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 حـضـرات المسـاهـميـن الـكـرام

 

 السعودية لألبحاث والتسويقشركة املجموعة 

 

رام الك املجموعةملساهمي  ايسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق أن يقدمو 

 31/12/2016في املنتهية  ةالتقرير السنوي الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات املجموعة ومركزها املالي للسن

ظام وناملالية، متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق م، والذي تم إعداده بما يتوافق مع 

زيد ملا، آملين أن يعكس هذا التقرير تطلعات املساهمين نحو ةوالنظام األساس ي للمجموع ،الشركات السعودي

 من التقدم.

 

: الرؤية والرسالة 
ً
    أوال

 

 :الـــرؤيــــة

 

 للقارئ محلي كبرى من تعظيم دور ومكانة املجموعة لتكون واحدة 
ً
 الكيانات اإلعالمية األعلى وصوال

ً
.و  ا

ً
 عاملــــيا

 

 :الرســـــالة

 

تقديم أفضل خدمات ومنتجات إعالمية وتعليمية راقية املضمون، ذات جودة عالية جديرة بالثقة قائمة على 

 ا. التجارية املوثوق به إلى األسماء والعالمات جذابة، تستندضمن بيئة عمل  االبتكار

: األهدا 
ً
    والتوقعات املستقبلية االستراتيجية فثانيا

 تحقيق أهدافها االستراتيجيةلم تعزيز دورها ومكانتها املحلية واإلقليمية 2016واصلت املجموعة خالل العام 

 التي نستعرضها وفق التالي:و 
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 األساسية:  استمرار القطاعات   (1)

ة، النشر والطباع يقطاعاملتمثلة في حافظة على قطاعاتها األساسية م امل2016واصلت املجموعة خالل العام 

 ضمن منظومة متكاملة لتقديم خدمات متميزة ومتطورة  يعمالن اللذان
ً
، وإثراء مطبوعات املجموعة  سويا

 باستخدام أحدث الطرق والوسائل والكفاءات،
ً
 ودوليا

ً
وتطوير املحتوى الرقمي   باملعرفة والثقافة محليا

ملستديمة اتنمية األعمال بالبحث عن أفضل الطرق للنماء والتنمية  ةاستراتيجيواتباع  ص باملطبوعات ،الخا

حرص املجموعة على استقطاب الحصة األكبر من سوق صناعة النشر والطباعة، لصناعة روافد معرفية  مع

 والرؤى املتخصصة .في منأى عن االجتهادات غير املدروسة والتجارب التي تعوزها الخبرة واملوهبة 

 

 :ةاالستراتيجيكات اتعزيز العالقات والشر  (2)

ي. يحقق النمو االستراتيجما تعمل املجموعة على تحقيق النجاحات املنشودة من خالل عدة أدوات تملكها، السيما  

 وعامليا.   ناالستراتيجييكات مع الشركاء اتعزيز الشر   املجموعة فقد واصلت 
ً
 محليا

 

 املستقبلية: والرؤية النمو ( 3)  

 

االستراتيجي، وذلك بتنويع مصادر الدخل لديها والتوجه  النمو استمراريةم على 2016حرصت املجموعة خالل العام 

وزيع لترسيخ مبدأ تاإلعالم واإلعالن الورقي والرقمي والعالقة العامة والتغليف ألسواق استثمارية جديدة ذات عالقة 

إلعالم افي مجاالت  االستثماريةتقوم املجموعة بتنويع الفرص  كماواحد، اتجة من مصدر نطاق مخاطر اإليرادات الن

، وفي إطار سعينا املتواصل نحو تحقيق والعالقات العامة واملحتوى واإلعالم الجديد واإلعالن والعالقات العامة،

والعمل  واملحتوى الرقمي التعليمي،املحتوى الرقمي للصحف واملجالت، تواصل املجموعة تطوير االستراتيجيةأهدافنا 

  على تقديم أفضل الخدمات. 

حلي على املستوى امل الخدمات والدراسات والبحوث االعالمية والتسويقيةباإلضافة الى توجه املجموعة الى تقديم 

  والدولي.

 

 
ً
لت املجموعة املية فقد واصوبرؤية مستقبلية لألسواق املحلية والع االستراتيجيفي النمو  ةعلى حرص املجموع وتأكيدا

اصلة نموها مو  واملتوقعالعامة اع العالقات في قط، السيما ااستثماراتهتحقيق املكاسب امللموسة في  م 2016خالل عام

 القادمةخالل االعوام 
ً
  وإقليميا ، وذلك بالسعي لزيادة الحصة السوقية في هذا املجال محليا

ً
. كما تتوقع وعامليا

نمو من شأنه أن يساهم في فتح أفاق استثمارية جديدة للوصول إلى األهداف املنشودة وتحقيق املجموعة بأن هذا ال

 تطلعات املساهمين وتعظيم عوائدهم.
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 وأهم التطورات: للمجموعةالكلي  : األداءثالثا ً

 
ى علت املجموعة ، والحفاظ على دورها الريادي في مجال االعالم والنشر. عملتطويرفي سعي املجموعة الدؤوب لل 

جعة تحديث ومراباإلضافة الى اململكة.  شملت الشركات واألقسام اإلدارية داخل وخارج نطاق أنشطتها مراجعة كافة 

املحافظة على أصول شركات املجموعة بجانب املخاطر، من  قلصويالدور الرقابي  مما يعزز داخلية الرقابة ال أنظمة

 األمثل. واستغاللها بالشكل 

يد العالقات العامة فقد قامت املجموعة بتأسيس وإطالق أعمال العالقات العامة في فترة وجيزة وذلك وعلى صع

لتقديم خدمات إعالمية وتسويقية وخدمات أبحاث إضافة إلى خدمات اإلنتشار العالمي في أوروبا والشرق األوسط 

 وأسيا واألمريكيتين.

إيقاف نشاط التعليم وذلك ضمن خطة تقييم م 2016في العام وعة قررت إدارة املجمفقد  قطاع التعليم يخصوفيما  

 من 
ً
عن توحيد النتائج املالية لهذا النشاط العام الحالي أعمال شركات املجموعة. وعليه، فقد توقفت املجموعة بدءا

قفة( ضمن تو ضمن قوائمها املالية األولية املوحدة وتم تصنيف االستثمار في هذا النشاط )كعجز في شركات تابعة م

مليون ريال باإلضافة إلى تكوين  48والبالغة وتم تسجيل إنخفاض في قيمة الشهرة املتعلقة به املطلوبات املتداولة 

مليون ريال لكي تعكس القيمة  34الحركة بما يقارب مبلغ ءبطيمخصصات ذمم ديون مشكوك في تحصيلها ومخزون 

 على
ً
 تقديرات االدارة للظرف الحالي واملوقف املالي للنشاط. القابلة لإلسترداد من النشاط وذلك بناءا

أما ما يخص قطاع الطباعة والتغليف واملتمثل في الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى الشركات التابعة  

ف الظرو نتيجة عدم إستقرار إلى إنخفاض قيمة املبيعات ويعود ذلك الربح  مجملللمجموعة فهناك انخفاض في 

األسواق الخارجية لبعض الدول التى تتعامل معها الشركة وكذلك إلى إنخفاض األسعار الناتج عن في  ديةاالقتصا

 إنخفاض أسعار املواد الخام التى ترتبط بشكل مباشر بإنخفاض أسعار البترول العاملية.

 

خالل إحدى شركاتها م بتوقيع عدة عقود خاصة بنشاط العالقات العامة من 2016قامت املجموعة خالل العام كما 

م والتي 2015م مقارنة بالعام 2016التابعة )شــــــــركة توق للعالقات العامة( والذي أدى إلى تحســــــــن إجمالي الربح للعام 

 .م2015ساهمت في تحسن نتائج املجموعة مقارنة بالعام 
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 :
ً
 التغيرات وأسباباملالي النتائج رابعا

 :2015مقارنه بالعام  2016رات ونسبها للعام يبين الجدول التالي قائمة الدخل وقيم التغي

 رياالت السعودية()بآالف ال                                                                                                                  قائمة الدخل                                                                                

 نسبة التغير%  التغير  م2015عام   م2016عام   البــيــــــــان

         

 (%2,6)  (38,951)  1,485,412  1,446,461  اإليرادات

 (%4,8)  55,020  (1,141,600)  (1,086,580)  اإليراداتتكلفة 

         

 %4,7  16,069  343,812  359,881  الربح الجمالي

         

 %18,2  (16,217)  (89,009)  (105,226)  مصاريف تسويق وبيع

 %40,9  (93,817)  (229,371)  (323,188)  مصاريف عمومية وإدارية

وآالت انخفاض في قيمة ممتلكات  (خسائرعكس )

 ومعدات
 1,348  (12,850)  14,198  (110,0%) 

 (%30,50)  13,426  (44,000)  (30,574)  موجودات غير ملموسةخسائر انخفاض في 

         

         

 % 211  (66,341)  (31,418)  (97,759)  الدخل من العمليات الرئيسة الخسارة()

      -   

 %3,9  (1,890)  (48,371)  (50,261)  أعباء مالية

 %100  94,877  -  94,877  أرباح بيع مبنى

 (%195,7)  138,259  (70,654)  67,605  نىعكس )مخصص( إلغاء عملية بيع مب

 (%59,9)  (26,078)  43,560  17,482  إيرادات )مصاريف( أخرى ، صافي

         

 (%130)  138,827  (106,883)  31,944  الدخل ) الخسارة ( من العمليات املستمرة

         

 %218  (62,098)  (28,501)  (90,599)  الخسائر من استثمار في شركة تابعة متوقفة

         

الدخل )الخسارة( قبل الخسائر االستثنائية وحقوق 

 األقلية والزكاة وضريبة الدخل
 (58,655)  (135,384)  76,729  (56.7%) 

         

 (%100,0)  3,121  (3,121)  -  خسائر استثنائية

         

 ضريبةو الزكاة و  حقوق األقلية قبل( الخسارةالدخل )

 الدخل
 (58,655)  (138,505)  79,850  (57,7%) 

         

 (%266,6)  16,814  (6,306)  10,508  حقوق األقلية

         

 (%66,8)  96,664  (144,811)  (48,147)  حقوق االقلية قبلللفترة )الخسارة(  الدخل

         

 (%8,5)  943  (11,040)  (10,097)  الزكاة وضريبة الدخل

         

 (%62.6)  97,607  (155,851)  (58,244)  الدخل الصافي للسنة
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 بنســــبة ) .1

ً
م، محققة 31/12/2016( % للســــنة املنتهية في 2.6على صــــعيد اإليرادات، شــــهدت املجموعة انخفاضــــا

 م.2015لفترة ذاتها من عام مليون ريال ل (1,485)مليون ريال مقارنة بمبلغ  (1,446إجمالي إيرادات بلغت )

مليون ريال للسنة املنتهية  (97,8تشغيلية )الدخل من العمليات الرئيسة( بلغت ) خسائركما حققت املجموعة  .2

 ( %211م، بإنخفـاض قدره )2015مليون ريال لعام  (31,4)بمبلغ  خسائر تشغيليةمقارنة ب م31/12/2016في 

صاريف العموميه واإلداريه الناتج عن تبني املجموعة إلستراتيجية إرتفاع مصاريف البيع والتسويق وامل الى

اإلنتشار الدولى والعالقات العامة وكذلك مصاريف التحول الرقمي.كما تضمنت صافي خسائر الفترة الحالية 

 .مليون ريال 30.6مخصص إنخفاض قيمة أصول غير ملموسة بمبلغ 

ـــــــــــــــــلغ )31/12/2016في  كما حققت املجموعة إجمالي ربح للســـــنة املنتهية .3 ـــــــــــــــــث بـ ( مليون ريال مقارنة 359,9م، حيـ

 .% 4,7قدره  رتفاعم بإ2015مليون ريال لعام  (343,8)بمبلغ 

 خســـــــــــــائرمليون ريال تمثل حصـــــــــــــة حقوق األقلية في صـــــــــــــافي  (10,5) مبلغ م2016تتضـــــــــــــمن حقوق األقلية لعام  .4

 .%30الشركة السعودية للطباعة والتغليف والبالغة 

مليون   155,9 خســائر بمبلغريال مقارنة بصــافي  مليون  58,2 بلغتم  2016 خســائر لعامصــافي  حققت الشــركة .5

،  % 62,6 فـــي ربحـيــة السـهم بنسبة إرتفاع، ونتـج عـن ذلـك % 62,6م، بنسـبـة إنخفاض بـلغــت 2015ريال في عام 

 ( ريال للسهم بالسالب.0,73حيث بلغت  )

 

 

 

 

 

 

 

 

1,446.5 

1,485.4

اإليرادات

2016 2015

(58.2)

(155.9)

صافي الربح

2016 2015
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كما يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات الخمس املاضية، مع مالحظة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع  .6

  السنة الحالية:

 

 

  

 ()بأالف الرياالت السعودي                                                                                                                          لقائمة الدخ

 البــيــــــــان
 

 م2016عام 
 

 2013عام   4201عام   م2015عام 
 2012عام  

 )املعدلة(

           
 1,382,397  1,726,057   1,743,268   1,485,412  1,446,461  اإليرادات

 (1,000,141)  (1,305,924)  (1,349,825)   (1,141,600)  (1,086,580)  التكاليف املباشرة

           
 382,256  420.133  393,442  343,812  359,881  إجمالي الربح

           
)  (89,009)  (105,226)  مصاريف تسويق وبيع .321116 )  (82,843)  (63,407) 

 (192,937)  (232,434)  (228,028)  (191,393)  (241,189)  مصاريف عمومية وإدارية

 (9,794)  (15,874)  (12.133)  (18,681)  (67,089)  أتعاب مهنية واستشارية

 (27,306)  (25,684)  (24,849)  (19,297)  (14,910)  االســـتـهـالكات 

انخفاض في قيمة  (خسائرعكس )

 ممتلكات و االت و معدات

 1,348 
 

(12,850) 
 (1,001)    -- 

موجودات غير خسائر انخفاض في 

 ملموسة
 

(30,574) 
 

(44,000) 
 -     

 88,812  63.298  11,109  (31,418)  (97,759)  الدخل من العمليات الرئيسة

           
 92,220  (12,316)   53,908  43,560  17,482  بالصافيإيرادات أخرى 

 -  -  -  -  94,877  أرباح بيع مبنى

 -  -  -  (70,654)  67,605  عكس)مخصص(الغاء عملية بيع مبنى

 (24,859)  (50,686)   (54,984)  (48,371)  (50,261)  بالصافيأعباء مالية 

 --  --  (22,621)  (3,121)  -  إيرادات ومصاريف غير متكررة

          
)الخسارة( الدخل من العمليات  

 املستمرة

 31,944  (110,004)  (12,586)  296  156,173 

           
الخسائر من استثمار في شركة تابعة 

 متوقفة
 (90,599)  (28,501)  -  -  - 

           
 حقوق األقلية قبل( الخسارةالدخل )

 الدخل والزكاة وضريبة

 
(58,655)  (138,505)  (12,586)  296  156,173 

           
 (13,562)  (14,399)  (13,403)  (11,040)  (10,097)  الزكاة وضريبة الدخل

           
 142,611  (14,126)  (25,989)  (149,545)  (68,752)  الدخل قبل حقوق األقلية

           
 (38,021)  (16,086)  (13,322)  (6,306)  10,508  حقوق األقلية

           
 104,590  (30,212)  (39,311)  (155,851)  (58,244)  الصافي للسنةالدخل 

1,382.8
1,726.1 1,743.2

1,485.4 1,446.5

2012 2013 2014 2015 2016
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(21.0)

72.9 

رأس المال العامل

2016 2015

 

 مة املركز املالي للمجموعة للخمس سنوات املاضية:يوضح الجدول التالي قائ .7

 
 )بآالف الرياالت السعودية(                                                            قائمة المركز المالي

 2016عام   لبــيــــــــانا
 

 2015عام 
 

  2013م عا  2014عام 
 2012عام 

 )املعدلة(

           

 1,337,302  1,210,509  1,131,467  1,135,453  1,079,076  تداولةاملوجودات امل

 2,083,803  2,107,947  2,061,121  1,923,981  1,831,975  املوجودات غير املتداولة

           

 3,421,105  3,318,455  3,192,588  3,059,434  2,911,051  مجموع املوجودات

           

 954,529  1,057,628  901,755  1,062,584  1,100,121  ولةاملطلوبات املتدا

 906,559  820,129  895,037  751,140  640,493  املطلوبات غير املتداولة

           

 1,861,088  1,877,756  1,796,792  1,813,724  1,740,614  مجموع املطلوبات

           

 1,287,893  1,170,113  1,122,968  966,514  901,616  حقوق املساهمين

 272,124  270,586  272,825  279,196  268,821  حقوق األقلية

           

 3,421,105  3,318,455  3,192,585  3,059,434  2,911,051  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 

ملـيـون ريال  (21,0)م مـبــلـغ 2016ديسمبر  31بلغـت قيمـة رأس املـال العامـل كما في   (1

 م. 2015لعام مليون ريال سعودي  72,9مقارنـة بمبلغ  بالسالب، سـعودي

 31بلغـــت نسـبــة التـداول )املوجودات املتداولة/املطلوبات املتداولـة( كما في  (2

عبر عن قوة املركز املالي  )مرة 0,98م 2016ديسـمبـر
ُ
(، حيث ما زالت نسبة التداول ت

 ها على تلبية االحتياجات قصيرة األجل.للمجموعة وقدرت
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: أنشطة
ً
 قطاعات املجموعة خامسا

 

تمتاز املجموعة بممارســـــــــة أنشـــــــــطتها في مناطق جغرافية عدة، مما يعني زيادة قدرتها على التوســـــــــع والدخول في أســـــــــواق 

وتعمل املجموعة من خالل عدد من  متنوعة، حيث توجد لديها مراكز للنشــــر والطباعة والتوزيع في ســــبعة دول رئيســــة،

عد بيئة راسخة وداعمة 
ُ
الشركات التابعة. وفي الوقت ذاته تنتشر األنشطة الرئيسة للمجموعة في أنحاء اململكة، والتي ت

 للنمو االقتصادي.

 

 ئيســــةملر وكون املجموعة تتميز بتكامل األنشــــطة بين شــــركاطهامل توشــــو املجموعة بصــــورة أســــاســــية في ثالثة قطاعات 

 وهي كالتالي:

  قطـــــاع نشــــــر أ(

 

 الـوـشـــر: (1

يعد قطاع النشــــــــــر أحد الركائز األســــــــــاســــــــــية التي تعتمد علةها املجموعة، وذلك من خالل الشــــــــــركة الســــــــــعودية لألبحاث 

يومية وأســـــبوعية، وشـــــهرية، وفصـــــلية. وتصـــــدر من خالل تلك  نما بيمطبوعة متنوعة اإلصـــــدار  15والنشـــــر التي تضـــــم 

  20على  ومــــا يربات املطبوعــــ
ً
، وتصــــــــــــــــدر مطبوعــــات الشـــــــــــــركــــة بخمس لغــــات  ي العربيــــة، واإلنجليزيــــة،  ملحقــــا

ً
مختلفــــا

، والتجالو. باإلضـــــــافة الى ذلك تدعم الشـــــــركة وجودها في قطاع النشـــــــر من خالل وســـــــائل التواصـــــــل واملليالمواألوردية، 

 ملواقع االلكترونية. االجتماعي املختلفة وكذلك التطبيقات التفاعلية لألجهزة الذكية وا

 العــــالن: (2

تعد الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة من كبرى الشركات اإلعالنية في منطقة الخليج العربي، و ي صاحبة 

االلكترونية للشركة السعودية لألبحاث والنشر. وتقوم الشركة بمتابعة  ملطبوعات واملواقعاالمتياز اإلعالني الحصري 

وفعالة ملتطلبات األسواق من خالل الدعم املستمر لألبحاث اإلعالمية وتواصل الشركة الخليجية التوسع في  مستمرة

نشاط اإلعالن بتأسيس عالقات وثيقة باألسواق العربية، وتطوير الرسالة اإلعالمية للمعلنين في املنطقة، وتوسعة 

 إلى زيادة حصتها من تسعى أيًضاوالعالقات العامة. كما  مبيعاتها اإلعالمية واإلعالنية، وخدمات التصميم اإلبداعي

تفتخر و  األسواق الخليجية والعربية، آخذة في الحسبان صناعة اإلعالن في املنطقة، وتنوع مصادر الدخل اإلعالني لديها

افة إلى ( شريك إعالني )وكاالت إعالنية/عمالء( حول العالم، وتقدم لهم إض3.000الخليجية بالعمل مع أكثر من )

املساحات اإلعالنية خدمات استشارية وتسويقية. ومن املتوقع أن تشهد السنوات القليلة القادمة تطوًرا كبيًرا في هذا 

 املجال.
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 :عالـتـوزيـــ (3

عد الشــــــــــركة الســــــــــعودية للتوزيع
ُ
إحدى شــــــــــركات املجموعة الســــــــــعودية لألبحاث و  م  1983التي تم تأســــــــــيســــــــــها عام  ت

بشـــــــــرية  ســـــــــيارة بكوادر  520تمتلك أســـــــــطول قوامه أكثر من و والعميل  ةنقطة الوصـــــــــل بين املطبوع التســـــــــويق وتمثل

إلشــــراف على  فروع  الشــــركة في مختلف واتمتلك خبرة تراكمية عالية في مجال التوزيع و موظف (   700مؤهله تفوق ) 

والرجيع وحفظ الكتب  طبوعاتمخصــــصــــه إلســــتالم وتســــليم املالشــــركة مســــتودعات  توجد لدىكما  أنحاء اململكة ،

موزعة بين تلك الفروع لخدمة أنشــــطتها ، وُيعد النشــــاط الرئيكــــ ي للشــــركة هو توزيع مطبوعات املجموعة إضــــافة إلى 

مطبوعات أخرى لناشـــــرين مختلفين ) وـــــحف يومية ومطبوعات اســـــبوعية وشـــــهرية إضـــــافة إلى املطبوعات الفصـــــلية 

الناشـــــــــرين و  املجموعةملطبوعات  والتوزيع ملنافذ البيع  صـــــــــال االشـــــــــتراكاتالعربية واألجنبية(، و ي متخصـــــــــصـــــــــه في إي

  واملنافذ عشــــرت األلوف املشــــتركيناآلخرين في كافة مدن ومناطق اململكة بحيث تتواصــــل مع 
ً
ب نشــــاطها ، وبجان يوميا

ما تتولى ف العمالء ، كع املواد الترويجية وإدارة الخدمات اللوجســـــتية  واليـــــحن بين الفروع ملختليالرئيكـــــ ي تتولى توز 

 ملســتهدفةالكبرى الشــركات في جميع األحياء الســكنية املنتشــرة في األماكن   والكتالوجات والطرودتوزيع  البروشــورات 

املتخصـــــــــصـــــــــة في املجاالت املتوافقة مع انشـــــــــطة في معرض الكتاب الدولي وكافة املعارض كما تشـــــــــارك الشـــــــــركة لهم ، 

 .  الشركة

عقد مع الشــــــــركة الوطنية املوحدة للتوزيع وقد تضــــــــمن  وقعت  الشــــــــركة الســــــــعودية للتوزيع  أن  وتجدر اإلشــــــــارة الى 

العقد تملك الشــــــــركة الســــــــعودية للتوزيع لحصــــــــة معادلة لكل شــــــــريك من الشــــــــركاء املؤســــــــســــــــين في الشــــــــركة الوطنية 

ل وحدة للتوزيع في ســــــــبياملوحدة،كما تضــــــــمن العقد نقل أعمال الشــــــــركة الســــــــعودية للتوزيع إلى الشــــــــركة الوطنية امل

 في الشــركة 
ً
توحيد الشــركتين جهودهما في هذا النشــاط،ويســتمر العقد طيلة وجود الشــركة الســعودية للتوزيع شــريكا

الوطنية املوحدة للتوزيع، ومن الجدير بالذكر أن ذلك يندرج ضـــــــــــــمن اســـــــــــــتراتيجة املجموعة بالتركيز على األنشـــــــــــــطة 

قمي والعالقات العامة، هذا ومن املتوقع أن يظهر األثر اإليجابي للعقد في القوائم الرئيسية فةها على صعيد اإلعالم الر 

 .املالية للمجموعة

 للوسائل  ةالعربي (4

إحدى الشـــــــــركات الرائدة في تقديم البرامج والخطط   م2007والتي تأســـــــــســـــــــت عام  –تعد الشـــــــــركة العربية للوســـــــــائل 

 ملطبوعات التسـويقية التي تسـاعد على نمو االشـتراكات في 
ً
سـوق املطبوعات ، حيث حققت معدل نمو سـنوي مسـتمرا

الشــركة الســعودية لألبحاث والنشــر من خالل بيع اشــتراكات مطبوعات الشــركة الســعودية لألبحاث والنشــر لألفراد ، 

ية و والشـــركات ، واملؤســـســـات ، والقطاعات التجارية ، والبنوك ، واملســـتشـــفيات ، وقيادة الحمالت واالشـــتراكات الســـن

 تاشـــــــــــتراكابهدف زيادة حصـــــــــــة الشـــــــــــركة الســـــــــــعودية لألبحاث والنشـــــــــــر في الســـــــــــوق املحلية وقيادة حمالت   وتنفيذها

من أدوات وقنوات خاصـــــــــــــة باملبيعات  تمتلكهكل لك من خالل ما  ملطبوعات محلية ملؤســـــــــــــســـــــــــــات وـــــــــــــحيفة محلية ، 

ومناديب متخصـــصـــين  SMSالرســـائل القصـــيرة والخدمات )مركز االتصـــاالت ، الهاتف، البريد اإللكتروني ، الفاكس ، 

والعربيــــة   بـــاملطبوعـــات املحليـــة  في هـــذا األمر ( أضــــــــــــــــافـــة إلى تـــأمين حـــاجـــة جميع القطـــاعـــات الحكوميـــة والخـــاصــــــــــــــــة

 وتقديم خدمات ما بعد البيع عبر فريق ذو خبرة عالية في تقديم أفضل الخدمات للعميل .  واألجنبية

 

 

 

 



 

  2016دارة للعام تقرير   مجلس ال     
 

 

 

 (40من  12)صفحة 

 

 قطــــــاع نمــــــو  ب(

 

   القابضة:العالمية ركة نمو ش (1

م نشطت الشركات التابعة لشركة نمو القابضة خارج اململكة واملتمثلة بشركة مكتبة الجامعة وسمارت 2016في عام 

 فيه، حيث 
ً
ة نشاط ليشمل تقديم منظومتعزيز التم سوبر ستورز في االمارات وشركة اثراء في االردن وحققت تقدما

 ملحوظا في متكاملة من الخدمات للمد
ً
السيما في كتاب الدراسات بيعات املارس والجامعات، مما ادى الى تحقيق نموا

. كما قامت شركة نمو التدريب في اململكة بتقديم خدمات التدريب للسنة التحضيرية كتب التعليم العالياالجتماعية و 

 تى انواعه.( والتدريب االحترافي قصير املدى بشKPI’sوتنفيذ مشاريع بناء املؤشرات )

كة نمو والتدريب قامت شر  عالقة مع شركائها املختصين في تقديم الحلول التعليميه املتكاملةالوعلى صعيد تعزيز 

للتدريب بتنفيذ مشروع جامعة شقراء وهو )بناء مؤشرات االداء واملقارنات املرجعية ومواصفات الخريجين ونواتج 

ادة الباحة التعليمية لالستشارات والتطوير املنهي( وتم انهاء املشروع مع التعلم( مع شريكها االستراتيجي )مجموعة ري

 الجامعة وتسليمه كامال. 

قد ف جامعة الشارقة وجامعة عجمان مع شركائها مكتبة الجامعة وسمارت سوبرستورز عالقة شركةفيما يتعلق تعزيز و 

داخل الحرم الجامعي لتغطية كافة الحلول بتجديد عقودنا معهم وافتتاح مراكز جديد  عالقاتها واصلت بتوثيق

 التعليمية.

تنمية املشاريع الجديدة فقد قامت شركة مكتبة الجامعة بتوقيع عقود جديدة مع جامعة الغرير وكلية صعيد  علىو 

 املدينة الجامعية في عجمان وكذلك جامعة االمارات.

جية واللوجستية مع إحدى الشركات الشقيقة و ي كما وكذلك قامة شركة مكتبة الجامعة بتنمية االعمال االستراتي

"شركة االمارات للطباعة والنشر" وذلك لتقديم الحلول والخدمات اللوجستية على مستوى دولة االمارات العربية 

 .والخليج

 

 

 الوشر املتخصص: (2

 2006نهضت الشركة السعودية للنشر املتخصص التي تأسست في عام 
ً
في صناعة  م على ثقافة مهنية جديدة كليا

تعتمد على توظيف خبرات العمل الصحفي املتميز في إصدار املشروعات اإلعالمية املتخصصة وفق  املحتوى املتخصص

اعة ها ودقته.  تنشط الشركة في مجاالت صنااملعايير املهنية العاملية التي توفر املرجعية واملصداقية والثقة بمحتو 

شر التجاري. صدرت عن الشركة مجموعة من املجالت العاملية في طبعتها املحتوى املتخصص، والنشر العالمي، والن

 Robbم، ومجلة 2009العربية في نوفمبر  Parentsالعربية أو اإلنجليزية توزع في جميع دول الوطن العربي، منها مجلة 

Report  م، ومجلة 2010العربية التي صدر أول أعدادها في ينايرBetter Homes and Gardens Arabia  والتي صدر أول

من املطبوعات العاملية كانت قد بدأت في الصدور منذ سنة  ى خر ألى مجموعة إم.  هذا إضافة 2013أعدادها في فبراير 

م بالتعاون مع كبريات دور النشر العاملية مثل ديزني ومجموعة فيغارو الفرنسية وإديتوريالي دوموس اإليطالية 2007

 وغيرها.
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ية للنشر املتخصص بتقديم املحتوى املتخصص ملجموعة كبيرة من الجهات الرسمية والخاصة تقوم الشركة السعود

لدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، األمير سعود الفيصل لفي اململكة العربية السعودية من بينها معهد 

، ك فيصل التخصص ي ومركز األبحاثومستشفى املل للتقاعد،واملؤسسة العامة  ،والخطوط الجوية العربية السعودية

لكبرى وغيرها من الهيئات والشركات ا ومدينة امللك فهد الطبية وشركة اتحاد اتصاالت موبايلي، ومركز اململكة التجاري،

 .في القطاعين العام والخاص

 

 : قطـــــاع الطبـاعـــة والتغليف ج(

م تم  2007م، وخالل العام 1963ينة املنورة للطباعة والنشر في عام شركة املد باسمتأسست الشركة السعودية للطباعة والتغليف 

 بأن املجموعة  لالكتتابمن أسهمها  %30إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وتم طرح  اسمهاتغيير 
ً
العام خالل ذلك العام، علما

عودية للطباعة والتغليف. تتميز الشركة بوجود مراكز من أسهم الشركة الس %70السعودية لألبحاث والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك 

 الرياض ي، عربتقوم بطباعة عدد من أهم الصحف كالشرق األوسط، االقتصادية،  والدمام،طباعة وحف متطورة في الرياض وجدة 

لى طباعة والتغليف إينقسم نشاط الشركة السعودية للو  نيوز، الشرق، الوطن وغيرها، هذا باإلضافة إلى مطبوعات تجارية دورية. 

 :قسمين

  
ً
قطاع الطباعة وتعتبر الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى أكبر شركات الطباعة في اململكة العربية السعودية، الشرق  : أوال

الل مجموعة خ األوسط وشمال إفريقيا ؛ ملا تمتاز به من تقديمها لطيف واسع من الخدمات الطباعية املتكاملة، وطاقتها اإلنتاجية ومن

شركاتها التابعة املتميزة وهم شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هال ويعتمد نشاط الطباعة بشكل أساس ي في طباعة 

الصحف  واملجالت التي تستهدف قطاعات مختلفة من العالم العربي، باإلضافة الى الكتب املجلدة واملطبوعات التجارية والتغليف بلغات 

وأساليب مختلفة.  كما تقوم الشركة عبر شركاتها التابعة بطباعة عدد كبير من املجالت الخاصة بالشركة السعودية لألبحاث والنشر 

والشركة السعودية للنشر املتخصص، وناشرين آخرين كثر، باإلضافة إلى القطاع الحكومي، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون 

 رة الداخلية.االسالمية، ووزا

 
ً
املرن، التغليف  ة،طيبقطاع التغليف ويتمثل في شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستيكية وشركاتها التابعة )شركة : ثانيا

ف الشفاف، شركة العاملية للتغلي االتحادشركة عبر املستقبل للبالستيك، شركة  للتغليف،املدينة للتغليف، مصنع املستقبل  شركة

 فيوتشر بالست للصناعات( و تعّد شركة مصنع اإلمارات الوطني  للتغليف، شركةيتد سيكيورتي، املؤسسة التجارية املتحدة يونا

للصناعات البالستيكية ذ م م إحدى كبريات مجموعات صناعة البالستيك و مواد التغليف املتكاملة في الخليج العربي، حيث تتميز 

 20تنائها أحدث تقنيات صناعة البالستيك و مواد التغليف املدعومة بالخبرة العريقة املمتدة ألكثر من بطاقتها اإلنتاجية العالية، واق

 . كما تتميز الشركة بأنها تصّنع كامل نطاق املنتجات البالستيكية و مواد التغليف مما يضعها في مقدمة منافسةها في مجال صناعة 
ً
عاما

 البالستيك و مواد التغليف املتعددة. 

وتستند الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى الخبرات املتراكمة ملنسوبةها، مع أفضل وأحدث املكائن، وأعلى درجات ضبط الجودة 

لديها، مما عزز مكانتها مع قاعدة عمالء قوية. وتأكيدا على إلتزام الشركة بالتماش ي حسب املعايير العاملية فقد حرصت الشركة على 

 (.ISO 9001:2000دة اآليزو )املحافظة على شها
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 قطاع العالقات العامة  د(

 

  املحدودة العامة للعالقات توق  شركة (1

 

 الخدمات وتطوير اإلعالمي والتأثير الرصد مجاالت في املجموعة املحدودة قدرات العامة للعالقات توق  عززت انطالقة شركة

 عن تطوير .ئهاوعمال املجموعة املتكاملة، لشركات املعلوماتية اإلعالمية
ً
 في المي والتأثيراإلع للرصد متكاملة إلكترونية منصة فضال

 .والعالمي واإلقليمي املحلي العام الرأي

 لتقديم مختلفة، جهات مع العقود املهمة من عدد توقيع من أعمالها، وانطالق تأسيسها على وجيزة فترة بعد املمجموعة وقد تمكنت

 وروباأ في العالمي لالنتشار دولية، إضافة إلى خدمات إعالمية دولي، وخدمات وتسويق أبحاث وتسويقية وخدمات إعالمية خدمات

ا، وملدة خمس سنوات. 273واألمريكيتين، وقد بلغ إجمالي التعاقدات  وأفريقيا، وآسيا األوسط والشرق   مليون ريال سنويًّ

 لى تعاقدات جديدة تلبي التطلعات الكبيرة وتحقق أهدافها فيوتسعى الشركة خالل املرحلة املقبلة إلى تطوير أعمالها والحصول ع

 الريادة املحلية واإلقليمية. 

 

 

  شركة فنون الشخصيات:                                        (2

تنفيذ  م 2016متخصصة في مجال صناعة املحتوى االبتكاري. شملت أنشطة الشركة في العام  (ARiNAT) شركة فنون اليخصيات

شاريع تجريبية في القصص املرسومة والرسوم املتحركة وألعاب الفيديو. وتم إطالق مقطع فارس الصحراء الذي تم إنتاجه مع شركة م

دولة وحظي  15جايناكس اليابانية وتم عرضه في نشرات األخبار بمحطات يابانية وأكثر من مائة وحيفة وموقع إخباري حول العالم في 

م توقيع وتي. وتم إعداد الرسوم املبدئية والنصوص لعدد من املشاريع القادمة وبنت الشركة شبكة تحالفات بإشادة الجمهور العالم

ة مثل سكوير إنيكس وجايناكس )اليابان( وشرك في مجال صناعة املحتوى في شرق آسيامذكرات تعاون وحفظ السرية مع شركات عريقة 

ين راغبين في الدخول في مشاريع مشتركة كالصندوق الحكومي الياباني جابان كوول عالقات مع مستثمر تيرياس )الصين(. كما تم بناء 

 من اللقاءات واالجتماعات مع كبار املسؤولين في اليابان شملت معالي حاكمة طوكيو، معالي  .فاند
ً
من ناحية أخرى نظمت الشركة عددا

 لبرملان الياباني.نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون األمنية وعدد من أعضاء ا
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: املعلومات
ً
 القطاعية سادسا

 

  قطاع:يوضح الجدول التالي املعلومات القطاعية للمجموعة حسب كل 

 م 6201ديسمبر  31كما في 

 

 م 2015ديسمبر  31كما في 

 

 

 

 

 

 البند

  قطاع الطباعه قطاع نمو قـطـاع نـشــر

العالقات 

 العامة

 التوحيد االستبعادات الجمالي أخرى 

 التعليم عالنال  التوزيع الوشر
الوشر 

 املتخصص

الطباعة 

 والتغليف

            
 صافي اليرادات

499,471 36,425 225,594 - 19,385 1,005,394 
 

174,375 
375 1,961,019 (514,558) 1,446,461 

 الربح الجمالي
135,063 2,439 26,104 - 4,116 187,796 

 

8,842 
53 364,413 (4,532) 359,881 

 الخسارةصافي 
180,696 (22,860) (17,073) (90,627) (4,234) (34,892) (20,972) (55,765) (65,727) 7,483 (58,244) 

 صافي القيمة الدفترية للممتلكات
66,643 11,154 10,612 - 128 980,565 

 

182 
18,058 1,087,342 - 1,087,342 

 موجودات غير ملموسة
691 - - - - 390,230  320,291 711,212 - 711,212 

 إجمالي املوجودات
523,035 54,259 96,407 - 13,302 2,065,813 

 

297,652 
1,256,997 4,307,465 (1,396,414) 2,911,051 

 إجمالي املطلوبات
139,084 136,841 93,371 - 28,285 1,166,665 

 

318,624 
440,680 2,323,550 (582,937) 1,740,613 

 البند

  قطاع الطباعه قطاع نمو قـطـاع نـشــر

العالقات 

 العامة

 التوحيد االستبعادات الجمالي أخرى 

 الوشر املتخصص التعليم العالن التوزيع الوشر
الطباعة 

 والتغليف

            
 صافي اليرادات

494,919 43,641 323,192 - 24,902 1,107,755 
 

- 252 1,994,661 (509,249) 1,485,412 

 الربح الجمالي
78,827 2,250 25,984 - 8,495 232,839 

 

- 68 348,463 (4,651) 343,812 

 صافي الخسارة
(83,758) (15,043) 2,091 (72,501) 2,029 21,650 

 

- (2,855) (148,387) (7,464) (155,851) 

 صافي القيمة الدفترية للممتلكات
54,381 12,545 11,184 1,333 171 1,020,889 

 

- 17,550 1,118,053 - 1,118,053 

 موجودات غير ملموسة
1,855 - - 50,808 - 390,231 

 

- 

 

350,003 792,897 - 792,897 

 إجمالي املوجودات
507,605 68,217 112,685 153,815 14,546 2,186,294 

 

- 1,446,278 4,489,440 (1,430,006) 3,059,434 

 إجمالي املطلوبات
288,247 126,439 85,522 152,237 25,277 1,252,700 

 

- 330,405 2,260,827 (447,102) 1,813,725 

 املعلومات القطاعية

 )بآالف الرياالت السعودية(
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ط ستتركز املوجودات التشغيلية للمجموعة بشكل رئيس في اململكة العربية السعودية، وتعد األسواق الرئيسة لنشاطات املجموعة  ي الشرق األو 

  التالي إيرادات املجموعة وشركاتها التابعة داخل اململكة العربية السعوديةوخارجها. وأوروبا وشمال إفريقيا، ويوضح الجدول 

 
 

 الوسبة بآالف الرياالت السعودية 
   

 الوسبة بآالف الرياالت السعودية 
   

 %50.0 723,408 السعودية:االيرادات داخل اململكة العربية 

   السعودية:خارج اململكة العربية  اإليرادات

 %29.3 423,133 اإلمارات العربية املتحدة

 %3.3 48,292 اثيوبيا

 %3.1 44,869 عمان

 %2.7 38,971 السودان

 %2.2 31,930 تونس

 %1.8 26,653 اليمن

 %1.2 17,538 أوروبا

 %1.1 16,174 قطر

 %0.7 9,418 العراق

 %0.5 7,129 جيبوتي

 %0.4 6,038 البحرين

 %0.4 5,753 مصر

 %0.4 5,702 لهندا

 %0.3 4,908 الكويت

 %2.5 36,545 أخرى 

 %56.2 723,053 إجمالي االيرادات خارج اململكة

 %100 1,446,461 إجمالي االيرادات
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: شركات
ً
 املجموعة سابعا

 نفسه:جال والتي تعمل في امل بشكل مباشر وغير مباشر، في الشركات التابعة املذكورة أدناه تمتلك املجموعة النسب التالية

بلد الوشاط  الوشاط الرئيس ي للشركة الشركات التابعة

 الرئيس ي

رأس املال 

 )مليون(

 بلد التأسيس نسبة امللكية

مسؤولية  ذات-الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة 

 محدودة
 السعودية %100 سعودي( )ريال 300 السعودية االستثمار في الشركات التابعة

 السعودية %100 سعودي( )ريال 300 السعودية االستثمار في الشركات التابعة مسؤولية محدودة ذات-العلمية القابضة شركة املصنفات 

      قطاع نشر

بلد الوشاط  الوشاط الرئيس ي للشركة الشركات التابعة

 الرئيس ي

رأس املال/ 

 مليون 

 بلد التأسيس نسبة امللكية

 السعودية %100 ) ريال سعودي( 6,5 السعودية رالنش الشركة السعودية لألبحاث والنشر

 اململكة املتحدة %100 )جنيه إسترليني( 0,09 اململكة املتحدة النشر والطباعة شركة الشرق األوسط املحدودة

 ةاململكة املتحد %100 )جنيه إسترليني( 0,5 اململكة املتحدة النشر والتوزيع إتش إتش الشركة السعودية لألبحاث والتسويق

 املغرب %100 )درهم مغربي( 0,5 املغرب الطباعة والنشر الشركة املغربية للطباعة والنشر

 السعودية %100 ) ريال سعودي( 5,5 السعودية اإلعالم املرئي واملقروء وخدمات اإلعالن الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة 

 السعودية %100 ) ريال سعودي( 1,0 السعودية واملقروء وخدمات اإلعالناإلعالم املرئي  الشركة العربية للوسائل املحدودة

 السعودية %100 ) ريال سعودي( 8,6 السعودية التوزيع الشركة السعودية للتوزيع

 الكويت %100 )دينار كويتي( 0,3 الكويت التوزيع شركة املجموعة الكويتية للنشر والتوزيع املحدودة

 اإلمارات %90 )درهم إماراتي( 1,7 اإلمارات التوزيع النشر والتوزيع املحدودةشركة اإلمارات للطباعة و 

 السعودية %100 ) ريال سعودي( 1,0 السعودية تنظيم املؤتمرات واملنتديات املتخصصة شركة مؤتمرات للمعارض واملؤتمرات

 والعالقات العامة   نمو قطاع 

 

 

  
 

  

بلد الوشاط  ةالوشاط الرئيس ي للشرك الشركات التابعة

 الرئيس ي

رأس 

 املال)مليون(

 بلد التأسيس نسبة امللكية

      
 السعودية %100 ) ريال سعودي(100 السعودية إنتاج وتوزيع صوتي ومرئي إلكتروني  شركة نمو اإلعالمية القابضة

(لإلعالم املرئي  سينشركة 
ً
 السعودية %100 ) ريال سعودي(0,2 السعودية الدعاية واإلعالن )شركة نمو لإلعالم املرئي سابقا

( )شركةشركة نمو العلمية 
ً
 السعودية %100 ) ريال سعودي(0,5 السعودية تطوير الوسائل التعليمية وتجارة الكتب املكتبة العلمية سابقا

 السعودية %100 ) ريال سعودي(0,5 السعودية النشر املتخصص الشركة السعودية للنشر املتخصص

 السعودية %100 ) ريال سعودي( 2,0 السعودية املتاجرة في لوازم الطباعة ة لألعمال التجاريةالشركة السعودي

 السعودية %100 ) ريال سعودي(3,5 السعودية معدات االتصال وتطوير البرامج املتاجرة في شركة األفق لنظم املعلومات واالتصاالت

 السعودية %100 ) ريال سعودي(0.05 السعودية  المعدات االتص املتاجرة في شركة فنون اليخصيات للتجارة

 السعودية %100 ) ريال سعودي(0.3 السعودية معدات االتصال املتاجرة في شركة توق للعالقات العامة املحدودة

 السعودية %100 ) ريال سعودي(0.05 السعودية خدمات املال واألعمال شركة تكانة للعالقات العامة املحدودة

 السعودية %100 ) ريال سعودي(0,1 السعودية النشر والتوزيع التعليم لتقديم الحلول التعليمية والتقنية شركة مفهوم

 السعودية %100 ) ريال سعودي(0,1 السعودية التدريب واالستشارات شركة نمو للتدريب واالستشارات

 السعودية %100 ) ريال سعودي( 0,05 السعودية إلعالناإلعالم املرئي واملقروء وخدمات ا واإلعالنشركة نمو اإلعالنية للدعاية 

 السعودية %100 ) ريال سعودي( 0,05 السعودية النشر والتوزيع ابقا(س للنشرنمو نشر ناشرون العاملية للنشر والتوزيع )شركة 

( نمو اإلعالمية لألبحاثاإلعالمية لألبحاث ) توق  شركة
ً
 السعودية %100 ) ريال سعودي( 0,05 السعودية البحوث و املساندة سابقا

 اإلمارات %100 )درهم إماراتي( 0,2 اإلمارات النشر املتخصص شركة كونتنت سبيشاليزد ميديا

 اإلمارات %100 )درهم إماراتي( 3,0 اإلمارات النشر والتوزيع شركة مكتبة الجامعة

 اإلمارات %100 )درهم إماراتي( 3,0 اإلمارات النشر والتوزيع شركة سمارت سوبر ستورز

 األردن %100 )دينار أردني(  0,1 األردن النشر والتوزيع ()إثراءشركة مخزن الكتب للنشر والتوزيع 
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 يفلقطاع الطباعة والتغ

 الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف التي تملك فيها املجموعة

 

 

 

 الشركات التابعة

بلد الوشاط  الوشاط الرئيس ي للشركة

 الرئيس ي

رأس املال 

 )مليون(

 بلد التأسيس نسبة امللكية
      

 السعودية %70 ) ريال سعودي( 600 السعودية الطباعة الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 السعودية %70 ) ريال سعودي(1,0 السعودية طباعة ونشر  شركة املدينة املنورة للطباعة والتغليف 

 السعودية %70 ) ريال سعودي( 28,5 السعودية الطباعة شركة مطابع هال  

 االمارات % 70 )درهم إماراتي( 167 االمارات التغليف والصناعات البالستيكية شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستيكية

 السعودية % 70 ) ريال سعودي( 0,1 السعودية الطباعة والتغليف شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي

      كات أخرى شر 

بلد الوشاط  الوشاط الرئيس ي للشركة الشركات التابعة

 الرئيس ي

 بلد التأسيس نسبة امللكية )مليون(رأس املال 

      
 اململكة املتحدة %100 )جنيه إسترليني( 0,5 اململكة املتحدة خدمات التأجير شركة ميديا إنفستمنت ليمتد

اململكة  دمات اإلنترنتتقديم خ شركة آراب نت تكنولوجي ليمتد

 املتحدة

)جنيه    0,5

 (إسترليني

إإسترليني(إسترليني(

 سترليني(

 اململكة املتحدة 100%

)جنيه    0,5 جزر غرينزي  أعمال تجارية  شركة سيدتي برودكتس 

 (إسترليني

إإسترليني(إسترليني(

 سترليني(

 جزر غرينزي  100%

ك امللكية الفكرية تسجيل وصيانة وامتال شركة آي.بي.أم ليمتد 

 للمجموعة
)جنيه    0,5 جزر غرينزي 

 (إسترليني

إإسترليني(إسترليني(

 سترليني(

 جزر غرينزي  100%

اململكة  الدعاية واالعالن  الشركة الخليجية البريطانية 

 املتحدة

)جنيه    0,1

 (إسترليني

إإسترليني(إسترليني(

 سترليني(

 اململكة املتحدة 100%

 ( شركة يورومينا  
ً
اململكة  أعمال تجارية  )ستاليت جرافيكس سابقا

 املتحدة

)جنيه    0,4

 (إسترليني

إإسترليني(إسترليني(

 سترليني(

 اململكة املتحدة 100%

اململكة  أعمال تجارية  شركة سيدتي ليمتد 

 املتحدة

0,000002   
 (جنيه إسترليني

  (إسترليني

   (إسترليني

 اململكة املتحدة 100%

اململكة  أعمال تجارية  املجلة  شركة مجلة

 املتحدة

0,000002 
 (جنيه إسترليني)

إسترليني إسترليني 

 (إسترليني

إإسترليني(إسترليني(

 سترليني(

 اململكة املتحدة 100%

اململكة  أعمال تجارية  شركة ميديا العربية  

 املتحدة

 جنيه 0,000002

 (إسترليني
 اململكة املتحدة 100%
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: الزكاة واملدفوعات النظاميةثامن
ً
 ا

 

تخضـــع الشـــركة وشـــركاتها التابعة ألنظمة الزكاة والدخل في اململكة العربية الســـعودية، وتقوم املجموعة بتســـديد الزكاة بعد 

 اإلنتهاء من تسوية جميع املعلقات واإلجابة على جميع اإلستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل.

ة في الخارج، فيتم تجنيب مخصــــص لقاء اإللتزامات الضــــريبية إن وجدت، كما تقوم املجموعة أما بالنســــبة للشــــركات التابع

بســداد جميع اإللتزامات النظامية األخرى حســب األنظمة املعمول فةها في اململكة العربية الســعودية، ويوضــح الجدول التالي 

  م . 2016املسدد من املدفوعات النظامية خالل عام 

 

 الرياالت( )بآالف 2016ل العام املسدد خال بيان

  

 9,359 الزكاة

 1,154 الضرائب املستقطعة

 11,593 املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 5,857 املدفوعات النظامية األخرى 

  

 27,963 الجمــــالي

 

: األسهم
ً
 املجموعة وشركاطها التابعةوأدوات الدين لدى  تاسعا

مليون ريال،  600من أســــــــهــــــــم الشــــــــركــــــــة الســــــــعــــــــودية للطباعة والتغليف والبالغ رأسمالها  70ا التابعة %تمتلك املجموعة وشركاته

 مليون سهم في الشركة السعودية للطباعة والتغليف. 42حيث يبلغ عدد األسهم اململوكة للمجموعة وشركاتها التابعة 

ــــــــــــركاتها  ــــــــــــة %كما تمتلك املجموعة وشـ ــــــــــــهم شركة  100التابعـ مليون  100رأسمالها  غ(، والبالنمو القابضة )مساهمة مقفلةمن أسـ

أنه التوجد أي  االقابضــــــة، كممليون ســــــهم في شــــــركة نمو  10ريال، حيث يبلغ عدد األســــــهم اململوكة للمجموعة وشــــــركاتها التابعة 

 أدوات دين صادرة من املجموعة وشركاتها التابعة.

: املوارد
ً
 البشرية عاشرا

ــا البشرية، التي ال تدخر املجموعة تدرك املجموعة أن ن ــارات ثـــروتهـ ، يعتمد بالدرجـــة األولى على مهـ
ً
 ومســـتقبال

ً
جاحها، حاضرا

 في تنمية قدراتها اإلنتاجية واإلبداعية في سبيل استثمارهااالستثمار األمثل.
ً
 جهدا

والطاقات الالزمة ملواجهة التحديات  ومن خالل تنمية هذه القدرات الحيوية، تعزز املجموعة أصــــولها على نحو يوفر املوارد

املتزايدة في أســــــــواق تشــــــــهد منافســــــــة متزايدة، ولتحقيق أقصــــــــ ى فائدة ممكنة من املواهب املبدعة تواصــــــــل املجموعة تحفيز 

 موظفةها عبر العديد من البرامج التي تشمل التطوير الوظيفي، والتعليم

رها من الجوانب التي تعزز األداء، وتســـــــــــــاعد على اجتذاب املوظفين املســـــــــــــتمر، وتطوير الثقافة اإلدارية وثقافة العمل، وغي

 املوهوبين واالحتفاظ بهم على رأس العمل، وتحفيزهم لتقديم املزيد من العطاء
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 للموظفين: الطوارئ  عشر: صندوق أحد 

الت الطارئة، م بإنشـــــــــــــاء صـــــــــــــندوق الطوارئ للموظفين الذين تواجههم بعض الظروف واملشـــــــــــــك2007قامت املجموعة في عام 

 منها على توطيد العالقة مع موظفةها، وزيادة انتمائهم إلى املجموعة. وقد أســهم الصــندوق منذ إنشــائه في املســاعدة على 
ً
حرصــا

 على أداء املوظف
ً
ين وتميزهم في العمــــل. وقــــد حــــددت الالئحــــة حــــل بعض الظروف واملشـــــــــــــكالت الطــــارئــــة بمــــا ينعكس إيجــــابــــا

 م كالتالي: 2016التنظيمية للصندوق الشروط واملعايير الالزمة للمساعدة، هذا وقد كانت حركة الصندوق خالل عام  

 ريال سعودي صندوق الطوارئ للموظفين
  

 501,477 الـرصـيـد فـي بـدايــة العــام
 - الـمـضــاف خـــــالل العـــام

 115,000 ـصــروف خـــالل العـــامامل
  

ــد نـهــايـــة الـعــام  386,477 الـرصــيـ
 

 

 االجتماعية عشر: املسؤوليةإثنا 

 لدور املجموعة  
ً
الجهود اإلنسانية والخيرية في املجتمع السعودي، ومن منطلق حرصها على اإليفاء بالتزاماتها  في دعماستمرارا

ـــود، بما يعود بالخير على شرائح  تواملجتمع، قامتجاه الوطن  ـــم هذه الجهـ ـــو دعـ ـــابي وفّعال نحـ املجموعة باتخاذ دور ريادي إيجـ

م في دعم العديد من  6201واسعة في املجتمع. وفــــــي هــــــذا الــــــســــــــــــيــــــاق بالتحــــــديــــــد، فقد استمرت مساهمة املجموعة خالل عام 

 نذكر منها:والنفع العام و الخيرية  الجهات

 كاديمية االميرأحمد بن سلمان لالعالم التطبيقي. ية السعودية ملرض ي الفصام.الجمعية الخير 

 الخيرية زعبد العزيمؤسسة األمير سلطان بن  جمعية مودة الخيرية

 مؤسسة األمير محمد بن سلمان الخيرية )مسك( جمعية أسر التوحد 

 سلمان للعلوم. لك واحة امل جمعية االطفال املعاقيين.

 جمعية صوت متالزمة داون  عبد العزيز  دارة امللك

 .)كالنا(ة األمير فهد بن سلمان ملرض ي الفشل الكلوي يجمع

 

هـذا بـاإلضــــــــــــــافـة إلى العـديـد من املشــــــــــــــاركـات والرعـايـة اإلعالميـة لكثير من املنتـديـات االقتصــــــــــــــاديـة واالجتمـاعيـة، والعـديـد من 

تجدر اإلشـــــــــــــارة إليه في هذا املجال قيام املجموعة بدعم إطالق معهد وما   املؤتمرات والندوات التي تهم أطياف املجتمع كافة.

األمير أحمد بن ســـــــــلمان لإلعالم التطبيقي، بهدف تلبية االحتياجات التدريبية املســـــــــتجدة في مؤســـــــــســـــــــات اإلعالم. ويعد املعهد 

، حيث يتلقى املهنيين في مختلف تخصــــــــصــــــــات اإلعالم أعلى درجات التدريب الذي يركز عل ا
ً
ل لنوعية والجودة من خالجســــــــرا

 برامج تدريب يقدمها املعهد بالتعاون مع منشآت عاملية في مجالي التدريب وتصميم البرامج
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 املتعلقة بالقروض عشر: املعلوماتثالثة 

لقروض ا حرصت املجموعة وشركاتها التابعة داخل اململكة على أن تكون جميع تعامالتها وفق الشريعة اإلسالمية، وأن تكون 

التي تحصل علةها وفق نظام املعامالت اإلسالمية. حيث تستفيد املجموعة من تلك القروض في تمويل استثماراتها وسد 

 احتياجات شركاتها التابعة، وذلك لضمان تدفقات نقدية تمكن املجموعة من الوفاء بإلتزاماتها وتحقيق وضع نقدي إيجابي.

زالت تتمتع بمركز مالي قوي في ضوء ما تملكة من أصول ومصادر متعددة للدخل، حيث وتجدر اإلشارة إلى أن املجموعة ما 

م، وكذلك القروض إلى 2015لعام  % 89.6مقارنة بنسبة  م2016لعام  % 96.0بلغت القروض إلى حقوق امللكية نسبة 

  م.2015لعام  %36.5م مقارنة بنسبة 2016لعام  %38.6إجمالي املوجودات بنسبة 

 

 
 

 

  

2,911.1 1,123.7

2016الديون إلى اجمالي املوجودات 

الموجودات الديون

1,170.4

1,123.7

2016الديون إلى حقوق امللكية 

حقوق الملكية الديون
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 للقروض املستخدمة خالل عام
ً
 تفصيليا

ً
 م  2016 وتوضح الجداول التالية وصفا

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف )باستثناءقروض املجموعة   (1)

 

 

 

 

 

 

 

 للطباعة والتغليف( ةقروض املجموعة )بإستثناء الشركة السعوديقات مستح (2)

ــــان ـــ  قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض البيـ
مدة 

 القرض
 الجهة املانحة

 سامبا 350  يوم  Mar-15 ----- 8,5 8,5-4 (1قرض )

 السعودي الفرنك ي 55  يوم  Nov-15 ----- 24,0 24,0-19 (2رض )ق

 السعودي الفرنك ي 57  يوم  Dec-15 ----- 32,5 32,5-9 (3قرض )

 السعودي الفرنك ي 62  يوم  Dec-15 ----- 25,0 25,0-21 (4قرض )

يوم Dec-15 ----- 22,5 22,5 44-28 (5قرض )  السعودي الفرنك ي 

يوم  ----- ----- Sep-16 15,0-18 (6قرض )  السعودي الفرنك ي 157

يوم  ----- ----- Sep-16 37,5-19 (7قرض )  السعودي الفرنك ي 149

يوم  ----- ----- Oct-16 24,0-17 (8قرض )  السعودي الفرنك ي 156

يوم  ----- ----- Oct-16 18,0-24 (9قرض )  السعودي الفرنك ي 170

يوم  ----- ----- Oct-16 20,0-25 (10قرض )  السعودي الفرنك ي 148

يوم  ----- ----- Nov-16 21,0-1 (11قرض )  السعودي الفرنك ي 176

يوم  ----- ----- Nov-16 25,0-21 (12قرض )  السعودي الفرنك ي 170

يوم  ----- ----- Dec-16 15,0-6 (13قرض )  السعودي الفرنك ي 162

يوم  ----- ----- Dec-16 30,0-20 (14قرض ) ي الفرنك يالسعود 169  

  112,5 112,5 205,5 الجمالي 

 2015 2016 البيــــــــان

 112,5 205,5 أقل من سنة

 --------- --------- من سنة إلى سنتين

 --------- --------- من سنتين إلى خمس سنوات

 --------- --------- أكثر من خمس سنوات

 112,5 205,5 الجـمــالـي
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 والتسويق(  السعودية لألبحاث  املجموعة والتغليف )باستثناءقروض الشركةالسعوديةللطباعة  (3)

ــــا املاليــــة  مجموعة سامبـ

 مده القرض قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 أشهر 3 4,000 4,000 - 15-11-30 1 قرض

 أشهر 3 5,750 5,750 - 15-10-07 2 قرض

 أشهر 3 7,000 7,000 - 15-12-21 3 قرض

 أشهر 3 9,500 9,500 - 15-12-21 4 قرض

 أشهر 3 10,000 10,000 - 15-12-21 5 قرض

 أشهر 3 10,500 10,500 - 15-12-21 6 قرض

 يوم 32 3,500 3,500 - 15-12-23 7 قرض

 يوم 9 - - 6,000 16-12-27 8 قرض

 يوم 9 - - 3,500 16-12-27 9 قرض

 يوم 45 - - 1,500 16-11-21 10 قرض

        االجمالى 50,250 50,250 11,000     االجمالى
 البنك السعودي الفرنس ي

 مده القرض قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 شهر 2 40,000 40,000 - 15-11-29 1 قرض

 أشهر 3 3,000 3,000 - 15-11-19 2 قرض

 أشهر 3 - - 41,000 16-10-30 3 قرض

 أشهر 3 - - 3,500 16-12-22 4 قرض

 أشهر 3 - - 34,500 16-12-12 5 قرض

 أشهر 3 - - 38,000 16-12-22 6 قرض

 أشهر 3 - - 7,000 16-12-22 7 قرض

  43,000 43,000 124,000     االجمالى
       

ضبنك الريا  

 مده القرض قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 أشهر 3 12,500 12,500 - 15-12-01 1 قرض

 أشهر 3 28,000 28,000 - 15-11-29 2 قرض

 أشهر 3 42,000 42,000 - 15-10-29 3 قرض

 يوم 15 11,500 11,500 - 15-12-27 4 قرض

 أشهر 3 - - 13,600 16-11-27 5 قرض

 أشهر 3 - - 28,000 16-11-27 6 قرض

 أشهر 3 - - 3,000 16-10-09 7 قرض

 أشهر 3 - - 4,000 16-11-22 8 قرض

 أشهر 3 - - 2,000 16-10-24 9 قرض

 أشهر 3 - - 4,750 16-10-31 10 قرض

  94,000 94,000 55,350     االجمالى

 بنك ساب

 القرضمده  قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 سنوات 5 495 1,734 1,239 14-05-20 1 قرض

 سنوات 5 534 2,134 1,600 14-07-13 2 قرض

 سنوات 5 373 1,494 1,121 14-11-17 3 قرض

 أشهر 3 4,600 4,600 - 15-11-23 4 قرض

 أشهر 3 1,700 1,700 - 15-11-29 5 قرض

 يوم 30 856 856 - 15-12-13 6 قرض

 أشهر 3 500 500 - 15-11-17 7 قرض

 يوم 30 550 550 - 15-12-20 8 قرض

 أشهر 3 369 369 - 15-12-28 9 قرض

 أشهر 3 1,419 1,419 - 15-12-28 10 قرض

 أشهر 3 1,366 1,366 - 15-12-28 11 قرض

 أشهر 3 1,269 1,269 - 15-12-28 12 قرض

 شهر 2 80 80 - 15-11-23 13 قرض

 سنوات 5 311 2,492 2,181 15-05-17 14 قرض

 سنوات 5 - 2,508 2,508 15-07-14 15 قرض

 سنوات 5 - 2,475 2,475 15-08-04 16 قرض

 سنوات 5 - 997 997 15-10-28 17 قرض

 أشهر 3 - - 4,600 16-11-20 18 قرض

 أشهر 3 - - 1,700 16-11-27 19 قرض

 أشهر 3 - - 726 16-10-05 20 قرض
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 أشهر 3 - - 2,000 16-10-11 21 قرض

ضقر  أشهر 3 - - 2,100 16-10-16 22 

 أشهر 3 - - 1,650 16-10-17 23 قرض

 أشهر 3 - - 2,950 16-10-19 24 قرض

 أشهر 3 - - 1,765 16-10-25 25 قرض

 أشهر 3 - - 1,350 16-11-02 26 قرض

 أشهر 3 - - 1,100 16-11-29 27 قرض

 أشهر 3 - - 501 16-11-14 28 قرض

 أشهر 3 - - 937 16-11-14 29 قرض

 أشهر 3 - - 1,000 16-12-19 30 قرض

 أشهر 3 - - 1,520 16-12-22 31 قرض

 أشهر 3 - - 2,500 16-12-22 32 قرض

 أشهر 3 - - 1,239 16-12-29 33 قرض

  14,422 26,543 39,759     االجمالى
       

 مصرف النماء

 قرضمده ال قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 سنة 7.5 56,600 254,700 198,100 12-12-23 1 قرض

 االجمالى 56,600 254,700 198,100     االجمالى
       

 بنك أبو ظبي التجاري 

 مده القرض قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 سنة 3.75 1,263 1,263 - 12-10-21 1 قرض

   1,263 1,263 -     االجمالى

السالمي  ابو ظبي ف مصر   

 مده القرض قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 سنوات 6 51,898 394,155 342,257 14-10-02 1 قرض

سنة 5.25 9,530 64,873 55,343 15-07-27 2 قرض  

سنة 4.5 - - 25,526 16-04-11 3 قرض  

 أشهر 5 2,595 2,595 - 15-09-15 4 قرض

 أشهر 5 9,370 9,370 - 15-10-15 5 قرض

 أشهر 5 11,291 11,291 - 15-11-15 6 قرض

 أشهر 5 6,941 6,941 - 15-12-15 7 قرض

 أشهر 5 - - 5,215 15-09-15 8 قرض

 أشهر 5 - - 7,575 15-10-15 9 قرض

 أشهر 5 - - 7,908 15-11-15 10 قرض

 أشهر 5 - - 7,162 15-12-15 11 قرض

  91,625 489,225 450,985     االجمالى
       

االسالمياالمارات    بنك 

 مده القرض قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 سنوات 4 743 2,227 1,484 14-12-18 1 قرض

 سنوات 4 552 1,975 1,423 15-07-14 2 قرض

          1,295 4,202 2,907     االجمالى
 ستاندرد شاترد بنك

 مده القرض قروض تم سدادها 2015 2016 اريخ القرضت م البيان
 أشهر 3 - - 10,082 16-12-15 1 قرض

   - - 10,082     االجمالى

 بنك دبي االسالمي

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان
 سنة 3.17 226 277 51 14-04-30 1 قرض

 سنة 3.17 798 798 - 14-03-30 2 قرض

ضقر  سنة 3.19 864 1,081 217 30-09-14 3 

 سنوات 4 1,195 3,768 2,573 15-05-26 4 قرض

 سنوات 4 123 449 326 15-08-18 5 قرض

 سنوات 4 172 630 458 15-09-21 6 قرض

 سنوات 4 - - 1,165 16-01-20 7 قرض

 سنوات 4 - - 135 16-05-26 8 قرض

 سنوات 4 - - 2,411 16-08-22 9 قرض

 سنوات 4 - - 672 16-10-24 10 قرض

 سنوات 4 - - 2,674 16-11-14 11 قرض
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 أشهر 8 842 842 - 15-05-15 12 قرض

 أشهر 8 1,135 1,135 - 15-06-15 13 قرض

 أشهر 8 572 572 - 15-07-15 14 قرض

 أشهر 6 3,299 3,299 - 15-08-15 15 قرض

 أشهر 6 4,849 4,849 - 15-09-15 16 قرض

 أشهر 6 3,150 3,150 - 15-10-15 17 قرض

 أشهر 6 4,384 4,384 - 15-11-15 18 قرض

 أشهر 6 5,978 5,978 - 15-12-15 19 قرض

 أشهر 8 - - 68 15-06-15 20 قرض

 أشهر 8 - - 631 15-07-15 21 قرض

 أشهر 6 - - 616 15-09-15 22 قرض

 أشهر 6 - - 9,748 15-10-15 23 قرض

 أشهر 6 - - 693 15-12-15 24 قرض

   27,587 31,212 22,439     االجمالى

 بنك املشرق 

 مده القرض قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 أشهر 6 1,199 1,199 - 15-07-23 1 قرض

   1,199 1,199 -     االجمالى

 البنك العربي الوطني

 ضمده القر  قروض تم سدادها 2015 2016 تاريخ القرض م البيان
 أشهر 6 2,760 2,760 - 15-11-19 1 قرض

 أشهر 6 6,038 6,038 - 15-11-29 2 قرض

 أشهر 6 - - 1,986 16-08-30 3 قرض

 أشهر 6 - - 1,578 16-09-27 4 قرض

  8,798 8,798 3,565     االجمالى

  390,039 1,004,392 918,187 اجمالى القروض

 

 

 والتغليف(: السعودية للطباعة  )الشركةض املعلومات املتعلقة باملرابحات والقرو 

 

 

  وتتلخص إجمالي املرابحات والقروض بما يلي:

 ت وقروض الشركة، املستخدمة ألغراض األنشطة التشغيلية واالستثمارية على النحو التالي:تتلخص حركة املرابحا
 بآالف الرياالت

ــــان ـــ  2015 2016 البيـ

 264,359 271,251 قروض قصيرة األجل

 - - مرابحات

 740,033 646,936 قروض طويلة األجل/ تمويل إستثمار

 1,004,392 918,187 اإلجـمــالـي

ــــان ـــ  2015 2016 البيـ

 991,823 1,004,392 رصيد أول السنة

   يضاف

 344,529 303,834 المستلم خالل السنة

   يطرح

 (331,960) (390,039) المسدد خالل السنة

 991,823 1,004,392 السنة رصيد أول

 1,004,392 918,187 رصيد أخر السنة
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 للطباعة والتغليف( ةالشركة السعوديمستحقات قروض )

 

ــــان ـــ  2015 2016 البيـ

 390,765 358,442 أقل من سنة

 139,337 113,534 من سنة إلى سنتين

 474,290 446,211 من سنتين إلى خمس سنوات

 - - تأكثر من خمس سنوا

 1,004,392 918,187 اإلجمالى
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   أربعة عشر: مجلس الدارة

 مجلس الدارة الحالي (1

 م: 31/12/2016وذلك كما في  يتكون مجلس اإلدارة الحالي حسب الجدول التالي

 

 

 م:   2016عام خالل  تمت في مجلس الدارة التيالتغيرات   (2

  م  2016أعضاء تقدموا باستقالتهم خالل عام 

 

    على النحو التالي: م2016خالل العام املالي  أربعة اجتماعات مجلس اإلدارة عقدالدارة: جلس اجتماعات م (3

 

 بيان األعضاء
  عضو مجلس إدارة 

 تنفيذي

غير عضو مجلس إدارة 

 تنفيذي
 مستقلإدارة س عضو مجل

د سعو  آلبن محمد عبد هللا بدر بن /  األمير      

 باحمدان سعود

     رئيس مجلس اإلدارة
     عضو مجلس اإلدارة عزام بن محمد الدخيل / معالي الدكتور 

     عضو مجلس اإلدارة  أحمد بن عقيل الخطيب األستاذ / معالي 
     لس اإلدارةعضو مج بن حمد الراشد  نعبد الرحماألستاذ/ 

     عضو مجلس اإلدارة  محي الدين بن صالح كامل  األستاذ / 
     عضو مجلس اإلدارة بن حمد الفهد  زالدكتور / عبد العزي 

     عضو مجلس اإلدارة  العيك ى  نماجد بن عبد الرحماألستاذ / 
     عضو مجلس اإلدارة  عادل بن مرزوق الناصر / األستاذ  

     عضو مجلس اإلدارة ي بن عمر صالح بقشان ترك/ الدكتور 
 8 0  1   الجمــــــــــــــــــــــــالي

 األعضاء
تاريخ تقديم  

 االستقالة 
 صفة العضوية  تاريخ سريان االستقالة 

م18/04/2016 حسين العامودي بن  عبد هللا /لدكتور ا      م20/04/2016   مستقل  
م17/04/2016 صالح بن عبد العزيز املرزوق / االستاذ  20/04/2016  مستقل  

 سجل الحضور   التاريخ
   

 

 م 27/03/2016
 أ/ صالح املرزوق العيك ى، / ماجد العامودي، أد/ عبد هللا  الناصر،/ عادل بقشان، أد/ تركي الراشد، أ/ عبد الرحمن كامل، أ/ محي الدين بن صالح   

 

 م 05/06/2016
 د/ عبد العزيز الفهد ، د/ تركي بقشان ، أ/ عادل الناصر الراشد،أ/ احمد الخطيب، د/ عزام الدخيل، أ/ محي الدين بن صالح كامل، أ/ عبد الرحمن  

 

 م 22/10/2016
 العيك ى/ ماجد أ د/ عبد العزيز الفهد ، أ/ عادل الناصر ،  الراشد،لح كامل، أ/ عبد الرحمن د/ عزام الدخيل، أ/ محي الدين بن صا  

 

 م 14/12/2016
 أ/ عبد الرحمن الراشد،  أ/ عادل الناصر ،  د/ تركي بقشان،  د/ عبد العزيز الفهدب ، أ/ احمد الخطي،  د/ عزام الدخيلسعود، األمير بدر بن عبد هللا آل  
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 رواتب وتعويضات أعضاء مجلس الدارة وكبار التنفيذيين:  (4

 م: 2016 خالل عام الي رواتب وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى كبار التنفيذيين في الشركةيوضح الجدول الت

 

 

كما تم صرف بدالت ومصروفات الحضور لكل عضو من أعضـاء مجلـس اإلدارة حـضـر اجتماعات املجلـس، * 

  2016 سعودي عن عامألف ريال   717,350 أو اجتماعات اللجان املنبثقة عـنه بمبـلغ إجمالي قدره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان

 )مليون ريال( 

 
 أعضاء املجلس

 (1التنفيذيين )عدد 

أعضاء املجلس غير  

 "نالتنفيذيين "املستقلي

 (10)عدد 

 
لقوا تواملدير املالي تنفيذيين  مدراء

 (2عدد رواتب وبدالت )

       
 3.0  -  9.4  الرواتب والتعويضات

 1.9  -  4.3  البدالت

   -  0.0  املكافآت الدورية والسنوية

   -  -  الخطو التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عيوية أخرى تدفع بشكل 

 شهري أو سنوي 

 
- 

 
- 
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 مصلحة أعضاء مجلس الدارة وكبار التنفيذيين: (5

 من يمثلونه:وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر، أو  الحاليين يوضـح الجـدول التالـي حـركـة مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم
م عدد األسه

 بداية العام

نسبة امللكية 

 بداية العام

صافي التغير في 

عدد األسهم 

 خالل العام

نسبة 

التغير 

خالل 

 العام

عدد األسهم 

 نهاية العام

نسبة 

امللكية 

 نهاية العام

        

م   6201/ 31/12في هم  كما مصلحة أعضاء مجلس الدارة وكبار التنفيذيين  

 - - - - - 1,000    بن محمد آل سعود  عبد هللا بدر بن / سمو األمير  

يمثل )صندوق -الدخيل نعزام بن عبد الرحم/ معالي الدكتور 

 تنمية املوارد البشرية(

  1,15%  1,15% - -  1,15% 922,000 أسهم الصندوق 

 - 1,000 1.57% 1,257,904 1.32% 1,053,374 أسهمه 

                    يمثل   -معالي األستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب 

 )املؤسسة العامة للتقاعد( 

 4.39% 3,515.804 -- -- 4.39% 3,515,804 أسهم املؤسسة

 - 1,000 - - - 1,000 أسهمه

 - 1,000 - - - 1,000 - بن حمد الراشد  نعبد الرحماألستاذ/ 

 - 1,015 - - - 1,015 -  األستاذ / محي الدين صالح كامل  

 - 1,000 - - - - - بن حمد الفهد  زلعزيالدكتور / عبد ا 

 - 2,015 - - - 2,015 - حسين العامودي  عبد هللا /الدكتور  

 - 1,200 - - - - - العيك ى   ناألستاذ / ماجد بن عبد الرحم

 - 1,000 - - - - - األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر   

 - 1,000 - - - - - الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان 

 - 1,000 - - - - - / صالح بن عبد العزيز املرزوق االستاذ

   م 2016خالل عام مصلحة أعضاء مجلس الدارة وكبار التنفيذيين

 - 2,015 - - - 2,015 - حسين العامودي  عبد هللا /الدكتور  

 - 1,000 - - - - - / صالح بن عبد العزيز املرزوق االستاذ
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 راملساهمة األخلس الدارة في الشركات عضوية أعضاء مج (6

 م 2016حتى نهاية  *وذلك حسب آخر تحديث مقدم لهيئة السوق املالية السعودية

 

 

 

 

 

 

 

 م   31/12/2016عضوية أعضاء مجلس الدارة في الشركات املساهمة كما في 

 غـيـر مـدرجــــة مـدرجــــــة االســــــــــــــم مسلسل

    

     سعود آلبن محمد عبد هللا  بدر بن/  األمير  

   عزام بن محمد الدخيل / معالي الدكتور  

    أحمد بن عقيل الخطيب األستاذ / معالي  

   بن حمد الراشد  نعبد الرحماألستاذ/  

 عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر  - االستاذ / محي الدين صالح كامل 

 لإلدارةعضو مجلس إدارة شركة الخزامى  -

 لخدمات الصحيةل دلهضو مجلس إدارة شركة ع -

 شركة الفواصل القليمية لألستثمار املحدودة -

 

 األستاذ / تركي بن عمر صالح بقشان  

  

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة  - 

 والتغليف  

  

 العيس ى        ناألستاذ / ماجد عبد الرحم  

اعة عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطب -

 والتغليف  

 

 اليسر للتقسيو  عضو مجلس إدارة شركة  -

  العيس ى  فشركة عبد اللطيعضو مجلس  -

  بنك أشمور عضو مجلس إدارة شركة  -

 األستاذ / عادل بن مروزق الناصر  
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة  -

 والتغليف  

 شركة االتفاق للحديد   عضو مجلس إدارة  -

 أبسل للحديد    مجلس إدارة شركة  عضو  -

   بن حمد الفهد  ز الدكتور / عبد العزي  

   م 6201   خالل عامالذين تقدموا بإستقالة عضوية أعضاء مجلس الدارة في الشركات املساهمة 

    

   حسين العامودي بن  عبد هللا /الدكتور   

   / صالح بن عبد العزيز املرزوق االستاذ 
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 العالقة:والعقود مع الجهات ذات  الصفقات  

مصــــــــلحة ألحد أعضــــــــاء مجلس  عالقة، أوفةها ذاتف اطر أو  بين املجموعة تعاقدم أي صــــــــفقات أو  2016لم يتخلل عام 

 إدارة املجموعة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.  

 

  الطباعة والتغليف:

ية للطباعة والتغليف حيث تندرج نتائج الشركة السعودية من  السعود %70كما نبدي لكم بأن املجموعة تملك نسبة 

للطبــاعــة والتغليف تحــت التــائج املــاليــة املوحــدة للمجموعــة، وأن التعــامالت  ي قــائمــة فيمــا بين الشـــــــــــــركــة الســـــــــــــعوديــة 

لألبحاث والنشـــر والشـــركة الســـعودية للطباعة والتغليف و ي تعامالت يومية قائمة على أمر الطبع للصـــحف ومســـتمرة 

م ، وحيــث أن الشـــــــــــــركــة الســـــــــــــعوديــة للطبــاعــة والتغليف  ي الطرف في التعــامالت مع الشـــــــــــــركــة 2007نــذ مــا قبــل عــام م

السعودية لألبحاث والنشر ذات املسؤولية املحدودة تقوم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بإعتبارها  ي الشركة 

 بالتعامل باإلفصاح عن تلك التع
ً
 امالت.املساهمة العامة التي طرفا

 

 لجان مجلس الدارة (7

 ينبثق عن مجلس اإلدارة ثالث لجان  ي كالتالي:

 

 التنفيذية: اللجنة -1

 

تتكون اللجنة التنفيذية الحالية من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة. وفي نطاق املسؤوليات التنفيذية التي أوكلها املجلس 

االستراتيجية الشاملة للمجموعة، وعن وضع امليزانيات لها، فإن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ 

الخاصة باملجموعة، كما أنها مسؤولة عن مراقبة األداء العملي واملالي للمجموعة، وعن رفع التقارير إلى املجلس عن 

 األمور املالية واالستراتيجية وما يتصل بها

 الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:  ويوضحم  2016إجتماعات خالل عام  ثمانيةعقد اللجنة التنفيذية    

 

                   

 

                   

 :07/06/2016   فيالتنفيذية جنة للااعادة تشكيل تم 

 البـيــــان  االسم  مسلسل

 رئيس اللجنة   أحمد بن عقيل الخطيب األستاذ / معالي   1

 عضو اللجنة  بن حمد الراشد  نعبد الرحماألستاذ/   2

 عضو اللجنة  عزام بن محمد الدخيل / معالي الدكتور   3

   بن حمد الفهد  زالدكتور / عبد العزي   4

 البـيــــان  االسم  مسلسل

 رئيس اللجنة  د الدخيل عزام بن محم/ معالي الدكتور   1

 عضو اللجنة   أحمد بن عقيل الخطيب األستاذ / معالي   2

 عضو اللجنة  األستاذ / تركي بن عمر صالح بقشان   3



 

  2016دارة للعام تقرير   مجلس ال     
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 املراجعة: لجنة-ب

م بتشكيل لجنة املراجعة في اجتماعه الثاني والعشرين 2006مايو  1قام مجلس إدارة املجموعة الذي ابتدأت فترة عمله بتاريخ 

لس اإلدارة غير التنفيذيين وعضو م. وتتكون لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء، منهم عضوان من مج2006مايو  22املنعقد بتاريخ 

ثالث من خارج مجلس اإلدارة متخصص في الشؤون املالية واملحاسبية، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة 

التي  مالداخلية، واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في املجموعة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملها

اعتمدها مجلس اإلدارة وكذلك دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات والتوصيات 

كما تتضمن مسؤوليات لجنة املراجعة التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم، وتحديد أتعابهم،  الواردة فةها.

ليتهم، ومتابعة أعمالهم، مع دراسة ومراجعة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني، وكذلك دراسة مالحظاته على والتأكد من استقال

القوائم املالية املوحدة للمجموعة، ومتابعة ما تم بشأنها مع دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة، 

 .وإبداء الرأي والتوصية بما يلزم

 تقوم اللجنة بدراسة السياسات املحاسبية املتبعة، وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها، وتقييم فاعلية تقدير إدارة 
ً
أيضا

  املخاطر.اتخذتها إدارة املجموعة ملراقبة ومواجهة هذه  واإلجراءات التياملجموعة للمخاطر والخطوات 

  التالي أسماء أعضاء لجنة املراجعة  ويوضح الجدول اجتماعات  ثمانية عقدب 2016قامت لجنة املراجعة خالل العام 

 البـيــــان  االسم  مسلسل

     

 رئيس اللجنة  العيس ى        ن/ ماجد عبد الرحم األستاذ   1

 عضو اللجنة  األستاذ / عادل بن مروزق الناصر   2

 ةعضو اللجن  بن حمد الفهد  زالدكتور / عبد العزي   3

 :07/06/2016في   التنفيذية جنة للاتم اعادة تشكيل                   

 البـيــــان  االسم  مسلسل

     

 رئيس اللجنة  األستاذ / تركي بن عمر صالح بقشان   1

 عضو اللجنة  العيس ى        ن/ ماجد عبد الرحم األستاذ   2

 ةعضو اللجن  األستاذ / عادل بن مروزق الناصر   3
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 الترشيحات واملكافآت: لجنة-ج

 

تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة التوصية ملجلس اإلدارة 

 للسياسات واملعايير املعتمدة، واملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من
ً
ت املناسبة املهارا بالترشيح لعضوية املجلس، وفقا

لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن 

تقوم اللجنة بمراجعة هيكلة مجلس اإلدارة وتشكيله، ورفع التوصيات في شأن  ااإلدارة. كميخصصه العضو ألعمال مجلس 

يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، التغييرات التي 

كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة  إذاوالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح 

 شركة اخرى.

املكافآت وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار كما تتضمن مسؤولية لجنة الترشيحات و 

التنفيذيين، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بعد عرضها على مجلس اإلدارة واملوافقة علةها، وإعداد التقارير الدورية والسنوية من 

 إلى مجلس اإلدارة. االنظام، وتقديمهأعمال اللجنة حسب 

    م   2016عام  خاللإجتماعين الي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت، والتي عقدت ويوضح الجدول الت

 :  07/06/2016في   التنفيذية جنة للاتم اعادة تشكيل                   

  

 الدارة:إقرارات أعضاء مجلس 

 يقر مجلس الدارة بما يلي:

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. -

عد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. -
ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أ

 ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة املجموعة على مواصلة نشاطها.  -

 

 

 

 

 

 

 البـيــــان  االســــم  مسلسل
     

 رئيس اللجنة  األستاذ / تركي بن عمر صالح بقشان   1

 عضو اللجنة  االستاذ / محي الدين صالح كامل  2

 عضو اللجنة  بن حمد الراشد  نعبد الرحماألستاذ/   3

 البـيــــان  االســــم  مسلسل
     

 رئيس اللجنة  االستاذ / محي الدين صالح كامل  1

 عضو اللجنة  األستاذ / تركي بن عمر صالح بقشان   2

 و اللجنةعض  بن حمد الراشد  نعبد الرحماألستاذ/   3
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 (40من  34)صفحة 

 م:2016راجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام خمسة عشر: نتائج امل

م قامت لجنة املراجعة في املجموعة بمتابعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة عن نفس العام، آخذين 2016خالل عام  

 لنتائج تحليل وتقييم شــــــامل لدراســــــة املخاطر في املجموعة و 
ً
م تنفيذه شــــــركاتها التابعة، والذي تباالعتبار أولويات التدقيق وفقا

 2009بواســطة أحد املكاتب االســتشــارية املتخصــصــة خالل عام 
ً
 مراجعة وتعديل هذا التقييم بما يتالئم  م، علما

ً
بأنه يتم ســنويا

 مع املستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارات وشركات املجموعة.

رقابة الداخلية في الشركات من خالل متابعة تقارير إدارة املراجعة الداخلية قامت لجنة املراجعة بمتابعة النظر في إجراءات ال  

التي تعمل بها إدارة الشــــــــــركة لتوفر تأكيد معقول يحقق الحماية  والســــــــــياســــــــــات واإلجراءاتعن ســــــــــالمة نظام الرقابة الداخلية 

ر بعة على تنفيذ التوصـــــــــــيات الواردة في تقاريالالزمة ألصـــــــــــول الشـــــــــــركة، واإلتفاق مع اإلدارة التنفيذية للمجموعة وشـــــــــــركاتها التا

محدد ومتابعة تنفيذها في مراحل الحقة لضمان سالمة وحسن التطبيق بهدف تحسين تلك  زمنياملراجعة الداخلية ضمن إطار 

 اإلجراءات وتعزيزها. 

ت املالية واإلدارية للمجموعة م بمتابعة تنفيذ آلية تطبيق أدلة اإلجراءات والســــياســــا2016كما قامت لجنة املراجعة خالل عام 

 2011وشـــــــــــــركاتها التابعة وكذلك مصـــــــــــــفوفة الصـــــــــــــالحيات املالية واالدارية، والتي تم اعتمادها وتفعيلها خالل عام 
ً
م وذلك طبقا

وإعتماد م، باإلضـــــــافة إلى قيامها بالتوصـــــــية ومتابعة إســـــــتكمال إعداد 2011لتوصـــــــياتها التي رفعت إلى مجلس اإلدارة خالل عام 

 م.2016املجموعة التى بدات أعمالها خالل العام  واإلجراءات لشركاتالسياسات  ةأدل

 قامت لجنة املراجعة بالتوصـــــية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مراجع الحســـــابات الخارجي للمجموعة وشـــــركاتها التابعة للســـــنة 
ً
أيضـــــا

ين مراجع الحســــــــــابات الخارجي إلعداد القوائم و كذلك التوصــــــــــية إلى املجلس بتعي م،2017ديســــــــــمبر 31املالية التي ســــــــــتنت ي في 

 مع متطلبات  تطبيق املعايير  IFRSم، طبقا ملعايير املحاســبة الدولية 2016وشــركاتها   للعام  املوحدة للمجموعةاملالية 
ً
،  تماشــيا

 الدولية باململكة . 

م على مســـــتوى املجموعة وشـــــركاتها 2016خالل عام وبناًء على نتائج مهام التدقيق التي قامت إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذها 

التـابعـة، يتوفر لـدى لجنـة املراجعـة القنـاعـة بفعـاليـة إجراءات الرقـابـة الـداخليـة بمـا يحقق الحمـايـة الالزمـة ألصـــــــــــــول الشـــــــــــــركـة 

يقتض ي  جوهريةوكفاءة وفعالية العمليات والتقيد باألنظمة بما يمكن من تحقيق األهداف املرجوة، و أنه التوجد أية مالحظات 

 اإلفصاح عنها .
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 املخاطر عشر: إدارةستة 

تســـــــــعى إدارة املجموعة إلى مواجهة أي تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر في نشـــــــــاطها ومركزها املالي واســـــــــتيعابها، وذلك من 

لســــوق من اطر املتعلقة باخالل دراســــتها وخبرتها الواســــعة في صــــناعة النشــــر، والقدرة على تحديد املخاطر املتعلقة بها واملخ

 وتعتقد املجموعة أن من أهم املخاطر املتعلقة بها: ،جهة أخرى 

  االقتصاديةاألوضاع 

 من إجمالي إيرادات املجموعة، ومســــــــتوى جودة هذا اإليراد من حيث الكم 
ً
 جوهريا

ً
يشــــــــكل الدخل اإلعالني عنصــــــــرا

 .افة إلى املخاطر السياسية املؤثرة في هذا السياقوالكيف عرضة للدورات االقتصادية املعروفة في املنطقة، باإلض

 االسـتقـرار القيـادي 

تقوم على إدارة املجموعة نخبة من أفضــــــــــــل الكفاءات الســــــــــــعودية والعربية في جميع قطاعاتها التحريرية، واإلدارية 

 واملالية، فاستقرار هذه القيادات من أهم العناصر املؤثرة في تطور أداء املجموعة.

 التوسع جيةاستراتي 

ة العام اســـــــــــــتراتيجياتهاتباشـــــــــــــر املجموعة تخطيط العديد من املشـــــــــــــروعات التوســـــــــــــعية املنســـــــــــــجمة واملتوافقة مع 

 وتنفيذها، وتخضع هذه األمور ملخاطر التأجيل وعدم التنفيذ.

 مخـاطـر الصنـاعــة 

ــــات ومقومات استخدا ــــيـ ــــها معطـ ــــيـ ــــول فـ ــــر لتحديات تتحـ ــــالم والنشـ ــــة اإلعـ ــــرض صناعـ م املعلومة واستخدامها من تتعـ

منصات اإلعالم التقليدية إلى منصات اإلعالم الحديثـــة. وتعـــي املجـــمـــوعـــة وتقـــدر هـــذا التحـــول، وتســـعـــى إلى التـــوافـــق 

 مـع جـميـع املنصـات البديـلـة واملنافسـة إليصـال خدماتها واستخدامها ضمن أطر اقتصاديـة محــددة.

 

 ارتفاع أسعار الورق 

د الورق أهم املواد الخام التي تســـــــــــــتخدمها املجموعة من حيث تكاليفه ومصـــــــــــــادر توفيره، حيث تقوم املجموعة ُيع

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــة مطبوعاتهـ باســـتخدام مطابع الشـــركة الســـعودية للطباعة والتغليف )شـــركة مســـاهمة ســـعودية تابعة( لطباعـ

من مورد رئيس، والحصـــــــــــــول على  داخــل اململكــة. وتقوم املجموعــة بــالحصـــــــــــــول على الورق بموجــب اتفــاقــات توريــد

كميات أقل من موردين مختلفين بصــــــــــــورة دورية. وتقوم املجموعة بالحد من التذبذب في أســــــــــــعار الورق من خالل 

 تحديد مخزونها الورقـي وإدارته بكفــاءة.

  االستحواذاستقرار العمليات بعد 

د املخاطر التي قد تواجهها املجموعة، ُيعد عدم اســـــــــــــتقرار العمليات بعد االســـــــــــــتحواذ على الشـــــــــــــركات الجديدة أح

 التشغيلية.عملياتها  الستقراروبهدف تجنب تلك املخاطر تقوم املجموعة بأخذ كافة التدابير الالزمة 
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 الشركات عشر: حوكمةسبعة 

  تحرص املجموعة
ً
عربية لوائح املطبقة في اململكة العلى مباشرة جميع عملياتها التجارية واالستثمارية بما يتفق مع كل األنظمة وال دائما

 ملقتضيات اإلدارة الرشيدة، ولوائح حوكمة الشركات 
ً
السعودية. وفي هذا الجانب تلتزم املجموعة بأفضل معايير الشفافية واإلفصاح طبقا

يمات هيئة السوق ب أنظمة وتعلاملطبقة في اململكة، بما في ذلك توفير املعلومات األساسية للمساهمين واملستثمرين في األوقات املحددة حس

 املالية السعودية والئحة الحوكمة املعمول بها في املجموعة.

وسائل وأساليب  بدعم) والترشيحاتاللجنة التنفيذية، ولجنة املراجعة، ولجنة املكافآت ) ويقوم مجلس إدارة املجموعة ولجانه الفرعية

جدات ألغراضها، والستيعاب املست مالزمتهالخاصة بالشركة من حين ألخر للتأكد من الحوكمة بصورة مستمرة، ويتم مراجعة قواعد الحوكمة ا

 ألغراض اإلدارة الرشيدة.
ً
 واملتطلبات النظامية املتجددة لهيئة السوق املالية وأيضا

الية، عن هيئة السوق املوبصورة عامة، يمكن القول بأن الشركة قد التزمت بمتطلبات الحوكمة الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة 

 عدا األحكام التالية:

 أسباب عدم التطبيق  نص املادة

)ب( من املادة السادسة املتعلقة باستخدام التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء الفقرة 

 مجلس اإلدارة في الجمعية العامة

اء األعضبسبب توفر العدد الكافي من  سلوب التصويت التراكميألم تأخذ الشركة ب 

 في املجلس إحدى عشرأعضاء من أصل  عشرةاملستقلين بمجلس اإلدارة )
ً
 ( كما هوعضوا

أعضاء مجلس اإلدارة يقومون بحماية حقوق األقلية من  م، كما أن 31/12/2015في 

 املساهمين

   

 )د( من املادة السادسة من الئحة حوكمة الشركات:الفقرة 

وي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن يجب على املستثمرين من األشخاص ذ

عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في  اإلفصاح-مثل صناديق االستثمار    غيرهم

تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر 

 على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم.

الشركة أن هذا االلتزام موجه إلى املستثمرين الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ومثلت  ترى  

لها الالئحة بصناديق االستثمار، والشركة ال تقوم بهذا الدور ف ي ال تستثمر أموال اآلخرين 

 في شركات مساهمة عامة حتى تفصح عن سياستها في التصويت عن تلك االستثمارات.

 ناك الئحة خاصة بتعارض املصالح مطبقة في املجموعة*علما بأن ه

  

  

   

 املادة الثانية عشر من الئحة حوكمة الشركات: ط( من)الفقرة 

يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في  الذي-ال يجوز لليخص ذي الصفة االعتبارية 

 دارة.على اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإل  التصويت-مجلس اإلدارة 

في  ةاعتباريألي شخص ذي صفة نص حسب نص النظام األساس ي للشركة فإنه ال يوجد أي  

 لكل املساهمين.
ً
 وعاما

ً
 تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة بل يكون الترشيح مفتوحا

   

تنص على أن يكون عدد أعضاء الفقرة )أ( من املادة الثانية عشر من الئحة حوكمة الشركات التي 

  11إلى  3س اإلدارة من مجل
ً
  عضوا

يزال ينص على أن عدد أعضاء مجلس اإلدارة  للشركة الالنظام األساس ي  وذلك حسب     

12 
ً
 *  عضوا

 

 

 من املجموعة على تطبيق بنود الئحة حوكمة الشركات، فقد عقدت املجموعة جمعية عامة غير عادية في * 
ً
م لتعديل 2010ابريل من عام  25وحرصا

قة مواد جديدة تتعلق باللجان املنبث ةاإلدارة، وإضافاألساس ي للمجموعة ليتوافق مع الئحة حوكمة الشركات ومنها بند عدد أعضاء مجلس النظام 

كما قامت املجموعة بالدعوة للجمعية من مجلس اإلدارة، إال أن هذه التعديالت لم تحصل على النسبة املطلوبة من أصوات املساهمين إلقرارها.

م إال أن الجمعية لم تنعقد لعدم إكتمال النصاب القانوني الالزم لإلنعقاد ،  5/5/2016 لتعديل النظام األساس ي للمجموعة  ة غير العادية العام

 بأن الفقرتين )أ( و)ب( من البنود االسترشادية ضمن الئحة حوكمة الشركات هذا وسوف تسعى املجموعة لتتوافق مع لوائح حوكمة 
ً
الشركات. علما

  الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية.
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 للمعايير املحاسبية الدولية:    التحول ثمانية عشر: 

 
الية فيما يخص خطة التحول إلى معايير املحاسبة الدولية املعتمدة، بناء على ذلك فإن املجموعة باإلشارة إلى متطلبات هيئة السوق امل

حيث تم اإلعالن في السوق املالية عن مراحل  السعودية لألبحاث والتسويق قد اتخذت اإلجراءات التالية في إطار تنفيذ خطة التحول 

 التحول و ي كاالتي:

 

 لتطبيقأسباب عدم ا  تاريخ العالن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة األولى

 م2016 /29/08االثنين 

باإلشارة إلى متطلبات هيئة السوق املالية فيما يخص خطة التحول إلى معايير املحاسبة الدولية  

املعتمدة، بناء على ذلك فإن املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق قد اتخذت اإلجراءات التالية 

 في إطار تنفيذ خطة التحول:

 

تم إعداد خطة التحول لتطبيق معايير املحاسبة الدولية ليكون التاريخ املستهدف العتماد  -1

 م.2016/10/31السياسات املحاسبية هو 

تم تعيين مستشار مالي خارجي متمثل في مكتب )برايس واتر هوس كوبر( وهو من ذوي الخبرة  -2

 حول.واالختصاص في معايير املحاسبة الدولية لتطبيق خطة الت

 تم تعيين فريق داخلي بالشركة لكي يكون مسئول عن تنفيذ ومتابعة خطة التحول. -3

 لم تواجه الشركة صعوبات جوهرية في تنفيذ عملية التحول ملعايير املحاسبة الدولية. -4

 ملعايير املحاسبة الدولية هو  -5
ً
م، 2017/3/31سيكون التاريخ املستهدف إلعداد القوائم املالية وفقا

والذي سيترتب عليه قيام مكتب )إرنست أند يونغ ( املدقق الخارجي الحالي املعّين للمجموعة بإعداد 

م لكي تتوافق مع معايير املحاسبة 2016القوائم املالية للفترات السابقة لخطة التحول من العام 

 الدولية.

   

 

 

 

 

 

 

 املرحلة الثانية

 م 27/10/2016الخميس 

 إلعالن امل 
ً
م 2016/8/29جموعة السعوديه لألبحاث والتسويق على موقع تداول بتاريخ إلحاقا

 بخصوص مراحل مواكبة املجموعة للتحول ملعايير املحاسبة الدولية.

 
ً
السياسات املحاسبية فإنه الزال العمل جاري  والخاص بإعتمادوباإلشارة إلى التاريخ املعلن سابقا

 مع قيام امل
ً
دقق الخارجي الحالي املعّين للمجموعة )مكتب إرنست على إعداد السياسات تزامنا

م لكي تتوافق مع 2016ويونغ( بإعداد القوائم املالية للفترات السابقة لخطة التحول من العام 

 م.2016العام  واعتمادها بنهايةمعايير املحاسبة الدولية على أن يتم اإلنتهاء من إعداد السياسات 

 

م والقوائم املالية 2016لعمل على إعداد االرصدة االفتتاحية للعام ومن الجدير بالذكر أنه جاري ا

 ملعاير املحاسبة الدولية على أن يتم اإلنتهاء منها قبل نهاية 2016للربع االول من العام الحالي 
ً
م وفقا

 م2017الربع األول من العام 
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 اعالن الحاقي

 29/12/2016الخميس 

 إلعالن املجموعة السعإ 
ً
-10-27ودية لألبحاث والتسويق املنشور على موقع تداول بتاريخ لحاقا

م بخصوص مراحل مواكبتها للتحول ملعايير املحاسبة الدولية )املرحلة الثانية(، تود املجموعة 2016

م السياسات املحاسبية الالزمة 2016-12-14ان توضح بأن مجلس إدارة املجموعة قد اعتمد بتاريخ 

ية بما تتفق مع معايير املحاسبة الدولية كما أن خطة التحول والتي تم اإلعالن إلعداد القوائم املال

 .عنها سابقا  ي قيد التنفيذ وتسير حسب ما هو مخطط لها

   

 

 

 

 

 

 املرحلة الثالثة

 31/01/2017الخميس 

لية و تعلن املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق عن مراحل مواكبتها للتحول ملعايير املحاسبة الد 

 )املرحلة الثالثة(

م، 27/10/2016م، وتاريخ 29/08/2016باإلشارة إلى اعالنات املجموعة على موقع تداول بتاريخ 

م الخاصة باإلفصاح عن مراحل التحول ملعايير املحاسبة الدولية وبناء على ما 9/12/2016وتاريخ 

 موعة أن تعلن اآلتي:تم إعالنه خالل املرحلتين السابقتين من مراحل اإلفصاح تود املج

قامت املجموعة بوضع السياسات املحاسبية الالزمة إلعداد القوائم املالية بما تتفق مع معايير -1

م على أن  14/12/2016املحاسبة الدولية وتم اعتمادها من مجلس إدارة إدارة املجموعة بتاريخ 

 من 
ً
 م. 1/1/2017يبدأ تطبيقها آعتبارا

 1/1/2016فتتاحية في تم اعداد األرصدة اال - 2
ً
 ملعايير املحاسبة الدولية ويجري حاليا

ً
م وفقا

 اعداد القوائم املالية للربع األول لعام 
ً
 م .2016مراجعتها من قبل املراجع الخارجي، كما يجرى حاليا

م، وفق معايير املحاسبة 2017املجموعة جاهزة إلعداد قوائمها املالية للربع األول من عام -3

 الل الفترة النظامية املحددة.الدولية خ

 ال يوجد اثار جوهرية نتيجة تطبيق معايير املحاسبة الدولية.-4

ترى املجموعة انها تتقدم بسالسة في خطة تحولها املعتمدة لتطبيق معايير املحاسبة الدولية وال -5

 املحاسبة توجد أي معوقات قد تؤثر في مقدرة املجموعة على إعداد قوائمها املالية وفق معايير

 الدولية.
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 األرباح: توزيع  عشر: سياسة تسعة

تقوم ســـــــياســـــــة الشـــــــركة على دفع أرباح لحملة أســـــــهمها بصـــــــورة ســـــــنوية بناًء على دخل الشـــــــركة ووضـــــــعها املالي وأحوال 

ر، الســـــــــــــوق واألوضـــــــــــــاع االقتصـــــــــــــادية العامة وعوامل أخرى، منها وجود فرص اســـــــــــــتثمارية، وحاجات إعادة االســـــــــــــتثما

اح التنظيمية األخرى، وســـــــــــــيتم توزيع األرب االعتباراتواالحتياطيات النقدية واملالية، وإمكانات العمل، إلى غير ذلك من 

 بالريال السعودي.

 

كما ينص النظام األســــــاســــــ ي للمجموعة على أن توزع أرباح الشــــــركة الصــــــافية الســــــنوية بعد خصــــــم جميع املصــــــروفات 

 :االتيى الوجه العمومية والتكاليف األخرى عل

عشرة باملائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  % 10يجنب  .1

 هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

 اخمسة باملائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي يقرره % 5يجنب كذلك  .2

 مجلس اإلدارة، ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ ربع رأس املال.

 خمسة باملائة من رأس املال املدفوع. % 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .3

تزيد عن الحد املقرر، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء  أالاإلدارة بشرط  سمكافأة ملجليخصص بعد ما تقدم  .4

 األرباحهـ، ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في 13/8/1404 وتاريخ 202رقم 

 

 م 2016العام توزيع أرباح عن عشرون: عدم 

 اتحققه م، والخسائر املتحققة فيه يتعذر توزيع األرباح لعدم 2016املالي في ضوء النتائج املالية للعام  
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 دارةمجلس ال  عشرون: توصياتوال الواحد

   يوص ي مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق للجمعية العامة العادية املوقرة بما يلي:     

 م.2016التصويت على تقرير مجلس الدارة لعام .1

 م.2016ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة املنتهية بتاريخ .2

 م.2016ديسمبر  31وحدة للسنة املنتهية بتاريخ التصويت على القوائم املالية امل.3

 م.2016ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة عن اعمالهم خالل السنة املالية املنتهية في .4

التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين املرشحين من لجنة املراجعة ملراجعة وفحص القوائم املالية للشركة لعام .5

 ممل وتحديد اتعابه2017

 . يوص ي املجلس بعقد جمعية عامة غير عادية وذلك لتعديل النظام األساس ي واللوائح ذات العالقة. 6

 

 

 

 

 

 

 

 .سائلين هللامل عز وجلمل أن يوفق الجميع
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