




المحتويات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة إلى المساهمين

تقرير مجلس اإلدارة 

أهم مقاييس األداء المالية لعام 2006

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006

4

8

31

39



كلمة رئيس مجلس اإلدارة إلى المساهمين 

األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
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ح�سرات امل�ساهمني الكرام 
�سركة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:

يطيب يل اأن اأرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العامة العادية ل�سركة 
اأن  بعد  الأول  الجتماع  وهو  والت�سويق.  للأبحاث  ال�سعودية  املجموعة 

طرحت للكتتاب العام.

الإجن��ازات  من  جملة   2006 عام  خلل  جمموعتكم  حققت  لقد 
وتقويته.  لها  املايل  املركز  تعزيز  يف  الكبري  الأث��ر  لها  كان  والنتائج، 
املا�سي  امل��ايل  العام  اأُجن��زت خلل  التي  م�ساريعها  اأه��م  اأح��د  وك��ان 
اإقبالاً  لقى  ال��ذي  العام،  للكتتاب  اأ�سهمها  من   30٪ طرح  م�سروع 
جديدة  مرحلة  امل�سروع  بهذا  املجموعة  لتدخل  املكتتبني،  من  ا  كبرياً
ومتميزة يف جمال �سناعة الن�سر والإعلن والطباعة والتوزيع، فكانت 
للكتتاب  تطرح  عربية  اإعلمية  �سركة  اأول  ال�سّباق  امل�سروع  بهذا 
العام، وغري خاٍف عليكم ما ميثله دخول املجموعة ال�سعودية للأبحاث 
والت�سويق يف ال�سوق ال�سعودية للأ�سهم من اإ�سافة نوعية مهمة، ومن 

اإتاحة فر�س ا�ستثمارية متنوعة اأمام امل�ستثمرين.

لقد �ساعد على جناح م�سروع الكتتاب ما تتمتع به جمموعتكم من 
ا�سم جتاري قوي، و�سلبة يف مركزها واأدائها املايل، اإ�سافة اإلى ما 
متتلكه من اإمكانات هائلة �ساهمت يف حتقيق منجزاتها، وهي اإمكانات 
ت�ستند اإلى اأحدث ما و�سلت اإليه تقنية �سناعة الن�سر بجميع جمالته، 
اإلى ما تتميز به املجموعة و�سركاتها من وجود كوادر موؤهلة،  اإ�سافة 
حيث و�سعنا ا�سرتاتيجية لإعادة الهيكلة الإدارية واملالية يف �سركات 

املجموعة، وقد نفذت هذه ال�سرتاتيجية بنجاح.

املا�سي  امل��ايل  العام  يف  �سافية  ��ا  اأرب��احاً جمموعتكم  حققت  لقد 
2006 بلغت 261.6 مليون ريال مقارنة ب�181.4 مليون ريال يف عام 

2005 مبعدل منو مقداره ٪44، ونتج عن ذلك ارتفاع يف ربحية ال�سهم بن�سبة ٪44، حيث بلغت 
3.3 ريال لل�سهم الواحد.

كما ارتفع اإجمايل الإيرادات لي�سل اإلى 1161.1 مليون ريال، وبن�سبة منو ٪9 عما مت خلل 
عام 2005، كما بلغ اإجمايل الربح لعام 2006، 475.7 مليون ريال مقارنة ب�399.1 مليون ريال 
لعام 2005، وبن�سبة ٪19، وارتفعت الأرباح الت�سغيلية للمجموعة، لت�سل اإلى 254.4 مليون ريال 

مقارنة ب�207.2 مليون لعام 2005، وبن�سبة منو 23٪.

بذله فريق عمل  الذي  بف�سل اجلهد  ثم  بتوفيق اهلل، عز وجل،  النجاحات حتققت  اإن هذه 
ا نحو حتقيق ما تتطلعون اإليه من طموحات. متكامل ومتعاون، �سعى جاهداً

ال�ستمرار  على  املجموعة  �سركات  يف  العاملني  وجميع  الإدارة  جمل�س  حر�س  لكم  موؤكدين 
اآمالكم  لتحقيق  النجاح حليفنا  يكون  اأن  باإذن اهلل،  موؤملني،  والعمل،  املزيد من اجلهد  بذل  يف 

ال�ستثمارية مبا يليق مبكانة املجموعة و�سمعتها.

املايل  العام  خلل  تنفيذها  �سيتم  مهمة  م�ساريع  املجموعة  لدى  اأن  اأحيطكم  اأن  وي�سرين 
اجلاري، من اأبرزها م�سروع طرح ٪30 من اأ�سهم ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف يف �سوق 
الأ�سهم ال�سعودية، ومثل هذا الطرح �سيقوي ويعزز املركز املايل ملجموعتكم، ويفتح املجال اأمامكم 

وغريكم من امل�ستثمرين نحو مزيد من الفر�س ال�ستثمارية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية.

اأ�سكركم با�سمي وبا�سم اأع�ساء جمل�س الإدارة على ح�سوركم، وعلى ثقتكم يف اأداء �سركات 
ترونه  ما  ومرئياتكم يف كل  باقرتاحاتكم  ت�ستمروا يف دعمنا  اأن  ا  راجياً وا�ستثماراتها،  املجموعة 

ا. مفيداً

وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛؛

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

رئي�س جمل�س الإدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س الإدارة

معالي السيد سليمان بن سعد الحميد 
ع�سو جمل�س الإدارة

معالي السيد محمد بن عبداهلل الخراشي
ع�سو جمل�س الإدارة

السيد محمد حسين العمودي
ع�سو جمل�س الإدارة

السيد عبداهلل سالم سعيد باحمدان
ع�سو جمل�س الإدارة

السيد عبداهلل صالح عبداهلل كامل
ع�سو جمل�س الإدارة

السيد محمد أبو نيان
ع�سو جمل�س الإدارة

المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع
ع�سو جمل�س الإدارة

الدكتور عزام بن محمد الدخيِّل
ع�سو جمل�س الإدارة

المهندس سليمان إبراهيم الحديثي
ع�سو جمل�س الإدارة

السيد محمد عمر العيسائي
ع�سو جمل�س الإدارة



تقرير جمل�س الإدارة

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

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�سر رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يقدموا مل�ساهمي املجموعة الكرام التقرير ال�سنوي الذي 

ي�ستعر�س اأداءها والإجنازات التي حققتها خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 2006/12/31م.

مـقـدمـة
تاأ�س�ست املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق، ك�سركة �سعودية ذات م�سوؤولية محدودة، مبوجب 
ال�سجل التجاري رقم 4030061258 وتاريخ 1408/11/21ه� املوافق 1988/7/5م. وقد حتولت 
الوزاري رقم  القرار  اإلى م�ساهمة �سعودية مبوجب  املجموعة من �سركة ذات م�سوؤولية محدودة 
92 وتاريخ 1421/1/27ه� املوافق 2000/5/1م، ومبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010087772 

وتاريخ 1421/3/29ه� املوافق 2000/7/1م.

اإجنازات عام 2006
اإجنازات كبرية يف املجالت  العام املايل 2006م حتقيق  �سهد 
املختلفة للمجموعة و�سركاتها التابعة، والتي نعر�سها عليكم يف 

تقريرنا هذا على النحو التايل:

: طرح اأ�سهم املجموعة لالكتتاب العام: اأولاً
مت يف عام 2006م حتويل املجموعة من �سركة م�ساهمة مغلقة 
اإلى �سركة م�ساهمة عامة، وذلك بطرح ٪30 من راأ�سمالها يف 

طرح اأويل عام يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

ا: تطوير اأعمال واأن�سطة املجموعة: ثانياً
اأهداف  لتحقيق  املجال  هذا  يف  ال�سركة  اإدارة  جهود  تكاتفت 
القائمة،  الأن�سطة  اإي��رادات  تنمية  اأهمها  من  النطاق  وا�سعة 
اإ���س��ف��اء امل��زي��د م��ن اجل����ودة ع��ل��ى املحتوى  وال���س��ت��م��رار يف 
التحريري، والتو�سع يف �سناعات الطباعة، والتوزيع، والدخول 

اإلى �سناعة املوؤمترات.

الن�سر  با�ستقلل ق�سم  للن�سر املتخ�س�س، وذلك  ال�سعودية  ال�سركة  تاأ�سي�س  و�سهد عام 2006م 
ا  املتخ�س�س يف املجموعة اإلى �سركة ذات م�سوؤولية محدودة م�ستقلة مبركزها املايل، وتتبع مالياً
باأن�سطة واأعمال املجموعة يف هذا القطاع  ا للحاجة والعناية والهتمام  ا للمجموعة، نظراً واإدارياً

النامي، والذي نعده اأحد محركات منو الربحية يف املجموعة.

اإقامة  على  تعمل  اإنها  املطابع، حيث  اإنتاج  الراأ�سمالية يف خطوط  التو�سعات  املجموعة  اعتمدت 
الفرتة  ما مت يف  بينها  من  العربي،  الوطن  متعددة يف  اأط��راف  مع  الطباعة  �سراكات يف جمال 
الأخرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والذي متثل بتاأ�سي�س ال�سركة املتحدة للطباعة والن�س�ر 

بامل�س�اركة مع موؤ�س�سة الإمارات للإعلم، حيث بداأت هذه ال�سركة اأعمالها خلل عام 2006م.

ا م�ع تطور م�سرية هوية املجموعة من كونها جمموعة ن�سر وطباعة اإلى كونها  ا وان�س�جاماً وانطلقاً
�سركة توفر املحتوى على و�سائط، ومن�سات مختلفة تكون قريبة للقارئ واملتناول، فاإن املجموعة 
ا�ستحدثت ا�س�تخدام من�سة الهات�ف املحمول، لي��س ف�ق�ط لتو�سي�ل املحتوى اإل�ى الراغ�ب واإمنا، 
ا، باأن ه�ذا الن�س�اط ه�و م�ن  ا، التوا�سل والتفاعل معه من خلل ذات املن�سة0 ونعتقد، اأي�ساً اأي�ساً

اأه�م املحركات اجلديدة لنمو الربحية يف ال�سركة خلل عام 2007م وما بعده.

كما اأن املجموعة وا�سلت العمل على التو�سع يف جمال الن�سر وال�ستثمار يف تطوير نوعية املحتوى 
التحريري. واإعادة هيكلة تكاليف الن�سر. 
املجموعة  ا�ستحدثت  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
تكلفة  لتخفي�س  ال�سحيفة  حجم  درا�سة 
الورق، وتي�سري تناول ال�سحيفة للقارئ، 
وبهدف التواوؤم مع التطورات العاملية يف 
العام  يف  هذا  ابتداء  ونتوقع  ال�سناعة0 

املايل 2007م. 

مع  اتفاقية  ا،  موؤخراً املجموعة،  وقعت  كما 
جمموعة �سامبا املالية لتعيينهم كم�ست�سار 
 30٪ طرح  مل�سروع  الكتتاب  ومدير  مايل 
للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم  م��ن 
ب�سركة  ��ا،  ���س��اب��قاً )امل��ع��روف��ة،  والتغليف 
اإحدى  والن�سر(،  للطباعة  املنورة  املدينة 
�سركات املجموعة، للكتتاب العام الأويل.

وياأتي هذا الطرح �سمن خطط املجموعة 
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يف  مطابع  عدة  والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  متتلك  حيث  الطباعة،  جمال  يف  للتو�سع 
اإلى متلكها، حديثاًا، ل�سركة مطابع هل التي متتلك اأحدث املكائن والتقنيات  اململكة، بالإ�سافة 

العاملية يف جمال الطباعة التجارية، ما �سيو�سع من اأعمال ال�سركة واأن�سطتها يف هذا املجال.

ثالًثا: النتائج املتميزة لهذا العام:
متيز عام 2006 باإجنازات مهمة على �سعيد النتائج املالية يف ظل ظروف اقت�سادية اإيجابية، حيث 
اإيجابية  نتائج  من  العام  ما حققته خلل  اأدائها من خلل  ا�ستمرارها يف حت�سني  املجموعة  اأثبتت 
متمثلة يف حتقيق املجموعة اأعلى اأرباح يف تاريخها، بالإ�سافة اإلى اأرقام قيا�سية جديدة يف مبيعاتها.

وفيما يلي عر�ض الأداء ال�سركة يف املجاالت الرئي�سة:

ا  منواً املجموعة  �سجلت  حيث  �سركتكم،  تاريخ  يف  املتميزة  الأعوام  من  2006م  عام  كان  لقد   •
اإجنازه  مت  ما  على   )9٪( وبن�س�ب�ة  ريال،  ملي�ون   )98.1( مقداره  املبيعات  �سايف  يف  ا  مرتفعاً

يف عام 2005م، لي�سل �سايف مبيعاتنا لعام 2006م اإلى )1161.1( مليون ريال.
ارتفعت ن�سبة اإجمايل الربح اإلى الإيرادات من )٪38( اإلى )٪41(، وبن�سبة منو )٪3(، حي�ث   •
ارتف�ع اإجم�ال�ي الرب�ح م�ن )399.1( م�لي�ون ريال ف�ي ع��ام 2005م اإل�ى )475.7( مليون ريال 

يف عام 2006م، وبن�سبة منو )٪19( على ما مت اإجنازه يف عام 2005م.

ارتفعت الأرباح الت�سغيلية )الدخل من العمليات الرئي�سة( لل�سنة املنتهية يف 2006/12/31م   •
للعام  ري��ال  مليون   207.2 مببلغ  مقارنة  ري��ال  مليون   )254.4( اإل��ى  لت�سل   )23٪( بن�سبة 
2005م. وتعزى الزيادة العالية يف الأرباح الت�سغيلية اإلى منو اأعمال املجموعة يف جمالت الن�سر 

والطباعة والإعلن0

ريال،  مليون  اإلى )290.6(  ريال  مليون  امل�ستمرة من )203.2(  العمليات  الدخل من  ارتفع   •
وبن�سبة  ريال،  مليون   )87.4( قدرها  بزيادة  اأي 
خلل  حتقيقه  مت  ما  على   )43٪( مقدارها  منو 

عام 2005م.

 )261.6( مببلغ  اأرب��اح  �سايف  ال�سركة  حققت   •
مليون ريال مقارنة مع )181.4( مليون ريال يف 
اأرباح  �سايف  ا يف  بذلك منواً م�سجلة  عام 2005م، 
ال�سركة بن�سبة )٪44(0 ونتج عن ذلك ارتفاع يف 
 )3.3( بلغت  حيث   ،44٪ بن�سبة  ال�سهم  ربحية 
ريال لل�سهم، ويو�سح اجلدول التايل قائمة الدخل 

لل�سنوات اخلم�س املا�سية:

قائمة الدخل
)باآلف الريالت ال�سعودية(

عام 2002معام 2003معام 2004معام 2005معام 2006مالبــيــــــــان

 800.704 779.984 949.381 1.062.968 1.161.074الإيرادات

)561.476()565.895()679.592()663.909()685.420(التكاليف املبا�سرة

 239.228 214.089 269.789 399.059 475.654اإجمايل الربح

 1.034 1.524)1.366()679( 2.793اإيرادات ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات

)24.570()18.732()11.108()20.826()34.713(م�ساريف ت�سويق وبيع

)143.869()121.802()121.860()132.409()148.598(م�ساريف عمومية واإدارية

)3.878()6.117()11.007()14.916()17.794(اأتعاب مهنية وا�ست�سارية

)32.114()28.511()24.613()20.685()20.599(ال�س���ت�ه�لك

)3.461()4.057()2.380()2.380()2.381(اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

 32.370 36.394 97.455 207.164 254.362الدخل من العمليات الرئي�سة

 1.446 17.734 9.288 7.640 49.552اإيرادات اأخرى بال�سايف

)13.622()10.060()11.665()11.587()13.294(اأعباء مالية

 20.194 44.068 95.078 203.217 290.620الدخل من العمليات امل�ستمرة

)19.056()18.137()29.228()3.793()15.857(م�ساريف غري متكررة

 4.850)6.669()11.781()6.708(   --اخل�سارة من العمليات املتوقفة. �سايف

الدخل قبل ح�ساب حقوق الأقلية، والزكاة 
و�سريبة الدخل

274.763 192.716 54.069 19.262 5.988 

 10.654 1.717)1.982()633( 169حقوق الأقلية

 16.642 20.979 52.087 192.083 274.932الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�سريبة الدخل

)5.238()6.600()5.513()10.648()13.349(الزكاة و�سريبة الدخل

 11.404 14.379 46.574 181.435 261.583�سايف دخل ال�سنة
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تتمتع املجموعة مبركز مايل قوي، وموؤ�سرات مالية اإيجابية، ما يدعم موا�سلة �سعي املجموعة   •
للح�سول على ا�ستثمارات وحتالفات ا�سرتاتيجية ت�ساعد يف النمو امل�ستمر، باإذن اهلل، وتر�سيخ 
مركزها يف ال�سوق املحلية، و�سق الطريق اإلى الأ�سواق اخلارجية0 ويو�سح اجلدول التايل قائمة 

املركز املايل للمجموعة لل�سنوات اخلم�س املا�سية:

قائمة املركز املايل
)باآلف الريالت ال�سعودية(

عام 2002معام 2003معام 2004معام 2005معام 2006مالبــيــــــــان

468.932 554.728 502.149 569.547 682.125املوجودات املتداولة

894.024 840.663 798.075 828.021 1.103.050املوجودات غري املتداولة

1.362.956 1.395.391 1.300.224 1.397.568 1.785.175جمموع املوجودات

 389.695 436.567 380.219 315.420 361.748املطلوبات املتداولة

215.126 192.365 133.240 152.782 228.535املطلوبات غري املتداولة

604.821 628.932 513.459 468.202 590.283جمموع املطلوبات

758.135 772.725 791.998 925.529 1.194.839حقوق امل�ساهمني

   --)6.266()5.233( 3.837 53حقوق الأقلية

1.300.2241.395.3911.362.956 1.397.568 1.785.175جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

-7 املعلومات القطاعية:
تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سة التالية:

والت�سويق  والأبحاث  واخلارجية،  الداخلية  املطبوعات  ن�سر  ن�ساطات  على  وي�ستمل  الن�سر:   •
ملنتجات املجموعة وللغري.

ا  ا ودولياً التوزيع: وي�ستمل على ن�ساطات توزيع ال�سحف، واملجلت، والكتب، واملطبوعات محلياً  •
ملطبوعات املجموعة وللغري.

ا، واإنتاج، وتوزيع، ومتثيل، وت�سويق  ا ودولياً الإعلن: وي�ستمل على القيام باأعمال الإعلن محلياً  •
ا. ا ودولياً الو�سائل الإعلنية املقروءة، وامل�سموعة، واملرئية، واللوحات الإعلنية محلياً

وللغري. للمجموعة  الطباعة  اأعمال  على  وت�ستمل  الطباعة:   •
ال�ستثمارية  والأن�س�ط�ة  الع�ام�ة،  الإدارة  ون�س�اط�ات  الرئي�س،  املرك�ز  وتت�سمن  اأخ�رى:   •

وغريها.
ترتكز املوجودات الت�سغيلية للمجموعة ب�سكل رئي�س يف اململكة العربية ال�سعودية. كما اأن الأ�سواق 
الرئي�سة لن�ساطات املجموعة هي ال�سرق الأو�سط، واأوروبا، واآ�سيا. ومن غري املمكن من الناحية 

العملية احل�سول على املعلومات اخلا�سة بكل منطقة جغرافية تتم فيها ن�ساطات املجموعة.
ويو�سح اجلدول التايل املعلومات القطاعية للمجموعة ح�سب كل قطاع:

املعلومات القطاعية
)باآلف الريالت ال�سعودية(

كما يف 31 دي�سمرب 2006م

التوحيداملحذوفاتالإجمايلاأخرىالطباعةالإعلنالتوزيعالن�سرالـبـيـــــــــــــــان

 1.161.074)1.020.746( 2.181.820 930.717356.605569.047324.854597الإي������������رادات

 475.654)3.390( 479.044 597 187.31553.347110.075127.710الرب�ح الإج�م��ايل

�سايف القيمة الدفرتية 
للممتلكات  والآلت 

وامل�ع�دات
180.570 28.520 20.634 410.454 14.737 654.915 --   654.915 

 1.785.175)1.211.353( 2.996.528 1.351.233 820.960 283.134 125.662 415.539اإجمايل املوجودات

 590.283)259.036( 849.319 173.011 225.367 160.509 88.853 201.579اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2005م

التوحيداملحذوفاتالإجمايلاأخرىالطباعةالإعلنالتوزيعالن�سرالـبـيـــــــــــــــان

1.062.968)941.812(851.162372.676517.927262.2477682.004.780الإي������������رادات

399.059) 1.686(138.64255.829111.67793.829768400.745ال�رب�ح الإجم�ال�ي

�سايف القيمة الدفرتية 
للممتلكات والآلت 

وامل�ع�دات
165.47026.73122.254237.49214.825466.772--   466.772

1.397.568) 896.799(288.486113.626440.016435.3611.016.8782.294.367اإجمايل املوجودات

468.202)168.880(173.69485.409156.793112.782108.404637.082اإجمايل املطلوبات
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الزكاة واملدفوعات النظامية
تقوم املجموعة بت�سديد الزكاة بعد النتهاء من ت�سوية جميع املعلقات، وال�ستف�سارات من م�سلحة الزكاة 

والدخل، كما تخ�سع ال�سركة و�سركاتها التابعة لأنظمة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.
وبالن�سبة لل�سركات التابعة يف اخلارج، يجنب مخ�س�س لقاء اللتزامات ال�سريبية اإن وجدت. ول 

يوجد على املجموعة اأية مدفوعات نظامية اأخرى م�ستحقة.

اأن�شطة املجموعة
للن�سر والطباعة  اأن لها مراكز  اأنحاء اململكة. كما  الرئي�سة يف  اأن�سطتها  تتميز املجموعة بوجود 
والتوزيع يف �سبعة بلدان رئي�سة، وتعمل املجموعة من خلل عدد من ال�سركات التابعة. وب�سفتها 
جمموعة تتميز بالتكامل الراأ�سي بني �سركاتها، تن�سط املجموعة ب�سورة اأ�سا�سية يف اأربعة جمالت 

هي كالتايل:

-1 الـنـ�شـــر:

تعمل ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر ب�سفتها جهة الن�سر الرئي�سة للمجموعة، حيث ت�سم 15 
مطبوعة مملوكة للمجموعة، رائدة، ومرت�سخة ت�ستفيد من قاعدة عري�سة من امل�سرتكني والقراء. 
وقد حتققت الريادة لهذه املطبوعات بف�سل محتواها املتميز الذي يقوم عليه فريق من الكتاب، 
ا، يف  واملحررين، وامل�سممني الذين يحظون بدرجة عالية من احلرفية. وتتو�سع املجموعة، حالياً

جمال الن�سر املتخ�س�س )املطبوعات اخلا�سة 
لل�سركات واجلهات احلكومية(.

وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ا���س��ت��م��رار ال�����س��غ��وط 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال�����س��ح��اف��ة 
يف  بل  فح�سب،  اململكة  يف  لي�س  املطبوعة، 
املتمثلة  العاملية،  الأ���س��واق  واأغ��ل��ب  املنطقة 
بالرتفاع املطرد يف اأ�سعار الورق، والأحبار، 
بع�س  يف  الت�سعري  مرونة  و�سعف  والأج���ور، 
اإعلمية  ات  من�سّ ودخ��ول  وتو�سع  الأ�سواق، 
بحمد  املجموعة،  اأن  اإّل  ومناف�سة،  بديلة 
وا�سلت احلفاظ على مركزها  وف�سله،  اهلل 
املتقدم، وح�ستها ال�سوقية املعقولة يف جميع 
ا�سرتاتيجية  لتخاذ  كان  ولقد  مطبوعاتها. 
التخ�س�س ال�سناعي، والرتكيز على الإيراد 
حماية  يف  فقط  لي�س  الكبري،  الأث��ر  املربح، 

مطبوعات املجموعة من �سغوط وحتديات ال�سناعة وال�سوق، بل ويف حماية و�سيانة مراكزها 
املالية والت�سويقية املتقدمة.

-2 الإعــــالن:

تعد ال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة، وهي اإحدى �سركات املجموعة، دعامة اأ�سا�سية 
لعمل املجموعة، والدار الإعلمية الرائدة يف اململكة. واإ�سافة اإلى دورها الرئي�س يف املجموعة، 
ا، بتو�سعة مبيعاتها الإعلمية والإعلنية  لكونها الوكيل احل�سري ملطبوعات املجموعة، تقوم، حالياً

وخدمات الت�سميم الإبداعي والعلقات العامة.
ا خ�لل 2006م. ول�ق�د ح�قق�ت املجموع�ة  كما �س�ه�دت �سناع�ة الإع�لن ف�ي املنطق��ة ع�ام�اًا مم�يزاً
ف�ي  الإع�لن  اإي��رادات  ف�ي  النمو  ن�سبة  بلغت  حيث  اإيراداتها،  يف  م�سبوق  غ��ي�ر  ا  كبي�راً ا  من�واً

مطبوع�ات املجموعة )٪10( مقارنة مبا حققته يف العام 2005م.

-3 الـتـوزيـــع:

للتوزيع،  ال�سعودية  ال�سركة  ا من قبل  اململكة ح�سرياً توزيع مطبوعات املجموعة يف  ا  يجري حالياً
وهي اإحدى �سركات املجموعة ومقرها الريا�س. وتعد �سركة التوزيع اأكرب �سركة توزيع يف اململكة، 
من حيث التغطية اجلغرافية، فهي تقوم بتوزيع اأكرث من 700 منتج على اأكرث من 15.000 منفذ 
بيع من خلل اأ�سطول قوامة 685 �سيارة، ومن خلل 22 مركز توزيع منت�سرة يف اأرجاء اململكة، 

وتقدم �سركة التوزيع خدماتها التوزيعية لعملء اآخرين.
ا  محلياً التوزيع  �سناعة  التو�سع يف  وا�سلت جمموعتكم  كما 
من  مطبوعات  يف  الدخل  م�سادر  تنويع  بهدف  ا  واإقليمياً

خارج املجموعة.
ال�سناعة  ه��ذه  تطوير  جم��ال  يف  �سركتكم  جهود  وتتواتر 
دخل  م�سادر  يف  ا  جوهرياً ا  عن�سراً لت�سبح  بها،  والنهو�س 

املجموعة.

-4 الطبـاعـــة:

ت�سغل املجموعة اأكرب مرافق الطباعة يف دول جمل�س التعاون 
)ال�سحف  املطبوعة  الإعلمية  للو�سائل  وذلك  اخلليجي، 
ومتتلك  واملتخ�س�سة.  التجارية  والطباعة  وامل��ج��لت( 
اإلى  بالإ�سافة  وبريطانيا،  اململكة  يف  مطابع   6 املجموعة 
وب�سراء  الإنتاجية،  طاقتها  بزيادة  املجموعة  قامت  ذلك، 

مكائن طباعة حديثة ذات تقنيات عالية.

للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  خ��لل  من  املجموعة  وتقوم 
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والتغليف باأعمال الطباعة يف مدن جدة، والدمام، وذهبان يف اململكة. واإ�سافة اإلى دورها املتكامل 
يف طباعة جميع مطبوعات املجموعة قامت مطابع املدينة بزيادة طاقات مطابعها خلدمة الأطراف 

الأخرى من العملء املحليني والإقليميني. وي�سمل ذلك خدمات الطباعة للجهات احلكومية.

بن�سبة  ككل  الإي��رادات  ارتفعت  فقد  الطباعة.  �سناعة  يف  ا  مميزاً ا  منواً جمموعتكم  حققت  كما 
)٪24(. وب�سكل اأ�سا�سي، فاإن النمو الكبري يف طباعة الكتاب املدر�سي والأعمال التجارية ي�سكل 

ا من هذه الزيادة. ا جوهرياً جزءاً

�شركات املجموعة
متتلك املجموعة بالكامل ال�سركات التابعة املذكورة اأدناه، والتي تعمل يف املجال نف�سه:

بلد التاأ�سي�سال�سركات التابعة
ن�سبة امللكية 

املبا�سرة وغري 
املبا�سرة

٪100ال��س�ع�ودي�ةال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�سة – ذات م�سوؤولية محدودة
٪100ال��س�ع�ودي�ة�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة– ذات م�سوؤولية محدودة

ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف
ا، ب�سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر( )املعروفة، �سابقاً

٪100ال��س�ع�ودي�ة

اإن ال�سركات التابعة املذكورة اأدناه مملوكة منا�سفة لكل من ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن 
القاب�سة، و�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة:

بلد التاأ�سي�سالن�شاط الرئي�س لل�شركةال�سركات التابعة

ال�سعوديةالن��س��رال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر وال�سركات التابعة لها )1(

ال�سعوديةالتوزيعال�س�رك�ة ال�س�ع�ودي�ة لل�ت�وزي��ع وال�س�رك�ات الت�ابع�ة لها )2(

ال�سركة العربية للو�سائل املحدودة وال�سركات التابعة لها )3(
الإع�لم امل�رئ�ي واملق���روء

وخ�دم�ات الدعاي�ة والرتويج
ال�سعودية

ال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة
الإع��لم امل�رئ�ي واملق��روء

وخ�دم�ات الدع�اي�ة والرتويج
ال�سعودية

ال�س�ركة ال�س�ع�ودي�ة للأع�م��ال التج�اري���ة
املتاجرة يف العطور والأدوات 

املن�زل�ي��ة ول�وازم الطب�اع��ة
ال�سعودية

�س�رك�ة الأف�ق لنظ�م املع�ل�وم�ات والت�سالت )حتت الت�سفية(
املتاج�رة يف معدات الت�سال 

وتط�وي�ر الربامج
ال�سعودية

ال�سعوديةالن�سر املتخ�س�سال�س�رك�ة ال�س�ع�ودي�ة للن��س���ر املتخ��س���س

٪100 م�سجلة خارج اململكة العربية ال�سعودية على  بن�سبة  تابعة  �سركات  ال�سركة  هذه  متتلك   •
النحو التايل:

بلد التاأ�سي�سالن�شاط الرئي�س لل�شركةال�سركات التابعة

اململكة املتحدة�سركة ال�سرق الأو�سط املحدودة:
    ) اأ ( اإت�س اإت�س ال�سركة ال�سعودية للأبحاث 

والت�سويق 
اململكة املتحدةالن�سر والتوزيع

اململكة املتحدةالطباعة    )ب( �سركة �ستاليت جرافيك�س
اململكة املتحدةخدمات التاأجري�سركة ميديا اإنف�ستمنت ليمتد

اململكة املتحدةتقدمي خدمات الإنرتنت�سركة اأراب نت تكنولوجي ليمتد
املغربالطباعة والن�سرال�سركة املغربية للطباعة والن�سر 

العربية  والإم��ارات  بالكويت  ٪100 و٪90 م�سجلة  بن�سبة  تابعة  �سركات  ال�سركة  هذه  متتلك   •
املتحدة على التوايل.

اللبنانية، وجمهورية م�سر  تابعة م�سجلة يف كل من اجلمهورية  �سركات  ال�سركة  متتلك هذه   •
العربية بن�سبة 100٪.

ا، ب�سركة املدينة املنورة للطباعة  كما متتلك ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف )املعروفة، �سابقاً
 95٪ والن�سر،  الطباعة  باأعمال  تقوم  محدودة  م�سوؤولية  ذات  �سعودية  �سركة  وهي  والن�سر(، 
والن�سر  للطباعة  �سركة طيبة  و٪50 من  )تاأ�س�ست خلل عام 2006م(،  �سركة مطابع هل  من 
ال�سعودية  ال�سركة  قبل  من  مملوكة  املتبقية  الن�سب  باأن  ا  علماً 2006م(،  عام  خلل  )تاأ�س�ست 
للأبحاث والن�سر. ومت خلل ع�ام 2006م زي�ادة راأ�س م�ال ال��س�ركة من 30 مليون ريال �سعودي 

اإلى 600 مليون ريال �سعودي، واإدخال �سركاء جدد على النحو التايل:

2005م2006م
الن�سبةا�سم ال�سريكالن�سبةا�سم ال�سريك

٪50�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة املحدودة٪60املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق 

٪50ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن٪15ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن

٪10ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر

٪10�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة املحدودة

٪5ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�س
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املوارد الب�شرية
توا�سل �سركتكم تبني �سيا�سات وبرامج نا�سطة يف جمال ا�ستقطاب وتدريب الكفاءات ال�سعودية 
يف جميع �سناع�ات قطاع الإع�لم. وحتر�س املجموعة على ا�ستقطاب اأف�سل الكفاءات يف مختلف 

املجالت التحريرية والإدارية.

املجموعة،  ملوظفي  ا  مكثفاً ا  تدريباً العام  خلل  املجموعة  نظمت  فقد  الأه��داف،  هذه  ولتحقيق 
و�سمل ذلك برامج متنوعة جلميع امل�ستويات. كما وا�سلت املجموعة ت�سجيع املوظفني على تطوير 
موؤهلتهم التي يرغبون التخ�س�س بها، هذا وتوا�سل املجموعة و�سع خطط التطوير والتدريب 

لل�سنوات املقبلة.

املواطنة امل�شوؤولة
تتخ�ذ �س�رك�تكم موق�ف�اًا اإيج�ابي�اًا وفاع�لاً نح�و دع�م اجله�ود الإن�س�اني�ة واخل�ي�ري�ة ف�ي املج�تم�ع 
ف�ي  �س�رك�ت�كم  و�س�ت�س�اه�م  �س�اه�م�ت  بالتح�دي�د،  ال��س��ي�اق  ه�ذا  وف�ي  ال��س�ع�ودي.  الع�رب�ي 
الك�ث�ري من اجلهود اخل�ي�رية والإن�سانية نحو الع�ديد من املوؤ�س�سات الفاع�لة يف هذا ال�سياق.

هذا بالإ�سافة اإلى العديد من امل�ساركات، والرعاية الإعلمية للكثري من املنتديات القت�سادية 
والجتماعية، والعديد من املوؤمترات والندوات التي تهم �سرائح املجتمع.

�شيا�شة توزيع اأرباح املجموعة
تقوم ال�سركة باتخاذ الإجراءات والتدابري التي من �ساأنها تعظيم العوائد مل�ساهميها، ويدخل يف 

�سياق تعظيم العوائد حتقيق توزيعات اأرباح نقدية واأ�سهم جمانية لهم.

ا يف توزيع الأرباح ب�سورة �سنوية لتعزيز قيمة العائد مل�ساهميها مبا  وتعتزم ال�سركة امل�سي قدماً
يتنا�سب مع دخل ال�سركة، وو�سعها املايل، وحالة ال�سوق، واملناخ القت�سادي العام، وغريها من 
الأخرى،  واملجالت  والطباعة  الن�سر  ال�ستثمارية يف جمال  الفر�س  العوامل مبا يف ذلك حتليل 
ومتطلبات اإعادة ال�ستثمار والحتياجات النقدية والراأ�سمالية، والتوقعات التجارية، والعتبارات 

التنظيمية الأخرى ذات العلقة.

ملكية اأع�شاء جمل�س الإدارة
اأو ملكية من ميثلونه من تاريخ طرح  اأع�ساء جمل�س الإدارة  يو�سح اجلدول التايل حركة ملكية 
ا باأن تاريخ الطرح  اأ�سهم املجموعة للتداول يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية، وحتى نهاية عام 2006 علماً

هو 2006/4/8:

ملحظاتال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم
عدد الأ�سهم 

بداية 
التداول

ن�سبة امللكية 
بداية 
التداول

�سايف التغري 
يف عدد 

الأ�سهم خلل 
العام

ن�سبة 
التغري 
خلل 
العام

عدد الأ�سهم 
نهاية العام

ن�سبة امللكية 
نهاية العام

الأمري في�سل بن �سلمان بن 
عبدالعزيز

 3.439.251% 4.30--0.003.439.251% 4.30

ال�سيد مح�م�د ع�ل�ي عب�دالق��ادر 
حافظ

 6.480.044% 8.10--0.006.480.044% 8.10

معايل الأ�ستاذ محمد بن عبداهلل 
اخلرا�سي )ميثل املوؤ�س�سة العامة 

للتقاعد(
3.94 %0.003.148.201--3.94 %3.148.201اأ�سهم املوؤ�س�سة

معايل الأ�ستاذ �سليمان بن �سعد 
احلميد

)ميثل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
الجتماعية(

3.94 %0.003.148.197--3.94 %3.148.197اأ�سهم املوؤ�س�سة

 6.56 %0.005.247.000--6.56 %5.247.000 ال�سيد محمد ح�سني العمودي

3.28 %0.002.623.498--3.28 %2.623.498 ال�سيد عبداهلل �سالح عبداهلل كامل

0.22 %0.00175.000--0.22 %175.000 ال�سيد عبداهلل �سامل �سعيد باحمدان

ال�سيد محمد عمر العي�سائي   
)ميثل �سركة عمر قا�سم العي�سائي 
لل�ستثمارات التجارية وال�سناعية(

1.64 %0.001.311.751--1.64 %1.311.751اأ�سهم ال�سركة

0.02 %13.718% 13.7180.02--      --اأ�سهمه

املهند�س عبدالرحمن اإبراهيم 
الرويتع

)ميثل �سركة دلة الربكة(

1.64 %0.001.311.751--1.64 %1.311.751اأ�سهم ال�سركة

0.22 %0.00175.000--0.22 %175.000اأ�سهمه

1.32 %0.001.053.374--1.32 %1.053.374 الدكتور عزام بن محمد الدخيِّل

املهند�س �سليمان اإبراهيم احلديثي 
)ميثل �سركة جدة لل�ستثمار 

التجاري(

1.64 %0.001.311.751--1.64 %1.311.751اأ�سهم ال�سركة

--   0.0086----   86اأ�سهمه
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املعلومات املتعلقة بالقرو�س
تتمتع املجموعة مبركزها املايل القوي، وبقدرتها العالية على توفري تدفقات نقدية، ما جعلها تتميز 
ا، حيث بلغت ن�سبة الديون اإلى حقوق امل�ساهمني  يف العام 2006م مب�ستويات مديونية جيدة جداً

)٪11.2( مقارنة مع )٪11.9( للعام 2005م.
اجلداول  وتو�سح  الإ�سلمية.  ال�سريعة  مع  تتوافق  املجموعة  قرو�س  اأن جميع  اإلى  الإ�سارة  ونود 

ا لقرو�س املجموعة: ا تف�سيلياً التالية و�سفاً

)1( قرو�س املجموعة

باآلف الريالتباآلف الريالت

2005م2006مالبيــــــــان

33.000   --قر�س )1(

   --10.000قر�س )2(

18.560   --قر�س )3(

10.050   --قر�س )4(

1.531   --قر�س )5(

177   --قر�س )6(

28.17447.000قر�س )7(

   --33.333قر�س )8(

   --63.000قر�س )9(

134.507110.318االإجـمــالـي

)2( م�شتحقات القرو�س

باآلف الريالتباآلف الريالت

2005م2006مالبيــــــــان

10.00063.344اأقل من �سنة

117.84142.274من �سنة اإلى �سنتني

6.6664.700من �سنتني اإلى خم�س �سنوات

   --   --اأكرث من خم�س �سنوات

134.507110.318االإجـمــالـي

جمل�س الإدارة
-1 اجتماعات جمل�س الإدارة:

بداأت ولية جمل�س الإدارة اجلديد بعد الطرح العام الأويل يف 2006/5/1م، وتنتهي وليته يف 
2009/4/30م. وت�سكل جمل�س الإدارة اجلديد من الأ�سماء التالية:

بيانا�سم الع�سو

رئي��س جمل�س الإدارةاالأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد/ حممد علي حافظ

ع�سو جمل�س الإدارةمعايل ال�سيد/ �سليمان بن �سعد احلميد 

ع�سو جمل�س الإدارةمعايل ال�سيد/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد/ حممد ح�سني العمودي

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد/ عبداهلل �سامل �سعيد باحمدان

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد/ عبداهلل �سالح عبداهلل كامل

ع�سو جمل�س الإدارةال�سيد/ حممد عمر العي�سائي

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

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

ع�سو جمل�س الإدارةاملهند�ض/ �سليمان اإبراهيم احلديثي
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وقد عقد جمل�س الإدارة ثلثة اجتماعات خلل العام املايل 2006م على النحو التايل:

�سجل احل�سورالتاريخ

الأم�ي�ر/ في�س�ل ب�ن �س�لمان ب�ن عبدالعزيز، معايل ال�سيد/ مح�م�د ب�ن ع�ب�داهلل اخل�را�س��ي، 2006/05/22م
معايل ال�سيد/ �سليمان بن �سعد احلميد، ال�سيد/ عبداهلل �سالح كامل، ال�سيد/ عبداهلل �سامل 

باحمدان، امله�ن�د�س/ ع�ب�دالرح�م�ن اإب�راه��ي��م ال�روي�ت���ع، ال�دك�ت��ور/ ع���زام ب�ن م�ح��م�د 
�ل، املهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي. الدخ�يِّ

الأم�ي�ر/ ف��ي�س��ل ب�ن �س��ل�م�ان ب�ن ع�ب�دال�ع�زي�ز، ال�س�ي�د/ م�حم�د ع�ل�ي ح�اف��ظ، م�ع��ال��ي 2006/10/11م
ال�س�ي�د/ محمد بن عبداهلل اخلرا�سي، معايل ال�سيد/ �سليمان بن �سعد احلميد، 

ال�سيد/ محمد ح�سني العمودي، ال�سيد/ عبداهلل �سالح كامل، ال�سيد/ محمد عمر العي�سائي،
ل، املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام بن محمد الدخيِّ

املهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي.

الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز، معايل ال�سيد/ محمد بن عبداهلل اخلرا�سي، 2006/12/18م
معايل ال�سيد/ �سليمان بن �سعد احلميد، ال�سيد/ محمد عمر العي�سائي، املهند�س/ عبدالرحمن 

ل، املهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي. اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام بن محمد الدخيِّ

-2 تكوين جمل�س الإدارة:
ا م�سنفني ح�سب اجلدول التايل: يتكون جمل�س الإدارة من اأحد ع�سر ع�سواً

تنفيذيالأع�ساء
غري 

تنفيذي
م�ستقل

غري 
م�ستقل

الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

ال�سيد/ محمد علي حافظ

معايل ال�سيد/ �سليمان بن �سعد احلميد 

معايل ال�سيد/ محمد بن عبداهلل اخلرا�سي

ال�سيد/ محمد ح�سني العمودي

ال�سيد/ عبداهلل �سامل �سعيد باحمدان

ال�سيد/ عبداهلل �سالح عبداهلل كامل

ال�سيد/ محمد عمر العي�سائي

املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع

ل الدكتور/ عزام بن محمد الدخيِّ

املهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي

4  97  2االإجمــــــــــــــــــــــــايل 
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-3 ع�شوية اأع�شاء جمل�س الإدارة يف ال�شركات امل�شاهمة العامة الأخرى:
 

بيــــــــــــــــــــــــــــــــانال�ســــــــــــــــــــــــــــــــمم�سل�سل

1
معايل ال�سيد/ محمد بن عبداهلل 

اخلرا�سي

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املجموعة ال�سعودية لل�ستثمار ال�سناعي

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سالت ال�سعودية

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة التعاونية للتاأمني

2
معايل ال�سيد/ �سليمان بن �سعد 

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة التعاونية للتاأمنياحلميد

ال�سيد/ عبداهلل �سالح كامل3

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ع�سري

ع�سو جمل�س اإدارة بنك اجلزيرة

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإعمار املدينة القت�سادية

ال�سيد/ عبداهلل �سامل باحمدان4

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الغاز والت�سنيع الأهلية

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العاملية ال�سعودية للبرتوكيماويات

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإ�سمنت اليمامة ال�سعودية املحدودة

5
املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم 

الرويتع

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ع�سري

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سادرات

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإعمار املدينة القت�سادية

-4 اأتعاب اأع�شاء جمل�س الإدارة:
بلغت رواتب اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني مبلغ )8.6( مليون ريال �سعودي.

كما مت �سرف بدلت وم�ساريف احل�سور لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة ح�سر اجتماعات 
ا  جمل�س الإدارة اأو اجتماعات اللجان املنبثقة عنه مببلغ اإجمايل قدره )211.420( ريالاً �سعودياً

عن عام 2006م.

-5 املعامالت مع اجلهات ذات العالقة:
واآلت ومعدات مع جهات ذات علقة خلل عام  �سراء ممتلكات  بتوقيع عقود  املجموعة  قامت 

2006 مببلغ 8.8 مليون ريال �سعودي.
-6 جلان جمل�س الإدارة:

ينبثق عن جمل�س الإدارة ثلث جلان، وهي كالتايل:

)اأ( اللجنة التنفيذية:

قام جمل�س الإدارة احلايل، والذي بداأت فرتة وليته من 2006/5/1 بتعيني اللجنة التنفيذية من 
تاريخ 2006/5/22، وتتكون اللجنة التنفيذية احلالية من اأربعة اأع�ساء من جمل�س الإدارة، ويف 
نطاق امل�سوؤوليات التنفيذية التي اأوكلها املجل�س لها، فاإن اللجنة التنفيذية م�سوؤولة عن الإ�سراف 
على تنفيذ ال�سرتاتيجية ال�ساملة للمجموعة، وعن و�سع امليزانيات اخلا�سة باملجموعة، كما اأنها 
اإلى املجل�س عن الأمور  م�سوؤولة عن مراقبة الأداء العملي واملايل للمجموعة، وعن رفع التقارير 

املالية وال�سرتاتيجية، وما يت�سل بها.
ا فقط يف العام املايل 2006م. ويو�سح اجلدول التايل  ا واحداً وقد عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً

اأع�ساء اللجنة التنفيذية:

البـيــــانال�ســــمم�سل�سل

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

ع�سو اللجنةال�سيد/ عبداهلل �سامل باحمدان2

ع�سو اللجنةاملهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع3

ع�سو اللجنةالدكتور/ عزام بن محمد الدخّيل4

)ب( جلنة املراجعة الداخلية:

املراجعة  جلنة  بت�سكيل  2006/5/1م  بتاريخ  عمله  فرتة  بداأت  الذي  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  قام 
يف اجتماعه الثاين والع�سرين، وتاريخ 2006/5/22م، وتتكون جلنة املراجعة من ثلثة اأع�ساء 
اإدارة  على  الإ�سراف  اللجنة  هذه  وم�سوؤوليات  مهام  وت�سمل  التنفيذيني  غري  الإدارة  جمل�س  من 
واملهمات  الأعمال،  تنفيذ  التحقق من مدى فاعليتها يف  اأجل  ال�سركة من  الداخلية يف  املراجعة 
التي حددها جمل�س الإدارة، ودرا�سة نظام الرقابة الداخلية، وتقارير املراجعة الداخلية، ومتابعة 
تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيه، والتو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني 
القانونيني وف�سلهم، وحتديد اأتعابهم، والتاأكد من ا�ستقلليتهم، ومتابعة اأعمالهم، ودرا�سة خطة 
املراجعة مع املحا�سب القانوين، واإبداء ملحوظاتها عليها، اإ�سافة اإلى درا�سة ملحوظات املحا�سب 

القانوين على القوائم املالية، ومتابعة ما مت ب�ساأنها.
قبل عر�سها على جمل�س  وال�سنوية  الأولية  املالية  القوائم  درا�سة  اللجنة  م�سوؤوليات  تت�سمن  كما 
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الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها.

الإدارة  ملجل�س  والتو�سية  الراأي  واإبداء  املتبعة،  املحا�سبية  ال�سيا�سات  بدرا�سة  اللجنة  تقوم  كما 
ب�ساأنها، وتقومي فاعلية تقدير ال�سركة للمخاطر املهمة، واخلطوات التي اتخذتها اإدارة ال�سركة 

ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.
ويو�سح اجلدول التايل اأع�ساء جلنة املراجعة، والتي عقدت اأربعة اجتماعات خلل عام 2006م:

البـيــــانال�ســــمم�سل�سل

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

ع�سو اللجنةالأ�س�ت�اذ/ م�ح��م�د ع�م�ر العي�س�ائي2

ع�سو اللجنةاملهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي3

)جـ( جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

قام جمل�س الإدارة احلايل، والذي بداأت فرتة وليته من 2006/5/1 بتعيني جلنة الرت�سيحات 
عملها  ونظام  م�سماها  تعديل  بعد  الإدارة،  جمل�س  من  اأع�ساء  ثلثة  من  واملكونة  واملكافاآت، 

ا بالبنود املن�سو�س عليها يف لئحة حوكمة ال�سركات. ا�سرت�ساداً

التايل  ويو�سح اجلدول  واملكافاآت اجتماعني خلل عام 2006م،  الرت�سيحات  وقد عقدت جلنة 
اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

البـيــــانال�ســــمم�سل�سل

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

ع�سو اللجنةالأ�س�ت�اذ/ ع�ب�د اهلل �س����ال�م ب�اح�م��دان2

ع�سو اللجنةاملهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع3

-7 اإقرارات اأع�شاء جمل�س الإدارة:
يقر جمل�س الإدارة مبا يلي:

اأن �سجلت ح�سابات املجموعة قد مت اإعدادها بال�سكل ال�سحيح، كما اأن املجموعة حتتفظ 
ب�سجلتها املحا�سبية ال�سحيحة.

اأن املجموعة تنفذ بفاعلية نظام الرقابة الداخلية، والذي مت اإعداده على اأ�س�س �سليمة.
ل يوجد لدى املجل�س اأي �سك يذكر حول مقدرة املجموعة على ال�ستمرار كمن�ساأة ناجحة.

نتائج املراجعة ال�شنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية
تعمل جلنة املراجعة الداخلية باملجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق على اإن�ساء اإدارة املراجعة 
الداخلية، حيث قامت بتكليف مكتب ا�ست�ساري خارجي لإعداد اأ�س�س ومنطلقات اإن�ساء الإدارة، 
واإعداد اللوائح والأدلة اخلا�سة بها. كما يقوم املكتب ال�ست�ساري مبمار�سة مهام املراجعة الداخلية 

اإلى حني النتهاء من اإن�ساء الإدارة.
وال�سيا�سات، والإج��راءات لدى  اللوائح،  ا�ستكمال  فاإن املجموعة تعمل على  اإلى ذلك،  بالإ�سافة 

املجموعة و�سركاتها التابعة، ودرا�سة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.
من  ا  ع��دداً قابلت  اأن  بعد  الداخلية  املراجعة  لإدارة  مدير  تعيني  على  بالعمل  اللجنة  تقوم  كما 

املر�سحني ل�سغل الوظيفة بهدف تكليف ال�سخ�س امللئم ل�سغل هذا املن�سب.

احلوكمة الر�شيدة
حتر�س اإدارة املجموعة على تطبيق مبادئ وقواعد احلوكمة الر�سيدة، ومتيل اإلى اختيار اأف�سل 

املمار�سات مبا يعزز ويعظم م�سالح م�ساهميها، ويحمي حقوق امل�ساهمني، وذوي العلقة.
ويف 12 نوفمرب 2006م �سدرت لئحة حوكمة ال�سركات ال�سعودية امل�ساهمة، وبداأت ال�سركة م�سروع 
ا بالدليل املعلن من هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية. كما  اإعداد لئحة حوكمة خا�سة بها ا�سرت�ساداً
تدر�س ال�سركة اإجراء تعديل بع�س مواد النظام الأ�سا�سي اخلا�س بها، لتتنا�سب مع ن�سو�س لئحة 

حوكمة ال�سركات.

اقرتاح توزيع اأرباح 
ال�شركة

ال�����س��رك��ة  مت��ك��ن��ت  اهلل،  ب��ح��م��د 
بلغت  �سافية  اأرب����اح  حتقيق  م��ن 
�سعودي،  ري��ال  مليون   )261.6(
كما تو�سح القوائم املالية اخلتامية 
يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  امل��وح��دة 
مراجعي  وتقرير  2006/12/31م، 

احل�سابات املرفق.
توزيع  الإدارة  جمل�س  يقرتح  وعليه 
مليون   )160( بقيمة  نقدية  اأرب��اح 
ي��ع��ادل  مب��ا  2006م،  ل��ع��ام  ري����ال 
بواقع  اأي  امل��ال  راأ���س  من   )20٪(
على  ال���واح���د  لل�سهم  ري���ال   )2(

النحو التايل:
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مليون ريال

 261.6الأرباح ال�سافية لل�سنة املالية املنتهية يف 31/ 2006/12م

)39.2(املحول للحتياطي النظامي والتفاقي

222.4 

)40.0(اأرباح مقرتح توزيعها بن�سبة ٪5 من راأ�س املال )بواقع 0.5 ريال لل�سهم الواحد(

)1.8(مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

180.6 

)120.0(اأرباح اإ�سافية مقرتح توزيعها بن�سبة ٪15 من راأ�س املال )بواقع 1.5 ريال لل�سهم الواحد(

 60.6الر�سيد املتبقي ويحول اإلى االأرباح املبقاة

كما تنازل عن مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة:

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز. الأمري/  التنفيذي  الرئي�س  الإدارة  جمل�س  • رئي�س 
عـزام بن حمــمد الدخيِّل. الدكتور/  التنفيذي  الرئي�س  نائب  الإدارة  جمل�س  • ع�سو 

تو�شيات جمل�س الإدارة
يو�سي جمل�س اإدارة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق اإلى اجلمعية العامة العادية املوقرة 

مبا يلي:

املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة لعام 2006م.

املنتهية  لل�سنة  املوحدة  املالية  والقوائم  ال�سركة،  ح�سابات  مراجعي  تقرير  على  املوافقة 
بتاريخ 2006/12/31م.

املوافقة على توزيع اأرباح مببلغ )160( مليون ريال عن عام 2006م، مبا يعادل )٪20( من 
اإيداع  اأي بواقع )2( ريال لل�سهم الواحد على امل�ساهمني امل�سجلني لدى مركز  راأ�س املال 

الأوراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة.

املوافقة على مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة لعام 2006م.
اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن اأعمالهم خلل ال�سنة املالية املنتهية

بتاريخ 2006/12/31م0

املوافقة على تعيني ثلثة اأع�ساء يف جمل�س الإدارة احلايل ل�سغور هذه املقاعد.

املوافقة على تعيني مراقب احل�سابات من بني املر�سحني من جلنة املراجعة ملراجعة القوائم 
املالية لل�سركة لعام 2007م، والبيانات املالية الربع �سنوية، وحتديد اأتعابه.

�سائلني اهلل، عز وجل، اأن يوفق اجلميع،،،

مـجــلـــ�ض االإدارة
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ر من خاللها خربات العمل  انبنت فل�سفة ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض على ثقافة مهنية جديدة كلياً ت�سخِّ
املهنية  املعايري  املتخ�س�سة وفق  االإعالمية  امل�ساريع  اإ�سدار  االأثر، يف  االإبداعية عميقة  واالأطر  املتميز،  ال�سحفي 

العاملية التي حتقق املرجعية وامل�سداقية والوثوق يف اأوعيتها املعلوماتية وحمتواها املتخ�س�ض.

تتجه ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض يف روؤيتها ال�ساملة ) Vision 360( نحو توفري حلول متكاملة يف اإ�سدار  
االأ�سا�سية  والروؤى  الت�سورات  و�سع  مرحلة  من  ابتداًء   )Smart Media Projects( الذكية  االإعالمية  امل�ساريع 
اأفكار على  ي�سمله ذلك من  االإعالمي )DNA Project's Profile( مبا  للم�سروع  املتفرد  ال�سخ�سية  اإطار  ل�سناعة 
واالإخراجية  الفنية  الت�سورات  وو�سع  املتخ�س�ض،  للمحتوى  املرجعي  واالإطار  التحريرية  الروؤية  بناء  �سعيد 
واالإلكرتونية   )P-Version( الورقية  ن�سخه  يف  اجلودة  م�ستويات  اأعلى  وفق  وطباعتها  تنفيذها  ثم  للم�سروع، 

.)M-Version( واجلوالة )TV-Version( والتلفازية )E-Version(

الشركة السعودية لألبحاث والنشر 
تاأ�س�ست عام 1972، واأ�سبحت اليوم واحدة من اأهم �سركات الن�سر يف العامل العربي، ويف عام 1975 اأ�سدرت �سحيفة 
مطبوعات  وقائمة  احلني  ذلك  ومنذ  االإجنليزية،  باللغة  تن�سر  التي  ال�سعودية،  اليومية  ال�سحف  اأول  نيوز،  عرب 
ال�سركة يف منو م�ستمر. وهي ت�سم اليوم 15 مطبوعة، وكلها ريادية يف جماالتها، التي تخت�ض بها داخل العامل العربي 
وخارجه. وجنحت مطبوعات هذه ال�سركة املتنوعة يف الو�سول اإلى القراء العرب واالأجانب كلهم، كما اأنها توفر ثروة 

من املوا�سيع املتنوعة، عالوة على كونها م�سدًرا قيًما للمعلومات التي تالقي حاجات االأفراد واأذواقهم جميًعا.

الشركة الخليجية للدعاية واإلعالن

تاأ�س�ست ال�سركة اخلليجية للدعاية واالإعالن يف عام 1990 يف مدينة جدة، ولديها مكاتب يف كل من الريا�ض، والظهران، 
ولندن، وباري�ض، ودبي. هذا باالإ�سافة اإلى مكاتبها التمثيلية يف �ستى اأنحاء العامل.

تقوم ال�سركة اخلليجية بن�سر تفا�سيل االأبحاث االإعالمية والتوزيعية التي حت�سل عليها من �سركات م�ستقلة جديرة 
بالثقة، وذلك لرتويج مطبوعات ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر ودعمها.

اأما من ناحية اجلودة، فاإن ال�سركة اخلليجية تقدم خدماتها بجودة عالية، وميكن االعتماد عليها، من حيث الو�سيلة 
االإعالمية وو�سولها، ف�ساًل عن قيمتها.

ت�سم املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق 15 جريدة وجملة، وتقوم ال�سركة اخلليجية مبراقبة احتياجات ال�سوق 
با�ستمرار.

الشركة السعودية للتوزيع 
تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية للتوزيع عام 1983، وتعد  ال�سريك املثايل ملن ي�سعون للتميز يف اإدارة عملية التوزيع 
 VERITAS QUALITY INTERNATIONAL( من قبل )ISO  9001- 2000( اليومي. وقد ُمنحت �سهادة اجلودة
BUREAU( يف 21 اأكتوبر عام 2002، وذلك يف جمال توزيع ال�سحف، واملجالت، والكتالوجات، واملواد الرتويجية 

االأخرى يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
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شركات المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

ْ

الشركة العربية للوسائل

اأعيد تفعيل ال�سركة العربية للو�سائل يف 2007/1/6 كذراع ت�سويقي اأ�سا�سي لبيع اال�سرتاكات يف مطبوعات ال�سركة ال�سعودية 
لالأبحاث والن�سر، ولبيع االإعالنات يف مطبوعات الن�سر املتخ�س�ض.

وعملية  فعالة  بيع  قناة  خلق  مهمتهم  املبا�سر،  والبيع  الت�سويق  بعمليات  يقوم  الكفاءة  عايل  طاقم  من  ال�سركة  تتكون 
للخدمات واملنتجات املختلفة التي تقدمها املجموعة، مع اإهمال نظرية انتظار الطلبات، والعمل مبنهاج يتميز بالتحدي 

واملرونة للو�سول اإلى العمالء يف مواقعهم.

)SPPC( الشركة السعودية للطباعة والتغليف

تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف ك�سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة بتاريخ 1963/12/10. وهي اإحدى 
هال-  مطابع  �سركة  املنورة-  املدينة  )�سركة  م�سانع   4 لل�سركة  ويتبع  والت�سويق.  لالأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  �سركات 

ال�سركة املتحدة للطباعة والن�سر- �سركة طيبة للطباعة والن�سر(.

وتتميز ال�صركة با�صتخدامها اأحدث ما تو�صلت اإليه تقنية الطباعة، وبتعدد خطوط اإنتاجها، ومواقع الطباعة، حيث لديها 
خط طباعة: ال�سحف اليومية، واملجالت، والكتب، واالأعمال التجارية املختلفة، وعلب الكرتون.

طباعة  مركز  وت�سمل  الريا�ض:  التالية:  املناطق  على  وتتوزع  وخارجها،  اململكة  داخل  للطباعة  مراكز   6 ال�سركة  ولدى 
ال�سحف )املدينة(، ومركز طباعة املجالت )هال(. جدة: مركز طباعة ال�سحف )املدينة(، ومركز طباعة الكتب )املدينة(. 

الدمام: مركز طباعة ال�سحف )املدينة(. اأبو ظبي: ال�سركة املتحدة للطباعة )االإمارات(.
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القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات
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 التقرير السنوي  2006 التقرير السنوي  2006



4041  التقرير السنوي  2006 التقرير السنوي  2006



2005م2006ماإي�ساح

املطلوبات غري املتداولة

- 1120.000.001مرابحات وقرو�س لأجل

 25.167.208 1626.088.921تاأمينات العملء

 3.958.841 1712.961.073دائنون جتاريون

غري  اجلزء  راأ�سمالية–  اإيجار  عقود  مبوجب  التزامات 
املتداول

1444.374.092 28.200.000 

مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع 
 31.651.390 1451.256.145واإعادة ال�ستئجار– اجلزء غري املتداول

 63.804.185 1873.854.523مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

 152.781.624 228.534.755جمموع املطلوبات غري املتداولة

 468.202.537 590.283.334جمموع املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

 800.000.000 1800.000.000راأ�س املال

 86.826.712 21112.985.072احتياطي نظامي

 9.071.731 2122.150.911احتياطي اتفاقي

مكا�سب غري محققة من اإعادة تقييم ال�ستثمارات 
يف الأوراق املالية املتاحة للبيع

-
2.448.052 

ت�سويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة 
22 بال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة يف اخلارج

8.283.032 
) 1.891.386 (

 29.073.438 251.419.503اأرباح مبقاة 

 925.528.547 1.194.838.518جمموع حقوق امل�ساهمني

 3.837.321 2053.041حقوق االأقلية

 1.397.568.405 1.785.174.893جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

املوحدة. املالية  القوائم  هذه  من  ا  جزءاً  33 اإلى   1 من  املرفقة  الإي�ساحات  • ت�سكل 

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2006    )بالريال ال�سعودي(

2005م2006ماإي�ساح

املوجودات املتداولة

 117.273.184 3178.561.251نقدية و�سبه النقدية

 275.479.180 294.625.996مدينون جتاريون

ا، واأر�سدة مدينة اأخرى  57.611.860 476.645.704م�ساريف مدفوعة مقدماً

 119.183.514 5132.291.886مخزون

 569.547.738 682.124.837جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

- 683.156.077ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات

 4.104.570-7ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

 466.773.239 8654.915.189ممتلكات واآلت ومعدات

 357.142.858 9364.978.790موجودات غري ملمو�سة

 828.020.667 1.103.050.056جمموع املوجودات غري املتداولة

 1.397.568.405 1.785.174.893جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات املتداولة

 51.560.351 1010.000.000مرابحات واقرتا�س ق�سري الأجل

 11.757.912 1113.333.332اأق�ساط متداولة من مرابحات وقرو�س لأجل

 13.402.839 1314.364.926اإيرادات موؤجلة

 18.800.000 1446.800.000التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية– اجلزء املتداول

مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع 
 22.090.651 1460.578.375واإعادة ال�ستئجار– اجلزء املتداول

 183.609.211 12202.553.910دائنون جتاريون، واأر�سدة دائنة اأخرى

 14.199.949 1514.118.036الزكاة و�سريبة الدخل

 315.420.913 361.748.579جمموع املطلوبات املتداولة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2006    )بالريال ال�سعودي(
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006     )بالريال ال�سعودي(

احتياطي اتفاقياحتياطي عاماحتياطي نظاميراأ�ض املالاإي�ساح

مكا�سب غري 
حمققة ناجتة 

من اإعادة تقييم 
االأوراق املالية 
املتاحة للبيع

ت�سويات حتويل 
العمالت 

االأجنبية املتعلقة 
باال�ستثمارات يف 
ال�سركات التابعة 

يف اخلارج

املجموعاأرباح مبقاة

 791.997.967 6.854.005 5.266.173 1.194.540 7.126.247 90.780.000 80.777.002 600.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2005

-) 90.000.000 (--) 7.126.247 () 90.780.000 () 12.093.753 ( 200.000.000محول اإلى راأ�س املال

 181.434.627 181.434.627------الربح ال�سايف ل�سنة 2005

-) 18.143.463 (---- 18.143.463-محول اإلى الحتياطي النظامي

-) 9.071.731 (-- 9.071.731---محول اإلى الحتياطي التفاقي

مكا�سب غري محققة ناجتة عن 
اإعادة تقييم 

ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 
املتاحة للبيع

----1.253.512 --1.253.512 

) 7.157.559 (-) 7.157.559 (-----ت�سويات عملت اأجنبية، �سايف

) 42.000.000 () 42.000.000 (------توزيعات اأرباح

 925.528.547 29.073.438) 1.891.386 ( 2.448.052 9.071.731- 86.826.712 1800.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2005

 261.583.605 261.583.605------الربح ال�سايف ل�سنة 2006

-) 26.158.360 (---- 26.158.360-21محول اإلى الحتياطي النظامي

-) 13.079.180 (-- 13.079.180---21محول اإلى الحتياطي التفاقي

خ�سائر غري محققة ناجتة عن 
اإعادة تقييم 

ال�ستثمارات يف الأوراق املالية 
املتاحة للبيع

----) 2.448.052 (--) 2.448.052 (

 10.174.418- 10.174.418-----22ت�سويات عملت اأجنبية، �سايف

 1.194.838.518 251.419.503 8.283.032- 22.150.911- 112.985.072 800.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2006

املوحدة. املالية  القوائم  هذه  من  ا  جزءاً  33 اإلى   1 من  املرفقة  الإي�ساحات  • ت�سكل 

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006    )بالريال ال�سعودي(

2005م2006ماإي�ساح

 1.062.968.710 1.161.074.760الإيرادات

) 663.909.601 () 685.420.116 (تكلفة الإيرادات

 399.059.109 475.654.644اإجمايل الربح

) 678.806 ( 2.793.834اإيرادات )خ�سائر( ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات

) 20.826.255 () 34.713.633 (23م�ساريف بيع وت�سويق

) 132.407.282 () 148.598.373 (24م�ساريف اإدارية وعمومية

) 14.916.034 () 17.793.533 (اأتعاب مهنية وا�ست�سارية

) 2.380.952 () 2.380.952 (اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

) 20.685.102 () 20.599.087 (ا�ستهلك

 207.164.678 254.362.900الدخل من العمليات الرئي�سة

) 11.587.085 () 13.294.022 (م�ساريف مالية

 7.639.440 2549.551.718اإيرادات اأخرى- بال�سايف

 203.217.033 290.620.596دخل ال�سنة من العمليات امل�ستمرة

) 3.793.499 () 15.857.040 (امل�ساريف غري املكررة

) 6.707.756 (-اخل�سارة من العمليات املتوقفة، �سايف

 192.715.778 274.763.556دخل ال�سنة قبل ح�سة حقوق الأقلية والزكاة و�سريبة الدخل

) 633.684 ( 20169.037حقوق الأقلية

 192.082.094 274.932.593دخل ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

) 10.647.467 () 13.348.988 (15الزكاة و�سريبة الدخل

 181.434.627 261.583.605�سايف الدخل

283.272.27ربح ال�سهم لل�سنة )ريال �سعودي لل�سهم(

املوحدة. املالية  القوائم  هذه  من  ا  جزءاً  33 اإلى   1 من  املرفقة  الإي�ساحات  • ت�سكل 
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2005م2006م

الأن�سطة التمويلية
) 141.142.260 () 19.984.930 (مرابحات واقرتا�س ق�سري الأجل ولأجل

 9.070.523) 3.784.280 (ح�سة حقوق الأقلية
ت�سويات حتويل عملت اأجنبية من ال�ستثمارات يف ال�سركات 

التابعة يف اخلارج
10.174.418 ) 7.157.559 (

 53.742.041 58.092.479مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع، واإعادة ال�ستئجار
 47.000.000 44.174.092التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

) 42.000.000 (-توزيعات اأرباح
) 80.487.255 ( 88.671.779�سايف النقد املتوفر من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

) 38.034.738 ( 61.288.067التغري يف النقدية و�سبه النقدية
 155.307.922 117.273.184النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة
 117.273.184 178.561.251النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

-1  التكوين والن�شاط
باململكة  الريا�س  يف  م�سجلة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  والت�سويق  للأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  اإن 
يوليو   1 املوافق   1421 الأول  ربيع   29 بتاريخ   1010087772 رقم  التجاري  بال�سجل  ال�سعودية  العربية 
2000، ولديها فرع يف جدة م�سجل بال�سجل التجاري الفرعي رقم 1010087772/001 بتاريخ 12 ذو 

مركزها  وعنوان   ،1988 يونيو   27 املوافق   1408 القعدة 
الرئي�س هو �س.ب 53108 الريا�س 11583.

من  والت�سويق  للأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  حتويل  مت 
�سركة ذات م�سوؤولية محدودة اإلى �سركة م�ساهمة، يقت�سر 
التجارة  وزارة  قرار  مبوجب  ال�سركاء  على  فيها  الكتتاب 
 ،2000 مايو   1 املوافق   1421 محرم   27 وتاريخ   92 رقم 
من   30٪ طرح  ومت  اأعله.  املذكور  التجاري  لل�سجل  ا  طبقاً

اأ�سهم ال�سركة للكتتاب العام بتاريخ 8 اأبريل 2006.
يتكون راأ�س مال ال�سركة البالغ 800 مليون ريال �سعودي من 
يف  كما  �سعودية،  ريالت   10 منها  كل  قيمة  �سهم  مليون   80
31 دي�سمرب 2006 )800 مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى 80 
 31 يف  كما  �سعودية،  ريالت   10 منها  كل  قيمة  �سهم  مليون 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006    )بالريال ال�سعودي(

2005م2006م

الأن�سطة الت�سغيلية
 192.082.094 274.932.593دخل ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

تعديلت على:
 38.827.073 45.227.189ا�ستهلكات واإطفاءات وخ�سائر النخفا�س يف قيمة املوجودات

 12.789.381 14.951.258مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
 678.806) 2.793.834 (اإيرادات )خ�سائر( ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات
) 466.658 () 2.443.529 (مكا�سب من بيع ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:
ا، واأر�سدة مدينة اأخرى ) 40.089.468 () 38.180.660 (مدينون وم�ساريف مدفوعة مقدماً

) 65.343.870 () 13.108.372 (مخزون
 769.220 27.946.931دائنون جتاريون، واأر�سدة دائنة اأخرى

 1.569.478 962.087اإيرادات موؤجلة
 1.117.533 921.713تاأمينات العملء

 141.933.589 308.415.376النقد الناجت من العمليات
) 26.831.727 () 4.900.920 (مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

) 6.650.197 () 13.430.901 (زكاة و�سريبة دخل مدفوعة
 108.451.665 290.083.555�سايف النقد املتوفر من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية
) 20.090.483 () 93.275.517 (�سراء ممتلكات واآلت ومعدات- بال�سايف

) 55.226.628 () 130.000.000 (اأ�سول م�ستاأجرة
 5.291.022) 7.712.670 (ت�سوية عملت اأجنبية تتعلق باملمتلكات واملعدات، بال�سايف

 2.039.194-موجودات م�ستبعدة خا�سة ب�سركة تابعة- �سايف
 1.034.062) 80.362.243 (ا�ستثمار يف حقوق ملكية �سركات

-) 10.216.884 (�سهرة
 877.747 4.100.047بيع ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

توزيعات اأرباح م�ستلمة عن ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة 
للبيع

-75.938 

) 65.999.148 () 317.467.267 (�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006    )بالريال ال�سعودي(
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دي�سمرب 2005 بعد التجزئة( )اإي�ساح 28(.
تعمل ال�سركة يف جمال التجارة، والت�سويق، والدعاية، والإعلن، والتوزيع، والطباعة، والن�سر، وتزاول 

اأعمالها ب�سكل رئي�س يف ال�سرق الأو�سط، واأوروبا، و�سمال اإفريقيا.

-2 ملخ�س لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية
وزارة  ال�سادر عن  العام  والإف�ساح  العر�س  ملعيار  ا  وفقاً املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  لقد مت 
ا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. اإن ال�سيا�سات  التجارة، ووفقاً

املحا�سبية املهمة املتبعة من قبل ال�سركة هي على النحو الآتي:

العرف املحا�سبي
ا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا ال�ستثمارات الأوراق املالية املتاحة  تعد القوائم املالية املوحدة وفقاً
للبيع، حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة، وال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة، حيث يتم احت�سابها على 

اأ�سا�س طريقة حقوق امللكية.

ا�ستخدام التقديرات
اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة من قبل الإدارة يتطلب القيام ببع�س التقديرات والفرتا�سات، والتي 

لها تاأثري على املركز املايل ونتائج العمليات، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

اأ�س�ض توحيد القوائم املالية
تت�سمن القوائم املالية املوحدة ح�سابات املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق، و�سركاتها التابعة بعد 
ال�سركة  ت�سنيف  ويتم  املالية.  القوائم  توحيد  لغر�س  ال�سركات  هذه  بني  املتبادلة  املعاملت  ا�ستبعاد 
مقارنة  ال�سركة  تلك  على  ال�سركة  متار�سها  التي  ال�سيطرة  درجة  على  بناءاً  تابعة  �سركة  بها  امل�ستثمر 

بال�سركاء الآخرين، وابتداء من التاريخ الفعلي ملمار�سة ال�سيطرة.

املذكورة  التابعة  ال�سركات  بالكامل  ال�سركة  )متتلك  توحيدها:  التي مت  التابعة  ال�سركات  بيان  يلي  فيما 
اأدناه، والتي تعمل يف املجال نف�سه(

ال�سركات التابعة
رقم ال�سجل 

التجاري
بلد التاأ�سي�ض

ن�سبة امللكية 
املبا�سرة وغري 

املبا�سرة

ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�سة – ذات 
م�سوؤولية محدودة

1010119045
اململكة العربية 

ال�سعودية
100٪

�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة– ذات م�سوؤولية 
محدودة

1010119043
اململكة العربية 

ال�سعودية
100٪

ا  ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف )املعروفة �سابقاً
ب�سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر(

1010219709
اململكة العربية 

ال�سعودية
100٪
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اأدناه مملوكة منا�سفة لكل من ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�سة،  اإن ال�سركات التابعة املذكورة 
و�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة:

بلد التاأ�سي�ضالن�صاط الرئي�س لل�صركةال�سركات التابعة

ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر 
وال�سركات التابعة لها ) 1 (

اململكة العربية ال�سعوديةالن�سر

ال�سركة ال�سعودية للتوزيع وال�سركات 
التابعة لها )2(

اململكة العربية ال�سعوديةالتوزيع

ال�سركة العربية للو�سائل املحدودة 
وال�سركات التابعة لها )3(

الإعلم املرئي واملقروء 
وخدمات الدعاية والرتويج

اململكة العربية ال�سعودية

ال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات 
العامة

الإعلم املرئي واملقروء 
وخدمات الدعاية والرتويج

اململكة العربية ال�سعودية

ال�سركة ال�سعودية للأعمال التجارية
املتاجرة يف العطور والأدوات 

املنزلية ولوازم الطباعة
اململكة العربية ال�سعودية

�سركة الأفق لنظم املعلومات 
والت�سالت )حتت الت�سفية(

املتاجرة يف معدات الت�سال 
وتطوير الربامج

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعوديةالن�سر املتخ�س�سال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�س

)1( متتلك هذه ال�سركة �سركات تابعة بن�سبة ٪100 م�سجلة خارج اململكة العربية ال�سعودية.

)2( متتلك هذه ال�سركة �سركات تابعة بن�سبة ٪100 و٪90 م�سجلة يف الكويت والإمارات العربية املتحدة 
على التوايل.

)3( متتلك هذه ال�سركة �سركات تابعة م�سجلة يف كل من اجلمهورية اللبنانية وجمهورية م�سر العربية   
بن�سبة 100٪.

كما متتلك ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف 95٪ 
)تاأ�س�ست خلل عام 2006(  �سركة مطابع هل  من 
)تاأ�س�ست  والن�سر  للطباعة  طيبة  �سركة  من  و50٪ 
ا باأن الن�سب املتبقية مملوكة  خلل عام 2006(، علماً
من قبل ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر، بتاريخ 
27 ذو القعدة 1427ه� )املوافق 18 دي�سمرب 2006( 
ا مب�سروع  عقد ال�سركاء اجتماع واأو�سوا بامل�سي قدماً
طرح ٪30 من ح�س�س ال�سركة للكتتاب العام، كما 
ال�سركة  ا�سم  تغيري  الجتماع  هذا  يف  ال�سركاء  قرر 
لت�سبح  والن�سر،  للطباعة  املنورة  املدينة  �سركة  من 

بتغيري  اخلا�سة  النظامية  الإجراءات  ا�ستكمال  مت  وقد  هذا،  والتغليف«.  للطباعة  ال�سعودية  »ال�سركة 
ال�سم بعد تاريخ قائمة املركز املايل.

االإيرادات

تتحقق املبيعات عند اإ�سدار فواتري اخلدمات املقدمة اإلى العملء، بعد تنزيل اخل�سم امل�سموح به، يف حني يتم اإثبات اإيرادات 
ال�سرتاكات على فرتة ال�سرتاك.

امل�ساريف

تتكون م�ساريف البيع والت�سويق ب�سكل رئي�س من التكاليف املنفقة لبيع وت�سويق منتجات ال�سركة. ويتم 
ت�سنيف امل�ساريف الأخرى كم�ساريف اإدارية وعمومية.

تت�سمن امل�ساريف الإدارية والعمومية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة، والتي ل تتعلق ب�سكل مبا�سر بكلفة 
ا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها0 ويتم توزيع امل�ساريف، اإذا دعت احلاجة اإلى ذلك، بني  الإيرادات وفقاً

امل�ساريف العمومية والإدارية، وكلفة الإيرادات على اأ�سا�س ثابت.

املخزون
يظهر املخزون ب�سعر الكلفة اأو �سايف القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. ويتم حتديد الكلفة للأعمال 
ون�سبة محددة من  والعمالة،  املواد،  وتت�سمن كلفة  املتو�سط املرجح،  اأ�سا�س طريقة  التنفيذ على  حتت 
امل�ساريف غري املبا�سرة. كما يتم تقييم الورق ومواد الطباعة وقطع الغيار الأخرى من املخزون على 

اأ�سا�س الكلفة الو�سطية املرجحة.

املمتلكات واالآالت واملعدات

تظهر املمتلكات، والآلت، واملعدات بالكلفة بعد تنزيل ال�ستهلكات املرتاكمة. وتعد م�ساريف الإ�سلح، 
احت�ساب  ويجري  راأ�سمالية.  م�ساريف  فتعد  التح�سينات  م�ساريف  اأما  اإيرادية،  م�ساريف  وال�سيانة 
ال�ستهلكات عليها على اأ�سا�س حياتها العملية املقدرة، وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت. اإن ن�سب 

ال�ستهلك للبنود الرئي�سة لهذه الأ�سول هي:

%
2 – 3املباين

10 – 25حت�سينات املباين امل�ستاأجرة

10 – 25اأجهزة حا�سب اآيل ومعدات ات�سالت

5 – 10اآلت الطباعة واملعدات

7.5 – 25اأثاث وتركيبات

15 - 25�سيارات
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يتم اإطفاء حت�سينات املباين امل�ستاأجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار اأو التح�سينات، 
اأيهما اأقل.

املوجودات غري امللمو�سة

اأ�سماء املطبوعات:

وتقوم  املجموعة.  ت�سدرها  التي  واملجلت  ال�سحف  لأ�سماء  امل�سجلة  القيمة  املطبوعات  اأ�سماء  متثل 
املجموعة بتاريخ كل قائمة مركز مايل بالتاأكد مما اإذا كان هناك انخفا�س يف القيمة امل�سجلة لأ�سماء 
املطبوعات با�ستخدام طرق قيا�س القيمة العادلة. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل يتم اإجراء التحليلت 
للتاأكد من اإمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية لأ�سماء املطبوعات بالكامل. يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف 
قيمة اأ�سماء املطبوعات يف قائمة الدخل املوحدة، وذلك عند جتاوز القيمة الدفرتية لأ�سماء املطبوعات 

لقيمها القابلة لل�سرتداد.

ل يتم عك�س قيد خ�سارة النخفا�س ما مل تكن هذه اخل�سارة قد ن�ساأت ب�سبب اأحداث خارجية خا�سة 
ب�سكل  تتعلق،  القابلة لل�سرتداد  القيمة  الزيادة يف  واإن  تكرارها،  ويتوقع عدم  ا�ستثنائية،  ذات طبيعة 

وا�سح، بعك�س قيد اأثر هذه الأحداث اخلا�سة.

ال�سهرة:

املوجودات  �سايف  على  ال�سراء  �سعر  فائ�س  متثل  والتي  ال�ستثمارات،  �سراء  عند  املدفوعة  ال�سهرة  اإن 
بعد  لتكلفتها  ا  وفقاً املوحدة  املالية  بالقوائم  واإظهارها  مالية،  فرتة  كل  نهاية  يف  قيا�سها  يتم  امل�سرتاة 

تعديلها مبقدار النخفا�س يف قيمتها )اإن وجد(.

حقوق التوزيع واالإعالن:

املقدرة  الفرتة  التي ُعدت موجودات غري ملمو�سة، على مدى  املر�سملة،  والإعلن  التوزيع  تطفاأ حقوق 
للنتفاع بها، وهي خم�س �سنوات.

االنخفا�ض يف قيمة املوجودات 

للقيمة  مراجعة  اإجراء  مايل،  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  يتم، 
الدفرتية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة للتاأكد من وجود 
قيمة  يف  انخفا�س  عن  ناجتة  خ�سارة  اأي  وقوع  على  دليل  اأي 
املوجودات. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة 
القابلة لل�سرتداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. 
ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لل�سرتداد 
لذلك الأ�سل، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لل�سرتداد 

للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل.

ويف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لل�سرتداد للأ�سل اأو 
الوحدة املدرة للنقدية باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�س 

القيمة الدفرتية لذلك الأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة القابلة لل�سرتداد لها، ويتم اإثبات 
ا يف قائمة الدخل املوحدة.  خ�سائر النخفا�س يف قيمة الأ�سل م�سروفات فوراً

ا عك�س قيد خ�سارة النخفا�س يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�سل اأو  واإذا ما مت لحقاً
الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املعدلة القابلة لل�سرتداد له، على األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت 
زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف 
قيمة ذلك الأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقدية يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة النخفا�س 

ا يف قائمة الدخل املوحدة. يف القيمة اإيرادات فوراً

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

يتم قيد ال�ستثمارات اململوكة بن�سبة ٪20 اأو اأكرث من راأ�س مال ال�سركات غري التابعة، اأو حال توفر تاأثري 
مهم عليها، مبوجب طريقة حقوق امللكية. وتدرج ح�سة ال�سركة يف اأرباح اأو خ�سائر ال�سركات الزميلة 
امل�ستثمر بها يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم التوقف عن تطبيق طريقة حقوق امللكية اإذا اأ�سبح ر�سيد 
ا نتيجة للخ�سائر امل�ستمرة من تلك ال�سركات )اإل اإذا كانت  ح�ساب ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة �سفراً

املجموعة �سامنة للتزامات تلك ال�سركة اأو ملتزمة بتقدمي دعم مايل اإ�سايف لها(.

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

تظهر ال�ستثمارات يف الأوراق املالية التي يتم �سراوؤها بنية عدم الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق اأو 
لأغرا�س املتاجرة، بالقيمة العادلة، وتدرج �سمن املوجودات غري املتداولة ما مل تكن هناك نية لبيعها 
يف ال�سنة املالية اللحقة. وتقيد/ حتمل التغريات يف القيمة العادلة على حقوق امل�ساهمني. ويحمل اأي 

انخفا�س دائم يف قيمة تلك ال�ستثمارات على قائمة الدخل املوحدة.
حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية يف حالة وجود �سعر �سوق ن�سطة لتداول الأ�سهم، اأو على 
اأ�سا�س اآخر قوائم مالية، واأل تعد التكلفة مبنزلة القيمة العادلة. ويف حالة بيع اأي جزء من ال�ستثمارات 

املقتناة، فاإنه يتم احت�سابها على اأ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح.

االأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر

ت�ستخدم املجموعة خيارات العملت يف تغطية مخاطر 
الت�سغيلية.  ن�ساطاتها  عن  النا�سئة  الأجنبية  العملت 
ويتم، يف الأ�سل، اإثبات الأدوات املالية امل�ستقة بالتكلفة، 
وبعد ذلك يتم اإظهارها بالقيمة العادلة. ويتوقف اإثبات 
الأرباح اأو اخل�سائر الناجمة عن ذلك على طبيعة البند 

الذي متت تغطية مخاطره.

يتم، يف العادة، احل�سول على القيمة العادلة خليارات 
يف  املتداولة  الأ�سعار  اإلى  بالرجوع  الأجنبية  العملت 
العادلة  القيمة  حتدد  توفرها،  عدم  حالة  ويف  ال�سوق. 

وفق اأ�س�س التقدير الأخرى، ح�سبما هو ملءم.
لتغطية  امل�ستقة  املالية  الأدوات  ا�ستخدام  حالة  يف 
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مخاطر التدفقات النقدية املتعلقة باأي التزامات موؤكدة اأو عمليات متوقعة، يتم اإثبات اجلزء الفعال 
امل�ساهمني. ويف  مبا�سرة �سمن حقوق  امل�ستقة  املالية  الأداة  الناجمة عن  اأو اخل�سائر  الأرباح  من 
احلالت التي توؤدي فيها اللتزامات املوؤكدة اأو العمليات املتوقعة اإلى اإثبات موجودات ما اأو مطلوبات 
ما، عندئذ يتم ا�ستبعاد الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة من حقوق امل�ساهمني، ويتم اإدراجها يف القيا�س 
يف  اإثباتها  ويتم  امل�ساهمني،  حقوق  من  ا�ستبعادها  يتم  واإل  املطلوبات،  اأو  املوجودات  لتلك  الأويل 
قائمة الدخل املوحدة يف الوقت نف�سه عند وقوع املعاملة املغطاة. ويتم اإثبات اجلزء غري الفعال من 
الأرباح اأو اخل�سائر يف قائمة الدخل املوحدة، ويتم اإثبات اأية اأرباح اأو خ�سائر قد تن�ساأ بعد اإثبات 

قيمة الأداة املالية.

ويف حالة تغطية اللتزامات بالعملت الأجنبية ل�سايف ال�ستثمار يف عمليات خارجية، عندئذ يتم اإثبات 
الفروقات النا�سئة عن حتويل اللتزامات اإلى ريالت �سعودية �سمن حقوق امل�ساهمني.

يتم  فاإنه  املغطاة،  املعاملت  حدوث  يتوقع  يزال  ول  التغطية،  عملية  اأو  املخاطر  اأداة  اإنهاء  حالة  ويف 
ا  الإبقاء على الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة يف ذلك الوقت �سمن حقوق امل�ساهمني، ويتم اإثباتها طبقاً
اإثبات  يتم  املغطاة،  املعاملة  وقوع  عدم  احتمال  حال  ويف  املغطاة.  العملية  وقوع  عند  اأعله  لل�سيا�سة 
الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة، التي �سبق اأن مت اإثباتها �سمن حقوق امل�ساهمني، يف قائمة الدخل املوحدة 

مبا�سرة.

حما�سبة عقود االإيجار

ملنافع  جوهري  حتويل  الإيجار  عقد  على  ترتب  اإذا  راأ�سمايل  اإيجار  كعقد  الإيجار  عقد  ت�سنيف  يتم 
ومخاطر امللكية املتعلقة بالأ�سل مو�سوع العقد اإلى امل�ستاأجر، ويتم ت�سنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود 

اإيجار ت�سغيلية.
ا لطريقة الق�سط الثابت  يتم تاأجيل اأي زيادة يف �سعر البيع عن القيمة الدفرتية، ويتم العرتاف بها وفقاً

على املدى الزمني لعقد الإيجار.

ن�ساأة  الإيجار عند  لدفعات  الأدنى  للحد  بالقيمة احلالية  ال�ستئجار،  واإعادة  البيع  ر�سملة عمليات  يتم 
عقد الإيجار. ويتم جتزئة دفعات الإيجار بني م�ساريف التمويل والنق�س يف التزامات الإيجار للو�سول 
اإلى معدل عائد ثابت على الر�سيد املتبقي من اللتزام. وم�ساريف التمويل يتم حتميلها مبا�سرة مقابل 

الدخل.
يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار 
الإيجار  الدخل خلل فرتة عقد  قائمة  الت�سغيلية على 

وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.

الزكاة و�سريبة الدخل

م�سلحة  لأنظمة  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  تخ�سع 
ويتم  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  والدخل  الزكاة 
ا للوعاء  ا ملبداأ ال�ستحقاق ووفقاً ال�ستدراك للزكاة وفقاً
املخ�س�س  بني  فروقات  اأية  ت�سجيل  ويجري  الزكوي، 
والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي، حيث يتم 
التابعة  لل�سركات  وبالن�سبة  املخ�س�س.  اإقفال  حينئذ 

ا للأنظمة ال�سريبية املتبعة  يف اخلارج، يتم جتنيب مخ�س�س لقاء التزامات ال�سريبة، اإن وجدت، وفقاً
قائمة  الدخل يف  و�سريبة  الزكاة  ويتم حتميل مخ�س�س  ال�سركات.  تلك  فيها  تعمل  التي  البلدان  يف 

الدخل املوحدة.

حتويل العمالت االأجنبية

املعاملة،  اإجراء  ال�سائدة عند  التحويل  باأ�سعار  ال�سعودي  الريال  اإلى  الأجنبية  بالعملة  املعاملت  حتول 
اإلى  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  كما  الأجنبية  بالعملت  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل  ويتم 
الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف نهاية الفرتة. اإن املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن الت�سديدات اأو 

حتويل العملت الأجنبية يتم اإدراجها �سمن قائمة الدخل املوحدة.

باأ�سعار  �سعودية  ريالت  اإلى  الأجنبية  بالعملت  املالية  القوائم  حتول  املالية،  القوائم  توحيد  لأغرا�س 
التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل وذلك للموجودات واملطلوبات ومبتو�سط �سعر التحويل لكل 
فرتة بالن�سبة للإيرادات وامل�ساريف والأرباح اأو اخل�سائر. حتول عنا�سر حقوق امللكية فيما عدا الأرباح 
امل�ستبقاة ب�سعر التحويل ال�سائد عند ن�سوء كل عن�سر. تدرج الت�سويات الناجتة عن ترجمة القوائم املالية 

بالعملت الأجنبية، اإذا كانت جوهرية، يف بند م�ستقل �سمن حقوق امل�ساهمني.

مكافاأة نهاية اخلدمة

ال�سعودي،  العمل  ولنظام  ال�سركة،  ل�سيا�سة  ا  وفقاً للموظفني  اخلدمة  نهاية  ملكافاأة  مخ�س�س  يجنب 
والقوانني املرعية بالن�سبة للموظفني العاملني يف �سركات املجموعة خارج اململكة العربية ال�سعودية.

النقدية و�سبه النقدية 

التي ت�ستحق خلل فرتة ثلثة  البنوك، والودائع لأجل  واأر�سدة  النقد،  النقدية  النقدية و�سبه  تت�سمن 
اأ�سهر اأو اأقل.

توزيعات اأرباح

تقيد توزيعات الأرباح مطلوبات عند الإعلن عنها من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني.

-3 النقد و�شبه النقدية

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 65.007.075 84.277.414النقد والنقد لدى البنوك

 52.266.109 94.283.837ودائع لأجل

178.561.251 117.273.184 
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ا واأر�شدة مدينة اأخرى -4 م�شاريف مدفوعة مقدماً

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

ا  25.044.649 46.195.898م�ساريف مدفوعة مقدماً

 4.916.328 6.266.257اإيرادات م�ستحقة

 27.650.883 24.183.549مدينون اآخرون

76.645.704 57.611.860 

-5 خمزون

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 72.475.740 105.812.831ورق طباعة

 20.921.453 2.668.844ب�ساعة يف الطريق

 12.934.973 5.919.015اأعمال حتت التنفيذ

 6.797.580 6.934.253قطع غيار

 5.646.156 10.430.541مواد طباعة

 407.612 526.402اأخرى

132.291.886 119.183.514 

اأن ت�ستخدم ملدة تزيد  باآلت ومعدات ال�سركة، ومن املتوقع  اإن مخزون قطع الغيار يتعلق ب�سكل رئي�س 
على �سنة.

-6 ا�شتثمارات يف حقوق ملكية �شركات
ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات متثل ما يلي:

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م
- 83.156.077ال�سركة املتحدة للطباعة والن�سر )1(

--�سركة موؤمترات )2(
83.156.077 -

والن�سر،  للطباعة  املتحدة  ال�سركة  يف  بن�سبة 40٪  بال�ستثمار   2006 عام  خلل  ال�سركة  قامت   )1(

اإلى 20  اإماراتي مق�سم  ال�سركة 20 مليون درهم  راأ�سمال  يبلغ  اأبو ظبي، حيث  الرئي�س يف  ومركزها 
األف ح�سة. وبتاريخ 15 مايو 2006 قرر ال�سركاء بال�سركة املتحدة للطباعة والن�سر زيادة راأ�س مال 
والبالغة  املال  راأ�س  يف  ح�ستها  ال�سركة  و�سددت  اإمارتي.  درهم   192.625.226 لي�سبح  ال�سركة، 
ا باأن الإجراءات النظامية ل�ستكمال اإجراءات زيادة راأ�س املال ما  77.050.090 درهم اإماراتي. علماً

زالت قيد الإجناز كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.

)2( قامت ال�سركة خلل عام 2006 بال�ستثمار بن�سبة ٪49 يف �سركة موؤمترات )�سركة ذات م�سوؤولية 
محدودة(، ومركزها الرئي�س يف دبي، حيث يبلغ راأ�س مال ال�سركة 1.5 مليون درهم اإماراتي مق�سم اإلى 
1.500 ح�سة قيمة كل منها 1.000 درهم، قامت ال�سركة يف 31 دي�سمرب 2006 باأخذ مخ�س�س لكامل 

ال�ستثمار.

-7 ال�شتثمارات يف الأوراق املالية املتاحة للبيع
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ميثل هذا البند ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متداولة

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

التكلفة

 2.143.545 1.656.518ر�سيد 1 يناير

) 487.027 () 1.656.518 (ال�ستبعادات

 1.656.518-ر�سيد 31 دي�سمرب

ت�سوية التقييم

 1.194.539 2.448.052ر�سيد 1 يناير

 1.644.233) 4.523 () خ�سائر ( مكا�سب غري محققة خلل ال�سنة

) 390.720 () 2.443.529 (محول اإلى قائمة الدخل

 2.448.052-ر�سيد 31 دي�سمرب

 4.104.570-القيمة الدفرتية

-8 املمتلكات والآلت واملعدات

املبايناالأرا�سي
حت�سينات 

اآالت طباعة ومعداتاملباين امل�ستاأجرة
اأجهزة الكمبيوتر ومعدات 

االت�ساالت
املجموعاأعمال راأ�سماليةال�سياراتاالأثاث والرتكيبات

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

الكلفة

 1.120.594.295 835.690 46.760.930 74.412.925 171.751.508 341.135.811 23.857.404 378.941.874 182.898.153 يناير 2006

ت�سوية ترجمة عملت اأجنبية، 
�سايف

-4.592.796 1.046.679 4.630.140 6.444.103 6.222 75.726 -16.795.666 

 128.454.056 4.720.643 10.680.962 6.319.066 4.555.796 83.303.907 13.642.802 5.230.880-الإ�سافات

) 60.935.527 () 687.401 () 6.811.679 () 900.605 () 3.969.987 () 13.612.331 (-) 22.297.274 () 12.656.250 (ال�ستبعادات

 191.427) 53.924 (---- 245.351--حتويلت

 130.000.000------ 21.124.440 108.875.560اأ�سول م�ستاأجرة

 1.335.099.917 4.815.008 50.705.939 79.837.608 178.781.420 415.457.527 38.792.236 387.592.716 31179.117.463 دي�سمرب 2006

اال�ستهالكات وخ�سائر 
االنخفا�ض يف القيمة

 653.821.056- 27.754.836 66.757.822 150.842.334 192.067.267 17.524.511 175.077.186 123.797.100 يناير 2006

ت�سوية ترجمة عملت اأجنبية، 
�سايف

-960.409 497.841 1.570.394 5.994.241 16.454 43.657 -9.082.996 

 36.583.178- 6.949.901 3.401.411 7.266.146 12.585.994 968.968 5.410.758-الإ�سافات

) 25.565.561 (-) 6.213.695 () 792.108 () 3.774.149 () 13.612.323 (-) 1.173.286 (-ال�ستبعادات

 6.263.059---- 6.263.059---خ�سائر اإنخفا�س يف القيمة

 680.184.728- 28.534.699 69.383.579 160.328.572 198.874.391 18.991.320 180.275.067 3123.797.100 دي�سمرب 2006

القيمة الدفرتية ال�سافية

 654.915.189 4.815.008 22.171.240 10.454.029 18.452.848 216.583.136 19.800.916 207.317.649 31155.320.363 دي�سمرب 2006

 466.773.239 835.690 19.006.094 7.655.103 20.909.174 149.068.544 6.332.893 203.864.688 3159.101.053 دي�سمرب 2005

و�سايف  كلفتها  بلغت  التملك  بغر�س  ا�ستئجارها  واإعادة  بيعها،  مت  اأ�سول  واملعدات  املمتلكات  تت�سمن 
قيمتها الدفرتية 185 مليون ريال �سعودي و183 مليون ريال �سعودي )اإي�ساح 14( على التوايل كما يف 

31 دي�سمرب 2006.

-9 املوجودات غري امللمو�شة
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بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 350.000.000 350.000.000اأ�سماء املطبوعات

- 10.216.884�سهرة

 7.142.858 4.761.906حقوق التوزيع 

364.978.790 357.142.858 

-10 مرابحات واقرتا�س ق�شري الأجل 

يوجد لدى املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق )ال�سركة( ق�سم خزينة للمجموعة، حيث تودع فيه 
الت�سهيلت  التابعة مقبو�ساتها، عند ال�سرورة. ويقوم ق�سم اخلزينة باحل�سول على  ال�سركات  معظم 
التابعة مبوجب اتفاقية ت�سهيلت ائتمانية رئي�سة مع بنوك محلية.  الئتمانية نيابة عن هذه ال�سركات 
قبل  من  وامل�ستخدمة  القائمة  الئتمانية  الت�سهيلت  الأجل  ق�سري  والقرتا�س  املرابحات  ر�سيد  ميثل 

�سركات املجموعة.

-11 مرابحات وقرو�س لأجل

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 11.757.912 33.333.333مرابحات ) قرو�س ( لأجل

) 11.757.912 () 13.333.332 (ينزل : اجلزء املتداول من مرابحات ) قرو�س ( لأجل

20.000.001 -

فيما يلي جدول �سداد ا�ستحقاق اأق�ساط املرابحات:

بالرياالت ال�سعوديةال�سنة

 200713.333.332م

 200813.333.332م

 20096.666.669م

33.333.333 

ا  ت�ستحق املرابحة ال�سداد على 5 اأق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية قيمة كل ق�سط 6.666.667 ريالاً �سعودياً

ابتداء من 27 مار�س 2007 وي�ستحق اآخر ق�سط يف 27 �سبتمرب 2009.

ظهرت الأق�ساط امل�ستحقة ال�سداد خلل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل كمطلوبات متداولة.

-12 دائنون جتاريون واأر�شدة دائنة اأخرى

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 68.967.870 46.608.306دائنون جتاريون واأوراق دفع

 93.959.839 122.309.862م�ساريف م�ستحقة الدفع

 20.412.807 33.635.742دائنون اآخرون

 268.695-مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات علقة

202.553.910 183.609.211 

-13 الإيرادات املوؤجلة 

الفرتة  يف  كاإيرادات  املبلغ  هذا  احت�ساب  �سيتم  مكت�سبة.  وغري  مح�سلة  ا�سرتاكات  املوؤجلة  الإيرادات  متثل 
اللحقة على مدى فرتة ال�سرتاكات. 

-14 التزامات مبوجب عقود الإيجار الراأ�شمالية

قامت املجموعة خلل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2005، ببيع واإعادة ا�ستئجار احل�س�س يف �سركة 
ميديا لل�ستثمار املحدودة )�سركة تابعة م�ستاأجرة( مببلغ قدره 66.000.000 ريال �سعودي، ونتج عن 
ا. مت تخ�سي�س الزيادة يف القيمة احلالية للحد  ذلك مكا�سب موؤجلة قدرها 55.226.628 ريالاً �سعودياً
)فروقات  امل�ستاأجرة  التابعة  ال�سركة  موجودات  ل�سايف  الدفرتية  القيمة  عن  الإيجار  لدفعات  الأدنى 
ا، اإلى مبنى ال�سركة التابعة امل�ستاأجرة، الذي ي�ستهلك على  مدينة(، وقدرها 55.226.628 ريالاً �سعودياً
كما يف 31  ا،  �سعودياً ريالاً  املدينة 1.385.089  الفروقات  الناجت عن  ال�ستهلك  وبلغ  ا.  عاماً مدى 40 

ا(. دي�سمرب 2006 )2005: 115.424 ريالاً �سعودياً

خلل عام 2006 قامت اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة ببيع اأر�س واملبنى املقام عليها اإلى اأحد البنوك 
املحلية مببلغ 130 مليون ريال �سعودي من خلل اتفاقيات بيع واإعادة ا�ستئجار، والتي ت�ستمل على خيار 
اإعادة �سراء يف نهاية املدى الزمني لعقد الإيجار، ونتج عن ذلك مكا�سب موؤجلة قدرها 96.219.760 

ا. ريالاً �سعودياً

تتمثل اللتزامات باحلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الراأ�سمالية وهي كالآتي:
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بالريالت ال�سعودية

2005م2006م

 21.561.096 200757.192.446م 

 20.261.128 200839.360.143م 

 9.646.638 20097.120.575م

�سايف احلد الأدنى لدفعات الإيجار 
 51.468.862 103.673.164 مبوجب عقود الإيجار الراأ�سمالية

) 4.468.862 () 12.499.072 (ينزل : امل�ساريف املالية 

القيمة احلالية ل�سايف احلد الأدنى لدفعات 
الإيجار

91.174.092 47.000.000 

) 18.800.000 () 46.800.000 (ينزل : اجلزء املتداول

44.374.092 28.200.000 

اإثباتها ب�ساأن عمليات  املكا�سب املوؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�ستئجار متثل املكا�سب التي مل يتم 
البيع واإعادة ال�ستئجار يف �سركة ميديا لل�ستثمار املحدودة، ولأر�س ومبنى مقام عليها ل�سركة تابعة 

اأخرى، ويتم احت�سابها بطريقة الق�سط الثابت.

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

البيع  عمليات  عن  املوؤجلة  املكا�سب  اإجمايل 
واإعادة ال�ستئجار

149.961.801 55.226.628 

) 1.484.587 () 38.127.281 (مكا�سب مت اإثباتها خلل ال�سنة

111.834.520 53.742.041 

ا : اجلزء املتداول ) 22.090.651 () 60.578.375 (ناق�ساً

51.256.145 31.651.390 

-15 الزكاة و�شريبة الدخل

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 11.981.915 12.597.029الزكاة

 2.218.034 1.521.007�سريبة الدخل

14.118.036 14.199.949 

متثل اللتزامات الزكوية املوحدة للمجموعة الزكاة التي يتم احت�سابها على اأ�سا�س القوائم املالية غري 
الزكوية  اللتزامات  املجموعة يف  اإلى ح�سة  اإ�سافة  والت�سويق،  للأبحاث  ال�سعودية  للمجموعة  املوحدة 

لل�سركات التابعة لها.

اإن حركة مخ�س�س الزكاة خلل ال�سنة هي كما يلي:

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 7.252.130 11.981.915الر�سيد يف 1 يناير

 10.370.474 14.114.917املخ�س�س لل�سنة

) 5.640.689 () 13.499.803 (امل�سدد خلل ال�سنة 

 11.981.915 12.597.029الر�سيد يف 31 دي�سمرب
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قدمت ال�سركة و�سركاتها التابعة اإقرارتها الزكوية حتى عام 2005، وتعتقد الإدارة باأنه مت اأخذ مخ�س�س 
كاٍف لقاء اأية التزامات مل�سلحة الزكاة والدخل قد ت�ستحق عند �سداد اأية مبالغ مبوجب الربوط الزكوية 

النهائية.

-16 تاأمينات العمالء
ميثل هذا البند املبالغ امل�ستلمة من محلت التوزيع لقاء بيع ال�سحف واملطبوعات الأخرى.

-17 الذمم الدائنة طويلة الأجل 
ميثل هذا البند مبالغ تتعلق مبعدات و�سيارات م�سرتاة بالتق�سيط. مل يتم احت�ساب اأي عمولة على هذه 
امل�ستحقة خلل عام  الأق�ساط  �سهرية متعددة. ظهرت  اأق�ساط  ال�سداد على  الر�سيد  وي�ستحق  املبالغ. 

2007 �سمن الدائنني واملبالغ امل�ستحقة الدفع.

-18 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
اإن حركة مخ�س�س خلل ال�سنة هي كما يلي :

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 77.846.531 63.804.185الر�سيد يف 1 يناير

 12.789.381 14.951.258املخ�س�س لل�سنة

) 26.831.727 () 4.900.920 (امل�سدد خلل ال�سنة 

 63.804.185 73.854.523الر�سيد يف 31 دي�سمرب

-19 املعامالت مع جهات ذات عالقة
مل تقم املجموعة خلل ال�سنة باإجراء معاملت مع اجلهات ذات العلقة با�ستثناء ما يلي:

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 6.453.600 8.847.000�سراء ممتلكات ومعدات

الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ومكافاأة  رواتب 
التنفيذيني

8.630.000 8.265.042 

- 211.420بدلت وم�ساريف اأع�ساء جمل�س الإدارة

-20 حقوق الأقلية 
ا من �سايف نتائج العمليات، و�سايف موجودات ال�سركات التابعة املتعلقة باحل�س�س  متثل حقوق الأقلية جزءاً
غري اململوكة من قبل ال�سركة الأم، ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، يف ال�سركات التابعة. فيما يلي حتليل 

بح�سة �سركاء الأقلية يف ال�سركات التابعة :

بالرياالت ال�سعودية

�سركة املجموعة 
الكويتية للن�سر 

والتوزيع

�سركة الإمارات 
2005م2006مللن�سر والتوزيع

) 5.233.202 ( 3.837.321 222.078 3.615.243يف بداية ال�سنة

ا�ستبعاد �سركات تابعة غري 
موحدة

---9.562.166 

احل�سة يف )خ�سائر( اأرباح 
ال�سركات التابعة

-) 169.037 () 169.037 (633.684 

ت�سويات ومدفوعات خلل 
ال�سنة

) 3.615.243 (-) 3.615.243 (-

) 1.125.327 (---توزيعات اأرباح

-53.041 53.041 3.837.321 

-21 الحتياطيات

االحتياطي النظامي
تقوم  لل�سركة،  الأ�سا�سي  والنظام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سركات  نظام  متطلبات  مع  ا  متا�سياً
ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة ٪10 من الربح ال�سايف حتى يبلغ هذا الحتياطي ٪50 من راأ�س 

املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة اأرباح.

االحتياطي االتفاقي 

ا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، يجب على ال�سركة اأن حتول ٪5 من �سايف دخل ال�سنة اإلى الحتياطي  طبقاً
التفاقي حتى يبلغ جمموع هذا الحتياطي ٪25 من راأ�س املال. يجوز ا�ستخدام هذا الحتياطي للأغرا�س 

التي يقررها جمل�س الإدارة.

-22 ت�شويات حتويل العمالت الأجنبية املتعلقة بال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة 
يف اخلارج

ميثل هذا البند جميع فروقات حتويل العملت الأجنبية الناجتة عن حتويل القوائم املالية للعمليات اخلارجية، 
وعن حتويل اللتزامات التي تغطي مخاطر �سايف ا�ستثمارات املجموعة يف ال�سركات التابعة يف اخلارج. 
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-23 م�شاريف بيع وت�شويق

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 4.967.367 7.075.690رواتب واأجور ومزايا

 8.877.953 16.009.937ترويج

 177.181 1.426.312تكاليف ندوات واإعلن

 472.541-اأبحاث ت�سويقية

 6.028.669 8.175.239مخ�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

 302.544 2.026.455اأخرى

34.713.633 20.826.255 

-24 امل�شاريف الإدارية والعمومية 

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 88.030.332 99.533.791رواتب واأجور ومزايا

 7.394.063 10.298.982اإيجارات 

 5.548.032 7.601.290�سيانة 

 4.256.855 4.987.056بريد وهاتف وفاك�س

 3.507.279 3.390.295تاأمني

 3.187.138 3.431.057م�ساريف �سفر

 2.325.693 2.595.253كهرباء ومياه 

 2.118.091 2.202.970قرطا�سية 

 1.593.030 1.749.583�سحن، وتعبئة وتغليف، ور�سوم جمركية

 1.000.000 550.000مخ�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة 

 13.446.769 12.258.096اأخرى

148.598.373 132.407.282 

-25 الإيرادات الأخرى- بال�شايف

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

) 2.759.135 ( 405.083اأرباح ) خ�سائر ( حتويل عملت اأجنبية 

 2.528.600 1.814.889عمولت مكت�سبة

 1.905.768 2.047.923اإيرادات �سحن
مكا�سب عن عمليات البيع واإعادة 

ال�ستئجار
38.127.281 1.484.587 

مكا�سب من ال�ستثمارات يف الأوراق 
املالية املتاحة للبيع

2.443.529 466.658 

مكا�سب غري محققة عن اإعادة تقييم 
الأدوات املالية 

-1.136.048 

 821.018 1.016.172دخل اإيجار

 617.696 1.398.311ربح بيع ممتلكات واآلت ومعدات

 1.438.200 2.298.530متنوعة، �سايف

49.551.718 7.639.440 

-26 املعلومات القطاعية
تتعلق املعلومات القطاعية بن�ساطات واأعمال املجموعة، والتي اعتمدتها اإدارة املجموعة كاأ�سا�س لإعداد 
املعلومات املالية اخلا�سة بها ولتم�سيها مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. وتتم املعاملت بني القطاعات 

ب�سروط التعامل نف�سها مع الأطراف الأخرى. 

ت�ستمل نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�سورة مبا�سرة بقطاع معني، وبنود ميكن توزيعها 
على القطاعات املختلفة وفق اأ�س�س معقولة. ويتم ت�سنيف البنود التي ل ميكن توزيعها بني القطاعات 

حتت بند »اأخرى«.

تتكون املجموعة من قطاعات االأعمال الرئي�سة التالية:

-1 الن�سر- وي�ستمل على ن�ساطات ن�سر املطبوعات الداخلية، واخلارجية، والأبحاث، والت�سويق ملنتجات 
املجموعة وللغري. 

ا،  ودولياً ا  محلياً واملطبوعات  والكتب،  واملجلت،  ال�سحف،  توزيع  ن�ساطات  على  وي�ستمل  التوزيع-   2-
وملطبوعات املجموعة والغري. 

وت�سويق  ومتثيل،  وتوزيع،  واإنتاج،  ا،  ودولياً ا  محلياً الإعلن  باأعمال  القيام  على  وي�ستمل  االإعالن-   3-
ا.  ا ودولياً الو�سائل الإعلنية املقروءة وامل�سموعة   واملرئية، واللوحات الإعلنية محلياً
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-4 الطباعة- وت�ستمل على اأعمال الطباعة للمجموعة وللغري.
-5 اأخرى- وتت�سمن املركز الرئي�س، ون�ساطات الإدارة العامة، والأن�سطة ال�ستثمارية وغريها.

-26 املعلومات القطاعية- تابع

بالرياالت ال�سعودية

التوحيداملحذوفاتاالإجمايلاأخرىالطباعةاالإعالنالتوزيعالن�سر

كما يف 31 دي�سمرب 2006

 1.161.074.760 ) 1.020.745.925 ( 2.181.820.685  596.757  324.853.969  569.047.051  356.605.642  930.717.266الإيرادات

 475.654.644 ) 3.390.212 ( 479.044.856  596.757  127.710.144 110.075.139  53.347.621 187.315.195الربح الإجمايل 

�سايف القيمة الدفرتية 
للممتلكات والآلت واملعدات

180.570.344 28.520.198 20.634.346 410.453.819 14.736.482 654.915.189 -654.915.189 

 1.785.174.893) 1.211.353.308 ( 2.996.528.201 1.351.232.919 820.959.993 283.133.897 125.661.999 415.539.393اإجمايل املوجودات

 590.283.334) 259.036.040 ( 849.319.374 173.011.233 225.366.889 160.509.356 88.852.709 201.579.187اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2005

 1.062.968.710) 941.812.672 ( 2.004.781.382 768.346 262.247.470 517.927.328 372.675.858 851.162.380الإيرادات

 399.059.109) 1.686.430 ( 400.745.539 768.346 93.828.680 111.676.719 55.829.565 138.642.229الربح الإجمايل 

�سايف القيمة الدفرتية 
للممتلكات والآلت واملعدات

165.470.401 26.731.239 22.254.319 237.492.401 14.824.879 466.773.239 -466.773.239 

 1.397.568.405) 896.798.810 ( 2.294.367.215 1.016.878.369 435.360.876 440.016.473 113.625.685 288.485.812اإجمايل املوجودات

 468.202.537) 168.879.372 ( 637.081.909 108.403.866 112.782.021 156.793.130 85.408.814 173.694.078اإجمايل املطلوبات

ترتكز املوجودات الت�سغيلية للمجموعة ب�سكل رئي�س يف اململكة العربية ال�سعودية. اإن الأ�سواق الرئي�سة 
لن�ساطات املجموعة هي ال�سرق الأو�سط، واأوروبا، و�سمال اإفريقيا، ومن غري املمكن من الناحية العملية 

احل�سول على املعلومات اخلا�سة بكل منطقة جغرافية تتم فيها ن�ساطات املجموعة.

-27 اللتزامات املحتملة
هناك بع�س الق�سايا مقامة �سد بع�س ال�سركات التابعة للمجموعة، خلل دورة اأعمالها العادية، ويتم 
باأن  النهائية لهذه الق�سايا ب�سكل موؤكد، ل تتوقع الإدارة  النتيجة  ا لعدم معرفة  ب�ساأنها. ونظراً الرتافع 

يكون لهذه الق�سايا اأثر عك�سي جوهري على القوائم املالية للمجموعة.

اأ�سدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة، نيابة عنها، وخلل دورة اأعمالها العادية، �سمانات بنكية 
يبلغ حدها الأق�سى 43.2 مليون ريال �سعودي )2005: 59.8 مليون ريال �سعودي(.

-28 ربح ال�شهم
بناءاً على قرار هيئة ال�سوق املالية رقم 4– 154– 2006 تاريخ 27 �سفر 1427 املوافق 27 مار�س 2006 
املبني على قرار جمل�س الوزراء اخلا�س بتجزئة اأ�سهم ال�سركات امل�ساهمة، مت جتزئة القيمة ال�سمية 
ا، وبذلك اأ�سبح عدد اأ�سهم ال�سركة 80 مليون  لل�سهم، لت�سبح 10 ريالت �سعودية بدل 50 ريالاً �سعودياً

�سهم. ومت الكتتاب بالأ�سهم بعد التجزئة ابتداء من 8 اأبريل 2006.

لل�سنة  الأ�سهم  لعدد  املرجح  املتو�سط  على  ال�سنة  دخل  �سايف  بتق�سيم  وذلك  ال�سهم،  ربح  احت�ساب  مت 
املنتهية يف 31  لل�سنة  ال�سهم  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 والبالغة 80 مليون �سهم. مت احت�ساب ربح 
دي�سمرب 2005 باأثر رجعي، وذلك لإظهار اأثر اإ�سدار الأ�سهم املجانية يف عام 2005 واأثر التغري يف عدد 

الأ�سهم نتيجة لتجزئة الأ�سهم التي متت يف 8 اأبريل 2006.

-29 عقود الإيجارات الت�شغيلية 
ت�سمل اللتزامات باحلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلي غري القابلة للإلغاء مبا 

يلي:

بالرياالت ال�سعودية

2005م2006م

 5.778.935 2.037.130اأقل من �سنة

 5.089.212 4.116.799اأكرث من �سنة ولكن اأقل من 5 �سنوات

 1.272.303 5.726.820اأكرث من خم�س �سنوات

11.880.749 12.140.450 

ا مت خلل ال�سنة احلالية، قيد مبلغ قدره 10.298.982 ريالاً �سعودياً
ا( كم�سروف اإيجار يف قائمة الدخل املوحدة ب�ساأن عقود الإيجارات  ) 2005: 7.394.063 ريالاً �سعودياً

الت�سغيلية.
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-30 اإدارة املخاطر 

خماطر اأ�سعار العموالت

مطلوبات  لديها  يوجد  لكن  بعمولة،  مرتبطة  مهمة  الأجل  طويلة  موجودات  املجموعة  لدى  يوجد  ل 
اأ�سعار العمولة اخلا�سة  مرتبطة بعمولة كما يف 31 دي�سمرب 2006. وتقوم املجموعة باإدارة مخاطر 

بها، وذلك بالإبقاء على القرو�س طويلة الأجل بعمولة عائمة يف م�ستوى مقبول.

خماطر االئتمان

تقوم املجموعة باحلد من مخاطر الئتمان اخلا�سة بها واملتعلقة بالعملء، وذلك بو�سع حدود ائتمان 
لكل عميل، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. وي�سمح بال�ستثمار فقط يف الأوراق املالية ال�سائلة مع اأطراف 
تركز مهم يف مخاطر  يكن هناك  املايل، مل  املركز  قائمة  وبتاريخ  ائتماين جيد.  اأخرى ذات ت�سنيف 

الئتمان.

خماطر ال�سيولة

تقوم املجموعة باحلد من مخاطر ال�سيولة، وذلك بالتاأكد من توفر الت�سهيلت الئتمانية.

خماطر العمالت

تن�ساأ مخاطر العملت خلل الدورة العادية لن�ساطات املجموعة. وت�ستخدم الأدوات املالية امل�ستقة يف 
تقليل املخاطر الناجتة عن التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي، وحيث اإن هذه الأدوات املالية امل�ستقة 
ما  مع  التغريات  هذه  مقا�سة  يتم  عادة  فاإنه  ال�سراء،  بعد  ال�سوق  اأ�سعار  يف  التقلبات  ملخاطر  تتعر�س 

يقابلها من اآثار على البنود التي متت تغطية مخاطرها.
تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار ال�سرف الأجنبي ب�ساأن امل�ساريف التي تتم بعملت اأخرى عدا الريال 

ال�سعودي. ويعد اجلنيه الإ�سرتليني العملة الرئي�سة التي تن�ساأ عنها هذه املخاطر.

تقوم املجموعة، يف اأي وقت، بتغطية مخاطر ال�سرف 
مدى  على  املتوقعة  امل�ساريف  ب�ساأن  املقدرة  الأجنبي 
با�ستخدام  املجموعة  تقوم  كما  القادمة.  ال�سهور 
الأجنبي  ال�سرف  مخاطر  لتغطية  العملت  خيارات 
هذه  العملت  خيارات  عقود  ملعظم  اإن  بها.  اخلا�سة 

تواريخ انتهاء تقل عن �سنة واحدة.

اخلا�سة  العملت  خيارات  بت�سنيف  املجموعة  تقوم 
وتظهرها  النقدية،  التدفقات  مخاطر  كتغطية  بها 
بالقيمة العادلة. وبلغت القيمة العادلة خليار العملت 

كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ل�سيء.
الأخرى  النقدية  واملطلوبات  باملوجودات  يتعلق  وفيما 
تقوم  ال�سعودي،  الريال  عدا  اأخرى  بعملت  تتم  التي 
املجموعة بالتاأكد اأن يكون �سايف املخاطر يف م�ستويات 
مقبولة عن طريق �سراء اأو بيع عملت اأجنبية بال�سعر 

الفوري، عند ال�سرورة. 
مت تخ�سي�س الر�سيد الدائن للمجموعة باجلنيه الإ�سرتليني، لتغطية مخاطر ا�ستثمارات املجموعة يف 
ال�سركات التابعة باململكة املتحدة. وقد مت احت�ساب ربح حتويل عملت اأجنبية قدرها 3.7 مليون ريال 
�سعودي )خ�سارة يف 2005: 1.3 مليون ريال �سعودي( �سمن حقوق امل�ساهمني نتيجة لتحويل الر�سيد 

الدائن اإلى الريال ال�سعودي.

-31 القيمة العادلة لالأدوات املالية 
اأطراف  ما بني  �سداد مطلوبات  اأو  ما،  تبادل موجودات  يتم مبوجبها  التي  القيمة  العادلة: هي  القيمة 
راغبة يف ذلك، وب�سروط تعامل عادل. وتتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية، واملطلوبات املالية 

وامل�ستقات.

تتكون املوجودات املالية اخلا�سة باملجموعة من النقدية، و�سبه النقدية، واملدينني. بينما تتكون املطلوبات 
املالية من احل�سابات املك�سوفة لدى البنوك، والقرو�س لأجل، والدائنني، وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع 
اأ�سعار  ومقاي�سات  العملت،  خيارات  من  امل�ستقات  وتتكون  راأ�سمايل،  اإيجار  عقد  مبوجب  والتزامات 

العمولت.
ا عن قيمتها الدفرتية. اإن القيمة العادلة للأدوات املالية ل تختلف كثرياً

-32 اعتماد القوائم املالية وتوزيع �شايف الدخل 
اعتمد جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 19 محرم 1428 )املوافق 7 فرباير 2007( القوائم 
املالية املوحدة، واقرتح توزيع اأرباح مببلغ 160 مليون ريال �سعودي )بواقع 2 ريال �سعودي لل�سهم الواحد( 
وحتويل الر�سيد املتبقي من �سايف دخل ال�سنة بعد خ�سم الحتياطي النظامي والحتياطي التفاقي اإلى 

الأرباح املبقاة.
يخ�سع ذلك ملوافقة امل�ساهمني خلل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.

-33 اأرقام املقارنة
جرى اإعادة تبويب بع�س اأرقام �سنة 2005 لتتفق مع العر�س ل�سنة 2006.
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1963 1972 1975 1978 1980 1981 1983 1987

IPO
SRMG

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 2005 2006

�سحيفة يومية تهتم بال�سوؤون 
الريا�سية

جملة اأ�سبوعية للأطفال

جملة اأ�سبوعية للمراأة

جملة �سيا�سية اأ�سبوعية

اأول �سحيفة يومية دولية ت�سدر 
باللغة العربية

اأول �سحيفة يومية ت�سدر 
باللغة الإجنليزية

جملة �سهرية تهتم
باجلمال وال�سحة

جملة �سهرية للرجل تهتم 
بالأ�سلوب الراقي للحياة

جملة �سهرية للمراأة تهتم 
بالأ�سلوب الراقي للحياة

�سحيفة ماليامل اليومية

�سحيفة الأردو اليومية

�سحيفة يومية تهتم
بالأعمال التجارية

was Founded

was Founded




