والشهرة يف قائمة الدخل املوحدة. بالفرق بني سعر البيع وصايف املوجودات زائداً 

  الت ومعداتآممتلكات و   ١٠-٢

 ا األراضي واملشاريع، ما عددات بالتكلفة بعد خصم االستهالك املرتاكمالت واملعتظهر املمتلكات واآل  
االستهالك على قائمة الدخل املوحدة على  لمَّ حتت التنفيذ اليت تظهر بالتكلفة وال يتم استهالكها. حيُ 

نتاجية إلعمار األالت واملعدات على مدى اوذلك لتوزيع تكلفة املمتلكات واآل أساس طريقة القسط الثابت
  للبنود الرئيسية مبا يلي: رة هلا. تتلخص معدالت االستهالكاملقدَّ 

  ةـب املئويـالنس                

  ٪٥ -٪ ٢          مباين  -     
  ٪١٠ -٪ ٥      ومعداتآالت   -     
  ٪١٠      أثاث وجتهيزات  -     
  ٪٢٥        سيارات  -     
  ٪٢٥ -  ٪١٢,٥        حاسب آيل  -     
  ٪٢٠      عدد وأدوات  -     

يف قائمة الدخل  درباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية وتقيَّ ألحتدد ا
  املوحدة.

صل يف قائمة ر لألنتاجي املقدَّ إلمن العمر ا العادية اليت ال تزيد جوهرياً صالحات إلد مصاريف الصيانة واتقيَّ 
 صلألالدخل املوحدة عند تكبدها. يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم استبعاد ا

  ستبداله.الذي يتم ا

  تنفيذ.يتم تصنيف التكاليف املتكبدة للموجودات حتت اإلنشاء كأعمال رأمسالية حتت ال
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  ةعقاري اتستثمار ا  ١١-٢  

·�Ƣđتلكات مم ياملبىن و/أو جزء من مبىن) ه (األرض أو ةالعقاري اتستثمار اال ƢǨƬƷȏ¦�ǶƬȇ  لغرض تأجريها
ألغراض  وليس من أجل استخدامها يف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو لزيادة قيمتها الرأمسالية وأ

ة بالتكلف ستثمار العقاريظهر االيدد. احملأو لالستخدام غري /و االعتياديبيعها يف سياق العمل إدارية أو ل
 ل االستهالك على قائمة الدخلمَّ حيُ  .اليت تظهر بالتكلفة، ما عدا األراضي ستهالك املرتاكمبعد خصم اال

ر ابت وذلك لتوزيع تكلفة املوجودات ذات العالقة على مدى األعماعلى أساس طريقة القسط الث املوحدة
  .رة هلانتاجية املقدَّ اإل

 يف قائمة الدخل دتقيَّ رباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتية و ألحتدد ا
  .املوحدة

  مصاريف ما قبل التشغيل  ١٢-٢  

قبل بدء احملدودة  لتجهيز شركة طيبة للطباعة والنشرتشمل مصاريف ما قبل التشغيل املصاريف املتكبدة 
طفاء هذه املصاريف باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى مخس سنوات من اإلنتاج التجاري. ويتم إ

  تاريخ بداية النشاط التجاري.

  في قيمة الموجودات غير المتداولةالهبوط   ١٣-٢  

قيمتها عندما تشري ط يف خرى فيما يتعلق باخلسائر الناجتة عن اهلبو أليتم مراجعة املوجودات غري املتداولة ا
ارة ثبات اخلسإن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لالسرتداد. يتم أىل إو التغري يف الظروف احلاالت أ

، واليت متثل زيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لالسرتداد وهي القيمة الناجتة عن اهلبوط يف القيمة
دىن أليهما أعلى. لغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع املوجودات أتكاليف البيع والقيمة الدفرتية  ناقصاً العادلة 

حد ممكن حبيث ميكن التعرف على التدفقات النقدية هلا بشكل منفصل (وحدات مدرة للنقد). يتم يف 
ث هبوط يف قيمتها ، اليت سبق أن حدالشهرةتاريخ كل فرتة مالية مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف 

دئذ تتم زيادة عكس قيد خسارة اهلبوط يف القيمة، عنالحقاً بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط. وإذا ما مت 
تزيد  الَّ أرة له، على لة القابلة لالسرتداد املقدَّ ىل القيمة املعدَّ إصل أو وحدات مدرة للنقد القيمة الدفرتية لأل

صل أو وحدات مدرة للنقد يف بات خسارة اهلبوط يف قيمة ذلك األثالقيمة الدفرتية فيما لو مل يتم إعن 
يرادات يف قائمة الدخل املوحدة. ال كإ  ثبات عكس قيد خسارة اهلبوط يف القيمة فوراً إالسنوات السابقة. يتم 

.الشهرةيتم عكس قيد خسارة اهلبوط يف قيمة 

  المرابحاتتمويل القروض و   ١٤-٢  

املراحبات بقيمة املتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن متويل و  القروض يتم إثبات
إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلة املراحبات اليت ترتبط مباشرة بمتويل القروض و  وجدت. يتم رمسلة تكاليف

ملوحدة.وذلك كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف متويل املراحبات األخرى على قائمة الدخل ا
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  ذمم دائنة ومستحقات  ١٥-٢  

يتم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء مت إصدار فواتري مبوجبها 
، أم ال.الشركةإىل 

  مخصصات  ١٦-٢  

متوقع ناتج عن حدث سابق،  لتزام قانوين حايل أوا ¦ƨǟȂǸĐيتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى 
لتسوية هذا االلتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.¦ƨǟȂǸĐحتمال كبري الستخدام موارد وهناك ا

  وضريبة الدخل الزكاة  ١٧-٢  

�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�Ǟǔţ ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("املصلحة") يف اململكة العربية السعودية
لقوائم املالية املوحدة للشركة على أساس ا عدّ ُـ السعودية، يتم احتساب خمصص الزكاة وفقًا للوعاء الزكوي امل

مث يتم  ،ةكامل بشكل مباشر أو غري مباشر للشركǳƢƥ�ƨǯȂǴǸŭ¦Â�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂالسعودية للطباعة والتغليف 
جيري تسجيل أية فروقات بني املخصص  هلا. توزيع خمصص الزكاة احملتسب بني الشركة والشركات التابعة

والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ إقفال املخصص. وبالنسبة للشركات التابعة يف 
، يتم جتنيب خمصص لقاء التزامات الضريبة، إن وجدت، وفقًا لألنظمة الضريبية املتَّبعة يف اململكة خارج

  ك الشركات. يتم حتميل خمصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.البلدان اليت تعمل فيها تل

باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية  الشركةتقوم 
إن وجدت، وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.،السعودية

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص  ١٨-٢  

�ǺǷ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�¿Ƣǜǻ�¶Âǂǋ�Ƥ ƳȂŠ�śǨǛȂǸǴǳ�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�̈ƘǧƢǰǷ�ǎ ǐű�ƾȈǫ�ǶƬȇ
�ÉŹÂ�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨǯǂǌǳ¦�ǲƦǫ َّعلى  االلتزامحتساب مبلغ ل على قائمة الدخل املوحدة. يتم ام

 حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املايل أساس قيمة املكافأة املكتسبة اليت
  املوحدة.

�Ƣȇ¦Ǆŭ¦Â�śǨǛȂǸǴǳ�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�̈ƘǧƢǰǷ�ǲƥƢǬǷ�ǎحالياً خارج اململكة التابعة  تقوم الشركات ǐű�ǺȇȂǰƬƥ
ȏ��ƢēƢǗƢǌǻ�ƢȀȈǧ�² ةاألخرى وذلك طبقًا لقوانني الدول °ƢŤ�Ŗǳ¦ ممولة توجد برامج تقاعد مموَّلة أو غري

  .خارج اململكةالتابعة  ركاتللش



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ١٧ -  

  األجنبية العمالت  ١٩-٢

  العملة الرئيسية) أ(

  السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة. ريـالتظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة بال

  معامالت وأرصدة) ب(

سعار الصرف السائدة يف أساس أالسعودي على  ريـالال إىل األجنبيةاملعامالت اليت تتم بالعمالت  يتم حتويل
يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك الناجتة تاريخ تلك املعامالت. 

العمالت السائدة كما من حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف 
ǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀة ضمن قائمة الدخل املوحدة. سن  

  التابعةشركات ال  (ج)

اليت تكون عملتها خارج اململكة يقيَّد الناتج عن حتويل املراكز املالية ونتائج األعمال للشركات التابعة 
  السعودي كما يلي: ريـالالسعودي إىل ال ريـالالوظيفية غري ال

املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. ُحتّول

.ُحتّول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف

 ُحتّول بنود حسابات حقوق امللكية فيما عدا األرباح املبقاة بأسعار الصرف السائدة يف التواريخ اليت
عود لكل بند عند حدوثه.ت

 ريـالإىل ال خارج اململكةتدرج التعديالت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات التابعة 
ية، كبند منفصل ضمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة.السعودي، إذا كانت جوهر 

، يتم قيد فروق حتويل العمالت خارج اململكةاستبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات التابعة  عند
األجنبية املقيَّدة يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد أو البيع.
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  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ١٨ -  

  القطاعية التقارير  ٢٠-٢

القطاع التشغيلي) أ(

  جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت:القطاع التشغيلي هو 

نشطة تدر إيرادات،تعمل يف أ
 اإلدارةتقوم �ǶȈǈǬƫÂ�°®Ƣǐŭ¦�Ǟȇ±ȂƬƥ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƢēƢȈǴǸǟ�ƲƟƢƬǻ�ǲȈǴƸƬƥ�°¦ǂǸƬǇƢƥ

داء،ألا
.تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل  

القطاع اجلغرايف) ب(

نشطة تدر إيرادات يف بيئة العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأاجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو  القطاع
  اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى.

  األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر  ٢١-٢

بالقيمة العادلة. وتقيَّد كافة املشتقات املالية بقيمتها العادلة كأصول عندما  يتم قياس األدوات املالية املشتقة
  وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية. موجبةتكون القيمة العادلة 

بالرجوع إىل األسعار املتداولة يف السوق. ويف  للمشتقات املاليةيتم يف العادة احلصول على القيمة العادلة 
  ما هو مالئم. توفرها، حتدَّد القيمة العادلة وفق أسس التقدير األخرى، حسبحالة عدم 

يف حالة استخدام األدوات املالية املشتقة لتغطية خماطر التدفقات النقدية املتعلقة بأي التزامات مؤكدة أو 
لية املشتقة مباشرة عمليات متوقعة، يتم إثبات اجلزء الفّعال من األرباح أو اخلسائر النامجة عن األداة املا

ضمن حقوق املسامهني. يتم إثبات اجلزء غري الفّعال من األرباح أو اخلسائر يف قائمة الدخل املوحدة، ويتم 
  إثبات أية أرباح أو خسائر قد تنشأ بعد إثبات قيمة األداة املالية.

� ƢǬƥȍ¦�ǶƬȇ�ǾǻƜǧ��̈ƢǘǤŭ¦�©ȐǷƢǠŭ¦�ª ÂƾƷ�ǞǫȂƬȇ�¾¦Ǆȇ�ȏÂ��ƨȈǘǤƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Â¢�ǂǗƢƼŭ¦�̈¦®¢� ƢĔ¤�ƨǳƢƷ�ĿÂ
�ǽȐǟ¢�ƨǇƢȈǈǴǳ�ÅƢǬƦǗ�ƢēƢƦƯ¤�ǶƬȇÂ��śŷƢǈŭ¦�¼ȂǬƷ�ǺǸǓ�ƪ ǫȂǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨǸǯ¦ŗŭ¦�ǂƟƢǈŬ¦�Â¢�¬Ƣƥ°ȋ¦�ȄǴǟ

ملة املغطاة، يتم إثبات األرباح أو اخلسائر عند وقوع العملية املغطاة، ويف حال احتمال عدم وقوع املعا
  يف قائمة الدخل املوحدة مباشرة. - ¦�śŷƢǈŭ¦�¼ȂǬƷ�ǺǸǓ�ƢēƢƦƯ¤�Ļ�À¢Â�ǪƦǇ�Ŗǳ –املرتاكمة 

  عقود إيجار تشغيلية  ٢٢-٢  

كما يتم حتميل املصاريف املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة على مدى فرتة اإلجيار.  
ستحقاق وفقاً لشروط التعاقد.اليقيَّد إيراد التأجري على أساس ا
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 - ١٩ -  

  توزيعات أرباح  ٢٣-٢  

  .يف الفرتة اليت يتم املوافقة عليهااملوحدة تقيَّد توزيعات األرباح يف القوائم املالية 

  إعادة تصنيف  ٢٤-٢  

  .٢٠١٤طريقة العرض احلالية لعام مع  تتوافق، لكي أرقام املقارنة بعض مت إعادة تصنيف

  األدوات المالية وإدارة المخاطر- ٣

خماطر السوق (تشمل خماطر  إن أنشطة الشركة تعرضها إىل خماطر مالية خمتلفة، وتتضمن هذه املخاطر:
خماطر االئتمان و خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة وتذبذب أسعار املواد اخلام) و  العملة

مكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية إوخماطر السيولة. يركز برنامج إدارة املخاطر العام للشركة على عدم 
  داء املايل للشركة.تأثريات العكسية احملتملة على األىل التقليل من الإويسعى 

دارة ن قبل جملس اإلدارة. تقوم اإللسياسات معتمدة م تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة التنفيذية وفقاً 
ط ضد املخاطر املالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشركة. التنفيذية بتحديد وتقييم والتحوّ 

نواع املخاطر هي خماطر العملة وخماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة وتذبذب أإن أهم 
  خماطر السيولة وخماطر القيمة العادلة.و ئتمان االخماطر و أسعار املواد اخلام 

 دينةاملذمم وال يف الصندوق ولدى البنوكة يف قائمة املركز املايل املوحدة النقد قيَّدتتضمن األدوات املالية امل
أطراف  /إىلطلوب منوامل واملصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات املتداولة األخرى وذمة مدينة من بيع أرض

واملصاريف املستحقة واملطلوبات املتداولة دائنة الذمم الدفع و الوأوراق  والقروض ومتويل املراحباتعالقة  ويذ
��¤Ƣǐǧȍ¦�Ļ�®ȂǼƦǳ¦�ǽǀđ�ƨǏƢŬ¦Â�ƨǬƦǘŭ¦�ƾȈǬǳ¦�¼ǂǗ�À¬�وتوزيعات أرباح مستحقة وذمم دائنة أخرى األخرى

  عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.

ثبات الصايف بالقوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى املوجودات واملطلوبات املالية وإ يتم إجراء املقاصة بني
يف إجراء املقاصة والنية إما للتسوية على أساس املقاصة أو إثبات املوجودات واملطلوبات  قانونياً الشركة حقاً 

  يف نفس الوقت.

  مخاطر العملة  ١-٣  

التغري يف قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم املعامالت  هي خماطر
والدوالر األمريكي واليورو. تقوم اإلدارة مبراقبة التغريات  والدرهم اإلمارايت السعودي ريـالساسية للشركة بالألا

 يف أسعار صرف العمالت وتعتقد بأن خماطر العملة غري جوهرية.
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 - ٢٠ -  

  مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة  ٢-٣  

ملخاطر خمتلفة تتعلق بتأثري تذبذبات  النقدية لسعر الفائدة هي التعّرضن خماطر القيمة العادلة والتدفقات إ
¦ƨǟȂǸĐإن خماطر سعر الفائدة على ة. لشركوالتدفقات النقدية ل املايلأسعار الفائدة يف السوق على املركز 

، واليت هلا أسعار فائدة عائمة واليت يتم مراجعتها بشكل دوريرئيسي من التسهيالت املصرفية تنتج بشكل
.باستخدام أدوات حتّوط لتغطية هذه املخاطر¦ƨǟȂǸĐوتقوم 

  مخاطر األسعار وتذبذب أسعار المواد الخام  ٣-٣  

غريات يف أسعار السوق سواء كانت تلك التغريات ناجتة هي خماطر قيمة األدوات املالية للتقلبات نتيجة الت
�¼Ȃǈǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ǂƳƢƬŭ¦�©¦Â®ȋ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ǂƯƚƫ�ǲǷ¦Ȃǟ�Â¢�Ƣǿ°ƾǐÉǷ�Â¢�©¦Â®Ȍǳ�̈®ƾŰ�ǲǷ¦Ȃǟ�Ǻǟ

�µأة ملخاطر تذبذب شركتتعرض ال ƢǨŵȏ¦�Ǯ ǳ̄�ǲǸǌȇÂ��̈®ƢƬǠŭ¦�ƢēƢǗƢǌǼƥ�¿ƢȈǬǳ¦�¾Ȑƻ�¿ƢŬ¦�®¦Ȃŭ¦�°ƢǠǇ
سعار املواد اخلام أة مبراقبة شركخرى. هذا وتقوم الغلفة البالستيكية وغريها من املواد األأسعار الورق واأليف 

  دارته بكفاءة لتقليل املخاطر.Â�ƢĔÂǄű�ÃȂƬǈǷ�ƾȇƾƸƬǳ�Ä°Â®�ǲǰǌ¤ب

  مخاطر االئتمان  ٤-٣  

يس لدى هي عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية. ل
قيد الذمم بنوك ذات تصنيف ائتماين مرتفع. يتم  الشركة تركزات يف خماطر االئتمان. يتم إيداع النقد لدى
  املدينة بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها.

  مخاطر السيولة  ٥-٣  

خماطر السيولة هي خماطر أن تواجه منشأة ما صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة االلتزامات املتعلقة  نإ
حد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة أباألدوات املالية. قد تنتج خماطر السيولة عن عدم القدرة على بيع 

بشكل كل دوري من توفر سيولة كافية، د بشتقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة عن طريق التأك
، ملقابلة أية التزامات مستقبلية.من البنوك من خالل تسهيالت ائتمانيةأساسي 

  القيمة العادلة  ٦-٣  

�ǆ هي ǨǼƥ�ǶƬƫÂ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨƦǣǂǳ¦�ǶȀȇƾǳÂ�ƨȇ¦°®�©¦̄�» ¦ǂǗ¢�śƥ�¿¦ǄƬǳ¦�ƨȇȂǈƫ�Â¢�ǲǏ¢�¾®ƢƦƫ�Ƣđ�ǶƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦
شروط التعامل مع أطراف مستقلة. حيث أنه يتم جتميع أدوات الشركة املالية على أساس طريقة التكلفة 

أن القيمة  ¦ƨǟȂǸĐادلة. تعتقد إدارة التارخيية، فقد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة الع
�ƨȇŗǧƾǳ¦�ƢȀƬǸȈǫ�Ǻǟ�ÄǂǿȂƳ�ǲǰǌƥ�Ǧ ǴƬţ�ȏ�ƢēƢƥȂǴǘǷÂ�ƨȈǳƢŭ¦�ƨǯǂǌǳ¦�©¦®ȂƳȂŭ�ƨǳ®ƢǠǳ¦
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  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢١ -  

  النقد وما يعادله- ٤
        ٢٠١٣          ٢٠١٤    

    ٦٩٨,٨٨١    ١,١٤٣,٦١٨  نقد يف الصندوق
    ٥٣,٧٦٤,٧٦٠    ١١١,٠٩٥,١٩٢  نقد لدى البنوك

    ١٠,٧٤٣,٥١٠    ١٤,٨٨٢,٨٤٤  االستخداممقيَّد  كلدى البن نقد

٦٥,٢٠٧,١٥١    ١٢٧,١٢١,٦٥٤

  ديسمرب ما يلي: ٣١، يشمل النقد وما يعادله كما يف املوحدة ض قائمة التدفقات النقديةاغر أل

          ٢٠١٣            ٢٠١٤    

    ٦٥,٢٠٧,١٥١      ١٢٧,١٢١,٦٥٤    يف الصندوق ولدى البنوكنقد 
    )١٠,٧٤٣,٥١٠  (    )٨٨٢,٨٤٤,١٤(  االستخداممقيَّد  كلدى البن نقد

٥٤,٤٦٣,٦٤١      ١٢,٢٣٨,٨١٠١

، بالصافيذمم مدينة- ٥
          ٢٠١٣            ٢٠١٤    

  ٣٦٩,٤٨٠,٤٩٧      ٤٠١,٨١٨,٠٩٩    ذمم مدينة
    )٤٢٥,٢٤٠,٢١  (    )٣١,٦٥٢,٩٩٨(  خيصم: خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

٢٤٠,٢٨٣,٣٤٤      ٣٧٠,١٦٥,١٠١    

  خمصص الديون املشكوك يف حتصليها كما يلي: تتلخص حركة

          ٢٠١٣            ٢٠١٤    

    ١٩,٩٤٣,٢٧٦      ٢٥,٢٤٠,٢١٤    يناير ١الرصيد يف 
ƨǼǈǳ¦�¾Ȑƻ�Ƥ ǼĐ¦٦,٤٢٧,٣٩٨      ٩,٦٧١,٧٨٧    

    )١٣٠,٤٦٠,١  (    )٣,٢٥٩,٠٠٣(  شطب ديون خالل السنة

٢٤٠,٢١٤,٢٥      ٦٥٢,٩٩٨,٣١    ديسمرب ٣١الرصيد يف 
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  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢٢ -  

  خرىأ وموجودات متداولة مقدماً مدفوعة مصاريف - ٦
        ٢٠١٣          ٢٠١٤    

    ٦,٧٨٤,٢٤٦    ١٢,٢٨٣,٤٩٩  ىل موردينإدفعات مقدمة 
    ٢,٦٢٠,٨٩٦    ٧,١١٢,٨٩٤  ذمم موظفني

    ٢,٨٣٧,٨٢٩    ٧,٠٥٧,٤٠٢مقدماً مصاريف مدفوعة 
    ٤,٩٣٠,١٨٣    ٤,٢٥٨,٦٧٠  تأمينات مسرتدة

    ٣,٣١٦,٥٦٩    ٢,٦٣٤,٧٧٥نفقات مالية مدفوعة مقدماً 
    ٢,٥٣٠,٨٦٤    ١,٦٥٩,٧٨١  ذمم مدينة أخرى

    ٢,١٢١,٧٤٩    ٢٤٠,٨٢١مقدماً جيار مدفوع إ
-١٠٠,٠٠٠  صندوق تطوير املوارد البشرية

    ٦٨٢,٤٧٦    ٥٠,٠٤٢,١١  أخرى

٨٢٤,٨١٢,٢٥    ٢٣٦,٣٨٩,٩٩    

، بالصافيمخزون- ٧
          ٢٠١٣            ٢٠١٤    

    ٢٥٣,٦٣٤,٩٦٩    ٢٠٦,٨٤٠,٣٩٩  مواد خام
    ٤٧,٧١٣,٠٧٥      ٤٤,١٨١,٨٣٥  بضاعة حتت التشغيل وتامة الصنع

    ٢٢,٥٦١,٨٢٤      ١٣,٦٤٦,٩٧٩، غري خمصصة للبيعقطع غيار
    ١,٩٦٤,٣٩٣      ٠٦,٥٣٢,٥٩  بضاعة بالطريق

٣٢٥,٨٧٤,٢٦١    ٢٧١,٢٠١,٨٠٣    
    )١٨,٦٨٣,٧٨١(    )١٦,٧٨٧,٦٠٩(  خيصم: خمصص بضاعة بطيئة احلركة

٣٠٧,١٩٠,٤٨٠    ٤٢٥٤,٤١٤,١٩  

  احلركة يف خمصص بضاعة بطيئة احلركة كما يلي: تتلخص
            ٢٠١٣            ٢٠١٤    

    ١٤,٨١٠,٣٧٣      ١٨,٦٨٣,٧٨١    يناير ١الرصيد يف 
ƨǼǈǳ¦�¾Ȑƻ�Ƥ ǼĐ¦٥,٢٦٨,٥٩١      ٣,٢٩٣,٤٠٢    
    )١,٣٩٥,١٨٣  (    )٥,١٨٩,٥٧٤(  شطب خالل السنة

    ١٨,٦٨٣,٧٨١      ١٦,٧٨٧,٦٠٩    ديسمرب ٣١الرصيد يف 

.¦ƨǟȂǸĐ متلكات ومعداتمل قطع غيار رئيسي بشكلخمزون قطع الغيار  ميثل

  مصاريف ما قبل التشغيل- ٨
            ٢٠١٣            ٢٠١٤    

    ٤٣٣,١٧٢      ٢٠٧,١٦٩    يناير ١الرصيد يف 
    )٢٢٦,٠٠٣  (    )٢٠٧,١٦٩(  طفاءإ

٢٠٧,١٦٩      -           ديسمرب ٣١الرصيد يف 



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢٣ -  

، بالصافيالت والمعداتالممتلكات واآل- ٩

تحويالتاستبعاداتإضافات٢٠١٤يناير ١البيـان

ناتجة عن حريقخسائر

)٢٦رقم إيضاح(

خسائر 

انخفاض

تسوية ترجمة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١عمالت أجنبية

  التكلفة:

  ١٦٠,٥١١,٠٣١  ٦٤,٠٢٢---  )١٢,٢٢٥,٠٠٠(-  ١٧٢,٦٧٢,٠٠٩  أراضي

  ٣٠٠,٠١٨,٢٣١  ١٠١,٣٩٩-  )٩,٧٠٩,١٨٩(  ٥٥,٠٠٢,١٥٧  )٣٧,٩٧٤,٢٤٦(  ١,٦٤٥,٧٨١  ٢٩٠,٩٥٢,٣٢٩  مباين

  ٨٤٧,٣٦٤,٨١٠  ٢٧٥,٥٦١-  )٥,٨٣٣,٩٧١(  ٤٣,٢٩١,٠٥٣)١١٤,٥١٧,٣٢٠(  ١٠,٣١٤,٨٥٧  ٩١٣,٨٣٤,٦٣٠  آالت ومعدات

  ٢٤,٦٨٤,٤٦٩  ٩,٢٣٢-  )٦٤٣,٤١٧(  ١٣٥,١١٥  )٤,٣٦٦,٠٢٢(  ٢,٣٤٨,٧٠٠  ٢٧,٢٠٠,٨٦١  أثاث وجتهيزات

  ١٤,٤٨٦,٠٦٤  ٥,٤٦٧-  )٢٠٠,٨٢٦(  ٣٣٧,٨٢٥  )٢,٢٥٩,٣٥٠(  ١,٩٢٣,٨٠٤  ١٤,٦٧٩,١٤٤  سيارات

  ١٤,١١٦,٨٠٤  ٢,٦٦٥--  ٤,٢٧٤,٧١٩  )١,٧٤٠,٧٦٤(  ١,٣٧٨,٤٩٩  ١٠,٢٠١,٦٨٥  حاسب آيل

  ٣,٢٠٥,٦٥٧  ١,٠٩٣---  )٣١,٠١٩(  ٣٠٩,٨٠١  ٢,٩٢٥,٧٨٢  عدد وأدوات

  ٧٤,٧٤٤,٢٨١  ٢٠,٦٣٢--)١٠٣,٠٤٠,٨٦٩(-  ٨٠,٠١٢,٦٦٧  ٩٧,٧٥١,٨٥١مشاريع حتت التنفيذ

  ١,٤٣٩,١٣١,٣٤٧  ٤٨٠,٠٧١-  )١٦,٣٨٧,٤٠٣(-)١٧٣,١١٣,٧٢١(  ٩٧,٩٣٤,١٠٩  ١,٥٣٠,٢١٨,٢٩١    المجموع



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢٤ -  

تحويالتاستبعادات *إضافات٢٠١٤يناير ١البيـان

ناتجة عن حريق خسائر

خسائر انخفاض)٢٦رقم إيضاح(

تسوية ترجمة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١عمالت أجنبية

  االستهالك المتراكم:

  ٥٥,٦٥٥,١٤٩  ١٨,٩٩٥-  )٣,٦٣٦,٩٢٧(  -    )٢٢,٧٨٣,٥٩٨(  ١٢,٩٣٠,٣٠١  ٦٩,١٢٦,٣٧٨    مباين

  ٣١٨,٥٣٩,١٩٧  ٨٥,١٨٥  ٣٩١,١٦٤  )١,٤٢٧,٨٣٢()٢٨٦,٦٣٩(    )٩٩,٥١٧,٠٠٧(  ٥٣,٠٧٦,٧٢٥  ٣٦٦,٢١٧,٦٠١    آالت ومعدات

  ١٥,٣٦٢,٢٦٣  ٥,٤٤٢  ٦١٠,٠٨٠  )٤٢٢,٢٥٢(  ٢٨٧,٠٦٧    )٤,٢٤٦,٨٣٧(  ٣,٧٢٥,٣٥٧  ١٥,٤٠٣,٤٠٦    أثاث وجتهيزات

  ٩,٩١٧,٠٠٦  ٣,٠١٣-  )١٥٣,٢٩٨(  )٤٢٨(    )٢,٠٧٩,٩١٦(  ١,٥٠٨,٣٨٢  ١٠,٦٣٩,٢٥٣    سيارات

  ٤,٩٢٢,٣٧٩  ٤٩٧---  )١,٧٢٥,٣١٨(  ٢,١٩٢,٦٤٢  ٤,٤٥٤,٥٥٨    حاسب آيل

  ١,١٨٥,٨٧٣  ٢٢٩---  )٣٠,٩٩٨(  ٢٣٦,٢٦٨  ٩٨٠,٣٧٤  عدد وأدوات

  ١,٥١٦,١٨٦  ٩٢٠-----  ١,٥١٥,٢٦٦    مشاريع حتت التنفيذ

١,٠٠١,٢٤٤١١٤,٢٨١٤٠٧,٠٩٨,٠٥٣)٥,٦٤٠,٣٠٩(-)١٣٠,٣٨٣,٦٧٤(٤٦٨,٣٣٦,٨٣٦٧٣,٦٦٩,٦٧٥المجموع

١,٠٦١,٨٨١,٤٥٥١,٠٣٢,٠٣٣,٢٩٤صافي القيمة الدفترية

  ٢٠١٤ال سعودي و الذي ميثل القيمة الدفرتية للممتلكات واآلالت واملعدات اليت مت اعادة تصنيفها خالل الربع الثالث من عام ـري ٢٥,٠٥٩,٠٨٥تتضمن االستبعادات مبلغ   (*)
  .٢٠١٤استبعاد تلك األصول خالل الربع الرابع من عام كموجودات متاحة للبيع ضمن املوجودات املتداولة، ومت 



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢٥ -  

تحويالتاستبعاداتضافاتإ٢٠١٣يناير ١انـالبيـ

خسائر 

انخفاض

تسوية ترجمة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١عمالت أجنبية

  التكلفة:

  ١٧٢,٦٧٢,٠٠٩  ٩٢,٩٣٥--  )٥٧٤,٨٧٥(-  ١٧٣,١٥٣,٩٤٩  أراضي

  ٢٩٠,٩٥٢,٣٢٩    ١٢٩,٤٣١    -    ١,٧٨٢,٦٤٩  )٣١٣,٢٢٣(  ١,٤٩٩,٩٨٢  ٢٨٧,٨٥٣,٤٩٠    مباين وإنشاءات

  ٩١٣,٨٣٤,٦٣٠    ٢٧٩,٩٩٤    -    ٥٥,٧٦١,٤٣٢    -  ٣٥,٠٩١,٣٤٠  ٨٢٢,٧٠١,٨٦٤    آالت ومعدات

  ٢٧,٢٠٠,٨٦١    ١٠,١٥٥    -    ١,٠٥٠,٥٤١  )٦١٠,٢٦٤(  ١,٢٤٥,٥٩٦  ٢٥,٥٠٤,٨٣٣    أثاث وجتهيزات

  ١٤,٦٧٩,١٤٤    ٦,٨٤٦    -    ١٢٥,٤٠٠    )٢,٣٥٥,٠٢٠(  ٢,١٠٤,٥٤٢  ١٤,٧٩٧,٣٧٦    سيارات

  ١٠,٢٠١,٦٨٥    -       -    ٢,٨١٧,٩٧٧    )١٩٦,٢٧٩(  ١,٠٠٠,٨٩١  ٦,٥٧٩,٠٩٦    حاسب آيل

  ٢,٩٢٥,٧٨٢    -       -    )٣٤١,٢٢١(-  ١,٢٩٥,٤٨٨  ١,٩٧١,٥١٥    عدد وأدوات

  ٩٧,٧٥١,٨٥١    ١٥,٥٤١    -    )٦١,١٩٦,٧٧٨(    )١,٧٩٠(  ٧٣,٦٣٧,٥٨٢  ٨٥,٢٩٧,٢٩٦    مشاريع حتت التنفيذ

  ١,٥٣٠,٢١٨,٢٩١    ٥٣٤,٩٠٢    --)٤,٠٥١,٤٥١(١,٤١٧,٨٥٩,٤١٩١١٥,٨٧٥,٤٢١    المجموع



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢٦ -  

خسائر انخفاضتحويالتاستبعاداتضافاتإ٢٠١٣يناير ١انـالبيـ

تسوية ترجمة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١عمالت أجنبية

  االستهالك المتراكم:

  ٦٩,١٢٦,٣٧٨    ١٤,٦٦٥    -    )٨٣,٩١٣(    )٢٨٣,٥٠٤(    ١٢,١٤٨,٣٠٧    ٥٧,٣٣٠,٨٢٣    مباين وانشاءات

  ٣٦٦,٢١٧,٦٠١    ٧٦,٥٠١    -  ١,١٨٥,٦٤٩    -    ٤٦,٩٧٨,٤٥١    ٣١٧,٩٧٧,٠٠٠    آالت ومعدات

  ١٥,٤٠٣,٤٠٦    ٤,٣٤٩    -  )١٢٢,٩٧٧(  )٣٥٦,٩٧٣(    ٢,٩٨٠,٣٦٥    ١٢,٨٩٨,٦٤٢    أثاث وجتهيزات

  ١٠,٦٣٩,٢٥٣    ٤,٢٧٤    -  ٢٦,٠٣٧  )٢,١٣٨,٠١٨(    ١,٦٠٥,٤٠٢    ١١,١٤١,٥٥٨    سيارات

  ٤,٤٥٤,٥٥٨    -       -    )٤٥٠,٩٦٦(  )٥١,٦٤٤(    ٩٠١,٨٨٧    ٤,٠٥٥,٢٨١    حاسب آيل

  ٩٨٠,٣٧٤    -       -    )٥٥٣,٨٣٠(  -    ٢٠٣,٥١٩    ١,٣٣٠,٦٨٥    عدد وأدوات

  ١,٥١٥,٢٦٦    -       ١,٥١٥,٢٦٦    ---  -    مشاريع حتت التنفيذ

  ٤٦٨,٣٣٦,٨٣٦    ٩٩,٧٨٩    ١,٥١٥,٢٦٦-)٢,٨٣٠,١٣٩(  ٦٤,٨١٧,٩٣١    ٤٠٤,٧٣٣,٩٨٩    المجموع

  ١,٠٦١,٨٨١,٤٥٥        ١,٠١٣,١٢٥,٤٣٠  صافي القيمة الدفترية



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢٧ -  

استثمارات عقارية- ١٠

من قطعة أرض مقام عليها مبىن مؤّجر ألطراف  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١عقارية كما يف تتكون االستثمارات ال
  .خارجية

  كما يلي:  ستثمارات العقاريةاالحركة تتلخص 
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    

    ١٨,٤٠٥,٤٧٥    ١٨,٤٢١,٧١٩    يناير ١الرصيد يف 
-)٥,٣٥٩,٤٩٢(  خسائر اخنفاض

    ١٦,٢٤٤    ٨,٨٢٨    تسوية ترمجة عمالت أجنبية

    ٤٢١,٧١٩,١٨    ١٣,٠٧١,٠٥٥    ديسمرب ٣١الرصيد يف 

  شهرة- ١١
٢٠١٤٢٠١٣

    ٣٥٣,٨١٠,٢١٧  ٣٥٣,٨١٠,٢١٧  )١ إيضاحمصنع اإلمارات الوطين للصناعات البالستيكية (
    ٢٢,٧١٥,٧٦٣    ٢٢,٧١٥,٧٦٣)**شركة التغليف املرن احملدودة (

    ١٠,٢١٦,٨٨٥    ١٠,٢١٦,٨٨٥)*شركة مطابع هال (
    ١,١٨٥,٥٣٦    ٣,٤٨٧,٥٧١  )١ إيضاح( لالستثمار الصناعيشركة املستقبل 

٣٨٧,٩٢٨,٤٠١  ٣٩٠,٢٣٠,٤٣٦    

بشراء موجودات ومطلوبات مطابع هال من املالك مع االحتفاظ  ٢٠٠٦قامت الشركة خالل عام   )*(
باالسم التجاري ملطابع هال واشرتكت يف تأسيس شركة ذات مسؤولية حمدودة باسم شركة مطابع هال 

ريـال  ١,٠٠٠حصة قيمة كل منها  ١,٠٠٠ريـال سعودي مقسم إىل  ١,٠٠٠,٠٠٠برأس مال يبلغ 
٪ وقد مت نقل املوجودات ٩٥ث بلغت نسبة ملكية الشركة يف شركة مطابع هال سعودي حي

ريـال سعودي الفرق  ١٠,٢١٦,٨٨٥واملطلوبات املشرتاة للشركة اجلديدة. ميثل مبلغ الشهرة البالغ 
  بني املبلغ املدفوع والقيمة الدفرتية لصايف املوجودات املشرتاة.

٪ من رأمسال شركة ٥بتملك  ٢٠٠٨دة (شركة تابعة) خالل عام قامت شركة طيبة للطباعة والنشر احملدو 
مطابع هال احملدودة (شركة تابعة) وعليه أصبحت شركة مطابع هال احملدودة مملوكة بالكامل من قبل الشركة 

وضمن عملية اعادة اهليكلة  ٢٠١٤علما أنه خالل الربع الثالث من عام  بشكل مباشر وغري مباشر
ǷƢǫ�ƨǟȂǸĐ¦�©Ƣǯǂǌǳ من رأس مال ٥ت شركة طيبة للطباعة والنشر احملدودة بالتنازل عن حصتها والبالغة ٪

  .شركة مطابع هال احملدودة لشركة املستقبل لالستثمار الصناعي



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢٨ -  

بشراء موجودات ومطلوبات شركة التغليف املرن احملدودة حيث   ٢٠٠٨قامت الشركة خالل عام   )**(
٪ من رأس ماهلا ومتلكت شركة مطابع هال احملدودة (شركة تابعة) ما ٩٥متلكت الشركة كانت 
٪ من رأس مال الشركة وعليه فقد أصبحت شركة التغليف املرن احملدودة مملوكة بالكامل من ٥نسبته 

قبل الشركة بشكل مباشر وغري مباشر. ومبوجب اتفاقية الشراء فإن كافة األعمال التشغيلية مبا 
يناير  ١منه من إيرادات ومصاريف وموجودات ومطلوبات انتقلت إىل الشركة اعتبارًا من تتض

ريـال سعودي ميثل الفرق بني  ٢٢,٧١٥,٧٦٣وقد نتج عن عملية الشراء شهرة بلغت  ٢٠٠٨
من عام  علمًا أنه خالل الربع الثالث املبلغ املدفوع والقيمة العادلة لصايف املوجودات املشرتاة.

) وضمن عملية إعادة اهليكلة فقد أصبح مصنع اإلمارات ١رقم ( إيضاحما هو مبني يف ، وك٢٠١٤
  ٪.١٠٠الوطين للصناعات البالستيكية ميتلك شركة التغليف املرن احملدودة بنسبة 

  قروض وتمويل مرابحات- ١٢

  ديسمرب مما يلي: ٣١كما يف   ومتويل املراحبات القروض تألفت

٢٠١٤٢٠١٣  
    ٥,٠٠٦,١٩٤      -              تسهيالت جاري مدين

    ٣٩٧,٦٢٢,٩٥٠    ٢٤٨,٩٠٣,٨٢٦    مراحبات لتمويل رأس املال العامل
    ٥٧١,٨٥٩,٢٤٠    ٧٤٢,٩١٨,٧٠٤    قروض ومتويل مراحبات

٩٧٤,٤٨٨,٣٨٤    ٩٩١,٨٢٢,٥٣٠    
  )٤٤٦,٥١٥,٦٦١  (  )٣٢٥,٠٧٥,٤٨٩(  اجلزء املتداول

  ٥٢٧,٩٧٢,٧٢٣    ٦٦,٧٤٧,٠٤١٦    اجلزء غري املتداول

تفاقيات تسهيالت بنكية مع عدَّة بنوك حملية وأجنبية على شكل خدمات ا�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ�ƨلدى الشرك
مليار  ١,٩٩٦قروض ومتويل مراحبات واعتمادات مستندية وخطابات ضمان بسقف ممنوح يبلغ جمموعه 

 ديسمرب ٣١كما يف   ستغللغ الرصيد املب مليار ريـال سعودي) ١,٨٤: ٢٠١٣سعودي تقريبًا ( ريـال
. إن الغرض من هذه مليار ريـال سعودي) ١,٠٦: ٢٠١٣( سعودي ريـال مليار ١,٠٨٥مبلغ  ٢٠١٤

. حتمل هذه التسهيالت أعباء متويل متفق ƨǟȂǸĐ¦�ƨǘǌǻ¢Â�¾ƢǸǟ¢�ǲȇȂǸƬǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�ƨǳȂȈǈǳ¦�ŚǧȂƫالتسهيالت 
إن عملة القروض ومتويل املراحبات هي بعمالت  .عليها وتستحق على مدد متفاوتة لكل تسهيل على حدة

تستحق القروض ومتويل املراحبات على فرتات ترتاوح  الريال السعودي والدرهم اإلمارايت والدوالر األمريكي.
  .٢٠٢٠و  ٢٠١٥ما بني 

  خرىأ مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة- ١٣
     ٢٠١٤٢٠١٣  

    ٢٥,٠٥٥,٦٢٩    ٢٨,٤٧٤,٧٧٩  مصاريف مستحقة
    ٦,٢٥٨,٥٣١    ٦,٦١٢,٦٧٦  دفعات مقدمة من عمالء

    ٤,٦٤٢,٤٧١    ٤,٤٧٢,٩٩٩  تذاكر واجازات مستحقة للموظفني
    ١,٨٢٠,٧٧٧    ٤,١٧١,٥٨١  صايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

    ٧,٢٧٦,٣٥٤    ٦١,٨٣٣  أخرى

,٤٥,٠٥٣,٧٦٢    ٧٩٣,٨٦٨٣٤



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٢٩ -  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص- ١٤

�تتلخص ȆǴȇ�ƢǸǯ�śǨǛȂǸǴǳ�ƨǷƾŬ¦�ƨȇƢĔ�̈ƘǧƢǰǷ�ǎ ǐű�ƨǯǂƷ

         ٢٠١٣           ٢٠١٤    
  ٢٥,٤٩٤,٣٥١    ٣٠,٩٧٩,٤٢٦    يناير ١ الرصيد يف

    ٨,٠١٢,٠٣٦      ٩,٧٢٠,١٨٠    املخصص للسنة
    )٢,٥٢٦,٩٦١  (    )٢٤,٣٠٣,٩٦(  املدفوع خالل السنة

٣٠,٩٧٩,٤٢٦    ٤٣٦,٣٩٥,٦٤    ديسمرب ٣١الرصيد يف 

  عالقة معامالت مع أطراف ذوي- ١٥

تتعامل الشركة خالل دورة أعماهلا العادية بشكل رئيسي مع الشركة السعودية لألحباث والتسويق (الشركة 
�ƨǴȈǷǄǳ¦Â�ƨǠƥƢƬǳ¦�ƢēƢǯǂǋÂ��¿ȋ¦

  :ديسمرب ٣١املنتهية يف  للسنةللمعامالت اجلوهرية اليت متت مع األطراف ذوي عالقة  اً فيما يلي ملخص

       ٣٢٠١         ٤٢٠١    
  ٧١,٨٣٨,٩٥٧٧٨,٠٥٨,٥٠٥  مبيعات

  ٢٥١,٤٩٧    ١٩٦,٢٥٠  إيراد إجيارات
  ٢,٦٠٠,٠٠٠    ١,٣٠٠,٠٠٠  مكافأة أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني
  ١٨٥,٠٠٠    ١٦٠,٠٠٠  بدالت مدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة

  دارة.ذوي عالقة مبوافقة اإلت مع األطراف متت شروط وأسعار املعامال

  مما يلي: ديسمرب ٣١يتكون املطلوب من أطراف ذوي عالقة كما يف 

  الجزء المتداول:
       ٢٠١٣         ٢٠١٤    

  ٣,٦٥٥,٢٢٣    ٢,٧٨٩,٤٧٤  الشركة السعودية لألحباث والتسويق (الشركة األم)
  ٢١,٤٣٤,٨٦٦  ١٩,٢٩٩,٧٠٣  الشركة السعودية لألحباث والنشر

  ١٦,٥٣٥,٧٩٢  ١٢,١٢٢,٨٤٢  السعودية للنشر املتخصصالشركة 
  ١٨,٩١٨,٦١٠    ٣,١٩١,٧٧٦  شركة بطاقة املستقبل للصناعات ذ.م.م

  ٦٦٢,٧٥١    ٩٣١,٨١٧  الشركة السعودية للتوزيع
  ٩٥,٧٣٥    ٥٦٢,٠٠٦  شركة منو العلمية

  ١٦٦,٩٠٧    ٣٦٣,٤١٢  الشركة اإلماراتية للطباعة والتغليف والتوزيع
  ٢٢٠,٦٠٢    ٢١٣,٣٢٥  الشركة اخلليجية لإلعالن والعالقات العامة

  ١٨,٦٨٥    ١٨,٦٨٥  شركة منو لإلعالم املرئي
  ٤٦٩,٦٩٦    ١١,٨٢٥  شركة منو اإلعالمية القابضة

  ٤,٩٧٠    ٤,٩٧٠  الشركة العربية للوسائل
-    ٢٠,١٦٢  أخرى

٦٢,١٨٣,٨٣٧  ٣٩,٥٢٩,٩٩٧
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  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٣٠ -  

  مما يلي: ديسمرب ٣١طرف ذي عالقة كما يف  يتكون املطلوب إىل

        ٣٢٠١           ٤٢٠١    

٨٨٠,٩٠٠       ٨٢١,٣٢٥    الشركة السعودية لألعمال التجارية

  زكاة- ١٦

  ا يلي:مم تتكون العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي
         ٢٠١٣          ٢٠١٤    

  ١,٤٦٨,٤٣٨,٧٤٤  ١,٤٣٥,٣٣٤,٧٨٥  موجودات غري متداولة
    ٧١٩,٦٠١,٤٥٩    ٧٩٨,٣٤٢,٥٦٢  مطلوبات غري متداولة

    ٨٤٧,٥٦٧,٩٢٥    ٨٦٦,٢١٩,٤٣٩  حقوق املسامهني كما يف بداية السنة
    ٥٦,٨١٥,٢٢٥    ٥٠,٥٧١,٩٢٠  الربح قبل الزكاة

  .إىل الوعاء الزكويمت تعديل بعض هذه املبالغ للوصول   

  تتلخص حركة خمصص الزكاة كما يلي:  
           ٢٠١٣            ٢٠١٤    

    ٥,٩٣٢,٩٦١      ٥,٥١١,٧١٣    يناير ١الرصيد يف 
    ٤,٣٢٠,٦٥٦      ٦,١٩٣,٢٢٢    املخصص للسنة

    )٧٤١,٩٠٤,٤(    )١٨٩,٤,٦٤٧(  املسدد خالل السنة

٥,٥١١,٧١٣      ٧٧,٠٥٧,٠١    ديسمرب ٣١الرصيد يف 

  الوضع الزكوي

�Ŀ�ƨȈȀƬǼŭ¦�©¦ȂǼǈǴǳ�ÄȂǯǄǳ¦�ƢȀǠǓÂ�ƨǯǂǌǳ¦�ƪ)أ ( Ĕ¢وللسنة املنتهية يف  ٢٠٠٤- ٢٠٠١ديسمرب  ٣١
وحصلت على شهادات الزكاة النهائية هلذه السنوات. أصدرت مصلحة الزكاة  ٢٠٠٥ديسمرب  ٣١

سعودي  ريـال ٣,٣٤٩,٨٢٢وات اليت أظهرت فروقات زكاة بلغت ـوالدخل ربوطًا زكوية هلذه السن
، على التوايل. قامت الشركة ٢٠٠٥و  ٢٠٠٤ - ٢٠٠١سعودي للسنوات  ريـال ١,٢٩٨,٤٠٩و 

وإصدار ضمان بنكي ملصلحة الزكاة والدخل بفروقات  ٢٠٠٤- ٢٠٠١بسداد فروقات السنوات 
من أجل احلصول على شهادات الزكاة النهائية املذكورة  ٢٠٠٥ديسمرب  ٣١السنة املنتهية يف 

عرتاض على ربوط مصلحة الزكاة والدخل، وقد مت حتويل االعرتاض إىل أعاله، كما قامت الشركة باال
وجهة نظر املصلحة،  االبتدائيةللدراسة واملناقشة. أيَّدت جلنة االعرتاض  االبتدائيةجلنة االعرتاض 

عن  فقامت الشركة باستئناف قرارات اللجنة لدى اللجنة االستئنافية العليا واليت أصدرت قرارها
، الذي تضمن قيام الشركة بسداد ٢٠٠٥ -  ٢٠٠١ديسمرب  ٣١السنوات املنتهية يف 

 هذا املبلغ عند إعداد خصم قد متسعودي بالزيادة عن هذه السنوات. و  ريـال ١,٠٠٢,٠٠٠
قامت املصلحة كذلك  .٢٠١٢ديسمرب  ٣١اإلقرار الزكوي للشركة عن السنة املنتهية يف  وتقدمي

ومشرتيات  ٢٠٠٥ -  ٢٠٠١ايف عن عقود غري مفصح عنها للسنوات بإصدار ربط زكوي إض
ريـال  ١,٢٤١,٨٤١وطالبت الشركة بفروقات زكوية مببلغ  ٢٠٠٥خارجية غري مفصح عنها لسنة 

سعوي، وقد قامت الشركة بتقدمي اعرتاضها الزكوي على ذلك والذي ما زال قيد الدراسة من قبل 
مصلحة الزكاة والدخل.



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٣١ -  

 ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ديسمرب  ٣١تقدمي اإلقرارين الزكويني للسنتني املنتهيتني يف قامت الشركة ب)ب (
وحصلت على شهادات الزكاة املقيَّدة هلذه السنوات. قامت مصلحة الزكاة والدخل بإصدار الربوط 

سعودي، وقد  ريـال ٨,٢٦٩,٣٦٧الزكوية هلاتني السنتني وطالبت الشركة بفروقات زكوية بلغت 
قامت الشركة بتقدمي اعرتاضها الزكوي على ذلك والذي ما زال قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة 

والدخل.

 ٢٠١٣- ٢٠٠٨ديسمرب  ٣١قامت الشركة بتقدمي اإلقرارات الزكوية املوحدة للسنوات املنتهية يف )ج (
ة الزكاة والدخل الربوط واحلصول على شهادات الزكاة املقيَّدة هلذه السنوات، ومل تصدر مصلح

، بينما أصدرت مصلحة الزكاة والدخل ٢٠١٣ – ٢٠٠٩ديسمرب  ٣١للسنوات املنتهية يف  الزكوية
والذي أظهر فروقات زكاة مستحقة السداد  ٢٠٠٨ديسمرب  ٣١الربط الزكوي للسنة املنتهية يف 

ى ذلك والذي ما وقد قامت الشركة بتقدمي اعرتاضها الزكوي علسعودي  ريـال ٤٥٣,١٧٢مببلغ 
زال قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

  احتياطي نظامي- ١٧

، فإن على الشركة والنظام األساسي للشركة حكام نظام الشركات يف اململكة العربية السعوديةمبوجب أ  
إن  ال.ـمن رأس امل ٪٥٠حتياطي نظامي إىل أن يعادل هذا االحتياطي من صايف الربح كا ٪١٠جتنيب 

إن هذا االحتياطي غري قابل  االحتياطي الظاهر يف القوائم املالية املوحدة هو االحتياطي النظامي للشركة.
.للتوزيع على املسامهني حالياً 

  احتياطي اتفاقي- ١٨

ن جتنب نسبة أ ،اإلدارةعلى اقرتاح جملس  بناءً ،على عقد تأسيس الشركة، جيوز للجمعية العامة العاديةبناءً 
غراض معينة. وافقت أو أرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض من األ ٪٢٠تتجاوز ال 

رس ما ٢٤هـ املوافق ١٤٣٠ربيع االول  ٢٧اجلمعية العامة للمسامهني يف اجتماعها السنوي املنعقد بتاريخ 
  .٢٠٠٨رباح الصافية لعام ألمن ا ٪٢٠ي بنسبة على جتنيب احتياطي اتفاق ٢٠٠٩

  ربحية السهم- ١٩

ديسمرب  ٣١تني املنتهيتني يف مليات الرئيسية وصايف الربح للسنالعمن الربح مت احتساب رحبية السهم من   
البالغ تني املنتهيتني يف ذلك التاريخ و للسنط املرجح لعدد األسهم ــبالقسمة على املتوس ٢٠١٣و  ٢٠١٤

  مليون سهم. ٦٠

  لتغطية مخاطر التدفقات النقديةصافي التغيرات في القيمة العادلة - ٢٠

وذلك  ٢٠١٤ديسمرب  ٣١لدى إحدى الشركات التابعة اتفاقيات مقايضة سعر عموالت قائمة كما يف 
ويبلغ قيمتهم االمسية  ¦ƨȈǴȈǤǌƬǳ¦�ƢēƢǗƢǌǻ�Ǻǟ�ƨƠǋƢǼǳ لسعر العموالتلتغطية خماطر التدفقات النقدية 

  .ل سعودي)مليون ريـا ٢٨٧: ٢٠١٣( مليون ريـال سعودي ٣٧٥,١٥
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  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٣٢ -  

ريـال مليون  ٤,٢واملسجلة ضمن املطلوبات املتداولة  ٢٠١٤ ديسمرب ٣١بلغت القيمة العادلة هلا كما يف 
  .مليون ريـال سعودي) ١,٨: ٢٠١٣( سعودي

  مصاريف البيع والتسويق- ٢١
       ٢٠١٣         ٢٠١٤    

    ٢١,٣٧٧,١٨١    ƢēƢǬƸǴǷÂ�°ȂƳ٢٥,٣٨٣,٥١٤رواتب وأ
    ٩,٩٤٥,٦٧٢    ٢١,٩٩٤,٩٠٢  نقل وشحن

    ٧,٣٩٦,٠١٠    ١١,٥٨٨,١١٨  عموالت وحوافز
    ٦,٤٢٧,٣٩٨    ٩,٦٧١,٧٨٧  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

    ٢,١٢٤,٠٧٠    ١,٨٣٤,٠١٧  مصاريف تسويق وإعالن
    ٦٨,٦٠٤    ١,٨٥٩,٨١٨  صيانة

    ١,١٢٦,٩٣٤    ١,١٢٥,٧٣٢  جيارإ
    ١٦٤,١٠٩,٣    ٣,٨٨٠,٠٠٩  خرىأ

٦٢٩,٩٧٨,٥١    ٧٧,٣٣٧,٨٩٧

  داريةالمصاريف العمومية واإل- ٢٢
       ٢٠١٣         ٢٠١٤    

    ٥٧,٢٧٧,٣٠٢  ƢēƢǬƸǴǷÂ�°ȂƳ٦٥,٢٠٠,٣١٣رواتب وأ
    ٨,٦٢١,٨٥٩    ٧,٥٧٠,٢٧٩  استهالكات

    ٣,٣٣٧,٢٩٠    ٥,٧٤٥,٦٢٣  مهنية أتعاب
    ٤,٨٦٥,٦٥٥    ٤,٠٥٩,٤٤٢  هاتف وفاكس
    ١,٣٤٤,١٦٠    ٣,٧٥٠,٤٠٨  مهمات وسفر

    ١,١٦٩,١٧٠    ٢,٢٩٠,٠٤٦  جياراتإ
    ٢,٦٠٠,٠٠٠    ١,٣٠٠,٠٠٠  )١٥ إيضاح رقم( دارة التنفيذينيأعضاء جملس اإلمكافأة 

    ٢,١٥٣,٧٩٦    ٩٢٨,٨٢٩  مصاريف سيارات
    ٤٠٠,٠٠٠    ٤٠٠,٠٠٠  اولاشرتاكات تد

    ٢٢٦,٠٠٣    ٢٠٧,١٦٩  )٨ إيضاح رقم( طفاءإ
    ١٨٥,٠٠٠    ١٦٠,٠٠٠  )١٥ إيضاح رقم( دارةبدالت مدفوعة ألعضاء جملس اإل

    ٢١,٧٣٩    ٦٤,٦٣٦  تأمني
    ٤٩٠,٧٠٩,٤    ٧,٠٦٢,٥٣٦  خرىأ

,٦٩٢,٦٨٣,٨٦  ٧٣٩,٢٨١٨٩  



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٣٣ -  

  صافيبال، خرىالمصاريف األو يرادات اإل- ٢٣
         ٢٠١٣         ٢٠١٤    

    ٢,٩٥١,١٢٥  ٢٥,٢٨٦,٣١٥    )٩ رقم إيضاح( ت ومعداتأرباح بيع ممتلكات وآال
-٢٨,٨٢٢,٠٦١    أرباح اعادة تقييم الذمم الدائنة األخرى (العوض املؤجل)

    ١,١٨٨,٩١٤    ٣,٠٦٢,٤٦٠    تعويضات تامني
    ٨٢٨,٢٦٠    ١,٤٨٢,٩٠٣    اتجيار إيراد إ

-)٥,٣٥٩,٤٩٢(  )١٠ إيضاح رقماخنفاض يف قيمة االستثمارات العقارية (
-    )١,٠٠١,٢٤٤(  )٩ إيضاح رقم( اخنفاض يف قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات

    ٥٣٣,٥٦٢,١    ٧٥١,١,٧٣٥    أخرى

٥٠١,٨٦١,٦  ٥٤,٠٢٨,١٧٨

  وارتباطات محتملةلتزامات ا- ٢٤

  االلتزامات احملتملة التالية: ديسمرب ٣١كما يف   ¦ƨǟȂǸĐوجد على ي  

٢٠١٣      ٢٠١٤  

    ٦٥,٩٥٧,٩٥٣  ٨٠,٠٥٠,٣٧١  اعتمادات مستندية

١١,٥٨٠,٤٥٧  ٢,٩٧٨,٤٠١١  خطابات ضمان  

: ٢٠١٣(سعودي  ريـالمليون  ٢٣,٤رأمسالية بقيمة  ارتباطات، اإلماراتكة التابعة، مصنع لدى الشر 
تقريباً لشراء آالت من خالل اعتمادات مستندية صادرة بنفس القيمة تقريباً.مليون ريـال سعودي)  ٢٣,٤

  يةالتقارير القطاع- ٢٥

ƨǟȂǸĐ¦�ǲǸǠƫ :بشكل أساسي يف القطاعات التشغيلية التالية  

ويشمل قطاع الطباعة ƨǷ±Ȑǳ¦�¿ƢŬ¦�®¦Ȃŭ¦Â�Ƣē¦Â®¢Â�ƨǟƢƦǘǳ¦�¾ƢǸǟ¢.
 قطاع التغليف ويشمل الطباعة على البالستيك وامللصقات التجارية باإلضافة إىل صناعة املنتجات

البالستيكية.
 وتشمل املركز الرئيسي ونشاطات اإلدارة واألنشطة االستثمارية  ستثماريةاقطاعات أخرى وأنشطة

.وغريها



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٣٤ -  

 ٢٠١٤ ديسمرب ٣١ وللسنتني املنتهيتيــــن يف يف اـــارة كمــــــة املختــــــــات املاليــــــلبعض املعلوم ـــاً خصفيما يلي مل
  لقطاعات التشغيل السابق ذكرها: ٢٠١٣و 

  قطاع التغليف  قطاع الطباعة  البيان

قطاعات أخرى 

  المجموع  وأنشطة استثمارية

٤٢٠١  

١,٢٣٢,٣٢٨,٢٤٧-٢٢٠,٤٧٣,٧٩٤١,٠١١,٨٥٤,٤٥٣املبيعات

٤٥,٣٧٨,٦٩٨)٢٢,٧٣٢,٨٢٥(١٢,٣٥٤,٥٢٩٥٥,٧٥٦,٩٩٤(اخلسارة)صايف الربح

)٤٨,١٢٤,٧١٧()١٠٧,٥٤٩()٤٠,٠٩٥,٣١٥()٧,٩٢١,٨٥٣(نفقات مالية

)٧٣,٦٦٩,٦٧٥()٤٣٠,١٧٧()٤٦,٥٠٧,٥٦٤()٢٦,٧٣١,٩٣٤(االستهالكات

املمتلكات واآلالت

٣٩٨,٠١٠,٩٢٥٦٣١,٤٢١,٣٧٤٢,٦٠٠,٩٩٥١,٠٣٢,٠٣٣,٢٩٤بالصايف، واملعدات

٧٠١,٧٤٩,٣٢٣١,٥٥٤,٩٤٢,٥٨٨٢٥,٧٦٣,٨٧٧٢,٢٨٢,٤٥٥,٧٨٨جمموع املوجودات

)١,٣٧٠,٧٢٠,٧٣٢()١٢٨,٣٩٦,٤٠٢()١,١٦٥,٣٦٢,٠٥٣()٧٦,٩٦٢,٢٧٧(جمموع املطلوبات

قطاع التغليفقطاع الطباعةالبيان

أخرى  قطاعات

المجموعوأنشطة استثمارية

٣٢٠١  

١,١٤١,٧٦٥,٥٢٠-٢١٧,٨٩٧,٨٦١٩٢٣,٨٦٧,٦٥٩املبيعات

٥١,٩٠٣,٠٣٩)١٢,٢٤٤,٤٨٩(٤,٢١٨,٣٣٤٥٩,٩٢٩,١٩٤صايف الربح (اخلسارة)

)٤٦,١٩٧,٠٣٨()١٧٥,٥٢٦()٣٨,٩٨٤,٠١٩()٧,٠٣٧,٤٩٣(نفقات مالية

)٦٤,٨١٧,٩٣١()٢٧٣,٥١٠()٣٨,٨٥٩,٥٩٧()٢٥,٦٨٤,٨٢٤(االستهالكات

اآلالتاملمتلكات و 

٤٥٣,٧٤٥,٩٥٣٦٠٣,١٣١,٣٥٢٥,٠٠٤,١٥٠١,٠٦١,٨٨١,٤٥٥، بالصايفواملعدات

٧٢٢,٥٢٢,٣٢١١,١٥٢,١١٧,٥١٦٤١٧,٩٤٥,٥٣٥٢,٢٩٢,٥٨٥,٣٧٢جمموع املوجودات

)١,٤١٥,٢٤٣,٣٦٣()٦٢٤,٢٨٥,٨٢٧()٧٣٧,٤٣٥,٨٣٣()٥٣,٥٢١,٧٠٣(جمموع املطلوبات



  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
  (شركة مساهمة سعودية)

  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في  للسنة المنتهية

  السعودي ما مل يذكر غري ذلك) ريـال(مجيع املبالغ بال

 - ٣٥ -  

�ƢǸȈǧÂ��̈ƾƸƬŭ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©¦°ƢǷȍ¦�ƨǳÂ®Â�ƨȇ®ȂǠǈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǰǴǸŭ¦�Ŀ�ȆǈȈƟ°�ǲǰǌƥ�ƨǟȂǸĐ¦�©ƢǗƢǌǻ�Ǆǯŗƫ
يلي ملخصاً ببعض البيانات املالية لكل منطقة جغرافية على حدة:

  المجمـــوع  دولة اإلمارات العربية المتحدة  المملكة العربية السعودية

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

٤٠٥,٥٤٧,٤٧٣٣٨٥,٨٢٥,٤٨٠٨٢٦,٧٨٠,٧٧٤٧٥٥,٩٤٠,٠٤٠١,٢٣٢,٣٢٨,٢٤٧١,١٤١,٧٦٥,٥٢٠املبيعات

٣٣,٩٦٨,٧٨٧٦٤,٤٢٦,٣٣٥٤٥,٣٧٨,٦٩٨٥١,٩٠٣,٠٣٩)١٢,٥٢٣,٢٩٦(١١,٤٠٩,٩١١(اخلسارة) /الربحصايف

)٤٦,١٩٧,٠٣٨()٤٨,١٢٤,٧١٧()١٩,٦٢٨,٧٠٤()١٧,٨٦٨,٩٥٥()٢٦,٥٦٨,٣٣٤()٣٠,٢٥٥,٧٦٢(نفقات مالية

)٦٤,٨١٧,٩٣١()٧٣,٦٦٩,٦٧٥()٣١,٧٢٩,٦٤٤()٣٧,٨٥٨,٩٩٢()٣٣,٠٨٨,٢٨٧()٣٥,٨١٠,٦٨٣(االستهالكات

املمتلكات واآلالت
٥١٤,١٥٧,٥٣٥٥٦٥,٨٨٦,٨١٤٥١٧,٨٧٥,٧٥٩٤٩٥,٩٩٤,٦٤١١,٠٣٢,٠٣٣,٢٩٤١,٠٦١,٨٨١,٤٥٥واملعدات، بالصايف

٦٢٥,٩٠٦,٠٩٣١,٣٦٠,١٢٨,٢٧٥١,٦٥٦,٥٤٩,٦٩٥٩٣٢,٤٥٧,٠٩٧٢,٢٨٢,٤٥٥,٧٨٨٢,٢٩٢,٥٨٥,٣٧٢جمموع املوجودات

)١,٤١٥,٢٤٣,٣٦٣()١,٣٧٠,٧٢٠,٧٣٢()٥٤٢,٢٩٥,٦٩٩()٥١١,٣٨٧,٧١٥()٨٧٢,٩٤٧,٦٦٤()٨٥٩,٣٣٣,٠١٧(  جمموع املطلوبات

خسائر استثنائية- ٢٦

، تعرضت أحد املستودعات يف شركة تابعة للمجموعة يف دولة اإلمارات ٢٠١٤الربع الرابع من عام  خالل
مليون  ٢٢,٧وأضرار يف املوجودات بلغت قيمتها الدفرتية  خسائرالعربية املتحدة إىل حريق، مما نتج عنه 

، علماً ٢٠١٤ديسمرب  ٣١ يف للسنة املنتهيةريـال سعودي، ومت قيد هذه اخلسارة يف قائمة الدخل املوحدة 
�°¦ǂǓȋ¦�Ǯ ǴƬƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�śǷƘƬǳ¦�©ƢǔȇȂǠƬƥ�ƨƦǳƢǘŭ¦Â�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�¾ƢǸǰƬǇ¦�®ƾǐƥ�ƨǟȂǸĐ¦�ÀƘƥ

  واخلسائر.

األحداث الالحقة- ٢٧

ببيع قطع أراضي مبدينة جدة مقام عليها بعض املستودعات  ٢٠١٥¦�ǂȇƢǼȇ�ǂȀǋ�¾Ȑƻ�ƨǟȂǸĐ قامت
مليون ريـال سعودي  ١٤,٢مليون لایر سعودي ونتج عن ذلك أرباح رأمسالية بقيمة  ١٥,٦القدمية مببلغ 

تقريباً.

  اعتماد القوائم المالية الموحدة- ٢٨

 ٢٢ه (املوافق ١٤٣٦ مجادى األوىل ٣ جملس إدارة الشركة بتاريخمت اعتماد القوائم املالية املرفقة من قبل 
  .)٢٠١٥فرباير 
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