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و     17جدة،    ي ول ة       -2007 ي ي رب ع وعة ال مجم نت ال أعل

ي نشر عدد             (SRMG)لألبحاث والتسويق   ول ت ، والتي ت

ة            ف ي وز     ( من اإلصدارات الصحفية مثل صح ي و)   عرب ن

وغيرها من اإلصدارات ) االقتصادية(و ) الشرق األوسط( 

الرائدة في الشرق األوسط، أنها نجحت في تحقيق صافي             

نصف                    287.4أرباح قدره    ال سعودي في ال ون ري ي ل  م

 . 2007األول من العام الجاري 
 

مجموعة أن                   ه ال ج     " وقد أشار البيان الذي أصدرت ائ ت ن ال

ا          في صافي      %   90المالية األولية قد أظهرت زيادة قدره

حاث                            ألب ة ل ودي مجموعة السع ا ال ه ت ق ق األرباح التي ح

رة           ت والتسويق مقارنة بحجم األرباح المتحققة أثناء نفس الف

غت                  ل تى ب ماضي وال ال        151.6من العام ال ون ري ي ل .  م

ة        90ونتيجة لهذا، ارتفعت ربحية أسهمها بنسبة        ائ م  في ال

 ." ريال للسهم3.6لتصل إلى سعر 
 

في % 90ترفع أرباحها بنسبة " األبحاث والتسويق"
 النصف األول من العام

 عن المعرض

ورق               ات صناعة الطباعة وال دولي لتقني سوف يقام المعرض ال
ن              ن م تي تغطي اثني دة ال ارض الفري د المع و أح ف وه والتغلي
ترة من                   ل في الف ورق والتحوي الي ال الصناعات القوية في مج

ي للمعارض          2007األول إلى الثالث من سبتمبر          ز دب  في مرآ
ة ات            .  الدولي الق للتقني صة إط ون من رض ألن يك دف المع ويه

شرق                   ة ال ي منطق ل ف ورق والتحوي ناعات ال ي ص دة ف الجدي
 .األوسط

 

ن               صنعين والموردي ة للم بة الفرص ذه المناس ح ه وف تتي وس
وآالء                 وزعين وال ار والم ع التج صفقات م ام ب اء والقي لاللتق

ة          ل المنطق ن آام وردين م ولين والم ورش والمح . وأصحاب ال
شترين             ن الم بة اآلالف م ذه المناس ع أن يحضر ه ن المتوق وم
القادمين من دول الخليج والشرق األوسط وأفريقيا ووسط آسيا       

 .ورابطة آومنولث الدول المستقلة وشبه القارة الهندية
 

 
 منطلق مثالي للمشاريع التجارية  -دبي

 

اري      ع التج ح الموق يتي
ه       ع ب االستراتيجي الذي تتمت
شطة       وة األن ذلك ق ي وآ دب
شرق        ة ال التجارية في منطق
ع       األوسط فرصًا سخية لجمي

رض     ي المع شارآين ف . الم
ادة       ز إع ي مرآ د دب ث ُتع حي
ي      سي ف صدير الرئي الت
شرق       ي وال ج العرب الخلي
ر         رق البح ط وش األوس

 . المتوسط ووسط آسيا وأفريقيا وشبه القارة الهندية
 

ويتيح نمو المناطق الحرة المعفاة                 
 منطقة اإلنتاج اإلعالمي     ضريبيًا مثل      

في دبي بيئة             (IMPZ)الدولية      
صحية لنمو األنشطة التجارية مع                 
توافر أفضل مقومات ومرافق البنية            

وبوسع الشرآات العالمية          .  التحتية
التي تمارس أنشطة تصنيعية وتوزيعية في دبي أن تطمئن إلى             
صالحية المدينة لالستثمار بما تتسم به من استقرار سياسي                 

هذا .  وتسامح وترحيب باألجانب وآذلك خلوها من الجرائم                 
استطاعة الشرآات   :  باإلضافة إلى االمتيازات المتاحة التالية          

والتصرف الحر  %)  100بنسبة  (األجنبية امتالك آامل أسهمها     
فيها، توافر الضمانات القابلة للتجديد بعدم فرض أي ضرائب               

أو رسوم جمرآية وآذلك توافر مرونة الخيارات االستثمارية                
 . ومرافق التوزيع والنقل الفعالة الخ

 
 صحيفة الفجر: المصدر 

 

المعرض الدولي لتقنيات صناعة الطباعة والورق 
  PAPER ARABIA —والتغليف

  النشرة األسبوعية لجمعية الناشرين
  في الشرق األوسط



 

دره              ًا ق ي ال         231.5وقد حققت المجموعة وفقًا للبيان ربحًا صاف ون ري ي ل  م

قط   90.5 مقارنة مع 2007سعودي في الربع الثاني من عام         مليون ريال ف

وأرجعت المجموعة  .   حققتها المجموعة خالل نفس الفترة من العام الماضي       

غت                ل النمو الكبير في صافي أرباحها لهذا العام إلى تحقيق أرباح استثنائية ب

ة           ( من أسهم الشرآة السعودية للطباعة والتغليف   %   30 مليون ريال من بيع     161.3 ع اب ت إحدى الشرآات ال

 .، عن طريق طرحها لالآتتاب العام األولى)للمجموعة
 

ة بنحو                134.2وقد وصلت األرباح التشغيلية للمجموعة في النصف األول إلى           ال سعودي مقارن ون ري  ملي

ام الماضي                      154 سها في الع ترة نف ا في الف ذي شهدته                .    مليون ريال حققته ان أن االنخفاض ال وأشار البي

سبيًا التي                    %    12المجموعة في األرباح التشغيلية والذي وصلت نسبته إلى   ل ن دات األق د جاء نتيجة العائ ق

ود                      .   حصلتها الشرآة من عقودها في مجال الطباعة       د من عق ى المزي بيد أن الشرآة تأمل في أن تحصل عل

 .الطباعة خالل األشهر المقبلة من هذا العام
 

شرآة             وفي بيان نشر مؤخرًا، أعلن األمير فيصل بين سلمان، رئيس المجموعة، أن ال

سعودية للطباعة والتغليف في                       شرآة ال تعتزم استثمار عائد الطرح الجديد ألسهم ال

ذآر أن    .   تعزيز القدرات االستثمارية للمجموعة ومكانتها في صناعة النشر        وجدير بال

د حققت                د للطرح             396الشرآة السعودية للطباعة  والتغليف ق ال آعوائ وين ري  مل

 . األول ألسهمها، والذي انتهي يوم األربعاء الماضي
 

وآان األمير فيصل قد أآد على أن السيولة النقدية والوضع المالي للمجموعة يتمتعان بمرآز قوي، وسيتم                         

حتى من  "  وأوضح األمير فيصل أنه     .  دعمهما بالسيولة الناتجة من طرح الشرآة السعودية للطباعة والتغليف        

دون المبلغ العائد من الطرح األخير، فإن المرآز المالي يظل قويا بصورة تمكن المجموعة من مواصلة تنفيذ                 

خططها ومشاريعها اإلستراتيجية بمستويات عالية من الجودة في جميع منتجاتها، حيث إن لدى المجموعة                       

 ."قدرة على توفير تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها التشغيلية
 

 عرب نيوز: المصدر

 )MEPA(جمعية الناشرين في الشرق األوسط 
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