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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة إلى المساهمين

األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق

ح��س�ر�ت �مل�س�اه�مي�ن �لك�ر�م
�سركة �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق

�ل�سلم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،

يطيب يل �أن �أرحب بكم يف �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية ل�سركة �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق، 
�ساكًر� لكم تلبية �لدعوة. كما يطيب يل �أن �أعر�س عليكم ما حققته �ملجموعة من نتائج  خلل عام 2009م.

مت تاأ�سي�س �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق من ِقَبل �لقطاع �خلا�س؛ لت�سبح،  بف�سل �هلل، �سرًحا من 
�سروح �لإعلم �ملقروء على �مل�ستويني �ملحلي و�لعاملي، م�ستفيدة من �لأد�ء �ملتميز يف مختلف جمالت �أن�سطتها.

و��سلت �ملجموعة خلل عام 2009 م�سريتها يف حتقيق �أهد�فها �ل�سرت�تيجية و�لتو�سعية، وذلك من خلل 
�أثر كبري يف تعزيز مكانة �ملجموعة وريادتها يف قطاعات عدة  لها  �لتي كان  �مل�سروعات �ل�ستثمارية  جملة من 

�أبرزها قطاعا �لإعلم و�لن�سر، و�لتو�سع يف قطاعي �ملحتوى و�لتعليم.
و�أود �أن �أطلعكم على �أهم �مل�سروعات �لتي متكنت �ملجموعة من �إجنازها خلل عام وهي:

�أوًل: كلنا يعلم �أهمية دور قطاع �لتعليم يف تطوير �ملجتمعات و�لنهو�س بها، وُيتوقع لهذ� �لقطاع منو ملحوظ 
هذه  �سوء  ويف  �لقطاع.  هذ�  يف  �ل�ستثمار  عو�ئد  على  مبا�سرة  ب�سورة  �سينعك�س  ما  �ملقبلة؛  �ل�سنو�ت  خلل 
�ملعطيات. جنحت �ملجموعة يف ��ستكمال �ل�ستحو�ذ على �لن�سبة �ملتبقية من جمموعة مكتبة �جلامعة، وبذلك 
تكون قد ��ستحوذت على جمموعة مكتبة �جلامعة كاملة، وجميع �سركاتها �لتابعة، وتاأتي هذه �خلطوة يف ظل قيام 

�ملجموعة بتحقيق �أهد�فها وتنويع م�سادر دخلها.
�لإج��ر�ء�ت  من  و�لنتهاء  �لقاب�سة،  �لرقمي  للإعلم  �خلليجية  �ل�سركة  ر�أ�سمال  يف  �ملجموعة  ح�سة  ت�سديد  ��ستكمال  ثانًيا: 
�لت�سالت  �سركة  مع  ��ستثمار م�سرتك  وهي  �ملحتوى،  لتقدمي خدمات  �لتجاري  و�ل�سجل  �لتاأ�سي�س  ب�سدور عقد  �ملتعلقة  �لقانونية 

�ل�سعودية و�سركة �أ�سرتو �ملاليزية.
وياأتي تعدد هذه �ل�ستثمار�ت وتنوعها يف �سياق �لبحث عن م�سادر دخل جديدة ومتنوعة للمجموعة، و�لتي ت�سهم يف تعظيم 

�لأرباح �مل�ستقبلية للمجموعة، باإذن �هلل.
�أما على �سعيد �لنتائج �ملالية، فقد تاأثر عام 2009م بالظروف �لقت�سادية �ل�سائدة يف �ملنطقة و�لعامل؛ ما �نعك�س على نتائج 
�ملجموعة، �إل �أن �ملجموعة متكنت من ��ستيعاب �جلزء �لأكرب من هذه �لأزمة، وعملت على �إعادة هيكلة �أن�سطتها و�سركاتها �لرئي�سة 
لكل ما من �ساأنه تعزيز مكانتها وقوة مطبوعاتها، وقد حققت �ملجموعة �إير�د�ت قاربت �ملليار ريال �سعودي و�سايف ربح بلغ 45 مليون 

ريال، هذ� كله بف�سل �هلل، ثم بف�سل م�ساهميها ودعمهم، و�إخل�س �لعاملني يف �ملجموعة و�سركاتها �لتابعة.
ويف �خلتام �أ�سكركم با�سمي و��سم �أع�ساء جمل�س �لإد�رة على ح�سوركم، ودعمكم �ملتو��سل، وثقتكم �لغالية يف �ملجموعة، �سائًل 

�هلل، عز وجل، �أن يدمي علينا نعمه وتوفيقه، �إنه �سميع جميب.

و�ل�سلم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. 
في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز
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شركات المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 الشركة السعودية لألبحاث والنشر
باكورة  هي  نيوز«  »عرب  �سحيفة  وكانت  و�لإعلم.  �لن�سر  جمال  يف  و�لفّعالة  �لعاملة  �ل�سعودية  �ل�سركات  رّو�د  من  لتكون   ،1972 عام  يف  و�لن�سر  للأبحاث  �ل�سعودية  �ل�سركة  تاأ�س�ست 
�لإ�سد�ر�ت �لتي تن�سرها �ل�سركة، فتبو�أت �ل�سحيفة �ملكانة �لأولى يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، لكونها مكتوبة باللغة �لإجنليزية. و�أخذت مطبوعات �ل�سركة يف �لنمو و�لطر�د حتى بلغت 
�ليوم »بد�ية عام 1430/2009« ت�سع ع�سرة مطبوعة، و�أ�سدرت هذه �ملطبوعات وما ز�لت ت�سدر �أكرث من ع�سرين ملحًقا. تن�سر �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر مطبوعاتها بخم�س 

لغات، وهي متنوعة �ملحتوى �ملعريف وتلبي �حتياجات جميع �سر�ئح �ملجتمع، و�ل�سكان يف �ململكة و�لعامل �لعربي.

الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة

تاأ�س�ست �ل�سركة �خلليجية للإعلن و�لعلقات �لعامة يف عام 1990 مبدينة جدة، ولديها مكاتب يف كل من �لريا�س، و�لدمام، ولندن، وباري�س، ودبي، هذ� بالإ�سافة �إلى مكاتبها �لتمثيلية 
يف �ستى �أنحاء �لعامل.

متثل �ل�سركة �خلليجية �إعلنًيا جميع مطبوعات �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث ومو�قعها �لإلكرتونية، وكذلك جملة BUSINESS WEEK �لعربية، كما ت�سغل �خلليجية جمموعة من �إعلنات 
�لطرق يف مدينة جدة.

تقوم �ل�سركة �خلليجية بن�سر تفا�سيل �لأبحاث �لإعلمية و�لتوزيعية �لتي حت�سل عليها من �سركات م�ستقلة جديرة بالثقة، وذلك لرتويج مطبوعات �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر، 
ودعمها.

�أما من ناحية �جلودة، فاإن �ل�سركة �خلليجية تقدم خدماتها بجودة عالية، وميكن �لعتماد عليها من حيث �لو�سيلة �لإعلمية وو�سولها، ف�سًل عن قيمتها.

 الشركة السعودية للتوزيع
تاأ�س�ست �ل�سركة �ل�سعودية للتوزيع يف عام 1983، مركزها �لرئي�س بالريا�س، وتعد �ل�سريك �ملثايل ملن ي�سعون �إلى �لتميز يف �إد�رة عملية �لتوزيع �ليومي، وفيما يلي نبذة عن بع�س �إجناز�ت 

�ل�سركة ون�ساطاتها:

)ISO 9001- 2000( من قبل )BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL( يف 2002/10/21. �جلودة  �سهادة  �ل�سركة  • منحت 
كافة. �ململكة  مناطق  يف  �لدفع  �مل�سبوقة  و�لبطاقات  و�لكتب،  �لرتويجية،  و�ملو�د  و�لكتالوجات،  �ملتنوعة،  �ملطبوعات  بتوزيع  �ل�سركة  • تقوم 

�حلكومية. و�لإد�ر�ت  و�ل�سركات،  �مل�سرتكني،  ملنازل  و�ملجلت  �ل�سحف  • تو�سيل 
�ل�سعودية  �ل�سركة  �إلى  ملكيتها  تعود  �لتي  و�لن�سر،  للطباعة  �لإمار�ت  و�سركة  و�لتوزيع،  للن�سر  �لكويتية  �ملجموعة  �سركة  خلل  �ملتحدة، من  �لعربية  و�لإمار�ت  �لكويت  بدولة  • �لتوزيع 

للتوزيع.

تقوم �ل�سركة �ل�سعودية للتوزيع بتنفيذ هذه �خلدمات ��ستناًد� �إلى �ملو�رد �لتالية:

وقرية. مدينة   »530« وتفوق  كافة،  �ململكة  �أنحاء  تغطي  منفذ   »20.000« من  �أكرث  لتغطي  فرًعا،   »26« �إلى  ت�سل  �ململكة  مناطق  جميع  تغطي  �لفروع  من  متكاملة  • �سبكة 

الشركة العربية للوسائل

�أعيد تفعيل �ل�سركة �لعربية للو�سائل يف بد�ية عام 2007، بو�سفها ذر�ًعا ت�سويقية �أ�سا�سية لبيع �ل�سرت�كات يف مطبوعات �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر.

تتكون �ل�سركة من طاقم عايل �لكفاءة يقوم بعمليات �لت�سويق و�لبيع �ملبا�سر، مهمتهم خلق قناة بيع فعالة وعملية للخدمات و�ملنتجات �ملختلفة �لتي تقدمها �ملجموعة، و�لعمل مبنهاج يتميز 
بالتحدي و�ملرونة، للو�سول �إلى �لعملء بطرق متعددة �سو�ًء عرب من�سات �إلكرتونية رقمية حديثة للعر�س و�لطلب و�لتح�سيل، �أو عرب �لو�سول �ملبا�سر للعملء يف مو�قعهم.

الشركة السعودية للطباعة والتغليف

تاأ�س�ست �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف با�سم �سركة �ملدينة �ملنورة للطباعة و�لن�سر يف عام 1963، وخلل �لعام 2007 متت �إعادة ت�سميتها با�سم �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف، 
�أ�سهم �لطباعة و�لتغليف. وتتميز �ل�سركة بوجود  �لتي مت طرحها للكتتاب �لعام خلل ذلك �لعام، علًما باأن �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق و�سركاتها �لتابعة متتلك 70% من 
مر�كز طباعة �سحف متطورة يف �لريا�س وجدة »�سمال �أبحر« و�لدمام، تقوم بطباعة �سحف �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر بالإ�سافة �إلى جريدة �مل�ستقبل، �سم�س، �لوطن، �لريا�سي، 
و�لندوة، بالإ�سافة �إلى مطبوعات جتارية �أ�سبوعية. كما تقوم �ل�سركة عرب موقع جدة »�لفي�سلية« بطباعة عدد كبري من �ملجلت �خلا�سة بال�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر، بالإ�سافة 

�إلى نا�سرين كرث، بالإ�سافة �إلى �لقطاع �حلكومي منها وز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�ل�سوؤون �لإ�سلمية، ووز�رة �لد�خلية.

وتعد �ل�سركة و�حدة من �أكرب دور �لطباعة يف �ل�سرق �لو�سط و�سمال �أفريقيا، ملا متتاز بتقدميها لطيف و��سع من �خلدمات �لطباعية �ملتكاملة وطاقتها �لإنتاجية ومن خلل تعدد فروعها 
ا �أن �ل�سركة ت�سم يف هيكلها �لقانوين فروعها �ملتمثلة يف �ملدينة �ملنورة للطباعة و�لن�سر، وجمموعة �سركات متميزة هي �سركة مطابع هل، و�سركة طيبة  وتكامل �سركاتها �لتابعة، خ�سو�سً
للطباعة و�لن�سر، وموؤخًر� �سركة م�سنع �لعون للمل�سقات �لتجارية و�لأغلفة �لبل�ستيكية �لتي مت �ل�ستحو�ذ عليها يف �أو�خر �لعام 2008. وت�ستند �ل�سركة �إلى �خلرب�ت �ملرت�كمة ملن�سوبيها 
وعلى �أف�سل �ملكائن و�أحدثها، و�أعلى درجات �سبط �جلودة لديها، ما عزز مكانتها مع قاعدة عملء قوية. وتاأكيًد� على �لتز�م �ل�سركة بالتم�سي ح�سب �ملعايري �لعاملية فقد حر�ست �ل�سركة 

.)ISO 9001:2000( على �ملحافظة على �سهادة �لآيزو

الشركة السعودية للنشر المتخصص
نه�ست فل�سفة �ل�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س، �لتي تاأ�س�ست يف عام 2006، على ثقافة مهنية جديدة كلًيا، توظف من خللها خرب�ت �لعمل �ل�سحفي �ملتميز، و�لأطر �لإبد�عية عميقة 

�لأثر، يف �إ�سد�ر �مل�سروعات �لإعلمية �ملتخ�س�سة، وفق �ملعايري �ملهنية �لعاملية �لتي توفر �ملرجعية، و�مل�سد�قية، و�لثقة يف �أوعيتها �ملعلوماتية، ومحتو�ها �ملتخ�س�س.

و�سع  مرحلة  من  �بتد�ًء   ،)Smart Media Projects( �لذكية  �لإعلمية  �مل�سروعات  �إ�سد�ر  يف  متكاملة  حلول  توفري  �إلى  �ل�ساملة  روؤيتها  يف  �ملتخ�س�س  للن�سر  �ل�سعودية  �ل�سركة  تتجه 
�أفكار على �سعيد بناء �لروؤية �لتحريرية، و�لإطار  �إطار �ل�سخ�سية �ملتفرد للم�سروع �لإعلمي )DNA Project’s Profile(، مبا ي�سمله ذلك من  �لت�سور�ت و�لروؤى �لأ�سا�سية ل�سناعة 

�ملرجعي للمحتوى �ملتخ�س�س، وو�سع �لت�سور�ت �لفنية و�لإخر�جية للم�سروع، ثم تنفيذها وطباعتها، وفق �أعلى م�ستويات �جلودة.

�أد�رت �ل�سركة مفاو�سات متعددة مع �أكرب �لنا�سرين يف �لعامل لإ�سد�ر �مل�سروعات �لإعلمية �ملرخ�سة يف �سياق م�سروعها لإ�سد�ر �أكرب خم�سني مطبوعة يف �لعامل، باللغة �لعربية، �أو يف 
طبعة �إجنليزية تخ�س �ملنطقة. 

ولقد �سدر عن �ل�سركة يف �سنة 2008 ما يزيد على ع�سر جملت من ديزين باللغتني �لعربية و�لإجنليزية، وجملة Madame Figaro �لعربية �لتي �سدر �أول �أعد�دها يف مار�س 2009، وجملة 
Domus �لعربية، �لتي بد�أت يف �ل�سدور يف مار�س 2009، وجملة Parents �لعربية يف نوفمرب 2009، وجملة Robb Report �لعربية �لتي �ست�سدر يف يناير 2010.

طورت �ل�سركة ��ستثمار�تها يف �ملحتوى �لتعليمي و�لأكادميي على �مل�ستويني �ملدر�سي و�جلامعي، وم�ستوى تعليم �للغة �لإجنليزية، وذلك با�ستحو�ذها على �سركة مكتبة �جلامعة و�ل�سركات 
�لعلمية �لتابعة لها يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ململكة �لعربية �ل�سعودية، و�ململكة �لأردنية �لها�سمية. هذ�، وقد �تخذ جمل�س �إد�رة �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق قر�ره يف 

29/ 12/ 2008م بتحويل �ل�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س �إلى �سركة قاب�سة، وزيادة ر�أ�سمالها �إلى مئة مليون ريال.

شركة مؤتمرات
تتميز �سركة موؤمتر�ت، �إحدى �سركات »�ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق« بتنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملنتديات �ملتخ�س�سة وتقدميها، و�لتي تهدف �إلى خلق �أر�سية لتفاعل ذوي �لخت�سا�سات 

يف بيئة �حرت�فية متكنهم من بحث ق�ساياهم �ملختلفة.

وكون »موؤمتر�ت« �إحدى �سركات »�ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق«، و�لتي تعد و�حدة من �ملجموعات �لر�ئدة و�ملتكاملة يف جمال �لإعلم و�لن�سر يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط، فاإنها 
تعمل على توفري �لفر�س �لت�سويقية �ملتكاملة و�إتاحتها لعملئها.

9 8



تقرير مجلس اإلدارة

التقرير السنوي



تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

حـ�سـرات امل�سـاهـميـن الكـرام
�سركة املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

م لل�سادة �مل�ساهمني تقريره �ل�سنوي عن �لعام �ملايل 2009م،  ي�سرُّ جمل�س �إد�رة �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق، �أن يقدِّ
م�سحوًبا بالقو�ئم �ملالية �ملدققة، ومت�سمًنا �أهم �لتطور�ت و�لنتائج و�أن�سطة �مل�ساريع.

��ستحوذت �لأزمة �ملالية �لعاملية، وما تز�ل، على �هتمام �جلميع يف دول �لعامل، نظًر� لنعكا�ساتها وتد�عياتها، وكما هو معلوم، 
فاإن قطاع �لإعلن كان من  �أكرب �لقطاعات �لتي تاأثرت بالأزمة �ملالية، وقد �أدى تر�جع �لإنفاق �لإعلين، خلل �لأزمة �ملالية 

ا يف قطاع �لن�سر �ملتخ�س�س و�ملطبوعات. �لعاملية، �إلى زيادة �ل�سغوط �لت�سغيلية على و�سائل �لإعلم، وخ�سو�سً
ومبا �أنَّ �ملجموعة تعدُّ من �أكرب �ملجموعات �ملتخ�س�سة يف جمال �لإعلم و�لن�سر على م�ستوى �ل�سرق �لأو�سط، فقد كان من 
�لطبيعي �أن يكون لهذه �لأزمة �لتاأثري يف �أن�سطتها و�إير�د�تها خلل عام 2009م، وبف�سل من �هلل، ثم بح�سن �لتدبري من قبل 
�إد�رة �ملجموعة، متكنا من �تخاذ �لعديد من �لقر�ر�ت لل�سمود يف وجه هذه �لتحديات، وحتقيق بع�س �لإجناز�ت، للحتفاظ 

بريادة �ملجموعة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط.
وعلى �لرغم من �ل�سعوبات �لتي و�جهت �لعام �ملايل 2009م، فقد ��ستطاعت �ملجموعة ��ستكمال م�ساريعها �لتي بد�أتها خلل 

�لعام �ملا�سي، و�لعمل على خلق �أن�سطة قادرة على توفري معدلت منو ت�سمن تدفقات نقدية �إيجابية.
خلل عام 2009م �ن�سب �هتمام �ملجموعة على ثلثة محاور �أ�سا�سية وهي:

م ي�سمن لها �لريادة يف قطاع �لإعلم و�لن�سر على  �حلفاظ على مكانة �ملجموعة، و�إثر�ء مطبوعاتها، للح�سول على مركز متقدِّ
�ل�سعيدين �ملحلي و�لإقليمي.

�إعادة هيكلة �أن�سطة �ملجموعة و�سركاتها مبا يتنا�سب مع �لو�سع �لقت�سادي �حلايل، حيث �سيكون لإعادة �لهيكلة �لتي تبنتها 
�ملجموعة �لأثر �لإيجابي �لأكرب يف ��ستعادة ن�سب �لربحية �إلى ما  كانت عليه يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة.

ونهو�سها، حيث قامت  �ملجتمعات  �لقطاعني من دور رئي�س يف تطور  لهذين  ملا  و�لتعليم،  �ملحتوى  �لتو�سع يف قطاعي  مو��سلة 
�ململكة بتخ�سي�س ميز�نيات �سخمة لدعم م�ساريع �لتعليم و�ملحتوى، ما �سينعك�س ب�سورة مبا�سرة على ��ستثمار�ت �ملجموعة، 

�إ�سافة �إلى حتقيق عو�ئد قد تكون �لأعلى يف هذين �لقطاعني.

الأحداث اجلوهرية واإجنازات عام 2009م
يف  عليكم  نعر�سها  و�لتي  �لتابعة،  و�سركاتها  �ملجموعة  �أعمال  قطاعات  يف  نوعية  �إجناز�ت  حتقيق  2009م  �ملايل  �لعام  �سهد 

تقريرنا هذ� على �لنحو �لآتي:

اأوًل: ال�ستحواذ على احل�سة املتبقية )49 %( من جمموعة مكتبة اجلامعة:
جنحت �ملجموعة يف ��ستكمال �ل�ستحو�ذ على �لن�سبة �ملتبقية من جمموعة مكتبة �جلامعة، وبذلك تكون قد ��ستحوذت على 
كامل جمموعة مكتبة �جلامعة وجميع �سركاتها �لتابعة، وقد بلغت قيمة �ل�سفقة 40 مليون ريال �سعودي، وتاأتي هذه �خلطوة يف 

ظل قيام �ملجموعة بتحقيق �أهد�فها وتنويع م�سادر دخلها.

1963
تأسيس شركة المدينة 

المنورة للطباعة 
والنشر)PPM( في 
جدة، وتعدّ أول 

شركة فرعية تابعة 
 .)SRMG( للمجموعة

ثانًيا: انطالق العمل يف �سركة اخلليج لالإعالم الرقمي القاب�سة:
وهي  �ل�سركة،  ر�أ�سمال  وت�سديد  �لتجاري،  و�ل�سجل  �لتاأ�سي�س،  عقد  ب�سدور  �ملتعلقة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  من  �لنتهاء  مت   2009 عام  خلل 
��ستثمار م�سرتك مع �سركة �لت�سالت �ل�سعودية و�سركة �أ�سرتو �ملاليزية، وقد متَّ تاأ�سي�س هذه �ل�سركة بر�أ�سمال قدره 280 مليون ريال �سعودي، 

حيث متتلك �ملجموعة ح�سة 20 %، و�سركة �لت�سالت �ل�سعودية 51 %، و�أ�سرتو 29 %. 
جمموعة  عرب  �ملحتوى  خدمات  توفري  يف  دبي(  مدينة  يف  وتعمل  �لبحرين  )مقرها  �لقاب�سة  �لرقمي  للإعلم  �خلليج  �سركة  ن�ساط  ويتمثل 
و��سعة من �لأ�ساليب و�لأ�سكال، �سو�ء باخلدمات �لن�سية �أو �ل�سوتية �أو �ملرئية. ويتم تقدمي هذ� �ملحتوى عرب جمموعة و��سعة من �لقنو�ت 
�لإعلمية ت�سمل: خدمة �لإذ�عة و�لتلفزيون، و�لهاتف �لنقال، وت�سفح �لإنرتنت. كما �ستقوم �ل�سركة بتغطية جميع �لن�ساطات �ملتعلقة ب�سل�سلة 
و�لإنرتنت.  و�جلو�ل  �لهاتف  منها من عملء  و�مل�ستفيدين  �إلى طالبي �خلدمة  وتقدميه  و�إنتاجه،  �ملحتوى،  بد�ية من حيازة  �ملحتوى،  قيمة 
وي�ستمل نطاق �لعمليات �لت�سغيلية لل�سركة على جمموعات رئي�سة تت�سمن: �إعد�د �ملحتوى، وحيازته، و�إنتاجه، و�إد�رته، وجتميعه، وتقدمي خدمة 

�لتطبيقات و�لت�سويق للعملء.

ثالًثا: اإعادة الهيكلة لأن�سطة املجموعة و�سركاتها التابعة:
تبنت �ملجموعة و�سركاتها �لتابعة خطة لإعادة هيكلة �أن�سطتها، حيث مترُّ عملية �إعادة �لهيكلة بثلث مر�حل �أ�سا�سية، �أولها �إعادة هيكلة بع�س 
�لأن�سطة �لإعلنية، وتتمثل �ملرحلة �لثانية يف �إعادة هيكلة بع�س �ملكاتب �خلارجية عن طريق �لدمج بني �ملكاتب، و�ملرحلة �لثالثة يف تخفي�س 

�لتكاليف و�لنفقات.

�سركة طيبة للطباعة والن�سر: رابًعا: 
وهي �إحدى �ل�سركات �لتابعة لل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف �لتي مت �لنتهاء من �لأعمال �لإن�سائية لها و�لبدء يف �لت�سغيل �لفعلي خلل 
�لربع �لر�بع من عام 2009م. وقد ظهرت فكرة تاأ�سي�س �ل�سركة يف �إطار �سعي �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف للتو�سع �جلغر�يف لتغطية 
جميع �ملناطق يف �ململكة، وذلك �نطلًقا باجتاه �لتو�سع �لإقليمي م�ستقبًل، وياأتي م�سروع �إن�ساء مطابع �سركة طيبة للطباعة يف منطقة �ملدينة 

�ملنورة، نقطة بد�ية، وذلك ملا متثله منطقة �ملدينة كمنطقة روحية و�قت�سادية على حد �سو�ء.

اإعادة هيكلة قطاع الطباعة: خام�ًسا: 
قامت �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف بتنفيذ برنامج �سامل لإعادة هيكلة �أن�سطتها ومركزها �ملايل خلل عام 2009م على �لنحو �لآتي:

1- �إعادة هيكلة �أنظمة �ل�سركة بهدف �لرتكيز على �لقطاعات �ملختلفة يف �سناعة �لطباعة.

2- ��ستيعاب مبلغ 46.4 مليون ريال �سعودي من �أثر �لنخفا�س يف �أ�سعار �ملخزون و�لذي مت �أخذه يف �حل�سبان خلل �لربع �لر�بع، �إ�سافة �إلى 
تكوين مخ�س�سات لزمة لتقوية �ملركز �ملايل وتعزيزه لهذ� �لقطاع.

3- ��ستيعاب مبلغ 10.2 مليون ريال �سعودي من برنامج �إعادة هيكلة �لتكاليف و�مل�ساريف، حيث قامت �ل�سركة بتبني خطة لإعادة �لهيكلة 
دون �لتاأثري يف �سري �أعمالها وجودة منتجاتها ونوعيتها.
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قائمة الدخل
)باآلف �لريالت �ل�سعودية(

ن�سبة �لتغري�لتغريعام 2008عام 2009البــيــــــــان

-27،8 %)373،692( 1،342،225 968،533الإيرادات

-19،7 %165،081)838،904()673،823(التكاليف املبا�سرة

-41،4 %)208،611(294،710503،321اإجمايل الربح

-100،0 %)4،351(4،351-اإيرادات ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات

-23،0 %11،239)48،776()37،537(م�ساريف ت�سويق وبيع

-8،3 %18،728)224،399()205،671(م�ساريف عمومية واإدارية

-)11،292(11،292-عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف قيمة ال�سول

-)20،886(-)20،886(النخفا�س يف اأ�سعار املخزون

-87.5 %)215،173(30،616245،789الدخل من العمليات الرئي�سة

145.1 %89،23836،40752،831اإيرادات اأخرى ـ بال�سايف

242،2 %11،953)4،935()16،888(اأعباء مالية ـ بال�سايف

-62.9 %)174،295(102،966277،261الدخل من العمليات امل�ستمرة

-266،5 %)44،219(16،590)27،629(اإيرادات وم�ساريف غري متكررة

-74.4 %)218،515(75،336293،851الدخل قبل ح�ساب حقوق الأقلية، والزكاة و�سريبة الدخل

-64.0 %33،540)52،387()18،847(حقوق الأقلية

-76.6 %)184،975(56،489241،464الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�سريبة الدخل

-34،5 %)5،875()17،009()11،134(الزكاة و�سريبة الدخل

-79.8 %)179،099(45،355224،455�سايف دخل ال�سنة

الدخل من العمليات الرئي�سيةالإيرادات

�سعودي، مقارنة  ريال  بلغت 968.5 مليون  �إير�د�ت  �ملجموعة عام 2009م  1- حققت 
يرجع  حيث  �سعودي،  ريال  مليون   1.342.2 بلغت  �لتي  2008م  عام  باإير�د�ت 
هذ� �لفرق �إلى تباطوؤ �لأن�سطة �لقت�سادية )�لن�سر – �لإعلن – �لطباعة( �لتي 
�أعمال �ملجموعة بها �رتباًطا مبا�سًر�. وما ز�لت حتتفظ �لإد�رة بتطلعاتها  ترتبط 
مع �لتو�سعات �ل�ستثمارية، وكذلك تقدمي �أطياف متعددة من �خلدمات �لإعلمية، 

للو�سول باملجموعة لل�سد�رة بني �ل�سركات �لإعلمية �لعملقة.
بلغ 294.7  دي�سمرب 2009م  �ملنتهية يف 31  لل�سنة  ربح  �إجمايل  �ملجموعة   2- حققت 
مليون ريال �سعودي، مقارنة مببلغ 503.3 مليون ريال �سعودي للفرتة ذ�تها من عام 
من  )�لدخل  ت�سغيلية  �أرباًحا  �ملجموعة  حققت  كما   .%41.4 فرق  وبن�سبة  2008م 
�لعمليات �لرئي�سة( بلغت 30.6 مليون ريال �سعودي، مقارنة مببلغ 245.8 مليون 
ريال �سعودي عن �لفرتة ذ�تها من عام 2008م، وبن�سبة فرق 87.5%. ويعود �لفارق 

يف �أرباح عام 2009م مقارنة بعام 2008م ب�سكل رئي�س �إلى:
�أ�سعار �ملخزون  �أثر �لنخفا�س يف  �أ- �حتو�ء مبلغ 46.4 مليون ريال �سعودي من    
يف �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف »�إحدى �ل�سركات �لتابعة«، �إ�سافة �إلى 

تكوين مخ�س�سات لزمة لتقوية �ملركز �ملايل لهذ� �لقطاع وتعزيزه.
مو�سمية  يف  �لأكرب  �لأثر  له  كان  و�لن�سر  �لإعلن  قطاعات  �إير�د�ت  �نخفا�س  ب- 
ما حدَّ من  �لثاين من عام 2009م،  �لن�سف  �ملجموعة خلل  �أن�سطة  �إير�د�ت 

قدرة �ملجموعة على ��ستيعاب متغري�ت �ل�سوق خلل عام 2009م. 
ميز�نيات  تخفي�س  ب�سبب  وذلك  م،  عام2009  خلل  �لطباعة  �إير�د  �نخفا�س  ج- 

�لطباعة لبع�س �لعملء، �إ�سافة �إلى تاأخر طرح بع�س �ملناق�سات لهذ� �لعام.
بالن�سبة  للدخل من �لعمليات �مل�ستمرة، فقد بلغ 102.9 مليون ريال �سعودي لعام   -3
2009م، مقارنة مببلغ 277.3 مليون ريال �سعودي لعام 2008م، بن�سبة تغري 62.9 

% عن عام 2008م.
قيام  ب�سبب  2008م  بعام  مقارنة  2009م  لعام  �لأخرى  �لإير�د�ت  �رتفعت    - 4
�ملحلية  �لبنوك  �أحد  �إلى  ذهبان  �أر�س  ببيع   و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة 
مببلغ 190.0 مليون ريال �سعودي، من خلل �تفاقيات بيع و�إعادة ��ستئجار، و�لتي 
ت�ستمل على خيار �إعادة �ل�سر�ء يف نهاية �ملدى �لزمني لعقد �لإيجار. وخلل �لربع 
�لر�بع متكنت �ل�سركة من ت�سديد كامل دفعات �لإيجار �مل�ستقبلية، حيث �آلت ملكية 
�لأر�س لل�سركة ومت ت�سجيل كامل �لإير�د�ت �ملحققة من عملية �لبيع �لبالغة 81.0 

مليون ريال �سعودي.
زيادة �لأعباء �ملالية )بال�سايف( لعام 2009م مقارنة بعام 2008م، حيث مت خلل   -5
عام 2009م متويل ��ستثمار�ت  جديدة من خلل �حل�سول على قرو�س بنكية بقيمة 
�لت�سالت  �سركة  مع  �سر�كة  يف  �لدخول  ت�سمنت  �سعودي،  ريال  مليون   116.0
�ل�سعودية و�سركة �أ�سرتو �ملاليزية، و�سر�ء باقي �حل�س�س يف �سركة مكتبة �جلامعة 
�أعله  لت�سبح مملوكة 100% من قبل �ملجموعة. وقد نتج عن متويل �ل�ستثمار�ت 

زيادة يف �لأعباء �ملالية لعام 2009 مقارنة بعام 2008.

يو�سح �جلدول �لآتي �سرًحا تف�سيلًيا لبند �مل�ساريف غري �ملتكررة �لظاهرة يف قائمة �لدخل:  - 6

�أ- م�ساريف �إعادة �لهيكلة:
خلل عام 2009م نفذت �ملجموعة و�سركاتها در��سة وخطة لإعادة هيكلة �أن�سطتها، متثلت 
يف �لعمل مع ق�سم �لتحرير لهيكلة بع�س �لوظائف ذ�ت �ل�سلة ودمج بع�سها �لآخر، وكذلك 
�لعمل مع �ل�سوؤون �لإد�رية لإعد�د در��سة حول طبيعة كل ق�سم من �أق�سام �خلدمات �مل�ساندة، 
ومدى فاعليته، وكيفية �ل�ستفادة منه عن طريق �إعادة �لهيكلة �أو �لدمج �أو �لإلغاء. ونتيجة 

لهذه �خلطة تكبدت �ملجموعة مبلغ 22.5 مليون ريال �سعودي م�ساريف لإعادة �لهيكلة.
ب- �أرباح بيع ��ستثمار يف �سركة زميلة:

خلل  و�لتغليف(  للطباعة  �ل�سعودية  )�ل�سركة  للمجموعة  �لتابعة  �ل�سركات  �إحدى  قامت 
عام 2008م ببيع ح�ستها يف )�ل�سركة �ملتحدة للطباعة و�لن�سر(، حيث بلغت قيمة �ل�سفقة 
مليون  بلغت 19.8  �سافية  �أرباًحا  منها  �ل�سركة  وقد حققت  �سعودي،  ريال  مليون   117.3

ريال �سعودي.  
ج-  �خل�سائر من �لعمليات �ملتوقفة: 

بهدف �إعادة هيكلة �أن�سطة �ملجموعة، قررت �لإد�رة خلل عام 2009م، �إيقاف عمل بع�س 
�ملطبوعات و�ملكاتب �خلارجية و�لأق�سام، ما نتجت عنه خ�سائر من �لعمليات �ملتوقفة مببلغ 

5.1 مليون ريال �سعودي.
تت�سمن حقوق �لأقلية لعام 2009م مبلغ 18.8 مليون ريال �سعودي متثل ح�سة حقوق �لأقلية يف   - 7

�ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف �لبالغة )%30(.
حققت �ملجموعة �سايف ربح بلغ 45.4 مليون ريال �سعودي خلل عام 2009م، مقارنة مببلغ   - 8

224.5 مليون ريال �سعودي لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م.
عام  خلل  با�ستيعابها  �ملجموعة  قامت  �لتي  �ل�ستثنائية  �مل�ساريف  �أن  �إلى  �لإ�سارة  جتدر 
 27.6 – �ملخزون  �أ�سعار  �نخفا�س  مليون:  �سعودي )46.4  ريال  مليون  و�لبالغة 74  2009م 
�لربح  �سايف  �نخفا�س  يف  �لرئي�سة  �لأ�سباب  �أحد  كانت  متكررة(  غري  م�ساريف  مليون: 
بن�سبة )79.8%(، وفيما لو مت �حت�ساب �سايف �لربح دون �لأخذ يف �حل�سبان هذه �مل�ساريف 
�ل�ستثنائية، لكان �سايف �لربح �ملقارن بعام 2008م هو 119.4 مليون ريال �سعودي، و�ستنخف�س 

ن�سبة �لفرق يف �سايف �لربح من )79.8 %( �إلى )46.8 %(.

باآلف الريالت ال�سعودية

عام 2008عام 2009البــيــــــــان

-)22،511(م�ساريف اإعادة الهيكلة )اأ (

19،786-اأرباح بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة )ب(

)3،196()5،118(اخل�سائر من العمليات املتوقفة )ج(

16،590)27،629(الإجمــــايل
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ويو�سح �جلدول �لآتي قائمة �لدخل لل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية:

�أن  �ملا�سية، جند  �ل�سنو�ت �خلم�س  مد�ر  على  �لإير�د�ت،  مقارنة  من خلل 
حقوق  مر�عاة  يف  تتلخ�س  و��سحة  روؤية  لتحقيق  ثابتة  وبخطى  ت�سري  �ملجموعة 
بلغت  �إير�د�ت  فتحقيق  وريادتها،  �ملجموعة  جناح  على  و�حلفاظ  �مل�ساهمني، 
968.5 مليون ريال �سعودي، يعك�س مدى �سمود �ملجموعة يف وجه �لأزمة �ملالية، 
ذلك مع �لأخذ يف �حل�سبان �أن �ملجموعة مقبلة على تطور�ت �قت�سادية من �ساأنها 
تعزيز مختلف قطاعات )�لن�سر – �لإعلن – �لطباعة( لتحقيق معدلت ربحية 
�ل�ستثمارية  �لتو�سعات  بعد  وملمو�ًسا  و��سًحا  بات  ما  وهو  عليه،  كانت  �أعلى مما 
ويعزز من  للمجموعة،  �لقت�سادية  للنظرة  �أعمق  بعًد�  يعطي  ما  �لهيكلة،  و�إعادة 

ح�سورها كد�ر ن�سر رئي�سة يف �ل�سرق �لأو�سط.

قائمة الدخل
)باآلف الريالت ال�سعودية(

عام 2005عام 2006عام 2007عام 2008عام 2009البــيــــــــان

968،5331،342،2251،113،2981،077،209977،161الإيرادات

)578،102()601،555()653،050()838،904()673،823(التكاليف املبا�سرة

294،710503،321460،248475،654399،059اإجمايل الربح

)679(4،3514،9772،793-اإيرادات ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات

)20،826()36،566()38،623()48،776()37،537(م�ساريف ت�سويق وبيع

)132،409()146،745()155،425()183،506()171،550(م�ساريف عمومية واإدارية

)14،916()17،794()15،775()15،395()11،344(اأتعاب مهنية وا�ست�سارية

)23،065()22،980()24،645()25،498()22،777(ال�ســـتـهـالكات والإطفاءات

---11،292-عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف قيمة الأ�سول

----)20،886(النخفا�س يف قيمة املخزون

30،616245،789230،757254،362207،164الدخل من العمليات الرئي�سة

89،23836،40752،98947،7377،640اإيرادات اأخرى ـ بال�سايف

)11،587()11،479()885()4،935()16،888(اأعباء مالية ـ بال�سايف

102،966277،261282،861290،620203،217الدخل من العمليات امل�ستمرة

)10،501()15،857(16،590134،778)27،629(اإيرادات وم�ساريف غري متكررة

75،336293،851417،639274،763192،716الدخل قبل ح�ساب حقوق الأقلية، والزكاة و�سريبة الدخل

)633(169)25،146()52،387()18،847(حقوق الأقلية

56،489241،464392،493274،932192،083الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�سريبة الدخل

)10،648()13،349()25،956()17،009()11،134(الزكاة و�سريبة الدخل

45،355224،455366،537261،583181،435�سايف دخل ال�سنة

تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

2005                 2006                 2007                 2008                 2009
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ويو�سح �جلدول �لآتي قائمة �ملركز �ملايل للمجموعة لل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية

1- بلغت قيمة ر�أ�س �ملال �لعامل لعام 2009م مبلغ 214.7 مليون ريال �سعودي، مقارنة بعام 
2008م و�لذي بلغ 508.8 مليون ريال �سعودي.

�ملتد�ولة على  �ملتد�ولة عن �خل�سوم  �لأ�سول  �لزيادة يف  �لعامل ميثل  �ملال  ر�أ�س  كان  وملا 
�لرغم من �نخفا�سه يف عام 2009م، �إل �أنه ما ز�ل  موؤ�سًر� قوًيا على كفاءة �ملجموعة يف 
�ملجموعة ل  �أن  �لعامل  �ملال  ر�أ�س  �إيجابية  �أن نلحظ من  ولنا  �ل�سيولة،  توفري فائ�س من 

ت�ستخدم ديوًنا ق�سرية �لأجل يف متويل م�ساريع  و��ستثمار�ت ق�سرية �لأجل.

2- بلغت ن�سبة �لتد�ول )�ملوجود�ت �ملتد�ولة / �ملطلوبات �ملتد�ولة( عن عام 2009م 1.5 بف��ارق 
0.6 ع��ن ع��ام 2008م و�لتي ب�لغت 2.1. ول ت�ز�ل ن�سبة �لتد�ول تعربِّ عن قوة �ملركز �ملايل 
للمجموعة وقدرتها على تلبية �لحتياجات ق�سرية �لأجل، ومن ثم تخفي�س �لديون وزيادة 

قدرة �ملجموعة على تخطي �لأزمات �ملالية و�لتكيف معها.

عام 2005عام 2006عام 2007عام 2008عام 2009�لب��ي��������ان

683،699982،1751،068،945682،125569،547�ملوجود�ت �ملتد�ولة

1،469،5291،277،1811،118،3841،103،050828،021�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

2،153،2282،259،3562،187،3291،785،1751،397،568جمموع �ملوجود�ت

469،005473،345446،465361،748315،420�ملطلوبات �ملتد�ولة

191،037150،767129،349228،535152،782�ملطلوبات غري �ملتد�ولة

660،042624،112575،814590،283468،202جمموع �ملطلوبات

1،263،5931،376،2521،401،1061،194،839925،529حقوق �مل�ساهمني

229،593258،992210،409533،837حقوق �لأقلية

2،153،2282،259،3562،187،3291،785،1751،397،568جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

قائمة املركز املايل )باآلف الريالت ال�سعودية(

17 16

راأ�س املال العامل املوجودات املتداولة اإلى املطلوبات املتداولة

2008                  2009 �ملوجود�ت
�ملتد�ولة

�ملطلوبات 
�ملتد�ولة

214.7 683.7508.8 469.0

1972
تأسيس الشركة السعودية 

لألبحاث والنشر)SRPC(، واآلن 
هي واحدة من أهم دور النشر 

في الشرق األوسط.



املعلومات القطاعية )باآلف �لريالت(
كما يف 31 دي�سمرب 2009

�لتوحيد�ملحذوفات�لإجمايل�أخرى�لتوزيع�لطباعة�لإعلن�لن�سر �ملتخ�س�س�لن�سر�ل�ب�ي���������������ان

968،533)494،650(737،992106،350132،247361،490124،7983061،463،183�لإي������������ر�د�ت

294،710)5،968 (103،47731،46962،64370،76332،020306300،678�لرب�ح �لإج�م��ايل

�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات 
907،176-171،0249،93927،283647،70434،51416،712907،176و�لآلت و�مل�ع�د�ت

2،153،228)1،307،000 (404،477234،332210،0611،024،228124،5121،462،6183،460،228�إجمايل �ملوجود�ت

660،042)280،787(105،244129،604133،936257،862108،303205،880940،829�إجمايل �ملطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2008

�لتوحيد�ملحذوفات�لإجمايل�أخرى�لتوزيع�لطباعة�لإعلن�لن�سر �ملتخ�س�س�لن�سر�ل�ب�ي���������������ان

1،342،225)594،266(941،921115،887213،799468،251195،6819521،936،491�لإي������������ر�د�ت

503،321)13،494(157،73543،153129،699140،80444،473952516،816�لرب�ح �لإج�م��ايل

�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات 
832،521-178،9863،28633،244557،26943،42216،314832،521و�لآلت و�مل�ع�د�ت

2،259،356)1،285،133(402،050188،134279،7051،069،803155،5531،449،2443،544،489�إجمايل �ملوجود�ت

624،112)334،169(136،868135،446185،595276،828128،95894،586958،281�إجمايل �ملطلوبات

املعلومات القطاعية

تتكون �ملجموعة من قطاعات �لأعمال �لرئي�سة �لتالية:

 )�أ (  �لن�سر: وي�ستمل على ن�ساطات ن�سر �ملطبوعات �لد�خلية و�خلارجية و�لأبحاث و�لت�سويق للمجموعة و�لأطر�ف �لأخرى.

)ب (  �لن�سر �ملتخ�س�س: وي�ستمل على ن�ساطات ن�سر �ملطبوعات �ملتخ�س�سة  للأطر�ف �لأخرى، و�إ�سد�ر مطبوعات عاملية برتخي�س، ون�سر �لكتب �ملدر�سية و�جلامعية، و�لرتجمة 
وبيع �ملحتوى �ملرئي و�لإلكرتوين.

)ج (  �لإعلن: وي�ستمل على �لقيام باأعمال �لإعلن محلًيا ودولًيا، و�إنتاج �لو�سائل �لإعلنية �ملقروءة و�مل�سموعة و�ملرئية و�للوحات �لإعلنية وتوزيعها ومتثيلها وت�سويقها محلًيا 
ودولًيا. 

)د (  �لطباعة: وت�ستمل على �أعمال �لطباعة للمجموعة و�لأطر�ف �لأخرى.

)ه� (  �لتوزيع: وي�ستمل على ن�ساطات توزيع �ل�سحف و�ملجلت و�لكتب و�ملطبوعات محلًيا ودولًيا ملطبوعات �ملجموعة و�لأطر�ف �لأخرى.

)و (  �أخ�رى: وتت�سمن �أعمال �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س و�أن�سطتها، �إ�سافة �إلى �أعمال �ملرك�ز �لرئي�س، ون�س�اط�ات �لإد�رة �لع�ام�ة، و�لأن�س�ط�ة �ل�ستثمارية وغريها.

متار�س �ملجموعة ن�ساطاتها يف �ل�سرق �لأو�سط و�أوروبا و�آ�سيا، �إل �أن معظم موجود�تها �لت�سغيلية ترتكز ب�سكل رئي�س يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

ويو�سح �جلدول �لآتي �ملعلومات �لقطاعية للمجموعة ح�سب كل قطاع:

تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

ترتكز �ملوجود�ت �لت�سغيلية للمجموعة ب�سكل رئي�س يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. �إن �لأ�سو�ق �لرئي�سة لن�ساطات 
�ملجموعة هي: �ل�سرق �لأو�سط، و�أوروبا، و�سمال �إفريقيا، ومن غري �ملمكن، من �لناحية �لعملية، �حل�سول على 

�ملعلومات �خلا�سة بكل منطقة جغر�فية تتم فيها ن�ساطات �ملجموعة.

الزكاة واملدفوعات النظامية

�لزكاة  م�سلحة  من  و�ل�ستف�سار�ت  �ملعلقات  جميع  ت�سوية  من  �لنتهاء  بعد  �لزكاة  بت�سديد  �ملجموعة  تقوم 
و�لدخل، كما تخ�سع �ل�سركة و�سركاتها �لتابعة لأنظمة �لزكاة و�لدخل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

�أما بالن�سبة لل�سركات �لتابعة يف �خلارج، فيتم جتنيب مخ�س�س لقاء �للتز�مات �ل�سريبية، �إن وجدت. ول 
توجد على �ملجموعة �أي مدفوعات نظامية �أخرى م�ستحقة.

اأن�شطة املجموعة

متتاز �ملجموعة مبمار�سة �أن�سطتها يف عدة مناطق جغر�فية، ما يعني زيادة قدرتها على �لتو�سع و�لدخول يف 
�أ�سو�ق متنوعة، حيث توجد لديها  مر�كز للن�سر و�لطباعة و�لتوزيع يف �سبع دول رئي�سة، وتعمل من خلل عدد من 
�ل�سركات �لتابعة. ويف �لوقت ذ�ته تنت�سر �لأن�سطة �لرئي�سة للمجموعة يف �أنحاء �ململكة، و�لتي تعد بيئة ر��سخة 

ود�عمة للنمو �لقت�سادي.
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1975
إطالق »عرب نيوز«، أول جريدة 
سعودية تصدر باللغة اإلنجليزية.

1978
تأسيس جريدة »الشرق األوسط« في 

لندن، بريطانيا، وهي أول جريدة 
عربية ذات طابع دولي تنشرها 
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تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

1-  الـنـ�ســـر:

وذلك  �ملجموعة،  عليها  تعتمد  �لتي  �لأ�سا�سية  �لركائز  �إحدى  �لن�سر  قطاع  يعد 
من خلل �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر، �لتي ت�سم 20 مطبوعة، وُت�سدر 
يومية،  مطبوعات  بني  تتوزع  ملحًقا،   20 على  �لإجمايل  عددها  يربو  ملحق 
و�أ�سبوعية، و�سهرية، وت�سدر بخم�س لغات هي: �لعربية، و�لإجنليزية، و�لأوردية، 
و�ملاليامل، و�لتجالو. كما �أن �ل�سركة تتميز بقوة قاعدة �مل�سرتكني و�لقر�ء لديها، 

محققة بذلك �لتفوق و�لتميز على جميع �مل�ستويات �ملحلية و�لإقليمية.
من  فريًقا  ت�سم  حيث  لديها،  �لب�سرية  �لكو�در  من  متيزها  �ل�سركة  ت�ستمد 
�ملحررين ذوي �خلربة �لو��سعة، و�ملكانة �ملتميزة �لتي حققت لهم �سهرة و��سعة 

بني �لقر�ء.

2- الن�سر املتخ�س�س:

تو��سل �ملجموعة �لتو�سع يف جمال �لن�سر �ملتخ�س�س من خلل �إ�سد�ر مطبوعات 
جديدة، و��ستقطاب �ملطبوعات �ملتميزة محلًيا وعاملًيا، و�لتو�سع يف �سناعة �لن�سر 
�ملتخ�س�س عن طريق �ل�ستثمار يف ن�سر �لكتب �جلامعية و�ملدر�سية و�لرتجمة. 
كما تعمل �ملجموعة على �ل�ستفادة من �ملحتوى �ملقروء و�ملرئي لديها، من خلل 

�ل�ستثمار يف جمال �إنتاج ذلك �ملحتوى وبيعه وت�سويقه.

3- الإعــــالن:

�ملجموعة  �سركات  �إحدى  �لعامة،  و�لعلقات  للإعلن  �خلليجية  �ل�سركة  تعد 
�ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق �لقاب�سة، من �أكرب �ل�سركات �لإعلنية يف منطقة 
�ل�سركة  ملطبوعات  �حل�سري  �لإعلين  �لمتياز  �ساحبة  وهي  �لعربي،  �خلليج 
�ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر، حيث تقوم مبتابعة م�ستمرة وفاعلة ملتطلبات �لأ�سو�ق 

من خلل �لدعم �مل�ستمر للأبحاث �لإعلمية.
وتو��سل �ل�سركة �خلليجية �لتو�سع يف ن�ساط �لإعلن بتاأ�سي�س علقات 

وثيقة بالأ�سو�ق �لعربية، وتطوير �لر�سالة �لإعلمية للمعلنني يف 
و�لإعلنية، وخدمات  �لإعلمية  مبيعاتها  وتو�سعة  �ملنطقة، 

ا  �أي�سً ت�سعى  كما  �لعامة.  و�لعلقات  �لإبد�عي  �لت�سميم 
و�لعربية،  �خلليجية  �لأ�سو�ق  من  ح�ستها  زيادة  �إلى 

�آخذًة يف �حل�سبان �سناعة �لإعلن يف �ملنطقة وتنوع 
ا  م�سادر �لدخل �لإعلين لديها. كما تخطط �أي�سً

�لأو�سط  �ل�سرق  �أ�سو�ق خارج منطقة  للتو�سع يف 
 � منوًّ �سهد  �لذي  �لإنرتنت  �إعلنات  طريق  عن 

مطرًد� خلل عام 2009م.
وتفتخر �خلليجية بالعمل مع �أكرث من )3000( 
�إعلنية/عملء(  )وكالت  �إعلين  �سريك 

�مل�ساحات  �إلى  �إ�سافة  لهم،  م  وتقدِّ �لعامل،  حول 
�إ�سافة  وت�سويقية،  ��ست�سارية  خدمات  �لإعلنية، 

�إلى ��سرت�تيجية تطوير خيار�ت �ملعلنني �لرقمية من 
�إعلنات �إنرتنت وهاتف جو�ل، و�سوف ت�سهد �ل�سنو�ت 

�لقليلة �ملقبلة تطوًر� كبرًي� يف هذ� �ملجال.

4- الطبـاعـــة:

و�لتغليف بوجود مر�كز طباعة �سحف  للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  تتميز �ملجموعة من خلل 
للأبحاث  �ل�سعودية  �ل�سركة  �سحف  طباعة  على  تعمل  و�لدمام،  وجدة،  �لريا�س،  يف  متطورة 
�إلى  �إ�سافة  هذ�  و�لندوة.  �لريا�سي،  �لوطن،  �سم�س،  �مل�ستقبل،  جريدة  �إلى  �إ�سافة  و�لن�سر، 
مطبوعات جتارية �أ�سبوعية. كما تقوم �ل�سركة، عرب موقع جدة، بطباعة عدد كبري من �ملجلت 
ا،  �أي�سً �ل�سركة،  وتقوم  كرث.  �آخرين  ونا�سرين  و�لن�سر  للأبحاث  �ل�سعودية  بال�سركة  �خلا�سة 
بخدمة �لقطاع �حلكومي، منها وز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�ل�سوؤون �لإ�سلمية، ووز�رة �لد�خلية. 

به  متتاز  ملا  �إفريقيا،  و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  �لطباعة  دور  �أكرب  من  و�حدة  �ل�سركة  وتعدُّ 
ومن  �ل�سخمة،  �لإنتاجية  وطاقتها  �ملتكاملة،  �لطباعة  خدمات  من  و��سًعا  طيًفا  تقدميها  من 
�أن �ل�سركة ت�سم يف هيكلها �لقانوين  ا  خلل تعدد فروعها وتكامل �سركاتها �لتابعة، خ�سو�سً
�سركة  هي:  متميزة  �سركات  وجمموعة  و�لن�سر،  للطباعة  �ملنورة  �ملدينة  يف  �ملتمثلة  فروعها 
مطابع هل، و�سركة طيبة للطباعة و�لن�سر، وموؤخًر� �سركة م�سنع �لعون للمل�سقات �لتجارية 
و�لأغلفة �لبل�ستيكية �لتي مت �ل�ستحو�ذ عليها يف �أو�خر عام 2008م. وت�ستند �ل�سركة يف تقدمي 
خدماتها �إلى �خلرب�ت �ملرت�كمة ملن�سوبيها و�إلى �أف�سل �ملكائن و�أحدثها و�أعلى درجات �سبط 
�جلودة لديها، ما عزز مكانتها مع قاعدة عملء قوية. وتاأكيًد� للتز�م �ل�سركة باملعايري �لعاملية، 

.)ISO 9001:2000 ( فقد حر�ست على �ملحافظة على �سهادة �لآيزو

5- الـتـوزيـــع:

يعدُّ ن�ساط �لتوزيع، ممثًل يف �ل�سركة �ل�سعودية للتوزيع، �إحدى �سركات �ملجموعة، من �لأن�سطة 
�ملهمة ملطبوعات �ملجموعة، حيث يعدُّ نقطة �لو�سل بني مطبوعات �ملجموعة و�لعملء. و�نطلًقا 
من كونها �لوكيل �حل�سري لتوزيع مطبوعات �ملجموعة، وبع�س �ل�سحف �ليومية، و�ملطبوعات 
�لتوزيع  �سركة  تعدُّ  و�لأجنبية،  �لعربية  �لف�سلية  �ملطبوعات  �إلى  و�ل�سهرية، �إ�سافة  �لأ�سبوعية 

�أكرب �سركة توزيع يف �ململكة من حيث �لتغطية �جلغر�فية، حيث تقوم بتوزيع �آلف �ملطبوعات 
�لدفع، من  م�سبقة  �لت�سال  وبطاقات  و�لكتب،  �لرتويجية،  و�ملو�د  و�لكتالوجات،  �ملتنوعة، 
لتو�سيل  كافة،  �ململكة  مناطق  جتوب  �سيارة   1200 من  �أكرث  قو�مه  متكامل  �أ�سطول  خلل 
مليني �لن�سخ للقر�ء و�مل�سرتكني ومنافذ �لبيع يومًيا عن طريق �سبكة متكاملة من �لفروع 
�ملوؤهلة  �لب�سرية  �لكو�در  مبئات  مدعمة  �ململكة،  �أن��حاء  جميع  تغطي  فرًعا    26 �إلى  ت�سل 
و�ملدربة على �أحدث �لأ�ساليب �لفنية و�لتقنية يف جمال �لتوزيع، و�لت�سويق، لتحقيق �لنت�سار 

�لأو�سع و�لو�سول �لأ�سرع جلميع عملئها.
�سركات  خلل  من  �لإقليمية  �لأ�سو�ق  من  عدد  يف  �لتوزيع  ن�ساط  مبمار�سة  �ل�سركة  وتقوم 
تابعة لها، كما تو��سل بذل �جلهود للتو�سع محلًيا و�إقليمًيا يف ن�ساط �لتوزيع وتطويره خلدمة 

مطبوعات �ملجموعة وغريها.

6- املوؤمترات واملعار�س:

�لتابعة  �سركاتها  �إحدى  �ملتخ�س�سة عن طريق  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  بتنظيم  �ل�سركة  تقوم 
لعملء  و�إتاحتها  �ملتكاملة  �لت�سويقية  �لفر�س  توفري  يف  ي�سهم  ما  موؤمتر�ت(،  )�سركة 

�ل�سركة.

�شركات املجموعة

�ملجال  يف  تعمل  و�لتي  �أدناه،  �ملذكورة  �لتابعة  �ل�سركات  يف  �لآتية  �لن�سب  �ملجموعة  متتلك 
نف�سه:

ن�سبة �مللكية �ملبا�سرة بلد �لتاأ�سي�س�ل�سركات �لتابعة
وغري �ملبا�سرة

�ل�سركة �لفكرية للدعاية و�لإعلن �لقاب�سة – 
100%�ل��س�ع�ودي�ةذ�ت م�سوؤولية محدودة

�سركة �مل�سنفات �لعلمية �لقاب�سة – ذ�ت 
100%�ل��س�ع�ودي�ةم�سوؤولية محدودة

�لن�ساط �لرئي�س �ل�سركات �لتابعة
بلد �لتاأ�سي�سن�سبة �مللكيةلل�سركة

�ل�سعودية100%�لن��س��ر�ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر

�ململكة �ملتحدة100%�لن�سر و�لطباعة�سركة �ل�سرق �لأو�سط �ملحدودة

�إت�س �إت�س �ل�سركة �ل�سعودية 
�ململكة �ملتحدة100%�لن�سر و�لتوزيعللأبحاث و�لت�سويق

�ملغرب100%�لطباعة و�لن�سر�ل�سركة �ملغربية للطباعة و�لن�سر

�لن�ساط �لرئي�س �ل�سركات �لتابعة
بلد �لتاأ�سي�سن�سبة �مللكيةلل�سركة

�سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة
   )�ل�سركة �ل�سعودية للن�سر

�ملتخ�س�س �سابًقا(
�ل�سعودية100%�لن�سر �ملتخ�س�س

 �سركة منو للإعلم �ملرئي
�ل�سعودية100%�لن�سر �ملتخ�س�س)�سركة مالتي ميديا �سابًقا(

�ل�سعودية100%�لن�سر �ملتخ�س�س�سركة محتوى دوت كوم
�ل�سعودية100%�لن�سر و�لتوزيع�سركة �ملكتبة �لعلمية

�لإمار�ت100%�لن�سر و�لتوزيع�سركة مكتبة �جلامعة
�لإمار�ت100%�لن�سر و�لتوزيع�سركة �سمارت �سوبر �ستورز
 �سركة مخزن �لكتب للن�سر

�لأردن100%�لن�سر و�لتوزيعو�لتوزيع )�إثر�ء(

�لن�ساط �لرئي�س �ل�سركات �لتابعة
بلد �لتاأ�سي�سن�سبة �مللكيةلل�سركة

 �ل�سركة �خلليجية للإعلن
و�لعلقات �لعامة

 �لإعلم �ملرئي
 و�ملقروء وخدمات

�لإعلن
�ل�سعودية%100

 �ل�سركة �لعربية للو�سائل
�ملحدودة

 �لإعلم �ملرئي
 و�ملقروء وخدمات

�لإعلن
�ل�سعودية%100

قطاع الن�شر

قطاع الن�شر املتخ�ش�ص

قطاع الإعالن والبيع
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بلد �لتاأ�سي�سن�سبة �مللكية�لن�ساط �لرئي�س لل�سركة �ل�سركات �لتابعة

�ل�سعودية70 %�لطباعة�ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف

�ل�سعودية70 %�لطباعة�سركة مطابع هل

�ل�سعودية70 %�لطباعة�سركة م�سنع �لعون للمل�سقات �لتجارية و�لأغلفة �لبل�ستيكية �ملحدودة

�ل�سعودية70 %0�لطباعة�سركة طيبة للطباعة و�لن�سر

�ململكة �ملتحدة100 %�لطباعة�سركة �ستاليت جر� فيك�س

بلد �لتاأ�سي�سن�سبة �مللكية�لن�ساط �لرئي�س لل�سركة �ل�سركات �لتابعة

�ل�سعودية100 %�لتوزيع�ل�سركة �ل�سعودية للتوزيع

�لكويت100 %�لتوزيع�سركة �ملجموعة �لكويتية للن�سر و�لتوزيع �ملحدودة

�لإمار�ت90 %�لتوزيع�سركة �لإمار�ت للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع �ملحدودة

بلد �لتاأ�سي�سن�سبة �مللكية�لن�ساط �لرئي�س لل�سركة �ل�سركات �لتابعة

�ل�سعودية100 %تنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملنتديات �ملتخ�س�سة�سركة موؤمتر�ت للمعار�س و�ملوؤمتر�ت

�ململكة �ملتحدة100 %خدمات �لتاأجري�سركة ميديا �إنف�سمنت ليمتد

�ململكة �ملتحدة100 %تقدمي خدمات �لإنرتنت�سركة �آر�ب نت تكنولوجي ليمتد

�ل�سعودية100 %�ملتاجرة يف لو�زم �لطباعة�ل�سركة �ل�سعودية للأعمال �لتجارية

 �ملتاجرة  يف معد�ت �لت�سال وتطوير�سركة �لأفق لنظم �ملعلومات و�لت�سالت )حتت �لت�سفية(
�ل�سعودية100 %�لرب�مج

املوارد الب�شرية

تدرك �ملجموعة �أن جناحها حا�سًر� وم�ستقبًل يعتمد، بالدرجة �لأولى، على مهار�ت ثروتها �لب�سرية �لتي ل تدخر �ملجموعة جهًد� يف تنمية 
قدر�تها �لإنتاجية و�لإبد�عية يف �سبيل ��ستثمارها �ل�ستثمار �لأمثل.

�ملتز�يدة  �لتحديات  ملو�جهة  �للزمة  و�لطاقات  �ملو�رد  يوفر  نحو  على  �أ�سولها  �ملجموعة  تعزز  �حليوية،  �لقدر�ت  هذه  تنمية  خلل  ومن 
يف �أ�سو�ق ت�سهد مناف�سة متز�يدة. ولتحقيق �أق�سى فائدة ممكنة من �ملو�هب �ملبدعة تو��سل �ملجموعة حتفيز موظفيها عرب �لعديد من 
�لرب�مج �لتي ت�سمل �لتطوير �لوظيفي، و�لتعليم �مل�ستمر، وتطوير �لثقافة �لإد�رية، وثقافة �لعمل، وغريها من �جلو�نب �لتي تعزز �لأد�ء، 

وت�ساعد على �جتذ�ب �ملوظفني �ملوهوبني، و�لحتفاظ بهم على ر�أ�س �لعمل، وحتفيزهم لتقدمي �ملزيد من �لعطاء.

�شندوق الطوارئ للموظفني

ا منها على  قامت �ملجموعة يف عام 2007م باإن�ساء �سندوق �لطو�رئ للموظفني �لذين تو�جههم بع�س �لظروف و�مل�سكلت �لطارئة، حر�سً
توطيد �لعلقة مبوظفيها، وزيادة �نتمائهم �إلى �ملجموعة، وقد �أ�سهم �ل�سندوق منذ �إن�سائه يف �مل�ساعدة على حل هذه �لظروف و�مل�سكلت، 

مبا ينعك�س �إيجاًبا على �أد�ء �ملوظفني ومتيزهم يف �لعمل. وقد حددت �للئحة �لتنظيمية لل�سندوق �ل�سروط و�ملعايري �للزمة للم�ساعدة.

هذ� وقد كانت حركة �ل�سندوق خلل عام 2009م كالآتي:

امل�شوؤولية الجتماعية

��ستمر�ًر� لدور �ملجموعة يف دعم �جلهود �لإن�سانية و�خلريية يف �ملجتمع �ل�سعودي، ومن منطلق حر�سها على �لإيفاء بالتز�ماتها جتاه �لوطن 
و�ملجتمع، قامت �ملجموعة باتخاذ دور ريادي �إيج�ابي وفاعل نح�و دع�م هذه �جله�ود، مبا يعود باخلري على �سر�ئح و��سعة يف �ملجتمع. وف�ي 

ه�ذ� �ل��س��ي�اق بالتح�دي�د، فقد ��ستمرت م�ساهمة �ملجموعة خلل عام 2009م يف دعم �لعديد من �جلهات �خلريية نذكر منها:
1- جمعية �لأمري فهد بن �سلمان �خلريية لرعاية مر�سى �لف�سل �لكلوي.  

2- �ملركز �ل�سعودي لزر�عة �لأع�ساء.  
3- �لأحتاد �ل�سعودي لريا�سة ذوي �لأحتياجات �خلا�سة.  

4- جمعية �لأطفال �ملعاقني.  
5- مركز �لأمري �سلمان لأبحاث �لإعاقة.  

هذ� �إ�سافة �إلى �لعديد من �مل�ساركات، و�لرعاية �لإعلمية لكثري من �ملنتديات �لقت�سادية و�لجتماعية، و�لعديد من �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت 
�لتي تهم �أطياف �ملجتمع كافة.

تلبية  بهدف  �لتطبيقي،  للإعلم  �سلمان  بن  �أحمد  �لأمري  معهد  �إطلق  بدعم  �ملجموعة  قيام  �ملجال،  هذ�  يف  �إليه  �لإ�سارة  جتدر  وما 
�أعلى  �لإعلم  تخ�س�سات  مختلف  يف  �ملهنيون  يتلقى  حيث  ج�سًر�،  �ملعهد  ويعدُّ  �لإعلم،  موؤ�س�سات  يف  �مل�ستجدة  �لتدريبية  �لحتياجات 
درجات �لتدريب �لذي يركز على �لنوعية و�جلودة، من خلل بر�مج تدريب يقدمها �ملعهد بالتعاون مع من�ساآت عاملية يف جمايل �لتدريب 

وت�سميم �لرب�مج.

�سندوق �لطو�رئ للموظفني

263،688�لر�سيد يف بد�ية �لعام

400،000�مل�ساف خلل �لعام

252،688�ملن�سرف خلل �لعام

411،000�لر�سيد نهاية �لعام

قطاع الطباعة

قطاع التوزيع

�شركات اأخرى

تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
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عدد الأ�سهم مالحظاتال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم
بداية العام

ن�سبة امللكية 
بداية العام

�سايف التغري يف عدد 
الأ�سهم خالل العام

ن�سبة التغري 
خالل العام

عدد الأ�سهم 
نهاية العام

ن�سبة امللكية 
نهاية العام

4،40%3،517،526--4،40 %3،517،526 الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد
5،25%4،198،234  1،31 %3،941،050،037 %3،148،197اأ�سهم املوؤ�س�سة)ميثل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية(

معايل الأ�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي 
4،39%3،515،804--3،94 %3،515،804اأ�سهم املوؤ�س�سة)ميثل املوؤ�س�سة العامة للتقاعد(

5،62%4،497،000--5،62 %4،497،000 الأ�ستاذ / حممد ح�سني العمودي

3،28%2،623،498--3،28 %2،623،498الأ�ستاذ / عبداهلل �سالح عبداهلل كامل

0،41%325،000--0،41 %325،000 الأ�ستاذ / عبداهلل �سامل �سعيد باحمدان

1،64%1،311،751--1،64 %1،311،751الأ�ستاذ / حممد عمر العي�سائي

-1،150---1،150الأ�ستاذ/ حمـمـد بن عبداهلل اأبونيان

املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع
)ميثل �سركة دلة الربكة(

2،06%1،645،084--2،06 %1،645،084اأ�سهم ال�سركة

0،22%175،000--0،22 %175،000اأ�سهمه

1،32%1،053،374--1،32 %1،053،374 الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل

املهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي
)ميثل �سركة جدة لال�ستثمار التجاري(

1،69%1،351،751--1،69 %1،351،751اأ�سهم ال�سركة

-500-414     -86اأ�سهمه

-1،000---1،000الأ�ستاذ/ نا�سر العلي اجلا�سر

ملكية اأع�شاء جمل�ص الإدارة

يو�س�ح �جل�دول �لتال�ي ح�رك�ة م�لكي�ة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �أو ملكية َمْن ميثلونه خلل عام 2009م:

1980
إصدار مجلة أسبوعية »سياسية، واقتصادية« 

جديدة، تحمل اسم »المجلة«.

1981
إطالق مجلة »ســــيدتي«، مجلة أسبوعية، 

عائلية االهتمامات.

باآلف �لريالتباآلف �لريالت

20092008البيــــــــان

6،667-قر�س )1(

1،458-قر�س )2(

-10،000قر�س )3(

-30،000قر�س )4(

-60،000قر�س )5(

100،0008،125�لإج�م��ال�ي

باآلف �لريالتباآلف �لريالت

20092008البيــــــــان
6،100-قر�س )1(
5،000-قر�س )2(
4،000-قر�س )3(
4،000-قر�س )4(
7،000-قر�س )5(
7،000-قر�س )6(
4،00010،000قر�س )7(
9،00010،000قر�س )8(
7،0007،000قر�س )9(

11،00011،000قر�س )10(
9703،000قر�س )11(
15،82520،000قر�س )12(
25،00025،000قر�س )13(
7،06879،220قر�س )14(
-8،000قر�س )15(
-9،000قر�س )16(
-10،000قر�س )17(
-20،500قر�س )18(
-7،124قر�س )19(
-46،564قر�س )20(

181،051198،320�لإج�م��ال�ي

باآلف �لريالتباآلف �لريالت
20092008البيــــــــان

212،704180،475اأقل من �سنة
68،34725،970من �سنة اإلى �سنتني

--من �سنتني اإلى خم�س �سنوات
--اأكرث من خم�س �سنوات

281،051206،445الإجـمــالـي

املعلومات املتعلقة بالقرو�ص

�ل�سريعة  وفق  �لتابعة  �ل�سركات  وتعاملت  تعاملتها  تكون جميع  �أن  �ملجموعة  حر�ست 
�أن  كما حر�ست  �لإ�سلمية،  �ملر�بحة  لنظام  وفًقا  �لود�ئع  بتوظيف  فقامت  �لإ�سلمية، 

تكون �لقرو�س �لتي حت�سل عليها وفق نظام �ملعاملت �لإ�سلمية.

�مللكية  حقوق  �إلى  ديون  ن�سبة  يف  تتمثل  ممتازة،  مديونية  مب�ستويات  �ملجموعة  تتمتع 
)18.8%( لعام 2009م مقارنة بن�سبة )12.6%(  لعام 2008م، وكذلك ن�سبة ديون �إلى 

�إجمايل موجود�ت )13.1 %( لعام 2009م مق���ارنة بن�سبة )9.1 %( لعام 2008م.

لعام  بال�سايف  �ملالية  �لأعباء  �لقرو�س يف عام 2009م )زيادة  زيادة  �لرغم من  وعلى 
�إلى متويل ��ستثمار�ت جديدة من  �أن �لزيادة ترجع  �إل  2009م( مقارنة بعام 2008م، 
خلل �حل�سول على قرو�س بنكية بقيمة 116.0 مليون ريال �سعودي ت�سمنت �لدخول يف 
�سر�كة مع �سركة �لت�سالت �ل�سعودية و�سركة �أ�سرتو �ملاليزية، و�سر�ء باقي �حل�س�س 

يف �سركة مكتبة �جلامعة لت�سبح مملوكه 100% من قبل �ملجموعة.

وتو�سح �جلد�ول �لتالية و�سًفا تف�سيلًيا للقرو�س �مل�ستخدمة خلل عام 2009م:

    قرو�س املجموعة:. 1

تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

قرو�س ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف:. 2

   م�ستحقات القرو�س:. 3

25 24

الديون اإلى املوجودات

�ملوجود�ت                  �لديون

الديون اإلى حقوق امللكية

حقوق �مللكية                  �لديون

1.493.22.153.2
281.1281.1



بيانا�سم الع�سو

رئيـ�س جمل�س الإدارةالأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

ع�سو جمل�س الإدارةمعايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد

ع�سو جمل�س الإدارةمعايل الأ�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ/ حممد ح�سني العمودي

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ/ عبداهلل �سامل �سعيد باحمدان

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ/ عبداهلل �سالح عبداهلل كامل

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ/ حممد عمر العي�سائي

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اأبونيان

ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع

ع�سو جمل�س الإدارةالدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل

ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي

ع�سو جمل�س الإدارةالأ�ستاذ/ �سالح بن نا�سر اجلا�سر

�سجل احل�سورالتاريخ

2009/2/15
الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبد العزيز، معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد، معايل الأ�ستاذ/ حممد عبد اهلل اخلرا�سي، الأ�ستاذ/ 
عبد اهلل �سامل باحمدان، الأ�ستاذ/ عبد اهلل �سالح كامل، الأ�ستاذ/ حممد عمر العي�سائي، الأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل اأبونيان، املهند�س/ 

عبد الرحمن بن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل، املهند�س/ �سليمان بن اإبراهيم احلديثي

2009/3/25
الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبد العزيز، معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد، معايل الأ�ستاذ/ حممد عبد اهلل اخلرا�سي، الأ�ستاذ/ 
عبد اهلل �سامل باحمدان، الأ�ستاذ/ عبد اهلل �سالح كامل،املهند�س/ عبد الرحمن بن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل، 

املهند�س/ �سليمان بن اإبراهيم احلديثي 

2009/5/18

 الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبد العزيز، معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد، معايل الأ�ستاذ/ حممد عبد اهلل اخلرا�سي، الأ�ستاذ/
 عبد اهلل �سامل باحمدان، الأ�ستاذ/ عبد اهلل �سالح كامل، الأ�ستاذ/ حممد عمر العي�سائي، الأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل اأبونيان، املهند�س/
 عبد الرحمن بن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل، املهند�س/ �سليمان بن اإبراهيم احلديثي، الأ�ستاذ/ �سالح بن نا�سر

اجلا�سر

2009/11/15
 الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبد العزيز، معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد، معايل الأ�ستاذ/ حممد عبد اهلل اخلرا�سي، الأ�ستاذ/
 عبد اهلل �سامل باحمدان، الأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل اأبونيان، الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل، املهند�س/ �سليمان بن اإبراهيم احلديثي،

الأ�ستاذ/ �سالح بن نا�سر اجلا�سر

2009 - 12-16

 الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبد العزيز، معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد، معايل الأ�ستاذ/ حممد عبد اهلل اخلرا�سي، الأ�ستاذ/
 عبد اهلل �سامل باحمدان، الأ�ستاذ/ عبد اهلل �سالح كامل، الأ�ستاذ/ حممد عمر العي�سائي، الأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل اأبونيان، املهند�س/
 عبد الرحمن بن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل، املهند�س/ �سليمان بن اإبراهيم احلديثي، الأ�ستاذ/ �سالح بن نا�سر

اجلا�سر

تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

وقد عقد جمل�س �لإد�رة خم�سة �جتماعات خلل �لعام �ملايل 2009م على �لنحو �لتايل:

جمل�ص الإدارة

1 -  اجتماعات جمل�س الإدارة:

يتكون جمل�س �لإد�رة �حلايل من �أثني ع�سر ع�سًو� على �لنحو �لتايل:
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غري م�ستقلم�ستقلغري تنفيذيتنفيذيالأع�ساء

الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد 

معايل الأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

الأ�ستاذ / حممد ح�سني العمودي

الأ�ستاذ / عبداهلل �سامل �سعيد باحمدان

الأ�ستاذ / عبداهلل �سالح عبداهلل كامل

الأ�ستاذ / حممد عمر العي�سائي

الأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل ابو نيان

املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع

الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل

املهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي

الأ�ستاذ/ �سالح بن نا�سر اجلا�سر

21075الإجمــــــــــــــــــــــــايل 

كبار التنفيذيني ** اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني»امل�ستقلني«اأع�ساء املجل�س التنفيذيون * البيان

1.3--7.0الرواتب و التعوي�سات

6،.--1.7البدلت

------املكافاآت الدورية وال�سنوية

------اخلطط التحفيزية

------اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع ب�سكل �سهري اأو �سنوي

تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

2 -  تكوين جمل�س الإدارة:

يتكون جمل�س �لإد�رة من �أثني ع�سر ع�سًو� م�سنفني ح�سب �جلدول �لتايل:

3 -  رواتب اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وتعوي�ساتهم:

 يو�سح �جلدول �لتايل رو�تب �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �لتنفيذيني وبدلت، بالإ�سافة �إلى 
كبار �لتنفيذيني يف �ل�سركة:

* تت�سمن رو�تب وبدلت:
  •   رئي�س جمل�س �لإد�رة.

  •   ع�سو جمل�س �لإد�رة – �لرئي�س �لتنفيذي.
 

** تت�سمن رو�تب وبدلت:
  •  نائب �لرئي�س �لتنفيذي

  •  �ملدير �ملايل

كما مت �سرف بدلت �حل�سور وم�سروفاتهم لكل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة ح�س�ر 
�ألف  قدره 348  �إجمايل  م�نه، مبب�لغ  �ملنبثقة  �للجان  �جتماعات  �أو  �ملجل�س،  �جتماعات 

ريال �سعودي عن عام 2009م.
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1983
 ،)SDC( تأسيس الشركة السعودية للتوزيع

لتعمل في مجال توزيع المطبوعات.

1987
تأسيس المجموعة السعودية لألبحاث 

.)SRMG( والتسويق
إصدار جريدة »الرياضية«، جريدة رياضية 

يومية.
إطالق »باسم«، مجلة أسبوعية خاصة 

باألطفال.



ب- جلنة املراجعة:

تتكون جلنة �ملر�جعة من ثلثة �أع�ساء، منهم ع�سو�ن من غري جمل�س �لإد�رة �لتنفيذيني، 
وت�سمل  و�ملحا�سبية.  �ملالية  �ل�سوؤون  يف  متخ�س�س  �لإد�رة  جمل�س  خارج  من  ثالث  وع�سو 
�إد�رة  على  و�لإ�سر�ف  �لد�خلية،  �لرقابة  نظام  در��سة  وم�سوؤولياتها  �للجنة  هذه  مهام 
�لأعمال  تنفيذ  يف  فاعليتها  مدى  من  �لتحقق  �أجل  من  �ملجموعة  يف  �لد�خلية  �ملر�جعة 
و�ملهمات �لتي �عتمدها جمل�س �لإد�رة. وكذلك در��سة تقارير �ملر�جعة �لد�خلية، ومتابعه 

تنفيذ �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية للملحظات و�لتو�سيات �لو�ردة فيها.

كما تت�سمن م�سوؤوليات جلنة �ملر�جعة �لتو�سية ملجل�س �لإد�رة بتعيني �ملحا�سبني �لقانونيني، 
وف�سلهم، وحتديد �أتعابهم، و�لتاأكد م��ن ��ستقلليتهم، ومتابعه �أعمالهم، مع در��سة خطة 
�ملر�جعة ومر�جعتها مع �ملحا�سب �لقانوين. وكذلك در��سة ملحظاته على �لقو�ئم �ملالية 
�ملوحدة للمجموعة، ومتابعة ما مت ب�ساأنها، مع در��سة �لقو�ئم �ملالية �لأولية و�ل�سنوية قبل 

عر�سها على جمل�س �لإد�رة، و�إبد�ء �لر�أي و�لتو�سية مبا يلزم.

ملجل�س  و�لتو�سية  �لر�أي  و�إبد�ء  �ملتبعة،  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات  بدر��سة  �للجنة  تقوم  كما 
�لتي  و�خلطو�ت  �ملهمة،  للمخاطر  �ملجموعة  �إد�رة  تقدير  فاعلية  وتقومي  ب�ساأنها،  �لإد�رة 

�تخذتها �إد�رة �ملجموعة ملر�قبة هذه �ملخاطر ومو�جهتها.

ويو�سح �جلدول �لآتي �أ�سماء �أع�ساء جلنة �ملر�جعة �لتي عقدت �ستة �جتماعات خلل عام 
2009م.

5 - املعامالت مع اجلهات ذات العالقة:

قامت �ل�سركة �ل�سعودية للتوزيع �إحدى �ل�سركات �لتابعة للمجموعة بطرح مناق�سة   
ل�سر�ء �سيار�ت خلل عام 2008م، وقد كانت �سركة �لعي�سائي للتجارة �ساحبة �لعر�س �لأف�سل، 

وقد مت توقيع عقود �سر�ء �ل�سيار�ت وفًقا للجدول �لآتي:

6 -  جلان جمل�س الإدارة:

ينبثق عن جمل�س �لإد�رة �أربع جلان هي كالتايل:

اأ- اللجنة التنفيذية:

تتكون �للجنة �لتنفيذية �حلالية من خم�سة �أع�ساء من جمل�س �لإد�رة، ويف نطاق �مل�سوؤوليات 
تنفيذ  على  �لإ�سر�ف  عن  م�سوؤولة  �لتنفيذية  �للجنة  فاإن  لها،  �ملجل�س  �أوكلها  �لتي  �لتنفيذية 
�ل�سرت�تيجية �ل�ساملة للمجموعة، وعن و�سع �مليز�نيات �خلا�سة باملجموعة، كما �أنها م�سوؤولة 
عن مر�قبة �لأد�ء �لعملي و�ملايل للمجموعة، وعن رفع �لتقارير �إلى �ملجل�س عن �لأمور �ملالية 

و�ل�سرت�تيجية وما يت�سل بها.

�أربعة �جتماعات يف �لعام �ملايل 2009م، ويو�سح �جلدول �لآتي  وقد عقدت �للجنة �لتنفيذية 
�أ�سماء �أع�ساء �للجنة �لتنفيذية:

بيــــــــــــــــــــــــــــــــانال�ســــــــــــــــــــــــــــــــمم�سل�سل

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف	 الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز1

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التعاونية للتاأمني	 معايل الأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد2
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن(	 

معايل الأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل اخلرا�سي3

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�سناعي	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سالت ال�سعودية	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة التعاونية للتاأمني	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن(	 

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات	 الأ�ستاذ / عبداهلل �سامل باحمدان4

الأ�ستاذ / عبداهلل �سالح كامل5

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ع�سري	 
ع�سو جمل�س اإدارة بنك اجلزيرة	 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اإعمار املدينة القت�سادية	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة حلواين اإخوان	 

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف	 الأ�ستاذ / حممد عمر العي�سائي6
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأهلي للتكافل	 

الأ�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اأبونيان7
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(	 
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لالإمناء الزراعي )اإمناء(	 
ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة �سامبا املالية	 

املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع8
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ع�سري	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإعمار املدينة القت�سادية	 
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة حلواين اإخوان	 

الدكتور / عزام بن حممد الدخيِّل9

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ع�سري	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سا�سكو	 
ع�سو جمل�س اإدارة  ال�سركة العقارية ال�سعودية	 

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف	 املهند�س / �سليمان اإبراهيم احلديثي10

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإحتاد الت�سالت )موبايلي(	 الأ�ستاذ/ �سالح بن نا�سر اجلا�سر11

       �ألف ريال

قيمة ال�سياراتعدد ال�سياراتالبيــــــــان

1398،290امل�ستلم خالل العام 

1589،048املتبقي

29717،338الإجـمــالـي

البـيــــانال�سمم�سل�سل

رئي�س اللجنةالأمــيــر / في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز1

ع�سو اللجنةالأ�ســتـاذ / عبداهلل �سامل باحمدان2

ع�سو اللجنةالأ�ســتـاذ / مـحــمـد عـمـر العي�سـائي3

ع�سو اللجنةاملهند�س / عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع4

ع�سو اللجنةالدكـتــور / عزام بن حممد الدخّيل5

البـيــــانال�سمم�سل�سل

رئي�س اللجنةمعايل الأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل اخلرا�سي1

ع�سو اللجنةاملهند�س / �سليمان اإبراهيم احلديثي2

ع�سو اللجنةالدكتور / �سعد بن �سالح الرويتع3

تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

1981
إطالق مجلة »ســــيدتي«، مجلة 

أسبوعية، عائلية االهتمامات.

1990
تأسيس الشركة الخليجية لإلعالن 
والعالقات العامة، لتنشط في بيع 

المساحات اإلعالنية في مطبوعات 
المجموعة.

4 -  ع�سوية اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة الأخرى:
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ج- جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

بع�د  �لإد�رة،  م�ستقلني من جمل��س  �أع�ساء  ثلثة  و�ملكافاآت من  �لرت�سيحات  تتكون جلن�ة 
حوكمة  لئحة  يف  عليها  �ملن�سو�س  بالبنود  ��سرت�ساًد�  عملها،  ونظام  م�سماها  تعديل 

�ل�سركات.
ويو�سح  2009م،  عام  خلل  �جتماعات  ثلثة  و�ملكافاآت  �لرت�سيحات  جلنة  عقدت  وقد 

�جلدول �لآتي �أ�سماء �أع�ساء جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت:

د- جلنة ال�ستثمارات:

بال�ستثمار،  �ملتعلقة  �لدر��سات  بكل  لتقوم  �أع�ساء  خم�سة  من  �ل�ستثمار�ت  جلنة  تتكون 
ورفع مقرتحاتها وتو�سياتها �إلى جمل�س �لإد�رة، ويو�سح �جلدول �لآتي �أ�سماء �أع�ساء جلنة 

�ل�ستثمار�ت:

7 -  اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة:

يقر جمل�س �لإد�رة مبا يلي:
• �إن �سجل ح�سابات �ملجموعة قد مت �إعد�دها بال�سكل �ل�سحيح، كما �أن �ملجموعة حتتفظ 

ب�سجلت �ملحا�سبة �ل�سحيحة.
�لد�خلية �لذي مت �إعد�ده على �أ�س�س �سليمة. �لرقابة  بفاعلية نظام  تنفذ  • �إن �ملجموعة 
كمن�ساأة  �ل�ستمر�ر  على  �ملجموعة  قدرة  حول  يذكر  �سك  �أي  �ملجل�س  لدى  يوجد  ل   •

ناجحة.

البـيــــانال�سمم�سل�سل

رئي�س اللجنةمعايل الأ�ستاذ / �سليمان بن �سعد احلميد1

ع�سو اللجنةالأ�سـتـاذ / عبداهلل �ســــالـم بـاحـمــدان2

ع�سو اللجنةاملهند�س / عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع3

البـيــــانال�سمم�سل�سل

رئي�س اللجنةالأمري / في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز1

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل اأبونيان2

ع�سو اللجنةالدكتور / عزام بن حممد الدخّيل3

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / فوؤاد بن عبدالعزيز احل�سيني4

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / اأمني غرّيب5

تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي
تقرير مجلس اإلدارة

التـقرير السـنوي

نتائج املراجعة ال�شنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية

خلل عام 2009م قامت جلنة �ملر�جعة يف �ملجموعة مبتابعة تنفيذ خطة �ملر�جعة �لد�خلية 
�ملعتمدة لعام 2009م. وقامت �للجنة كذلك باعتماد تو�سية �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية بقيام 
�ملجموعة  يف  �لأعمال  ملخاطر  �سامل  تقييم  بعمل  �ملتخ�س�سة  �ل�ست�سارية  �ملكاتب  �أحد 
�إعد�د  �مل�سروع خلل عام 2009م، وبناًء عليه مت  �لتابعة.  وقد مت �لنتهاء من  و�ل�سركات 
و�لتي  – 2012م(  للفرتة )2010م  �ملجموعة  �لد�خلية يف  للمر�جعة  �ل�سرت�تيجية  �خلطة 

ر�جعتها جلنة �ملر�جعة و�أو�ست باعتمادها و�لبدء بتنفيذها.

�إ�سافة �إلى ذلك، قامت �للجنة مبتابعة تنفيذ �لتو�سيات �لو�ردة يف تقارير �ملر�جعة �لد�خلية 
�إلى  بالتو�سية  �ملر�جعة  �لتابعة خلل عام 2009م. كما قامت جلنة  و�ل�سركات  للمجموعة 
لعام  �لتابعة  و�سركاتها  للمجموعة  �خلارجي  �ملر�جع  بتعيني  �ملجموعة  يف  �لإد�رة  جمل�س 

2010م.

بتاأكيد  �لإد�رة  �إلى جمل�س  بالتو�سية  �ملر�جعة  �أعله، فقد قامت جلنة  �إلى ما ذكر  �إ�سافة 
�أهمية تطوير �سيا�سات �لعمل و�إجر�ء�تها وتوثيقها يف �ملجموعة و�ل�سركات �لتابعة، وكذلك 

مر�جعة وتطوير لئحة �ل�سلحيات �ملالية و�لإد�رية للبدء يف تطبيقها يف �أقرب وقت.

اإدارة املخاطر
ت�سعى �إد�رة �ملجموعة �إلى مو�جهة �أي حتديات ومخاطر محتملة قد توؤثر يف ن�ساطها ومركزها 
�ملايل و��ستيعابها، وذلك من خلل در��ستها وخربتها �لو��سعة يف �سناعة �لن�سر و�لقدرة على 
حتديد �ملخاطر �ملتعلقة بها، و�ملخاطر �ملتعلقة بال�سوق من جهة �أخرى، وتعتقد �ملجموعة �أن 

من �أهم �ملخاطر �ملتعلقة بها:

الـدخـــل الإعـالنــي
ي�سكل �لدخل �لإعلين عن�سًر� جوهرًيا من �إجمايل �إير�د�ت �ملجموعة، وم�ستوى جودة 
هذ� �لإير�د، من حيث �لكم و�لكيف، عر�سة للدور�ت �لقت�سادية �ملعروفة يف �ملنطقة، 

�إ�سافة �إلى �ملخاطر �ل�سيا�سية �ملوؤثرة يف هذ� �ل�سياق.

ال�سـتقـرار القيـادي
جميع  يف  و�لعربية  �ل�سعودية  �لكفاء�ت  �أف�سل  من  نخبة  �ملجموعة  �إد�رة  على  يقوم 
�لعنا�سر  �أهم  �لقياد�ت من  فا�ستقر�ر هذه  و�ملالية،  و�لإد�رية،  �لتحريرية،  قطاعاتها 

�ملوؤثرة يف تطور �أد�ء �ملجموعة.

ا�سرتاتيجية التو�سع
مع  و�ملتو�فقة  �ملن�سجمة  �لتو�سعية  �مل�سروعات  من  �لعديد  تخطيط  �ملجموعة  تبا�سر 

��سرت�تيجياتها �لعامة وتنفيذها، وتخ�سع هذه �لأمور ملخاطر �لتاأجيل وعدم �لتنفيذ.

خمـاطـر ال�سنـاعــة
تتع�ر�س �سناع�ة �لإع�لم و�لن�س�ر لتحديات تتح�ول ف�ي�ها معط�ي�ات ��ستهلك �ملعلومة 
�لإعلم  من�سات  �إلى  �لتقليدية  �لإعلم  من�سات  من  و��ستخد�مها  ومقوماتها 
ج�مي�ع  م�ع  �لت�و�ف�ق  �إلى  وت�س�ع�ى  �لتح�ول،  ه�ذ�  وتق�در  �ملج�م�وع�ة  وتع�ي  �حلديث�ة، 
�ملن�س�ات �لبدي�ل�ة و�ملناف�س�ة، لإي�س�ال خدماتها و��ستهلكها �سمن �أطر �قت�سادي�ة 

مح��ددة.

ارتفاع اأ�سعار الورق
توفريه،  وم�سادر  تكاليفه  حيث  من  للمجموعة  �خلام  �ملو�د  يف  �لأهم  �لورق  ُيعدُّ 
حيث تقوم �ملجموعة با�ستخد�م مطابع �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف )�سركة 
�ملجموعة  وتقوم  �ململكة،  د�خل  مطبوعاته�ا  لطباع�ة  تابعة(  �سعودية  م�ساهمة 
باحل�سول على �لورق مبوجب �تفاقات توريد من مورد رئي�س، و�حل�سول على كميات 

�أقل من موردين مختلفني ب�سورة دورية.
مخزونها  حتديد  خلل  من  �لورق  �أ�سعار  يف  �لتذبذب  من  باحلد  �ملجموعة  وتقوم 

�لورق�ي و�إد�رته بكف��اءة.

حوكمة ال�شركات 

يتفق  مبا  كافة  و�ل�ستثمارية  �لتجارية  عملياتها  مبا�سرة  على  د�ئًما  �ملجموعة  حتر�س 
تلتزم  �جلانب،  هذ�  ويف  �ل�سعودية.  �لعربية  �ململكة  يف  �ملطبقة  و�للو�ئح  �لأنظمة  كل  مع 
ولو�ئح  �لر�سيدة  �لإد�رة  ملقت�سيات  و�لإف�ساح  طبًقا  �ل�سفافية  معايري  باأف�سل  �ملجموعة 
حوكمة �ل�سركات �ملطبقة يف �ململكة، مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �لأ�سا�سية للم�ساهمني 
�ل�سعودية وتعليماتها  �ملالية  �ل�سوق  �أنظمة هيئة  �لأوقات �ملحددة، ح�سب  و�مل�ستثمرين يف 

ولئحة �حلوكمة �ملعمول بها يف �ملجموعة.

�ملر�جعة،  وجلنة  �لتنفيذية،  )�للجنة  �لفرعية  وجلانه  �ملجموعة  �إد�رة  جمل�س  ويقوم 
وتتم  و�أ�ساليبها ب�سورة م�ستمرة،  و�سائل �حلوكمة  و�لرت�سيحات( بدعم  �ملكافاآت  وجلنة 
مر�جعة قو�عد �حلوكمة �خلا�سة بال�سركة من حني لآخر، للتاأكد من ملءمتها لأغر��سها، 
ا لأغر��س  ول�ستيعاب �مل�ستجد�ت و�ملتطلبات �لنظامية �ملتجددة لهيئة �ل�سوق �ملالية، و�أي�سً

�لإد�رة �لر�سيدة.

)2009/3/25م(،  1430/3/28ه�  بتاريخ  لل�سركة  �لعامة  �جلمعية  �أن  �إلى  هنا  ون�سري 
قد �أقرت لو�ئح عمل كل من جلنة �ملر�جعة، وجلنة �ملكافاآت و�لرت�سيحات طبًقا لأحكام 

�ملادتني )14( و )15( من لئحة �حلوكمة، على �لتو�يل.

وب�سورة عامة، ميكن �لقول باأن �ل�سركة قد �لتزمت مبتطلبات �حلوكمة �لو�ردة يف لئحة حوكمة 
�ل�سركات �ل�سادرة من هيئة �ل�سوق �ملالية عد� �لأحكام �لتالية:

اأ – الت�سويت الرتاكمي عند اختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة:
ل ترى �ل�سركة مربًر� للأخذ بنظام �لت�سويت �لرت�كمي حالًيا من �لناحية �لعملية، وذلك ب�سبب 
تو�فر �لعدد �لكايف من �لأع�ساء �مل�ستقلني مبجل�س �لإد�رة )�سبعة �أع�ساء من �أ�سل �ثني ع�سر 
ع�سًو� يف �ملجل�س(، كما �أن �لنظام �لأ�سا�سي للمجموعة ل ي�سمح لأي م�ساهم من ذوي ح�س�س 
�ل�سيطرة بالنفر�د يف تعيني �أع�ساء �ملجل�س، ويوفر �لآلية �ملنا�سبة ل�سمان حقوق �لأقلية من 
�مل�ساهمني. وم�ستقبًل ميكن عر�س �ملو�سوع على �جلمعية �لعامة �إذ� ما طر�أ تغري جوهري يف 

هيكل �مللكية يربر �ختيار �لأع�ساء على نظام �لت�سويت �لرت�كمي.

ب – عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة:
على �لرغم من �أن لئحة حوكمة �ل�سركات تن�س على �أن يكون عدد �أع�ساء جمل�س �لإد�رة من 
3 �أع�ساء �إلى 11 ع�سًو�، �إل �أن �لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة ل يز�ل ين�س على �أن عدد �أع�ساء 

جمل�س �لإد�رة )12( ع�سًو�، بزيادة ع�سو و�حد عن �حلد �لأق�سى �ملذكور يف �للئحة.

�شيا�شة توزيع الأرباح

بعد خ�سم  �ل�سنوية  �ل�سافية  �ل�سركة  �أرباح  توزع  �أن  على  للمجموعة  �لأ�سا�سي  �لنظام  ين�س 
جميع �مل�سروفات �لعمومية و�لتكاليف �لأخرى على �لوجه �لآتي:

ويجوز  نظامي،  �حتياطي  لتكوين  �ل�سافية  �لأرباح  من  �ملائة  يف  ع�سرة   )  %10( يجنب   -1
للجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� �لتجنيب متى بلغ �لحتياطي �ملذكور ن�سف ر�أ�س �ملال.

2- يجنب كذلك )5 % ( خم�سة يف �ملائة من �لأرباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي �تفاقي يخ�س�س 
للأغر��س �لتي يقررها جمل�س �لإد�رة، ويوقف هذ� �لتجنيب �إذ� بلغ ربع ر�أ�س �ملال.

�أولى للم�ساهمني تعادل )5 % ( خم�سة يف �ملائة من ر�أ�س  �لباقي بعد ذلك دفعة  3- وزع من 
�ملال �ملدفوع.

وذلك  �ملقرر،  �حلد  على  تزيد  �أل  ب�سرط  �لإد�رة  ملجل�س  مكافاأة  تقدم  ما  بعد  تخ�س�س   -4
مبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )202 ( وتاريخ 1404/8/13ه�. ويوزع �لباقي بعد ذلك 

على �مل�ساهمني كح�سة �إ�سافية يف �لأرباح.
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اقرتاح توزيع اأرباح عن عام 2009م

متكنت �ل�سركة، بحمد �هلل، من حتقيق �أرباح �سافية بلغت 45.4 مليون ريال �سعودي، كما تو�سح �لقو�ئم �ملالية �خلتامية 
�ملوحدة لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م، وتقرير مر�جعي �حل�سابات �ملرفق، وبناًء على ذلك يقرتح جم�ل��س 
�لإد�رة توزي�ع �أرب�اح نق�دي�ة بقيم�ة 40 مليون ريال �سعودي لعام 2009م، مبا يعادل 5 % من ر�أ�س �ملال، �أي بو�قع 0.5 

ريال لل�سهم �لو�حد على �لنحو �لآتي:

كما تنازل عن مكافاأة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة:
رئي�س جمل�س �لإد�رة �لأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبد �لعزيز

�لرئي�س �لتنفيذي - ع�سو جمل�س �لإد�رة د. ع�ز�م بن مح��مد �لدخيِّل
 

تو�شيات جمل�ص الإدارة
يو�سي جمل�س �إد�رة �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق للجمعية �لعامة �لعادية �ملوقرة مبا يلي:

1- �ملو�فقة على تقرير جمل�س �لإد�رة لعام 2009م.
2- �ملو�فقة على تقرير مر�جعي ح�سابات �ل�سركة و�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2009م.

3- �ملو�ف�ق�ة عل�ى توزي�ع �أرب�اح مببلغ 40 مليون ريال �سعودي عن عام 2009م، مبا يعادل 5 % من ر�أ�س �ملال، �أي بو�قع 
0.5 ريال لل�سهم �لو�حد على �مل�ساهمني �مل�سجلني لدى مركز �إيد�ع �لأور�ق �ملالية )تد�ول( بنهاية تد�ول يوم �نعقاد 

�جلمعية �لعامة �لعادية.
4- �ملو�فقة على مكافاأة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة لعام 2009م.

5- �إبر�ء ذمة �أع�ساء جمل�س �لإد�رة عن �أعمالهم خلل �ل�سنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2009م.
6- �ملو�فقة على تعيني مر�قب �حل�سابات من بني �ملر�سحني من جلنة �ملر�جعة، ملر�جعة �لقو�ئم �ملالية لل�سركة لعام 

2010م، و�لبيانات �ملالية ربع �ل�سنوية، وحتديد �أتعابه.

�سائلني �هلل، عز وجل، �أن يوفق �جلميع.

مـجــلـــ�س الإدارة

                                                                                                                                      
مليون ريال

45،4الأرباح ال�سافية لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م

)6،8  (املحول لالحتياطي النظامي والتفاقي

38،6

188،4الأرباح املدورة من الأعوام ال�سابقة

227،0املجموع

اأرباح مقرتح توزيعها بن�سبة 5% من راأ�س املال
)40،0()بواقع 0.5 لل�سهم الواحد(

)2،0 (مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

 185،0الر�سيد املتبقي
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1,113

2007
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0

1,342

2008
969

2009

اإجمايل الإيرادات

اإجمايل الأ�سول
2007

2,187

2008

2,259

2008

2,153

اإجمايل حقوق امللكية
2007

1,612

2008

1,635

2009

1,493

الدخل من العمليات الرئي�سة

2007

231

2008

246

2009
31

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

Total Assets (Million SAR)

Total Equity (Million SAR)

Total Revenue (Million SAR)

Operating Revenue (Million SAR)

2.4

2007

2.1

2008

1.5

2009

ن�سبة التداول

العائد على الأ�سول

367

2007

224

2008
45

2009
�سايف الدخل

) مرة (

) مليون ريال �سعودي (

Net Income (Million SAR)

Current Ratio

Return on Assets

16.8%

2007

9.9%

2008
2.1%
2009

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
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العائد على راأ�س املال

العائد على حقوق امللكية

ن�سبة الرفع املايل

Return on Shareholder’s Equity

Leverage Ratio

Return on Capital

2007

7.1%

2008

12.6%

2009

18.8%

27.0%

18.0%

9.0%

0.0%

2007

26.2%

2008

16.3%

2009

3.6%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

2007

45.8%

2008

  28.1 %

2009
5.7%

55.0%

45.0%

35.0%

25.0%

0%
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)بالريال �ل�سعودي(

20092008�إي�ساح
�ملوجود�ت �ملتد�ولة

 140،705،169 366،418،421نقد وما يف حكمه
 415،337،072 4309،314،383مدينون
 341،742،198 5227،471،945مخزون

 84،390،428 680،494،808م�ساريف مدفوعة مقدًما و�أر�سدة مدينة �أخرى
 982،174،867 683،699،557جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة

�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

- 776،522،462��ستثمار يف �سركة زميلة
 832،521،164 8907،176،831ممتلكات و�آلت ومعد�ت، �سايف 

 444،660،450 9485،829،596موجود�ت غري ملمو�سة
 1،277،181،614 1،469،528،889جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

 2،259،356،481 2،153،228،446جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية
�ملطلوبات �ملتد�ولة

 173،475،081 10212،704،542متويل مر�بحة وقرو�س ق�سرية �لأجل
 7،000،000-11�لتز�مات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل - �جلزء �ملتد�ول

 3،207،511-11مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع و�إعادة �ل�ستئجار - �جلزء �ملتد�ول
 11،146،334 1213،873،486�إير�د�ت موؤجلة

 253،726،102 13221،346،931د�ئنون جتاريون ومطلوبات �أخرى
 24،789،851 1421،080،518�لزكاة و�سريبة �لدخل

 473،344،879 469،005،477جمموع �ملطلوبات �ملتد�ولة

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
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20092008�إي�ساح

�ملطلوبات غري �ملتد�ولة

25،970،000 1068،346،641متويل مر�بحة وقرو�س طويلة �لأجل
26،777،878 1526،805،814تاأمينات من �لعملء

11،150،236 164،844،245د�ئنون
86،868،761 1791،039،966مكافاأة نهاية �خلدمة

150،766،875 191،036،666جمموع �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

 624،111،754 660،042،143جمموع �ملطلوبات

حقوق �مللكية

حقوق �مل�ساهمني

  1800.000.000800.000.000ر�أ�س �ملال
172،084،254 18176،619،792�حتياطي نظامي
51،700،502 1853،968،268�حتياطي �تفاقي

88،361،4258،361،425منحة حكومية مقيدة
)6،056،341 ()2،271،050(19ت�سويات حتويل �لعملت �لأجنبية �ملتعلقة بال�ستثمار�ت يف �ل�سركات �لتابعة يف �خلارج

350،162،546 226،914،569�أرباح م�ستبقاة 

1،376،252،386 1،263،593،004جمموع حقوق �مل�ساهمني
258،992،341 21229،593،299حقوق �لأقلية

1،635،244،727 1،493،186،303جمموع حقوق �مللكية

 2،259،356،481 2،153،228،446جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

)بالريال �ل�سعودي(

20092008�إي�ساح

 1،342،225،011 968،532،699�لإير�د�ت

)838،904،181()673،822،780(تكلفة �لإير�د�ت

 503،320،830 294،709،919�إجمايل �لربح

-)20،886،317(5�لنخفا�س يف �أ�سعار �ملخزون

4،351،299-7ح�سة �ل�سركة يف �سايف �أرباح �ل�سركة �لزميلة

)48،776،258()37،536،874(23م�ساريف بيع وت�سويق

)183،506،571()171،549،816(24م�ساريف عمومية و�إد�رية

)15،395،163()11،344،250(�أتعاب مهنية و��ست�سار�ت

)25،497،746()22،776،634(��ستهلكات و�إطفاء�ت

 11،292،362-عك�س قيد خ�سارة �لنخفا�س يف قيمة �لأ�سول

 245،788،753 30،616،028�لدخل من �لعمليات �لرئي�سة �مل�ستمرة

 36،407،185  2589،237،830�إير�د�ت �أخرى، بال�سايف

)4،935،403()16،888،284(�لأعباء �ملالية، بال�سايف

277،260،535 102،965،574�لدخل من �لعمليات �مل�ستمرة

16،590،164)27،629،443(26م�ساريف و�إير�د�ت غري متكررة، بال�سايف

293،850،699 75،336،131�لدخل قبل �لزكاة و�سريبة �لدخل وحقوق �لأقلية

)17،009،629()11،134،085(14�لزكاة و�سريبة �لدخل

 276،841،070 64،202،046�لدخل قبل حقوق �لأقلية

)52،386،534()18،846،719(21حقوق �لأقلية يف �سايف �أرباح وخ�سائر �ل�سركات �لتابعة

224،454،536 45،355،327�سايف �لدخل

ربحية �ل�سهم

270،383،07من �لعمليات �لرئي�سة �مل�ستمرة

270،803،46من دخل �ل�سنة قبل حقوق �لأقلية

270،572،81من �سايف دخل �ل�سنة
�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

قائمة المركز المالي 31 ديسمبر 2009
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي

47 46

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي



القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي

49 48

)بالريال �ل�سعودي(

20092008

�لأن�سطة �لت�سغيلية

  293،850،699  75،336،131�لدخل قبل �لزكاة و�سريبة �لدخل وحقوق �لأقلية

تعديلت:

)4،351،299(-ح�سة �ل�سركة يف �سايف �أرباح �ل�سركة �لزميلة

)19،786،280(-ربح بيع ��ستثمار يف �سركة زميلة

 47،657،112 46،019،467��ستهلكات و�إطفاء�ت

)1،336،146()3،381،090(�أرباح بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت

)11،292،362(-عك�س قيد خ�سارة �لنخفا�س يف قيمة �لأ�سول

- 20،886،317�لنخفا�س يف �أ�سعار �ملخزون

 16،831،008 19،274،501مكافاأة نهاية �خلدمة

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لعاملة:

)53،681،404( 109،918،309مدينون، م�ساريف مدفوعة مقدًما وموجود�ت �أخرى

)83،148،804( 93،383،936مخزون

)6،783،018( 2،727،152�إير�د�ت موؤجلة

)32،292،485()39،328،242(د�ئنون و�أر�سدة د�ئنة �أخرى

 385،953 27،936تاأمينات �لعملء

)10،949،271()15،103،296(مكافاأة نهاية �خلدمة �ملدفوعة

)19،273،632()14،843،418(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

 115،830،071 294،917،703�سايف �لنقد �ملتو�فر من �لأن�سطة �لت�سغيلية

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009

20092008
�لأن�سطة �ل�ستثمارية

-)76،522،462(��ستثمار�ت يف �سركة زميلة
 113،525،250-عو�ئد بيع ��ستثمار يف �سركة زميلة

)175،474،671(-�ل�ستحو�ذ على �سركات تابعة
)137،145،081()131،272،804(�إ�سافات ممتلكات و�آلت ومعد�ت

 13،896،561)4،404،806(ت�سوية عملت �أجنبية تتعلق باملمتلكات و�ملعد�ت، بال�سايف
 1،995،179 18،383،566�ملتح�سل من بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت، بال�سايف

)2،138،192()41،169،146(موجود�ت غري ملمو�سة
)185،340،954()234،985،652(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �ل�ستثمارية

�لأن�سطة �لتمويلية

 100،147،209 81،606،102متويل مر�بحة وقرو�س طويلة �لأجل
)37،374،092()7،000،000(�لتز�مات مبوجب عقود �إيجار ر�أ�سمالية

)48،048،463()3،207،511(مكا�سب موؤجلة عن عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار
)15،869،151( 3،785،291ت�سويات حتويل عملت �أجنبية من �ل�ستثمار يف �ل�سركات �لتابعة يف �خلارج

)1،800،000()1،800،000(مكافاآت جمل�س �لإد�رة
)243،587،531()159،356،920(توزيعات �أرباح مدفوعة

)3،802،875()48،245،761(حقوق �لأقلية
)250،334،903()134،218،799(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �لتمويلية

)319،845،786()74،286،748(�سايف �لتغري يف �لنقد وما يف حكمه

 460،550،955 140،705،169�لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

 140،705،169 66،418،421�لنقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

عمليات غري نقدية
  8،361،425-منحة حكومية مقيدة

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009



51 50

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي

)بالريال �ل�سعودي(

منحة حكومية مقيدة�حتياطي �تفاقي�حتياطي نظامير�أ�س �ملال�إي�ساح

ت�سويات حتويل �لعملت 
�لأجنبية �ملتعلقة 

بال�ستثمار�ت يف �ل�سركات 
�ملجموع�أرباح م�ستبقاة�لتابعة يف �خلارج

 1،401،105،576 401،176،191  9،812،810-  40،477،775  149،638،800  1800.000.000�لر�سيد يف 1 يناير 2008

 224،454،536 224،454،536-----�لدخل �ل�سايف ل�سنة 2008
محول �إلى �لإحتياطي 

-)22،445،454(---  22،445،454-18�لنظامي

-)11،222،727(--  11،222،727--18محول �إلى �لحتياطي �لتفاقي

 8،361،425--  8،361،425---8منحة حكومية مقيدة

)15،869،151(-)15،869،151(----19ت�سويات عملت �أجنبية، �سايف
توزيعات �أرباح ومكافاآت 

)241،800،000()241،800،000(-----20�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب 
20081800.000.000  172،084،254  51،700،502  8،361،425  ) 6،056،341(350،162،546 1،376،252،386 

  45،355،327 45،355،327-----�لدخل �ل�سايف ل�سنة 2009

-)4،535،538(---  4،535،538-18محول �إلى �لحتياطي �لنظامي

-)2،267،766(--  2،267،766--18محول �إلى �لحتياطي �لتفاقي

ت�سويات عملت �أجنبية، 
  3،785،291-  3،785،291----19�سايف

توزيعات �أرباح ومكافاآت 
)161،800،000()161،800،000(-----20�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب 
2009800.000.000  176،619،792  53،968،268  8،361،425  ) 2،271،050(226،914،569  1،263،593،004  

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009



إيضاحات حول القوائم المالية 
الموحدة للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2009

التقرير السنوي



1992
إصدار صحيفة »االقتصادية«، 	 

مطبوعة يومية تهم رجال المال 
واألعمال.

إطالق مجلة »الرجل«، مجلة 	 
شهرية تعنى بشؤون مجتمع 

النخبة.
إطالق مجلة »هي«، مجلة 	 

شهرية تهتم بشؤون المرأة 
المتميزة.

التكوين والن�شاط - 1
باململكة  �لريا�س  يف  م�سجلة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  و�لت�سويق  للأبحاث  �ل�سعودية  �ملجموعة  �إن 
يوليو   1 �ملو�فق   1421 �لأول  ربيع   29 بتاريخ   1010087772 رقم  �لتجاري  بال�سجل  �ل�سعودية  �لعربية 

2000، ولديها فرع يف جدة م�سجل بال�سجل �لتجاري �لفرعي رقم 1010087772/001.

يتكون ر�أ�س مال �ل�سركة �لبالغ 800 مليون ريال �سعودي من 80 مليون �سهم قيمة كل منها 10 ريالت 
�سعودية.

تعمل �ل�سركة يف جمالت: �لتجارة، و�لت�سويق، و�لدعاية، و�لإعلن، و�لتوزيع، و�لطباعة، و�لن�سر، وتز�ول 
�أعمالها ب�سكل رئي�س يف �ل�سرق �لأو�سط، و�أوروبا، و�سمال �أفريقيا.

ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية - 2
�ل�سعودية  �لهيئة  عن  �ل�سادرة  �ملحا�سبية  للمعايري  وفًقا  �ملرفقة  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  مت 

للمحا�سبني �لقانونيني. �إن �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملهمة �ملتبعة من ِقَبل �ل�سركة هي على �لنحو �لآتي:

العرف املحا�سبي
تعد �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفًقا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، فيما عد� �ل�ستثمار�ت يف �ل�سركات �لزميلة، 

حيث حُتت�سب على �أ�سا�س طريقة حقوق �مللكية.

ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفًقا للمبادئ �ملحا�سبية �ملتعارف عليها يتطلب ��ستخد�م �لتقدير�ت 
و�ملطلوبات  �ملوجود�ت،  و�إي�ساحات  و�ملطلوبات،  �ملوجود�ت،  مبالغ  يف  توؤثر  قد  �لتي  و�لفرت��سات 
�ملحتملة، بتاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة، �إ�سافة �إلى مبالغ �لإير�د�ت و�مل�سروفات خلل تلك �لفرتة. 
وبالرغم من �أن هذه �لتقدير�ت مبنية على �أف�سل �ملعلومات و�لأحد�ث �حلالية �ملتو�فرة لدى �لإد�رة، �إل 

�أن �لنتائج �لفعلية �لنهائية قد تختلف عن هذه �لتقدير�ت.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية
تت�سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ح�سابات �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق و�سركاتها �لتابعة، بعد 
�ل�سركة  ت�سنيف  يتم  �ملالية.  �لقو�ئم  توحيد  لغر�س  �ل�سركات،  هذه  بني  �ملتبادلة  �ملعاملت  ��ستبعاد 
�مل�ستثمر بها �سركة تابعة، بناًء على درجة �ل�سيطرة �لتي متار�سها �ل�سركة على تلك �ل�سركة، مقارنة 

بال�سركاء �لآخرين، و�عتباًر� من �لتاريخ �لفعلي ملمار�سة �ل�سيطرة.

متتلك �ل�سركة �لن�سب �لتالية يف �ل�سركات �لتابعة �ملذكورة �أدناه:

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2009

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
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�إن �ل�سركات �لتابعة �ملذكورة �أدناه مملوكة منا�سفة لكل من �ل�سركة �لفكرية للدعاية و�لإعلن �لقاب�سة ، و�سركة �مل�سنفات �لعلمية �لقاب�سة :

1- متتلك هذه �ل�سركة �سركات تابعة بن�سبة 100% م�سجلة خارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
2- متتلك هذه �ل�سركة �سركات تابعة بن�سبة 100% و90% م�سجلة يف �لكويت و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �لتو�يل. مل يتم توحيد �لقو�ئم �ملالية للمجموعة �لكويتية لعام 

2009، وذلك لوجود خلف �إد�ري �أدى �إلى عدم تو�فر �ملعلومات �للزمة للتوحيد، علًما �أنه لي�س لها �أثر مايل جوهري يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
3- خلل �ل�سنة، قامت �إحدى �ل�سركات �لتابعة للمجموعة، �سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة )�ملعروفة، �سابًقا، بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س(، �مل�سجلة بال�سجل 
�لتجاري رقم 1010218981 وتاريخ 8 ربيع �لثاين 1427، وح�سب �أحكام نظام �ل�سركات بالتحول من �سركة ذ�ت م�سوؤولية محدودة �إلى �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة، 
ومت تعديل ��سم �ل�سركة لي�سبح �سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة، ومت زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة لي�سبح 100 مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى 10 مليني �سهم، قيمة كل 

منها 10 ريالت �سعودية، وقد مت �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �لنظامية.
     متتلك هذه �ل�سركة �سركة تابعة بن�سبة 100% م�سجلة يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، كما قامت هذه �ل�سركة خلل عام 2008 بال�ستحو�ذ على ما ن�سبته 51% من 3 
�سركات يف كل من: �لإمار�ت، و�ل�سعودية، و�لأردن. كما قامت �ل�سركة خلل 2009 بال�ستحو�ذ على �لن�سب �ملتبقية من هذه �ل�سركات، لت�سبح مملوكة بالكامل 
�لتابعة يف �لقو�ئم �ملالية  ل�سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة )�ملعروفة، �سابًقا، بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س(، وقد مت توحيد �لقو�ئم �ملالية لهذه �ل�سركات 

�ملوحدة للمجموعة بن�سبة 51% عام 2008، وبن�سبة 100% عام 2009.

ن�سبة �مللكية �ملبا�سرة بلد �لتاأ�سي�سرقم �ل�سجل �لتجاري�ل�سركات �لتابعة
وغري �ملبا�سرة

100%�ململكة �لعربية �ل�سعودية1010119045�ل�سركة �لفكرية للدعاية و�لإعلن �لقاب�سة – ذ�ت م�سوؤولية محدودة

100%�ململكة �لعربية �ل�سعودية1010119043�سركة �مل�سنفات �لعلمية �لقاب�سة – ذ�ت م�سوؤولية محدودة

70%�ململكة �لعربية �ل�سعودية1010219709�ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف - م�ساهمة عامة )5(

بلد �لتاأ�سي�س�لن�ساط �لرئي�س لل�سركة�ل�سركات �لتابعة

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لن�سر�ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر و�ل�سركات �لتابعة لها )1(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لتوزيع�ل�سركة �ل�سعودية للتوزيع و�ل�سركات �لتابعة لها )2(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لإعلم �ملرئي و�ملقروء  وخدمات �لإعلن و�لبيع�ل�سركة �لعربية للو�سائل �ملحدودة 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لإعلم �ملرئي و�ملقروء  وخدمات �لإعلن�ل�سركة �خلليجية للإعلن و�لعلقات �لعامة

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�ملتاجرة يف �لعطور و�لأدو�ت �ملنزلية ولو�زم �لطباعة�ل�سركة �ل�سعودية للأعمال �لتجارية

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�ملتاجرة يف معد�ت �لت�سال وتطوير �لرب�مج�سركة �لأفق لنظم �ملعلومات و�لت�سالت )حتت �لت�سفية(

�سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة و�ل�سركات �لتابعة لها
�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لن�سر �ملتخ�س�س)�ملعروفة �سابًقا بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س( )3(

�ململكة �لعربية �ل�سعوديةعقد �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت�سركة موؤمتر�ت للمعار�س و�ملوؤمتر�ت )4(

�ملوجود�ت

 6.099.421نقد وما يف حكمه

 62.058.216ذمم مدينة وم�ساريف مدفوعة مقدمًا

 34.186.949مخزون

 68.905.722ممتلكات و�آلت ومعد�ت

 251.387موجود�ت غري ملمو�سة

 171.501.695جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

) 29.297.871(قرو�س بنكية و�سندوق �لتنمية

) 41.797.338(ذمم د�ئنة وم�ساريف م�ستحقة �أخرى

)1.136.855(تعوي�سات نهاية �خلدمة

) 72.232.064(جمموع �ملطلوبات

 99.269.631�سايف قيمة �ملوجود�ت �مل�سرت�ة

) 6.099.421(ينزل : �لنقد وما يف حكمه

93.170.210 

 82.304.461�ل�سهرة

 175.474.671�لقيمة �ملدفوعة لل�ستحو�ذ

بالريالت �ل�سعودية

4- قامت �ملجموعة خلل �سنة 2008 بتاأ�سي�س �سركة موؤمتر�ت للمعار�س و�ملوؤمتر�ت بر�أ�سمال قدره 1،000،000 ريال �سعودي، ويتمثل ن�ساط �ل�سركة يف �إقامة 
�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت وتنظيمها، وتقدمي خدمات �لت�سويق للغري. �إن �ل�سنة �ملالية لل�سركة تبد�أ من 18 فرب�ير 2008 )تاريخ �لقيد يف �ل�سجل �لتجاري(، وتنتهي يف 

31 دي�سمرب 2008. وهذه �ل�سركة مملوكة من قبل �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر، و�سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة، و�ل�سركة �لعربية للو�سائل �ملحدودة.
5- متتلك هذه �ل�سركة كًل من: �سركة طيبة للطباعة و�لن�سر �ملحدودة، و�سركة مطابع هل �ملحدودة، و�سركة م�سنع �لعون للمل�سقات �لتجارية و�لأغلفة �لبل�ستيكية 

�ملحدودة.
مبوجب �لتفاقيات �ملوقعة مع �ل�سركات �مل�ستحوذ عليها خلل �سنة 2008 )�سركة طيبة للطباعة و�لن�سر و�سركة م�سنع �لعون(، فاإن �لأعمال �لت�سغيلية كافة مبا 

تت�سمنه من �إير�د�ت، وم�ساريف، وموجود�ت، ومطلوبات تنتقل �إلى �ل�سركة �عتباًر� من 1 يناير 2008، وقد كانت �لأر�سدة كما يف 1 يناير 2008 كما يلي:

1994
إصدار مجلة »الجميلة«، مجلة 	 

أسبوعية تهتم بجمال المرأة 
وصحتها.

إطالق صحيفة »أردو نيوز«، أول 	 
صحيفة يومية تصدر بلغة األردو 

في المملكة العربية السعودية، 
والخليج العربي.

إطالق صحيفة »ماليالم نيوز«، 	 
أول صحيفة يومية تصدر باللغة 
الماليالمية في المملكة العربية 

السعودية، والخليج العربي.
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الإيرادات
تتحقق �ملبيعات عند �إ�سد�ر فو�تري �خلدمات �ملقدمة �إلى �لعملء، بعد تنزيل �خل�سم �مل�سموح به، يف حني يتم �إثبات 

�إير�د�ت �ل�سرت�كات على فرتة �ل�سرت�ك.

امل�ساريف
ت�سنيف  ويتم  وت�سويقها،   �ل�سركة  لبيع منتجات  �ملنفقة  �لتكاليف  رئي�س من  ب�سكل  و�لت�سويق  �لبيع  تتكون م�ساريف 

�مل�ساريف �لأخرى كم�ساريف عمومية و�إد�رية.
تت�سمن �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية �مل�ساريف �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة، و�لتي ل تتعلق ب�سكل مبا�سر بكلفة �لإير�د�ت، 
وفًقا للمعايري �ملحا�سبية �ملتعارف عليها، ويتم توزيع �مل�ساريف، �إذ� دعت �حلاجة �إلى ذلك، بني �مل�ساريف �لعمومية، 

و�لإد�رية، وكلفة �لإير�د�ت على �أ�سا�س ثابت.

النقد وما يف حكمه
يت�سمن �لنقد وما يف حكمه �لنقد، و�أر�سدة �لبنوك، و�لود�ئع لأجل، �لتي ت�ستحق خلل فرتة ثلثة �أ�سهر �أو �أقل من 

تاريخ �لقتناء.

املخزون
يظهر �ملخزون ب�سعر �لكلفة �أو �سايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها، �أيهما �أقل. ويتم حتديد كلفة �لأعمال �لتي هي قيد �لتنفيذ 
على �أ�سا�س طريقة �ملتو�سط �ملرجح، وتت�سمن كلفة �ملو�د، و�لعمالة، ون�سبة محددة من �مل�ساريف غري �ملبا�سرة. كما 

يتم تقييم �لورق ومو�د �لطباعة وقطع �لغيار �لأخرى من �ملخزون على �أ�سا�س �لكلفة �لو�سطية �ملرجحة.

ال�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات
يتم قيد �ل�ستثمار�ت �ململوكة بن�سبة 20% �أو �أكرث من ر�أ�س مال �ل�سركات غري �لتابعة، �أو حال تو�فر تاأثري مهم فيها، 
مبوجب طريقة حقوق �مللكية. تدرج ح�سة �ل�سركة يف �أرباح �أو خ�سائر �ل�سركات �لزميلة �مل�ستثمر بها يف قائمة �لدخل 
�ملوحدة. يتم �لتوقف عن تطبيق طريقة حقوق �مللكية �إذ� �أ�سبح ر�سيد ح�ساب �ل�ستثمار يف �ل�سركة �لزميلة �سفًر�، 
نتيجة �خل�سائر �مل�ستمرة من تلك �ل�سركات )�إل �إذ� كانت �ملجموعة �سامنة �لتز�مات تلك �ل�سركة، �أو ملتزمة بتقدمي 

دعم مايل �إ�سايف لها(.

املمتلكات والآلت واملعدات
و�ل�سيانة  �لإ�سلح  م�ساريف  تعد  �ملرت�كمة.  �ل�ستهلكات  تنزيل  بعد  بالكلفة  و�ملعد�ت  و�لآلت  �ملمتلكات  تظهر 
على  عليها  �ل�ستهلكات  �حت�ساب  ويجري  ر�أ�سمالية.  فتعد م�ساريف  �لتح�سينات  �أما م�ساريف  �إير�دية،  م�ساريف 

�أ�سا�س حياتها �لعملية �ملقدرة، وذلك با�ستعمال طريقة �لق�سط �لثابت.
�إن ن�سب �ل�ستهلك للبنود �لرئي�سة لهذه �لأ�سول هي:

يتم �إطفاء حت�سينات �ملباين �مل�ستاأجرة بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى فرتة �لإيجار �أو �لتح�سينات، �أيهما �أقل.

%

2 - 3�ملباين

10 - 25حت�سينات �ملباين �مل�ستاأجرة

5 - 10�آلت ومعد�ت �لطباعة 

10 - 25�أجهزة حا�سب �آيل ومعد�ت

7.5 - 25�أثاث وتركيبات

15 - 50�سيار�ت

املوجودات غري امللمو�شة
اأ�سماء املطبوعات :

متثل �أ�سماء �ملطبوعات �لقيمة �مل�سجلة لأ�سماء �ل�سحف و�ملجلت �لتي ت�سدرها �ملجموعة. 
تقوم �ملجموعة ب�سكل دوري بالتاأكد مما �إذ� كان هناك �نخفا�س يف �لقيمة �مل�سجلة لأ�سماء 
يتم  �لدليل  هذ�  مثل  وجود  حالة  ويف  �لعادلة.  �لقيمة  قيا�س  با�ستخد�م طرق  �ملطبوعات 
�إجر�ء �لتحليلت للتاأكد من �إمكانية ��سرتد�د �لقيمة �لدفرتية لأ�سماء �ملطبوعات بالكامل. 
يتم �إثبات خ�سارة �لنخفا�س يف قيمة �أ�سماء �ملطبوعات يف قائمة �لدخل �ملوحدة، وذلك 

عند جتاوز �لقيمة �لدفرتية لأ�سماء �ملطبوعات قيمها �لقابلة لل�سرتد�د.

�أحد�ث  ب�سبب  ن�ساأت  قد  �خل�سارة  هذه  تكن  مل  ما  �لنخفا�س  خ�سارة  قيد  عك�س  يتم  ل 
خارجية خا�سة ذ�ت طبيعة ��ستثنائية، ويتوقع عدم تكر�رها، و�إن �لزيادة يف �لقيمة �لقابلة 

لل�سرتد�د تتعلق، ب�سكل و��سح، بعك�س قيد �أثر هذه �لأحد�ث �خلا�سة.

ال�سهرة:
�إن �ل�سهرة �ملدفوعة عند �سر�ء �ل�ستثمار�ت، و�لتي متثل فائ�س �سعر �ل�سر�ء على �سايف 
�ملالية  �لقو�ئم  يف  و�إظهارها  مالية،  �سنة  كل  نهاية  يف  قيا�سها  يتم  �مل�سرت�ة  �ملوجود�ت 

�ملوحدة بالكلفة، ويتم تعديلها مبقد�ر �لنخفا�س يف قيمتها )�إن وجد(.

حقوق التوزيع والإعالن والن�سر:
مدى  على  ملمو�سة،  غري  موجود�ت  عدت  �لتي  �ملر�سملة،  و�لإعلن  �لتوزيع  حقوق  تطفاأ 
�لفرتة �ملقدرة للنتفاع بها، وهي خم�س �سنو�ت. �أما بالن�سبة حلقوق �لن�سر، فيتم �إطفاوؤها 

على مدة �لعقد.

النخفا�س يف قيمة املوجودات 
من  للتاأكد  �مللمو�سة،  للموجود�ت  �لدفرتية  للقيمة  دورية  مر�جعة  باإجر�ء  �ل�سركة  تقوم 
�ملوجود�ت. ويف حالة  قيمة  �نخفا�س يف  ناجتة عن  �أي خ�سارة  وقوع  دليل على  �أي  وجود 
وجود مثل هذ� �لدليل، يتم تقدير �لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د لذلك �لأ�سل لتحديد حجم 
لذلك  لل�سرتد�د  �لقابلة  �لقيمة  تقدير  فيها  ميكن  ل  �لتي  �حلالت  ويف  �خل�سارة.  هذه 
�لأ�سل، تقوم �ل�سركة بتقدير �لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د للوحدة �ملدرة للنقدية �لتي ينتمي 

�إليها ذلك �لأ�سل.

للنقدية  �ملدرة  �لوحدة  �أو  للأ�سل  لل�سرتد�د  �لقابل  �ملبلغ  فيها  يقدر  �لتي  �حلالت  ويف 
باأقل من قيمت��ه �لدفرتية، عندئذ تخف�س �لقيمة �لدفرتية لذلك �لأ�سل �أو �لوحدة �ملدرة 
للنقدية �إلى �لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د لها، ويتم �إثبات خ�سائر �لنخفا�س يف قيمة �لأ�سل 

م�سروفات فوًر� يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

�لقيمة  زيادة  تتم  عندئذ  �لقيمة،  يف  �لنخفا�س  خ�سارة  قيد  عك�س  لحًقا،  مت،  ما  و�إذ� 
�لدفرتية للأ�سل �أو �لوحدة �ملدرة للنقدية �إلى �لقيمة �ملعدلة �لقابلة لل�سرتد�د له، على 
�أل تزيد �لقيمة �لدفرتية �لتي متت زيادتها على �لقيمة �لدفرتية �لتي كان من �ملفرت�س 
�أو �لوحدة �ملدرة  �إثبات خ�سارة �لنخفا�س يف قيمة ذلك �لأ�سل  حتديدها فيما لو مل مت 
للنقدية يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة. يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة �لنخفا�س يف �لقيمة يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة. 

حتويل العمالت الأجنبية
حتول �ملعاملت بالعملة �لأجنبية �إلى �لريال �ل�سعودي باأ�سعار �لتحويل �ل�سائدة عند �إجر�ء 
�ملعاملة، ويتم حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية بالعملت �لأجنبية كما يف تاريخ قائمة 
�ملركز �ملايل �ملوحدة �إلى �لريال �ل�سعودي بالأ�سعار �ل�سائدة يف نهاية �لفرتة. �إن �ملكا�سب 
و�خل�سائر �لناجتة عن �لت�سديد�ت �أو حتويل �لعملت �لأجنبية يتم �إدر�جها �سمن قائمة 

�لدخل �ملوحدة.

ريالت  �إلى  �لأجنبية  بالعملت  �ملالية  �لقو�ئم  حتول  �ملالية،  �لقو�ئم  توحيد  لأغر��س 
للموجود�ت  بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة، وذلك  �ل�سائدة  �لتحويل  باأ�سعار  �سعودية 
و�لأرباح  و�مل�ساريف  للإير�د�ت  بالن�سبة  فرتة  لكل  �لتحويل  �سعر  ومبتو�سط  و�ملطلوبات، 
�لتحويل  ب�سعر  �مل�ستبقاة،  �لأرباح  عد�  فيما  �مللكية،  حقوق  عنا�سر  حتول  �خل�سائر.  �أو 
�ل�سائد عند ن�سوء كل عن�سر. تدرج �لت�سويات �لناجتة عن ترجمة �لقو�ئم �ملالية بالعملت 

�لأجنبية، �إذ� كانت جوهرية، يف بند م�ستقل �سمن حقوق �مل�ساهمني.

مكافاأة نهاية اخلدمة
�لعمل  ولنظام  �ل�سركة،  ل�سيا�سة  وفًقا  للموظفني  �خلدمة  نهاية  ملكافاأة  مخ�س�س  يجنب 
�ل�سعودي، و�لقو�نني �ملرعية بالن�سبة للموظفني �لعاملني يف �سركات �ملجموعة خارج �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.

الزكاة و�سريبة الدخل
�لعربية  �ململكة  يف  و�لدخل  �لزكاة  م�سلحة  لأنظمة  �لتابعة  و�سركاتها  �ل�سركة  تخ�سع 
�ل�سعودية. يتم �حت�ساب مخ�س�س �لزكاة وفًقا للوعاء �لزكوي �ملقدر على �أ�سا�س ربع �سنوي، 
و�لذي يتم تعديله ح�سب �لفعلي يف نهاية �ل�سنة، يجري ت�سجيل �أية فروقات بني �ملخ�س�س 
و�لربط �لنهائي عند �عتماد �لربط �لنهائي، حيث يتم، حينئذ، �إقفال �ملخ�س�س. وبالن�سبة 
لل�سركات �لتابعة يف �خلارج، يتم جتنيب مخ�س�س لقاء �لتز�مات �ل�سريبة، �إن وجدت، 
حتميل  يتم  �ل�سركات.  تلك  فيها  تعمل  �لتي  �لبلد�ن  يف  �ملتبعة  �ل�سريبية  للأنظمة  وفًقا 

مخ�س�س �لزكاة و�سريبة �لدخل يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

حما�سبة عقود الإيجار
يتم ت�سنيف عقد �لإيجار كعقد �إيجار ر�أ�سمايل �إذ� ترتب على عقد �لإيجار حتويل جوهري 
ملنافع �مللكية ومخاطرها �ملتعلقة بالأ�سل مو�سوع �لعقد �إلى �مل�ستاأجر، ويتم ت�سنيف عقود 

�لإيجار �لأخرى كعقود �إيجار ت�سغيلية. 

يتم تاأجيل �أي زيادة يف �سعر �لبيع عن �لقيمة �لدفرتية، ويتم �لعرت�ف بها وفًقا لطريقة 
�لق�سط �لثابت على �ملدى �لزمني لعقد �لإيجار.

تتم ر�سملة عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار - بالقيمة �حلالية للحد �لأدنى لدفعات �لإيجار 
و�لنق�س يف  �لتمويل  �لإيجار بني م�ساريف  �لإيجار، ويتم جتزئة دفعات  ن�ساأة عقد  عند 
�للتز�م.  من  �ملتبقي  �لر�سيد  على  ثابت  عائد  معدل  �إلى  للو�سول  �لإيجار،  �لتز�مات 

م�ساريف �لتمويل يتم حتميلها مبا�سرة مقابل �لدخل.
يتم حتميل �لإيجار�ت �مل�ستحقة مبوجب عقود �لإيجار �لت�سغيلية على قائمة �لدخل �ملوحدة 

خلل فرتة عقد �لإيجار، وذلك با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت.
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النقد وما يف حكمه - 3

املدينون - 4

املخزون - 5

و�آلتها  �لتابعة  �ل�سركات  �إحدى  رئي�س مبمتلكات  ب�سكل  يتعلق  �لغيار  �إن مخزون قطع 
ومعد�تها، ومن �ملتوقع �أن ت�ستخدم ملدة تزيد على �سنة.

نظًر� للو�سع �لقت�سادي �حلايل و�لتدين يف �أ�سعار �لورق، قامت �ملجموعة بعمل مر�جعة 
�ساملة لحت�ساب �سايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها من �ملخزون �لقائم بتاريخ 13 دي�سمرب 
9002، وبناًء على هذه �ملر�جعة قامت �ملجموعة بت�سجيل مبلغ 9،02 مليون ريال �سعودي 

كانخفا�س يف �أ�سعار �ملخزون، للو�سول �إلى �سايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها.

امل�ساريف املدفوعة مقدًما واملوجودات الأخرى - 6

ا�ستثمار يف �سركة زميلة - 7
مقفلة  م�ساهمة  بحرينية  �سركة  تاأ�سي�س  يف  بامل�ساهمة  �ل�سنة  خلل  �ل�سركة  قامت 
بر�أ�سمال قدره 28 مليون دينار بحريني  )280 مليون ريال �سعودي(. قامت �ل�سركة 
بدفع مبلغ 76،5 مليون ريال �سعودي مقابل ح�سة قدرها 20% من ر�أ�س مال �ل�سركة، 
مت�سمنة علوة �لإ�سد�ر �ملتفق عليها، ومت �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �لنظامية، حيث تبد�أ 
�ل�سنة �ملالية لل�سركة يف 10 يونيو 2009 تاريخ قيدها بال�سجل �لتجاري، وتنتهي يف 31 

دي�سمرب 2010.

)�سركة  و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  بيع ح�سة  يوليو 2008 مت   29 تاريخ  يف 
�ل�سركة �ملتحدة للطباعة و�لن�سر، حيث بلغت قيمة �ل�سفقة 117،3 مليون  تابعة( يف 
ريال �سعودي، وقد حققت �ل�سركة منها �أرباًحا �سافية مببلغ 19،8 مليون ريال �سعودي. 
هذ�، وقد مت �حت�ساب �حل�سة يف �سايف ربح �ل�سركة �ملتحدة للطباعة و�لن�سر بناًء على 
قو�ئم مالية معدة من قبل �إد�رة �ل�سركة لل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف 30 يونيو 2008، و�لتي 

�أظهرت �سايف ربح مببلغ 4،4 مليون ريال �سعودي.

توزيعات الأرباح
تقيد توزيعات �لأرباح مطلوبات عند �لإعلن عنها من ِقَبل �جلمعية �لعامة 

للم�ساهمني.

املنحة احلكومية املقيدة 
عند  للأ�سل  �لعادلة  �لقيمة  �أ�سا�س  على  �ملقيدة  �ملنحة �حلكومية  قيا�س  مت 
�حل�سول عليه مقابل �للتز�م بالقيود �ملقرونة باملنحة، وقد مت �إدر�ج �ملنحة 
�حلكومية �ملقيدة يف بند م�ستقل �سمن حقوق �مللكية و�إظهار �لأ�سل �ملمنوح 

�سمن �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت.

الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر
�لأجنبية  �لعملت  مخاطر  تغطية  يف  �لعملت  خيار�ت  �ملجموعة  ت�ستخدم 
�ملالية  �لأدو�ت  �إثبات  �لأ�سل،  يف  يتم،  �لت�سغيلية.  �أن�سطتها  عن  �لنا�سئة 
�إثبات  ويتوقف  �لعادلة.  بالقيمة  �إظهارها  يتم  ذلك  وبعد  بالتكلفة،  �مل�ستقة 
تغطية  �لذي متت  �لبند  �لناجمة عن ذلك على طبيعة  �أو �خل�سائر  �لأرباح 

مخاطره.

�لأجنبية  �لعملت  خليار�ت  �لعادلة  �لقيمة  على  �حل�سول  �لعادة،  يف  يتم، 
حتدد  تو�فرها،  عدم  حالة  ويف  �ل�سوق.  يف  �ملتد�ولة  �لأ�سعار  �إلى  بالرجوع 

�لقيمة �لعادلة وفق �أ�س�س �لتقدير �لأخرى، ح�سبما هو ملئم.

يف حالة ��ستخد�م �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة لتغطية مخاطر �لتدفقات �لنقدية 
�ملتعلقة باأي �لتز�مات موؤكدة �أو عمليات متوقعة، يتم �إثبات �جلزء �لفعال من 
�لأرباح �أو �خل�سائر �لناجمة عن �لأد�ة �ملالية �مل�ستقة مبا�سرة �سمن حقوق 
�لعمليات  �أو  �ملوؤكدة  �للتز�مات  فيها  توؤدي  �لتي  �حلالت  ويف  �مل�ساهمني. 
�ملتوقعة �إلى �إثبات موجود�ت ما �أو مطلوبات ما، عندئذ يتم ��ستبعاد �لأرباح 
�أو �خل�سائر �ملرت�كمة من حقوق �مل�ساهمني، ويتم �إدر�جها يف �لقيا�س �لأويل 
لتلك �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات، و�إل يتم ��ستبعادها من حقوق �مل�ساهمني، ويتم 
�إثباتها يف قائمة �لدخل �ملوحدة يف �لوقت نف�سه عند وقوع �ملعاملة �ملغطاة. 
يتم �إثبات �جلزء غري �لفعال من �لأرباح �أو �خل�سائر يف قائمة �لدخل �ملوحدة، 

ويتم �إثبات �أية �أرباح �أو خ�سائر قد تن�ساأ بعد �إثبات قيمة �لأد�ة �ملالية.

ويف حالة تغطية �للتز�مات بالعملت �لأجنبية ل�سايف �ل�ستثمار يف عمليات 
�إلى  �للتز�مات  حتويل  عن  �لنا�سئة  �لفروقات  �إثبات  يتم  عندئذ  خارجية، 

ريالت �سعودية �سمن حقوق �مل�ساهمني.

حدوث  يتوقع  يز�ل  ول  �لتغطية،  عملية  �أو  �ملخاطر  �أد�ة  �إنهاء  حالة  ويف 
يف  �ملرت�كمة  �خل�سائر  �أو  �لأرباح  على  �لإبقاء  يتم  فاإنه  �ملغطاة،  �ملعاملت 
�أعله  لل�سيا�سة  طبًقا  �إثباتها  ويتم  �مل�ساهمني،  حقوق  �سمن  �لوقت  ذلك 
عند وقوع �لعملية �ملغطاة. ويف حال �حتمال عدم وقوع �ملعاملة �ملغطاة، يتم 
�إثبات �لأرباح �أو �خل�سائر �ملرت�كمة - �لتي �سبق �أن مت �إثباتها �سمن حقوق 

�مل�ساهمني - يف قائمة �لدخل �ملوحدة مبا�سرة.

بالريالت �ل�سعودية

20092008

78،099،798  66،418،421�لنقد و�لأر�سدة لدى �لبنوك

62،605،371-ود�ئع لأجل

66،418،421  140،705،169
بالريالت �ل�سعودية

20092008

42،331،420 43،849،300م�ساريف مدفوعة مقدًما

11،200،621 5،167،372دفعات مقدمة ملوردين

 30،858،387 31،478،136مدينون �آخرون

80،494،808 84،390،428 

بالريالت ال�سعودية

20092008

 431،715،517 320،291،292مدينون جتاريون
 10،620،309 12،780،875�إير�د�ت م�ستحقة

333،072،167 442،335،826 

)26،998،754()23،757،784(مخ�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

309،314،383 415،337،072 

بالريالت ال�سعودية

20092008

249،815،927  169،586،487مو�د خام ومو�د  تغليف
33،486،586  48،336،887كتب

11،901،210 15،412،205قطع غيار
36،210،184 7،688،820ب�ساعة حتت �لت�سغيل

23،018،707 3،719،819ب�ساعة يف �لطريق
 976،728 1،140،181�أخرى

245،884،399 355،409،342 

)13،667،144()18،412،454(مخ�س�س ب�ساعة بطيئة �حلركة

227،471،945 341،742،198 
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املمتلكات والآلت واملعدات - 8

�إن بع�س مباين �ل�سركات �لتابعة، و�لبالغ �سايف قيمتها �لدفرتية 10،167،700 ريال �سعودي و14،787،021 ريال �سعودي على �لتو�يل مقامة على �أر��ٍس م�ستاأجرة باإيجار رمزي - 
ملدة 25 �سنة تنتهي يف 1437 و1436 على �لتو�يل قابلة للتجديد مبو�فقة �لطرفني.

�إن �ملمتلكات و�ملعد�ت كافة �خلا�سة ب�سركة �لعون للمل�سقات �لتجارية و�لأغلفة �لبل�ستيكية �لبالغ �سايف قيمتها �لدفرتية 69،514،699 رياًل �سعودًيا )2008: 69،983،290 رياًل - 
�سعودًيا( مرهونة مبوجب �سند رهن ل�سالح �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي )�إي�ساح 10 - ج(.

حت�سينات املباينالأرا�سي
اآلت ومعدات الطباعةاملباين امل�ستاأجرة

اأجهزة حا�سب 
اآيل ومعدات

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

الكلفة

175،135،801 485،968،562 34،867،035 395،397،967 1187،478،888 يناير 2009

ت�سوية ترجمة عملت 
 3،801،378- 2،224،758 3،200،822-�أجنبية، �سايف

 3،804،888 10،339،851 950،045 18،882،151 81،124،440�لإ�سافات

)6،275،748()1،442،000()464،322(-)2،695،750(�ل�ستبعاد�ت 

 5،685،324 63،428،521 3،944،695--حتويلت

 182،151،643 558،294،934 41،522،211 31265،907،578417،480،940 دي�سمرب 2009

ال�ستهالكات وخ�سائر النخفا�س يف القيمة

 154،343،655 201،623،654 20،681،721 182،568،374 119،187،200 يناير 2009

ت�سوية ترجمة عملت 
 3،525،391- 783،597 849،693-�أجنبية، �سايف

 7،272،510 18،920،068 2،654،112 6،044،556-�ملحمل لل�سنة

)5،660،775()330،637 ()77،609(--�ل�ستبعاد�ت

 159،480،781 220،213،085 24،041،821 189،462،623 3119،187،200 دي�سمرب 2009

القيمة الدفرتية ال�سافية

 22،670،862 338،081،849 17،480،390 228،018،317 31246،720،378 دي�سمرب 2009

 20،792،146 284،344،908 14،185،314 212،829،593 31168،291،688 دي�سمرب 2008

املجموعاأعمال راأ�سماليةال�سياراتالأثاث والرتكيبات

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

الكلفة

 1،525،546،688 83،206،133 73،742،241 189،750،061 يناير 2008

ت�سوية ترجمة عملت 
 10،383،491 31،345)19،002( 1،144،190�أجنبية، �سايف

 131،272،804 9،843،102 886،683 5،441،644�لإ�سافات

�ل�ستبعاد�ت / 
)31،610،741()8،211،923()10،808،709()1،712،289(حتويلت

--)73،058،540(-

 1،635،592،242 11،810،117 63،801،213 3194،623،606 دي�سمرب 2008

ال�ستهالكات وخ�سائر النخفا�س يف القيمة

 693،025،524- 37،045،363 177،575،557 يناير 2009

ت�سوية ترجمة عملت 
 5،978،685-- 820،004�أجنبية، �سايف

 46،019،467- 8،586،605 2،541،616�ملحمل لل�سنة

)16،608،265(-)9،523،853()1،015،391(�ل�ستبعاد�ت

 728،415،411- 36،108،115 3179،921،786 دي�سمرب 2009

القيمة الدفرتية ال�سافية

 907،176،831 11،810،117 27،693،098 3114،701،820 دي�سمرب 2009

 832،521،164 83،206،133 36،696،878 3112،174،504 دي�سمرب 2008
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�ل�سركة خلل عام 2008 بتقييم �لأر��سي و�ملباين، ونتجت عن ذلك زيادة �لقيمة  قامت 
خ�سارة  قيد  عك�س  ح�ساب  �إلى  قيدها  مت  ريال  مليون   11،3 مببلغ  �لأ�سول  لتلك  �لدفرتية 
�لنخفا�س يف قائمة �لدخل �ملوحدة، حيث مت يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة تخفي�س قيمة �لأر��سي 

و�ملباين باخل�سائر �لناجتة عن �نخفا�س قيمة تلك �لأ�سول.

خلل عام 2008، منحت حكومة دبي �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر )�إحدى �سركات 
�ملجموعة( قطعة �أر�س يف دبي تبلغ م�ساحتها 29،809 �أقد�م مربعة مربع كمنحة مقيدة. 
وقد قيمت قطعة �لأر�س مببلغ 8،4 مليون ريال، وقد مت �إدر�ج �ملنحة �حلكومية �ملقيدة يف 

بند م�ستقل �سمن حقوق �مللكية، و�إظهار �لأ�سل �سمن �ملمتلكات و�ملعد�ت.

املوجودات غري امللمو�سة - 9

قامت �سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة )�ملعروفة �سابًقا بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س( 
�إحدى �سركات �ملجموعة �لتابعة خلل عام 2008 ب�سر�ء ما ن�سبته 51% من حقوق ملكية 3 
للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  و�لأردن. كما قامت  و�لإمار�ت،  �ل�سعودية،  �سركات يف كل من 
و�لتغليف و�سركة مطابع هل )�إحدى �سركات �ملجموعة( ب�سر�ء �سركة يف �ل�سعودية. وقد 

نتجت عن عمليات �ل�سر�ء هذه �سهرة مببلغ 82 مليون ريال �سعودي )�إي�ساح 2(.

خلل �ل�سنة قامت �ل�سركة بزيادة ن�سبة ملكيتها يف �ل�سركات �لتابعة ل�سركة منو �لإعلمية 
�لقاب�سة )�ملعروفة، �سابًقا، بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س(، لت�سبح هذه �ل�سركات 
مملوكة بالكامل للمجموعة، ومت توحيد قو�ئمها �ملالية �بتد�ًء من ذلك �لتاريخ، وقد نتجت 

عن عمليات �ل�سر�ء هذه �سهرة مببلغ  32،4 مليون ريال �سعودي.

ميثل بند م�سروعات �أ�سول غري ملمو�سة �مل�ساريف �لتي تكبدتها �إحدى �ل�سركات �لتابعة 
لغر�س �إن�ساء م�سروعات تتعلق باملحتوى �ملرئي و�ملوقع �لإلكرتوين وم�سروعات �أخرى.

قرو�س وت�سهيالت بنكية - 10
للطباعة  �ل�سعودية  و�ل�سركة  و�لت�سويق،  للأبحاث  �ل�سعودية  �ملجموعة  من  كل  لدى  يوجد 
و�لتغليف  ق�سم خزينة، حيث تودع فيه معظم �ل�سركات �لتابعة مقبو�ساتها، عند �ل�سرورة. 
يقوم ق�سم �خلزينة باحل�سول على �لت�سهيلت �لئتمانية نيابة عن هذه �ل�سركات �لتابعة، 
مبوجب �تفاقية ت�سهيلت �ئتمانية رئي�سة مع بنوك محلية. ميثل ر�سيد �ملر�بحات �لت�سهيلت 

�لئتمانية �لقائمة و�مل�ستخدمة من ِقَبل �سركات �ملجموعة.

و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  و�ل�سركة  و�لت�سويق  للأبحاث  �ل�سعودية  �ملجموعة  قامت  �أ- 
عدة  محلية  بنوك  من  بنكية  ت�سهيلت  على  باحل�سول  �لعام  خلل  تابعة(  )�سركة 
 1،020 قدره  ممنوح  ب�سقف  �لأجل  وطويلة  ق�سرية  مر�بحة  متويل  خدمات  �سكل  على 
مليون   281 يقارب  ما  �ل�سنة  نهاية  يف  منها  �مل�ستغل  قيمة  بلغت  �سعودي.  ريال  مليون 
��ستري�د مو�د ومعد�ت.  �لعامل، ومتويل  �ملال  ر�أ�س  لغر�س متويل  �سعودي، وذلك  ريال 
حتمل  �ملمنوحة.  �لت�سهيلت  مببلغ  �لبنك  لأمر  ب�سند�ت  م�سمونة  �لت�سهيلت  هذه  �إن 
هذه �لت�سهيلت �أعباء متويل مر�بحات مبعدلت متغرية تر�وح بني )�سايبور + %1،5( 

و)�سايبور + 2%(، وت�ستحق على مدد متفاوتة لكل عملية.

ب- لدى �سركة م�سنع �لعون للمل�سقات �لتجارية و�لأغلفة �لبل�ستيكية )�سركة تابعة لل�سركة 
�ل�سعودية للطباعة و�لتغليف(، و�لتي مت �ل�ستحو�ذ عليها خلل عام 2008 �تفاقية قر�س 
مع �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي ب�سقف �أعلى يبلغ نحو 18 مليون ريال �سعودي، 
تت�سمن  �مل�سنع،  تو�سعة  لغر�س متويل  وذلك  ومعد�ته،  �مل�سنع  ب�سمان رهن ممتلكات 
�تفاقية �لقر�س تعهد�ت معينة، من �سمنها حتديد �سقف �أعلى للإيجار�ت و�مل�سروفات 
بلغ  معينة.  حدود  �سمن  �ملالية  �لن�سب  على  و�ملحافظة  �لأرباح،  وتوزيعات  �لر�أ�سمالية، 
 2009 دي�سمرب   31 يف  كما  �سعودي،  ريال   970،000 مبلغ  �لقر�س  من  �لقائم  �لر�سيد 
)2008: 2،910،000 ريال �سعودي(، وي�سدد �لقر�س على �أق�ساط ن�سف �سنوية كما يلي:

تابعة  �لبل�ستيكية )�سركة  و�لأغلفة  �لتجارية  للمل�سقات  �لعون  �سركة م�سنع  لدى  ج- 
لل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف(، و�لتي مت �ل�ستحو�ذ عليها خلل عام 2008 
�سمان  وخطابات  �لأجل  ق�سرية  قرو�س  �سكل  على  عدة  بنوك  من  بنكية  ت�سهيلت 
بنكية.  لقد بلغ �ل�سقف �ملمنوح لهذه �لت�سهيلت ما يقارب 65 مليون ريال �سعودي، 
مبعدلت فائدة متغرية تر�وح بني )�سايبور + 1%( و)�سايبور + 2%(.  �إن �لت�سهيلت 

كافة �ملمنوحة م�سمونة ب�سند�ت لأمر باإجماإلى �لقيمة �لئتمانية �ملمنوحة.

بيع   - 11 عمليات  عن  املوؤجلة  واملكا�سب  راأ�سمايل  اإيجار  عقد  مبوجب  اللتزامات 
واإعادة ال�ستئجار

قامت �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف )�سركة تابعة( بتاريخ 1 �أغ�سط�س 2006 ببيع 
�أر�س ذهبان و�ملبنى �ملقام عليها لأحد �لبنوك �ملحلية مببلغ 130 مليون ريال �سعودي، 
من خلل �تفاقيات بيع و�إعادة ��ستئجار، و�لتي ت�ستمل على خيار �إعادة �سر�ء يف نهاية 
�لفرتة �لزمية لعقد �لإيجار. ت�ستمل �لدفعات �مل�ستقبلية �ملتعلقة بعملية �إعادة �ل�ستئجار، 
رياًل   7،320،242 مببلغ  مالية  م�ساريف  على  �سعودًيا  رياًل   137،320،242 و�لبالغة 

�سعودًيا، و�لتي مت �حت�سابها مبعدل عائد ثابت.
تتمثل �لأ�سول �مل�ستاأجرة فيما يلي:

بالريالت �ل�سعودية

20092008

 172،634،673 278،844،341متويل مر�بحة )�أ(

 2،910،000 970،000قر�س �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي )ب(

 28،953،248 7،124،157قرو�س ق�سرية �لأجل  )ج(

 204،497،921 286،938،498�إجمايل متويل �ملر�بحات و�لقرو�س

)5،052،840()5،887،315(ينزل: تكاليف متويل موؤجلة

 199،445،081 281،051،183�سايف متويل �ملر�بحة و�لقرو�س

)173،475،081()212،704،542(ينزل: �جلزء �ملتد�ول من متويل �ملر�بحات و�لقرو�س

 25،970،000  68،346،641�جلزء غري �ملتد�ول

بالريالت �ل�سعودية

20092008

350،000،000 350،000،000�أ�سماء �ملطبوعات

92،521،345 124،952،826�سهرة

1،199،283 9،488،256م�سروعات �أ�سول غري ملمو�سة

939،822 1،388،514حقوق �لن�سر وم�سروعات تطوير �لكتب

485،829،596 444،660،450

بالريالت �ل�سعودية

20092008تاريخ �ل�ستحقاق

1430/2/15-970،000 

1430/8/15-970،000 

1431/2/15970،000 970،000 

970،000 2،910،000 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

التكلفة

 108،875،560 108،875،560�أر�س

 21،124،440 21،124،440مبنى

130،000،000 130،000،000 

ال�ستهالك املرتاكم

 631،781 1،077،744�لر�سيد، 1 يناير

 445،963 111،491��ستهلك �ملبنى للفرتة

 1،077،744 1،189،235�لر�سيد، 31 دي�سمرب

128،810،765 128،922،256 

-)128،810،765(�لقيمة �ملحولة للموجود�ت �لثابتة )�أ(

 128،922،256-�لقيمة �لدفرتية كما يف 31 دي�سمرب

65 64

)�أ( مت حتويل �لقيمة �لدفرتية للأ�سول �مل�ستاأجرة للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت، وذلك 
عقد  بنهاية  و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  �إلى  ملكيتها  �آلت  �لأ�سول  هذه  لأن 
�لإيجار �لذي �نتهى خلل �لفرتة. هذ�، وقد قامت �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف 
خلل �لفرتة باإبر�م عقود جديدة لبيع و�إعادة ��ستئجار �أر�س ذهبان �لتي �آلت ملكيتها 

�إلى �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف، كما هو مو�سح يف )ب( �أدناه.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي



قامت �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف خلل �سهر دي�سمرب 2009 بت�سديد دفعات �لإيجار 
�مل�ستقبلية كاملة، خ�سًما من ح�ساب ��ستثمار �ملر�بحة �ملذكور �أعله، و�إنهاء �لعقد �ملربم مع 
�لبنك، حيث �آلت ملكية �لأر�س �إلى �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف، ومت حتويل قيمتها 
�لدفرتية �لبالغة 190 مليون ريال �سعودي للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت، ومت �لعرت�ف بكامل 
�لإير�د�ت �ملحققة من عملية �لبيع، و�لبالغة 81،124،440 رياًل �سعودًيا كاإير�د�ت �سمن قائمة 

�لدخل �ملوحدة.

الإيرادات املوؤجلة - 12
متثل �لإير�د�ت �ملوؤجلة ��سرت�كات مح�سلة وغري مكت�سبة. �سيتم �حت�ساب هذ� �ملبلغ كاإير�د�ت 

يف �لفرتة �للحقة على مدى فرتة �ل�سرت�كات.

دائنون التجاريون واملطلوبات الأخرى - 13

الزكاة و�سريبة الدخل - 14

�لقو�ئم  �أ�سا�س  �حت�سابها على  يتم  �لتي  �لزكاة  للمجموعة  �ملوحدة  �لزكوية  �للتز�مات  متثل 
�ملالية غري �ملوحدة للمجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق، �إ�سافة �إلى ح�سة �ملجموعة يف 

�للتز�مات �لزكوية لل�سركات �لتابعة لها. 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

126،127،387 103،619،886م�ساريف م�ستحقة
 89،245،289 77،646،319د�ئنون جتاريون و�أور�ق دفع )�إي�ساح 16(

1،050،991 1،694،071توزيعات �أرباح م�ستحقة
 37،302،435 38،386،655د�ئنون �آخرون

221،346،931 253،726،102 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

23،033،401 20،405،461�لزكاة
 1،756،450 675،057�سريبة �لدخل

21،080،518 24،789،851 

�إجمايل �لدفعات �مل�ستقبلية �ملتبقية مبوجب عقد �لإيجار �لر�أ�سمايل:

متثل �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار �لفرق بني مبلغ �لتفاقية و�سايف 
�لقيمة �لدفرتية للأ�سول �ملباعة، حيث مت �إدر�ج �ملكا�سب �ملوؤجلة �لتي مت �إطفاوؤها خلل 12 

�سهًر� �سمن �ملطلوبات �ملتد�ولة.
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2007
 	 )SPPC( الشركة السعودية للطباعة والتغليف

تطرح أسهمها لالكتتاب العام، وهي تعد 
المزود الرئيس لخدمات الطباعة للمجموعة، 

حيث يندرج تحتها كل شركات الطباعة التابعة 
 .)UPP ,HPP ,MPP( للمجموعة

بالريالت �ل�سعودية

20092008

 2008--

2009-7،120،575 

�إجمايل �لدفعات �مل�ستقبلية مبوجب 
 7،120،575-عقد �لإيجار �لر�أ�سمايل

)120،575(-ينزل: م�ساريف مالية

�لقيمة �حلالية للدفعات �مل�ستقبلية 
 7،000،000-مبوجب عقد �لإيجار �لر�أ�سمايل

ينزل: �لتز�مات مبوجب عقد �إيجار 
)7،000،000(-ر�أ�سمايل - �جلزء �ملتد�ول

�لتز�مات مبوجب عقد �إيجار 
--ر�أ�سمايل - �جلزء غري �ملتد�ول

بالريالت �ل�سعودية

20092008

 130،000،000 130،000،000�إجمايل عقد �لإيجار �لر�أ�سمايل

�سايف �لقيمة �لدفرتية للأ�سول 
)33،780،240()33،780،240(�ملباعة

�إجمايل �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات 
 96،219،760 96،219،760�لبيع و�إعادة �ل�ستئجار

ينزل:

مكا�سب مت �لعرت�ف بها يف �سنو�ت 
 54،524،524 93،012،423�سابقة

مكا�سب �لفرتة �ملدرجة �سمن قائمة 
 38،487،899 3،207،337�لدخل �ملوحدة

 93،012،423 96،219،760�إجمايل �لإطفاء�ت 31 دي�سمرب

�سايف �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات 
 3،207،337-�لبيع و�إعادة �ل�ستئجار

ينزل: �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات �لبيع  
)3،207،337(-و�إعادة �ل�ستئجار - �جلزء �ملتد�ول

�ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات �لبيع  
--و�إعادة �ل�ستئجار - �جلزء غري �ملتد�ول

�إجمايل �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار:

�أر�س ذهبان  ببيع  يونيو 2009   7 بتاريخ  و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  )ب( قامت 
�لبالغة قيمتها 108،875،560 رياًل �سعودًيا، و�لتي �آلت ملكيتها �إلى �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة 
و�لتغليف بتاريخ 28 فرب�ير 2009 كما هو مبني يف )�أ( �أعله �إلى �أحد �لبنوك �ملحلية مببلغ 
190 مليون ريال �سعودي، من خلل �تفاقيات بيع و�إعادة ��ستئجار، و�لتي ت�ستمل على خيار 
�إعادة �سر�ء يف نهاية �لفرتة �لزمنية لعقد �لإيجار، و�لذي ينتهي يف 6 يوليو 2011 �أو بتاريخ 
�سعودي،  ريال  مليون  �مل�ستاأجرة 190  للأر�س  �حلالية  �لقيمة  وبلغت  �لتاريخ،  لذلك  �سابق 
ومبوجب �تفاقية �لإيجار فاإن �ملتح�سل من ت�سهيلت �لإيجار �لبالغ 190 مليون ريال �سعودي 
يتم �إيد�عها لدى �لبنك على �سكل ��ستثمار مر�بحة مرهون مقابل دفعات �لإيجار. ت�ستمل 
�لدفعات �مل�ستقبلية �ملتعلقة بعملية �إعادة �ل�ستئجار، و�لبالغة 195،293،957رياًل �سعودًيا 

على م�ساريف مالية مببلغ 5،293،957 رياًل �سعودًيا يتم �حت�سابها مبعدل عائد متغري.

�إن حركة مخ�س�س �لزكاة خلل �ل�سنة هي كما يلي :

خلل عام 2008، ��ستلمت �ل�سركة �لربوط �لزكوية �ملعدلة عن �ل�سنو�ت من 1989 ولغاية 
�سنة 2000، و�لتي �أظهرت تخفي�س �ملطالبات �لإ�سافية من مبلغ 24 مليون ريال �سعودي 
و�إنهاء  �مل�ستحقة  �لزكاة  بت�سديد مبالغ  �ل�سركة  �سعودي. وقد قامت  ريال  �إلى 1،9 مليون 

�لو�سع �لزكوي لتلك �ل�سنو�ت.

�أن  �لإد�رة  وتعتقد   ،2006 عام  حتى  �لزكوية  �إقر�رتها  �لتابعة  و�سركاتها  �ل�سركة  قدمت 
مخ�س�س �لزكاة �لذي مت �حت�سابه كاٍف لتغطية �أية �لتز�مات مل�سلحة �لزكاة و�لدخل قد 

ت�ستحق عند �سد�د �أية مبالغ مبوجب �لربوط �لزكوية �لنهائية.

ح�سلت �ل�سركة خلل عام 2008 على مو�فقة م�سلحة �لزكاة و�لدخل بتقدمي �إقر�ر زكوي 
موحد لل�سركة و�ل�سركات �لتابعة، وقد قامت �ل�سركة بتقدمي �لإقر�ر �لزكوي لعامي 2007 

و2008 على �لتو�يل، وما ز�ل قيد �ملر�جعة من قبل م�سلحة �لزكاة و�لدخل.

تاأمينات من العمالء - 15
ميثل هذ� �لبند �ملبالغ �مل�ستلمة من محال �لتوزيع لقاء بيع �ل�سحف و�ملطبوعات �لأخرى. 

الدائنون - 16
عمولة  �أي  �حت�ساب  يتم  مل  بالتق�سيط.  م�سرت�ة  ب�سيار�ت  تتعلق  مبالغ  �لبند  هذ�  ميثل 
على هذه �ملبالغ. ي�ستحق �لر�سيد �ل�سد�د على �أق�ساط �سهرية متعددة، ظهرت �لأق�ساط 
�لتجاريني  �لد�ئنني  �مل�ستحقة خلل عام 2009، و�لبالغة 6،5 مليون ريال �سعودي �سمن 

)�إي�ساح 13(.

بالريالت �ل�سعودية

20092008

24،411،799 23،033،401�لر�سيد يف 1 يناير
15،405،754 9،644،416�ملحمل لل�سنة

)16،784،152()12،272،356(�مل�سدد خلل �ل�سنة   
23،033،401 20،405،461�لر�سيد يف 31 دي�سمرب

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي



حقوق الأقلية - 21
متثل حقوق �لأقلية جزًء� من �سايف نتائج �لعمليات، و�سايف موجود�ت �ل�سركات �لتابعة �ملتعلقة باحل�س�س غري �ململوكة من قبل �ل�سركة �لقاب�سة، ب�سورة مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة، يف �ل�سركات �لتابعة. فيما يلي ملخ�س حلركة حقوق �لأقلية يف �ل�سركات �لتابعة:

املعامالت مع جهات ذات عالقة  - 22
قامت �ملجموعة خلل �ل�سنة باإجر�ء �ملعاملت �لتالية مع �جلهات ذ�ت �لعلقة :

 
م�ساريف بيع وت�سويق - 23

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  - 17
�إن حركة �ملخ�س�س خلل �ل�سنة هي كما يلي :

الحتياطيات - 18
الحتياطي النظامي

�لأ�سا�سي  و�لنظام  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ل�سركات  نظام  متطلبات  مع  مت�سًيا 
حتى  �لدخل  �سايف  من   %10 بن�سبة  نظامي  �حتياطي  بتكوين  �ل�سركة  تقوم  لل�سركة، 
يبلغ هذ� �لحتياطي 50% من ر�أ�س �ملال. �إن هذ� �لحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة 

�أرباح.

الإحتياطي الإتفاقي   
طبًقا للنظام �لأ�سا�سي لل�سركة، يجب على �ل�سركة �أن حتول 5% من �سايف دخل �ل�سنة 
�ملال. يجوز  ر�أ�س  �لحتياطي 25% من  يبلغ جمموع هذ�  �لتفاقي حتى  �لحتياطي  �إلى 

��ستخد�م هذ� �لحتياطي للأغر��س �لتي يقررها جمل�س �لإد�رة.

ت�سويات حتويل العمالت الأجنبية املتعلقة بالإ�ستثمارات  - 19
يف ال�سركات التابعة يف اخلارج

ميثل هذ� �لبند فروقات حتويل �لعملت �لأجنبية كافة �لناجتة عن حتويل �لقو�ئم �ملالية 
�إلى �لعمليات �خلارجية، وعن حتويل �للتز�مات �لتي تغطي مخاطر �سايف ��ستثمار�ت 

�ملجموعة يف �ل�سركات �لتابعة باخلارج.

توزيعات الأرباح - 20
و�فقت �جلمعية �لعامة للم�ساهمني يف �جتماعها �ل�سنوي �ملنعقد بتاريخ 28 ربيع �لأول 
1430 �ملو�فق 25 مار�س 2009 على توزيع �أرباح مببلغ 160 مليون ريال �سعودي )بو�قع 
ريالني لل�سهم �لو�حد(، وذلك من ر�سيد �لأرباح �مل�ستبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2008، 

كما �أقرت �سرف مبلغ 1،8 مليون ريال �سعودي كمكافاآت لأع�ساء جمل�س �لإد�رة. 
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بالريالت �ل�سعودية
�سركة الإمارات
للن�سر والتوزيع

ال�سركة ال�سعودية 
للطباعة والتغليف

جمموعة �سركات
20092008مكتبة اجلامعة

 210،408،682 258،992،341 21،382،051 237،562،611 47،679يف بد�ية �ل�سنة
 14،197،125)21،382،051()21،382،051(--��ستثمار�ت مت �ل�ستحو�ذ عليها خلل �ل�سنة

 52،386،534 18،846،719- 18،971،902)125،183(�حل�سة يف �أرباح )خ�سائر( �ل�سركات �لتابعة
)18،000،000()26،863،710(-)27،000،000( 136،290ت�سويات ومدفوعات خلل �ل�سنة

58،786 229،534،513 -229،593،299 258،992،341 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

79،850،169 86،868،761�لر�سيد يف 1 يناير

17،967،863 19،274،501�ملخ�س�س لل�سنة

)10،949،271()15،103،296(�مل�سدد خلل �ل�سنة   

86،868،761 91،039،966�لر�سيد يف 31 دي�سمرب

بالريالت �ل�سعودية

20092008

 17،338،302-�سر�ء ممتلكات ومعد�ت )�إي�ساح 16(

 9،765،000 8،770،000رو�تب ومكافاآت �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �لتنفيذيني

 496،337 347،780بدلت وم�ساريف �أع�ساء جمل�س �لإد�رة

بالريالت �ل�سعودية

20092008
24،743،806 24،247،775رو�تب و�أجور ومز�يا �أخرى

 12،380،277 9،768،816دعاية و�إعلن و حملت ترويجية وندو�ت
 6،983،501-مخ�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها  

4،668،674 3،520،283�أخرى
37،536،874 48،776،258 

2009

إطالق مجلة                                 العربية	 
إطالق مجلة                                 العربية	 
إطالق مجلة                                 العربية	 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي



امل�ساريف الإدارية  والعمومية  - 24

الإيرادات الأخرى - بال�سايف - 25

امل�ساريف والإيرادات غري املتكررة ، بال�سايف - 26
تتكون �مل�ساريف و �لإير�د�ت غري �ملتكررة من �لبنود �لآتية :
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بالريالت �ل�سعودية

20092008
121،662،013 118،715،986رو�تب و�أجور ومز�يا �أخرى

12،236،253 11،777،761�إيجار�ت 
2،208،868 2،754،942علقات عامة

5،022،954 4،546،888بريد وهاتف وفاك�س
4،549،721 4،414،854تاأمني

5،160،416 4،173،828م�ساريف �سفر
4،722،626 4،085،215�سيانة 

3،499،523 3،542،673كهرباء ومياه 
 2،131،294 2،810،673قرطا�سية  

3،315،449 2،196،463خدمات حا�سب �آيل
3،295،349 2،139،896�سحن وتعبئة وتغليف، ور�سوم جمركية

 5،491،984 123،619مخ�س�س �لتز�مات
 10،210،121 10،267،018�أخرى

171،549،816 183،506،571 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

48،048،463 84،331،777مكا�سب عن عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار )�إي�ساح 11(

357،289 583،900دخل �إيجار

1،336،146 3،381،090ربح )خ�سارة( بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت

)868،949( 10،629خ�سائر  حتويل عملت �أجنبية  

)12،465،764( 930،434متنوعة، بال�سايف

89،237،830 36،407،185 

بالريالت �ل�سعودية

20082007

�أرباح بيع ح�سة �ل�سركة يف �ل�سركة �ملتحدة
 19،786،280-للطباعة و�لن�سر )�إي�ساح 7(

)3،196،116()6،098،954(�خل�سائر من �لعمليات �ملتوقفة )�أ(

-)21،530،489(م�ساريف غري متكررة )ب(

 16،590،164)27،629،443(الإجمايل

اأ- اخل�سائر من العمليات املتوقفة: 
�لأول من عام 2009  �لن�سف  �ل�سركة خلل  �إد�رة  ن�ساط �ل�سرت�كات لدى �ملجموعة، قررت  �إعادة هيكلة  بهدف 
�إيقاف بع�س �ملطبوعات و�ملكاتب لدى بع�س �سركاتها �لتابعة و�إغلقها، و�لعمل على نقل بع�س �لأن�سطة وتوحيدها 

يف �سركات تابعة �أخرى.

ب- امل�ساريف غري املتكررة:
�سيا�سات  در��سة  بغر�س  مايل،  م�ست�سار  بتعيني  �ل�سنة  خلل  �ل�سركة  قامت  �حلالية،  �لقت�سادية  للظروف  نظًر� 
�ل�سركة �ملالية، و�لطرق �مل�ستخدمة يف حتديد موجود�ت ومطلوبات �ل�سركة وقيا�سها، وذلك بغر�س حتديد متانة 
هذه �ملوجود�ت و�ملطلوبات. وقد قامت �ل�سركة بتبني �لقرت�حات و�لتعديلت �مللئمة لن�ساطها وظروفها يف ظل 

�لأو�ساع �لقت�سادية �حلالية.

متثل �مل�ساريف غري �ملتكررة لعام 2009، و�لتي تكبدتها �ملجموعة و�سركاتها �لتابعة، نتيجة خطتها لإعادة �لهيكلة 
�ملعد�ت  وفك  وتنقلت،  و�سفر  رو�تب،  م�ساريف:  يف  تتمثل  و�لتي  �ل�سركة،  قطاعات  لبع�س  و�لتنظيمية  �لإد�رية 

وتركيبها ونقلها �إلى �ملو�قع �جلديدة.

ربح ال�سهم - 27
�حت�ساب ربح �ل�سهم من �لأعمال �لرئي�سة لل�سنة بتق�سيم �لدخل من �لأعمال �لرئي�سة على �ملتو�سط �ملرجح  • مت 

لعدد �لأ�سهم لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، و�لبالغة 80 مليون �سهم.

ربح �ل�سهم من �لدخل قبل حقوق �لأقلية لل�سنة بتق�سيم �لدخل قبل حقوق �لأقلية على �ملتو�سط  �حت�ساب  مت   •
�ملرجح لعدد �لأ�سهم لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، و�لبالغة 80 مليون �سهم.

ربح �ل�سهم من �سايف �لدخل لل�سنة بتق�سيم �لدخل �ل�سايف على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم  �حت�ساب  مت   •
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، و�لبالغة 80 مليون �سهم. 

املعلومات القطاعية - 28
�ملعلومات  لإعد�د  كاأ�سا�س  �ملجموعة  �إد�رة  �عتمدتها  �لتي  و�أعمالها  �ملجموعة  باأن�سطة  �لقطاعية  �ملعلومات  تتعلق 
�ملالية �خلا�سة بها، ومتا�سًيا مع طرق �إعد�د �لتقارير �لد�خلية. تتم �ملعاملت بني �لقطاعات ب�سروط �لتعامل نف�سها 

مع �لأطر�ف �لأخرى. 

ت�ستمل نتائج �لقطاعات وموجود�تها على بنود تتعلق ب�سورة مبا�سرة بقطاع معني، وبنود ميكن توزيعها على �لقطاعات 
�ملختلفة، وفق �أ�س�س معقولة. يتم ت�سنيف �لبنود �لتي ل ميكن توزيعها بني �لقطاعات حتت بند »�أخرى«.

تتكون �ملجموعة من قطاعات �لأعمال �لرئي�سة �لتالية:
�ملجموعة  ملنتجات  و�لت�سويق  و�لأبحاث  و�خلارجية  �لد�خلية  �ملطبوعات  ن�سر  �أن�سطة  على  وي�ستمل  �لن�سر:   -1

وللغري. 
و�إ�سد�ر مطبوعات  �لأخرى،  للأطر�ف  �ملتخ�س�سة  �ملطبوعات  ن�سر  �أن�سطة  على  وي�ستمل  �ملتخ�س�س:  �لن�سر   -2

عاملية برتخي�س، ون�سر �لكتب �ملدر�سية و�جلامعية، و�لرتجمة وبيع �ملحتوى �ملرئي و�لإلكرتوين.
3- �لتوزيع: وي�ستمل على �أن�سطة توزيع �ل�سحف و�ملجلت و�لكتب و�ملطبوعات محلًيا ودولًيا وملطبوعات �ملجموعة 

و�لغري. 
4- �لإعلن: وي�ستمل على �لقيام باأعمال �لإعلن محلًيا ودولًيا و�إنتاج �لو�سائل �لإعلنية �ملقروءة و�مل�سموعة و�ملرئية 

و�للوحات �لإعلنية وتوزيعها ومتثيلها وت�سويقها محلًيا ودولًيا. 
5- �لطباعة: وت�ستمل على �أعمال �لطباعة للمجموعة وللغري.

6- �أخرى: وتت�سمن �ملركز �لرئي�س، و�أن�سطة �لإد�رة �لعامة، و�لأن�سطة �ل�ستثمارية، وغريها.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
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بالريالت �ل�سعودية

التوحيداملحذوفاتالإجمايلاأخرى

كما يف 31 دي�سمرب 2009

 968،532،699)494،650،460 (1،463،183،159 305،693�لإير�د�ت

 294،709،919)5،967،683( 300،677،602 305،693�لربح �لإجمايل 

 907،176،831- 907،176،831 16،711،904�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

 2،153،228،446)1،307،000،221(1،462،617،8863،460،228،667�إجمايل �ملوجود�ت

 660،042،143)280،786،890( 940،829،033 205،879،714�إجمايل �ملطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2008

 1،342،225،011)594،266،564(1،936،491،575 952،169�لإير�د�ت

 503،320،830)13،494،279( 516،815،109 952،169�لربح �لإجمايل 

 832،521،164- 832،521،164 16،314،232�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

 2،259،356،481)1،285،133،120(1،449،243،5123،544،489،601�إجمايل �ملوجود�ت

 624،111،754)334،168،713( 958،280،467 94،585،892�إجمايل �ملطلوبات

بالريالت �ل�سعودية

الطباعةالإعالنالتوزيعالن�سر املتخ�س�سالن�سر

كما يف 31 دي�سمرب 2009

 361،490،288 132،246،842 124،798،151 737،991،773106،350،412�لإير�د�ت

 70،762،949 62،642،831 32،020،287 103،476،79431،469،048�لربح �لإجمايل 

 647،704،270 27،282،810 34،514،367 171،024،3549،939،126�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

 1،024،228،309 210،061،072 124،511،800 404،477،466234،332،134�إجمايل �ملوجود�ت

 257،862،266 133،935،875 108،303،442 105،243،649129،604،087�إجمايل �ملطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2008

 468،251،216 213،798،986 195،681،021 941،921،106115،887،077�لإير�د�ت

 140،803،664 129،698،692 44،473،322 157،734،53543،152،727�لربح �لإجمايل 

 557،269،278 33،243،508 43،422،358 178،986،0343،285،754�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

 1،069،803،283 279،704،902 155،553،783 402،050،114188،134،007�إجمايل �ملوجود�ت

 276،828،383 185،594،754 128،957،615 136،868،275135،445،548�إجمايل �ملطلوبات

28 -       املعلومات القطاعية - تابع

ترتكز �ملوجود�ت �لت�سغيلية للمجموعة ب�سكل رئي�س يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. �إن �لأ�سو�ق �لرئي�سة لأن�سطة �ملجموعة هي �ل�سرق �لأو�سط، و�أوروبا، و�سمال �أفريقيا، ومن غري �ملمكن من 
�لناحية �لعملية �حل�سول على �ملعلومات �خلا�سة بكل منطقة جغر�فية تتم فيها �أن�سطة �ملجموعة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي



اللتزامات املحتملة - 29
هناك بع�س �لق�سايا مقامة �سد بع�س �ل�سركات �لتابعة للمجموعة، خلل دورة �أعمالها �لعادية، ويتم �لرت�فع ب�ساأنها. 
�أثر عك�سي  �أن يكون لهذه �لق�سايا  ونظًر� لعدم معرفة �لنتيجة �لنهائية لهذه �لق�سايا ب�سكل موؤكد، ل تتوقع �لإد�رة 

جوهري يف �لقو�ئم �ملالية للمجموعة.

يبلغ حدها  �لعادية، �سمانات بنكية  �أعمالها  نيابة عنها، وخلل دورة  تتعامل معها �ملجموعة،  �لتي  �لبنوك  �أ�سدرت 
�لأق�سى 18،5 مليون ريال �سعودي )2008: 20،8 مليون ريال �سعودي(.

دخلت �ل�سركة عقد حتوط عملت �أجنبية مع �أحد �لبنوك �بتد�ًء من 1 يناير 2009 قيمته 12 مليون جنيه ��سرتليني، 
�لعربية  �ململكة  �لت�سغيلية خارج  �أن�سطتها  �لنا�سئة عن  �لأجنبية  بالعملت  �لنقدية  �لتدفقات  لتغطية مخاطر  وذلك 

�ل�سعودية.

عقود الإيجارات الت�سغيلية   - 30
تتمثل �للتز�مات باحلد �لأدنى لدفعات �لإيجار مبوجب عقود �لإيجار �لت�سغيلية وعقود �إيجار مو�قع لوحات �لطرق 

�لإعلنية غري �لقابلة للإلغاء مبا يلي:

مت خلل �ل�سنة �حلالية، قيد مبلغ قدره 21،225،163 رياًل �سعودًيا )2008: 24،860،048 رياًل �سعودًيا( كم�سروف 
�إيجار يف قائمة �لدخل �ملوحدة ب�ساأن عقود �لإيجار�ت �لت�سغيلية.

اإدارة املخاطر  - 31

خماطر اأ�سعار العمولت
ل توجد لدى �ملجموعة موجود�ت طويلة �لأجل مهمة مرتبطة بعمولة، لكن توجد لديها مطلوبات مرتبطة بعمولة كما 
يف 31 دي�سمرب 2009. تقوم �ملجموعة باإد�رة مخاطر �أ�سعار �لعمولة �خلا�سة بها، وذلك بالإبقاء على �لقرو�س طويلة 

�لأجل بعمولة عائمة يف م�ستوى مقبول. 

خماطر الئتمان
لكل عميل،  �ئتمان  بو�سع حدود  وذلك  بالعملء،  و�ملتعلقة  بها  �لئتمان �خلا�سة  باحلد من مخاطر  �ملجموعة  تقوم 
�أخرى ذ�ت ت�سنيف  �أطر�ف  �ل�سائلة مع  �ملالية  �لأور�ق  بال�ستثمار فقط يف  ي�سمح  �لقائمة.  �ملدينة  �لذمم  ومر�قبة 

�ئتماين جيد. وبتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، مل يكن هناك تركز مهم يف مخاطر �لئتمان.

75 74

بالريالت �ل�سعودية

20092008

25،845،388 16،178،001�أقل من �سنة

57،661،740 19،759،243�أكرث من �سنة ولكن �أقل من 5 �سنو�ت

3،512،666 1،048،600�أكرث من خم�س �سنو�ت

36،985،844 87،019،794

خماطر ال�سيولة
تقوم �ملجموعة باحلد من مخاطر �ل�سيولة، وذلك بالتاأكد من تو�فر �لت�سهيلت �لئتمانية.

خماطر العمالت
تن�ساأ مخاطر �لعملت خلل �لدورة �لعادية لأن�سطة �ملجموعة. ت�ستخدم �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة يف تقليل �ملخاطر �لناجتة 
عن �لتقلبات يف �أ�سعار �ل�سرف �لأجنبي، وحيث �إن هذه �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة تتعر�س ملخاطر �لتقلبات يف �أ�سعار �ل�سوق 

بعد �ل�سر�ء، فاإنه تتم، عادة، مقا�سة هذه �لتغري�ت مع ما يقابلها من �آثار على �لبنود �لتي متت تغطية مخاطرها.

تتعر�س �ملجموعة ملخاطر �أ�سعار �ل�سرف �لأجنبي ب�ساأن �مل�ساريف �لتي تتم بعملت �أخرى عد� �لريال �ل�سعودي. ويعد 
�جلنيه �ل�سرتليني �لعملة �لرئي�سة �لتي تن�ساأ عنها هذه �ملخاطر. 

تقوم �ملجموعة، يف �أي وقت، بتغطية مخاطر �ل�سرف �لأجنبي �ملقدرة ب�ساأن �مل�ساريف �ملتوقعة على مدى �ل�سهور �ملقبلة. 
كما تقوم با�ستخد�م خيار�ت �لعملت لتغطية مخاطر �ل�سرف �لأجنبي �خلا�سة بها. �إن ملعظم عقود خيار�ت �لعملت 

هذه تو�ريخ �نتهاء تقل عن �سنة و�حدة. 

�لعادلة.  بالقيمة  �لنقدية، وتظهرها  �لتدفقات  بها كتغطية مخاطر  �لعملت �خلا�سة  بت�سنيف خيار�ت  تقوم �ملجموعة 
بلغت �لقيمة �لعادلة خليار �لعملت كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل ل �سيء، وذلك ب�سبب �نتهاء مدة �لعقد قبل نهاية 

�لعام. 

وفيما يتعلق باملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �لأخرى �لتي تتم بعملت �أخرى عد� �لريال �ل�سعودي، تقوم �ملجموعة بالتاأكد 
من �أن يكون �سايف �ملخاطر يف م�ستويات مقبولة عن طريق �سر�ء �أو بيع عملت �أجنبية بال�سعر �لفوري عند �ل�سرورة. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية  - 32
�لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي يتم مبوجبها تبادل موجود�ت ما، �أو �سد�د مطلوبات ما بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك، وب�سروط 

تعامل عادل. تتكون �لأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية، و�ملطلوبات �ملالية و�مل�ستقات.

من  �ملالية  �ملطلوبات  تتكون  بينما  و�ملدينني،  �لنقدية،  و�سبه  �لنقدية  من  باملجموعة  �خلا�سة  �ملالية  �ملوجود�ت  تتكون 
�حل�سابات �ملك�سوفة لدى �لبنوك، و�لقرو�س لأجل، و�لد�ئنني، و�مل�ساريف �مل�ستحقة �لدفع و�لتز�مات مبوجب عقد �إيجار 

ر�أ�سمايل، وتتكون �مل�ستقات من خيار�ت �لعملت ومقاي�سات �أ�سعار �لعمولت. 

�إن �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية ل تختلف كثرًي� عن قيمتها �لدفرتية.

اأرقام املقارنة - 33
جرى �إعادة تبويب بع�س �أرقام �سنة 2008 لتتفق مع �لعر�س لل�سنة �حلالية.

اعتماد القوائم املالية وتوزيع �سايف الدخل    - 34
�عتمد جمل�س �لإد�رة يف �جتماعه �ملنعقد بتاريخ 9 ربيع �لأول 1431 )�ملو�فق 23 فرب�ير 2010( �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

وقد �أو�سى �ملجل�س يف هذ� �لجتماع بتوزيع �أرباح مببلغ 40 مليون ريال �سعودي )بو�قع 0،50 ريال لل�سهم �لو�حد(. يخ�سع 
ذلك ملو�فقة �مل�ساهمني خلل �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
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(Initial Public Offering)

SPPC
Goes Public

(Initial Public Offering)

Madina Printing Press

SR 1.0 Billion

SRMG Achieved Over
SR. 1.0 Billion in Revenues

Urdu Magazine

Al-Jamila
Weekly Female Beauty & 

Health Magazine

Urdu News 1st Urdu Daily 
Newspaper

Malayalam News 1st
Malayalam Daily 

Newspaper

Al Eqtisadiah Daily 
Business Newspaper

Arrajol Monthly Male 
Lifestyle Glossy 

Magazine

Hia Monthly
Female Lifestyle
Glossy Magazine

Arriyadiyah Daily Sports 
Newspaper

Bassim Weekly Kids 
Magazine

Sayidaty Weekly Female 
Magazine

Al-Majalla Weekly Political 
Magazine

Arab News 1st English
Daily Newspaper

Ashraq Al-Awsat 1st Arabic 
Daily Newspaper

SRMG Takeover of
Hala Printing Press

1990 1992 1994 1998 1999 2007 2008 20092005 2006

�سحيفة يومية تهتم بال�سوؤون 
�لريا�سية

جملة �أ�سبوعية للأطفال

جملة �أ�سبوعية للمر�أة

جملة �سيا�سية �أ�سبوعية

�أول �سحيفة يومية دولية ت�سدر 
باللغة �لعربية

�أول �سحيفة يومية ت�سدر 
باللغة �لإجنليزية

جملة �سهرية تهتم
باجلمال و�ل�سحة

جملة �سهرية للرجل تهتم 
بالأ�سلوب �لر�قي للحياة

جملة �سهرية للمر�أة تهتم 
بالأ�سلوب �لر�قي للحياة

�سحيفة ماليامل �ليومية

�سحيفة �لأردو �ليومية

�سحيفة يومية تهتم
بالأعمال �لتجارية

was founded

SSPC
Acquired 51%

of University Bookshop 
Companies

SSPC
Acquired 49%

of University Bookshop 
Companies






