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 (11من  3)صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 الـكـرامحـضـرات املسـاهـميـن 

 
 شركة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 

سنوي الكرام التقرير ال ملساهمي املجموعه ايسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق أن يقدمو 

إعداده بما يتوافق والذي تم ، م 31/10/0214لسنه املنتهيه في لومركزها املالي  املجموعةالذي يلقي الضوء على أهم إنجازات 

، لمجموعهلونظام الشركات السعودي والنظام األساس ي  يةسوق املالالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة مع متطلبات ال 

 .زيد من التقدمامليعكس هذا التقرير تطلعات املساهمين نحو آملين أن 

 

: الرؤية
ً
 والرسالة  أوال

 

 :ةــــرؤيـــال
 

  كبرى من  ةتعظيم دور ومكانة املجموعة لتكون واحد
ا
. للقارئ محليأ الكيانات اإلعالمية األعلى وصوال

ا
 وعاملــــيا

 
 

 :الةـــــالرس 
 

يئة عمل ضمن ب ة بالثقة قائمة على اإلبتكارر ذات جودة عالية جدي وتعليمية راقية املضمون،تقديم أفضل خدمات ومنتجات إعالمية 

 . التجارية املوثوق بها العالماتاألسماء و  إلى  جذابة، تستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (11من  1)صفحة 

 

 

:األهداف اإلستراتيجية والتوقعات املستقبلية 
ً
 ثانيا

 

 في تحقيق أهدافها م تعزيز دورها 0214واصلت املجموعة خالل العام 
ا
ومكانتها املحلية واإلقليمية من خالل املض ي قدما

 االستراتيجية التي نستعرضها وفق التالي:

 

 األساسية:   القطاعات  استمرار   (1)

 

 النشر والطباعة، والتي تعمل يقطاعاملتمثله في  األساسيةم املحافظة على قطاعاتها 0214املجموعة خالل العام  واصلت

 
ا
 ودوليا

ا
 ضمن منظومة متكاملة لتقديم خدمات متميزة ومتطورة ، وإثراء مطبوعات املجموعة باملعرفة والثقافة محليا

ا
سويا

باستخدام أحدث الطرق والوسائل والكفاءات، واتباع إستراتجية تنمية األعمال بالبحث عن أفضل الطرق للنماء والتنمية 

حرص املجموعة على استقطاب الحصة األكبر من سوق صناعة النشر والطباعة، والسعي إلقامة شراكات  مع،املستديمة

جديدة مع كبرى املؤسسات والشركات لصناعة روافد معرفية في منأى عن االجتهادات غير املدروسة والتجارب التي تعوزها 

 الخبرة واملوهبة والرؤى املتخصصة .

 

 كات االستراتجية:الشر تعزيز العالقات وا (2)

لتعليم ا السيما من خالل تنمية قطاع تملكها،تعمل املجموعة على تحقيق النجاحات املنشودة من خالل عدة أدوات  

واصلت شركة  فقد .النمو االستراتيجيبما يحقق تعزيز الشراكات السابقه وخلق شراكات جديده ، و وتطويراملحتوى التعليمي

 وعامليا.  كات مع الشر اعلى تعزيز الشر  االذرع االستثمارية للمجموعةنمو القابضة وهي أحد 
ا
 كاء االستراتجيين محليا

نمو في الحصول على عقود تنفيذ بعض املشاريع التعليمية في جامعة امللك  اتتوى املشاريع التعليمية نجحت شركوعلى مس

سعود وجامعة الدمام وجامعة االمير سلمان في الخرج وجامعة القصيم وجامعة جازان وكلية الفارابي، وبعض املراكز واملدن 

 خرج. شفى العسكري في الرياض والالطبية في اململكة كمدينة امللك عبد العزيز الطبيه التابعة للحرس الوطني، واملست

 

 



 

 (11من  5)صفحة 

 

 

 

 

 

 املستقبلية:النمو والرؤية ( 3)  

 

واق سوالتوجه أل تنويع مصادر الدخل لديها االستراتيجي، وذلك ب النموإستمرارية  م على0214املجموعة خالل العام  حرصت

استثمارية جديدة ذات عالقة بقطاعات التعليم والتغليف والطباعة غير الورقية لترسيخ مبدأ توزيع نطاق مخاطر اإليرادات 

في التعليم واملحتوى واإلعالم الجديد، وستثمارية في مجاالت اإل الناتجة من مصدر واحد، حيث تقوم املجموعة بتنويع الفرص 

إطار سعينا املتواصل نحو تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية تواصل املجموعة تطوير املحتوى الرقمي للصحف واملجالت، واملحتوى 

   الخدمات.الرقمي التعليمي، والعمل على تقديم أفضل 

 

 
ا
وعة خالل ية فقد واصلت املجمستقبلية لألسواق املحلية والعاملعلى حرص املجموعه في النمو اإلستراتيجي وبرؤية م وتأكيدا

تحقيق املكاسب امللموسة في إستثمارتها في قطاع التغليف واملتوقع مواصلة نموها خالل االعوام القادمه، وذلك  م 0214عام

  الحصة السوقية بالسعي لزيادة
ا
تح النمو من شأنه أن يساهم في فوإقليميا. كما تتوقع املجموعة بأن هذا  في هذا املجال محليا

 أفاق استثمارية جديدة للوصول إلى األهداف املنشودة وتحقيق تطلعات املساهمين وتعظيم عوائدهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (11من  6)صفحة 

 

 

 

 األداء الكلي للمجموعة ::ثالثا ً

 

تنفيذية جديدة للمجموعة، تعيين إدارة وقد تخلل ذلك م تطورات عملية على كافة األصعدة، 0214شهدت الفترة خالل العام 

والتي عملت على مراجعة كافة أنشطة املجموعة وشرعت بإعادة هيكلة شملت الشركات واألقسام اإلدارية داخل وخارج نطاق 

 اململكة، حيث ستعكس تلك الخطوة نتائج إيجابية على الفترات املالية الالحقة بإذن هللا.

ى ، واملحافظة علتعزيز الدور الرقابي وتقليص املخاطر لية جديدة من شأنها كما  عملت اإلدراة على وضع أنظمة رقابة داخ

 إلى ما قامت به اإلدارة من خطوات عملية لتنشيط قطاعات 
ا
أصول شركات املجموعة واستغاللها بالشكل األمثل، إضافة

موس سريعة للنهوض بها وتحقيق نمو ملاألعمال في املجموعة، فقد تم خالل الفترة دراسة أنشطة اإلعالن والتوزيع وإيجاد حلول 

م ظهور نتائج إيجابية على صعيد قطاعي اإلعالن والتوزيع على 0212لنتائج األعمال من خاللها، هذا ومن املتوقع خالل العام 

 أن تستمر تلك النتائج بالتحسن التدريجي خالل الفترات الالحقة بإذن هللا.

كات إحدى شر  ( مون ات)شرك من جهة أخرى عملت اإلدارة من خالل قطاع التعليم على تنويع منتجات تعليمية حديثة تقدمها 

في مجاالت الكتب والدوريات الورقية والرقمية، وتقديم حلول عملية شاملة في مجاالت التعليم الرقمي واملكتبات املجموعة 

تب املدرسية والجامعية، كما واصلت الشركة توثيق عالقاتها مع كبرى شركات النشر الرقمية، اضافة إلى تنمية مبيعات الك

والتعليم العاملية التي تعمل في نطاقات البحوث العلمية والدوريات واملحتوى االلكتروني وتطوير النظم التعليمية واملكتبات 

 على تنمية وتطوير مجال تجهيز املكتبات 
ا
 وتأثيث املختبرات العلمية في الجامعات.اإللكترونية، كما عملت أيضا

 

 في قطاع التغليف من خالل شركة مصنع اإلمارات  وعلى صعيد
ا
 ملحوظا

ا
الطباعة والتغليف فقد شهد خالل الفترة تحسنا

عن العام السابق، حيث تقدم شركة مصنع اإلمارات أحدث تقنيات  %12م بنسبة 0214الوطني الذي نمت إيراداتها خالل العام 

 اعة البالستيك ومواد التغليف املتعددة.صن

 26.3م بعدة عوامل، فقد تكبدت املجموعة ما يقارب 0214هذا وقد تأثرت نتائج األعمال للقطاعات املذكورة خالل العام 

، مخصصات ذمم متعثرة ومخزون بطيء الحركة وتكوينوتكاليف استثنائية غير متكررة، مليون ريال خالل الفترة كمصاريف

الوة على املخصص الذي تم تسجيله في شركة مصنع االمارات الوطني التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف هذا ع

 مليون ريال ملواجهة خسائر حريق إحدى مستودعاتها في دولة االمارات. 00.7)شركة تابعة( بمبلغ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (11من  7)صفحة 

:رابع
ً
 النتائج املالية وأسباب التغيرات ا

 

 :    0213مقارنه بالعام 0214يبين الجدول التالي قائمة الدخل وقيم التغيرات ونسبها للعام  
 

 )بآالف الرياالت السعودية(                                                                                                   قائمة الدخل

 %نسبة التغير  التغير  م3201عام   م2014عام   البــيــــــــان

         

 %1.0  17,211  1,726,057  1,743,268  اإليرادات

 %3.2  (41,208)  1,305,924))  (1,347,132)  تكلفة االيرادات

          

 %5.7-  (23,997)  420.133  333,133  اليالربح اإلجم

       -   

 %40.4  (33,478)  (82,843)  (116,321)  مصاريف تسويق وبيع

 %2.6-  7,029  (273,992)  (266,963)  مصاريف عمومية وإدارية

          

 %79.7-  (52.446)  .33823  128.22  الدخل من العمليات الرئيسة

       -   

 %504.0-  64.260  (12,316)  20.046  إيرادات أخرى ـ بالصافي

 %8.5  (4,298)  (50,686)  (54,984)  النفقات املالية ـ بالصافي

          

ل الزكاة وضريبة الدخو الخسائر االستثنائية الدخل قبل 

 وحقوق األقلية
 10,114  233  9,818  3316.8% 

       -   

   (22,700)  -  (007722)  حريق –خسائر استثنائية 

         

 %4352.3-  (12,882)  233  (12,2.3)  الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية

      -   

 %7.1-  1,019  (147400)  (137423)  الزكاة وضريبة الدخل

          

 %84.0  (11,864)  (14,123)  (22,3.3)  الدخل قبل حقوق االقلية

       -   

 %17.2-  2,764  (167236)  (137300)  حقوق األقلية في صافي أرباح وخسائر الشركات التابعة

          

 %30.1  (9,100)  (30,212)  (33,311)  الدخل الصافي للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(39,311) (30,212)

صافي الربح

2014 2013

1,743,268 
1,726,057

اإليرادات

2014 2013



 

 (11من  8)صفحة 

 

 

 

 بنســـــــبة ) .1
ا
م، محققة إجمالي إيرادات بلغت 31/12/4201( % للســـــــنة املنتهية في 1.2على صـــــــعيد اإليرادات، شـــــــهدت املجموعة نموا

ارتفـاع م، ويعود ســــــــــــبـب ذلـك بشــــــــــــكـل رئيس إلى 3201( مليون ريـال للفترة ذاتهـا من عـام 1,726(مليون ريـال مقـارنـة بمبلغ )1.743)

 .السعودية للطباعة والتغليفإيرادات الشركة 

 

 تشغيلية )الدخل من العمليات الرئيسة( بلغت ) .0
ا
(مليون ريال للسنة املنتهية في 10.1كما حققت املجموعة أرباحا

( % نتيجة املخصصات التي تم التحوط بها 71.7م، بإنخفـاض قدره )3201( مليون ريال لعام 63.3ممقارنة بمبلغ)31/12/4201

 إلعادى مخصص بضاعة بطيئة الحركة بقطاع ، باإلضافة إل ذمم مدينةملواجهة الخسائر املتوقعة من تعثر 
ا
ة تقييم التعليم نظرا

. سياسة املخزون في املجموعة
ا
 من أجل تعزيز املركز املالي للشركة ومواجهة أية مخاطر محتملة مستقبال

 

( مليون 402.1( مليون ريال مقارنة بمبلغ )316.1م، حيـث بـلغ )31/12/0214ربح للسنة املنتهية في إجمالي ت املجموعة كما حقق .3

 نتيجة ارتفاع تكلفة اإليرادات ( %2.7بإنخفـاض قدره ) م0213ريال لعام 

 

الشــركة الســعودية للطباعة صــافي أرباح مليون ريال تمثل حصــة حقوق األقلية في  13.6مبلغ  م0214تتضــمن حقوق األقلية لعام  .4

 .%30والتغليف والبالغة 

 

م، 0213مليون ريال في عام  3270 بمبلغ خسائر مليون ريال مقارنة بصافي  31.3 بلغتم 0214لعام  حققت الشركة صافي خسائر  .2

ـــــــت  ـــلغـ ـــة إنخفاض بـ ـــبـ ـــــــة الســــهم بنسبة % 32.1بنسـ ـــيـ ـــــــي ربحـ ــــ ريال للسهم  (2741) ، حيث بلغت  %03.1، ونتــــج عــــن ذلــــك إنخفاض فـ

 بالسالب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (11من  9)صفحة 

 

 

كما يوضـــــد الجدول التالي قائمة الدخل للســـــنوات الخمس املاضـــــية، مع مالحظة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق  .6

 مع السنة الحالية:

 قائمة الدخل
 

 

 

 )بأالف الرياالت السعودية(

 

مدى التحسن في اإليرادات و إجمالي  م 0214تظهر النتائج املالية للمجموعة لعام 

الحالية من جهة، والدخول في أسواق  االهتمام باألنشطةاألرباح، نتيجة 

واستثمارات جديدة ذات مستقبل واعد من جهة أخرى، ومازالت املجموعة 

مسـتمرة فـي تطبيـق إسـتراتيجيتها والبحـث عـن فـرص استثمارية مجدية من أجل 

 تحقيق النمو املنشود خالل الفترة القادمة.

  

 

 

 

 

 

  2013عام   4201عام   البــيــــــــان
 2012عام 

 )املعدلة(
 2011عام  

 2010عام  

 )املعدلة(

           
 1,043,553  1,080,396  1,382,397  1,726,057   1,743,268   اإليرادات

 (708,109)  (7327444)  (1,000,141)  (173227104)  (1,347,132)   التكاليف املباشرة

           
 335,444  343,322  382,256  4208133  333,133  إجمالي الربح

           
 --  --  --  --  --  إيرادات استثمارات في حقوق ملكية شركات

 (43,560)  (45,747)  (637427)  (307343)  (116.301)  مصاريف تسويق وبيع

 (165,756)  (1627362)  (1107137)  (0307434)  (003.201)  مصاريف عمومية وإدارية

 (12,435)  (17374)  (17714)  (127374)  (10.133)  أتعاب مهنية واستشارية

 (25,569)  (027721)  (077326)  (027634)  (06.321)  االســـتـهـالكات 

 --  --  --      االنخفاض في قيمة املخزون

           
 8124..  1038200  12.,..  .33823  128.22  الدخل من العمليات الرئيسة

           
 --  13,478  --      أرباح بيع استثمار في شركة زميلة

 04.323  13.231  107002  (12,316)   20.046  إيرادات أخرى ـ بالصافي

 (10,956)  (10,008)  (047321)  (50,686)   (247134)  أعباء مالية ـ بالصافي

 --  --  --  --  (22,000)  إيرادات ومصاريف غير متكررة

            
 101,476  119,821  123,103  233  (12,2.3)  الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية

           
 (6,659)  (8,790)  (137260)  (14,399)  (137423)  الزكاة وضريبة الدخل

           
 94,817  111,031  142,311  (14,123)  (22,3.3)  الدخل قبل حقوق األقلية

           
 (10,397)  (10,718)  (337201)  (16,086)  (137300)  حقوق األقلية

           
 84,420  100,313  104,230  (30,212)  (33,311)  الدخل الصافي للسنة

1,043.6 1,080.4
1,382.8

1,726.1 1,743.2

2010 2011 2012 2013 2014

اإليرادات
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232.2 152.9

رأس االمال العامل

2014 2013
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ـــان ـــ  2014عام   البــيــ
 

  2013عام 
 2012عام 

 )املعدلة(
  2011عام  

 2010عام 

 )املعدلة(

           

 656,722  3107124  173377320  170127221  171317464  املوجودات املتداولة

 1,428,168  1,328,175  072337323  071277147  2,061,121  املوجودات غير املتداولة

           

 2,084,890  2,221,003  3,421,102  422,.3,31  3,132,2.2  مجموع املوجودات

           

 461,518  2337134  1247201  172277603  3117003  املطلوبات املتداولة

 132,729  122,485  1267221  3027101  3177411  املطلوبات غير املتداولة

           

 594,247  010,333  ..31,0.,1  00,023.,1  1,033,342  مجموع املطلوبات

           

 1,265,820  1,284,199  170377313  171727113  171037117  حقوق املساهمين

 224,823  226,211  0707104  0727236  0707306  حقوق األقلية

           

 2,084,890  2,221,003  3,421,102  422,.3,31  3,132,2.2  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 

مليون  120.1 ملـيـون ريال سـعودي، مقارنـة بمبلغ 030.0 م مـبــلـغ0214ديسمبر  31بلغـت قيمـة رأس املـال العامـل كما في  (1

م. وملا كان رأس املال العامل يمثل الزيادة في األصول املتداولة عن الخصوم املتداولة، فإنه ُيعد 0213ريال سعودي لعام 

 على كفاءة املجموعة في توفير فائض من السيولة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.
ا
 قويا

ا
 مؤشرا

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  ) مرة (، حيث ما زالت 173 م0214ديسـمبـر 31بلغـــت نسـبــة التـداول )املوجودات املتداولة/املطلوبات املتداولـة( كما في  (0

عبر عن قوة 
ُ
 املركز املالي للمجموعة وقدرتها على تلبية االحتياجات قصيرة األجل.التداول ت

 

 

 

 

 قائمة المركز المالي
 )بآالف الرياالت السعودية(



 

 (11من  11)صفحة 

 

 

 
ً
 :   أنشطة قطاعات املجموعةخامسا

 

عدة، مما يعني زيادة قدرتها على التوســـــع والدخول في أســـــواق متنوعة،  تمتاز املجموعة بممارســـــة أنشـــــطتها في مناطق جغرافية

وتعمل املجموعة من خالل عدد من الشركات التابعة.  ،والتوزيع في سبعة دول رئيسةحيث توجد لديها مراكز للنشر والطباعة 

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

 

 :وهي كالتالي،اسية في ثالثة قطاعات رئيسةاملجموعة تتميز بتكامل األنشطة بين شركاتها، تنشط املجموعة بصورة أس وكون 
 

 

 أ ( قطـــــاع نشــــــر

 
 

 الـنـشـــر: (1

يعد قطاع النشــر أحد الركائز األســاســية التي تعتمد علجها املجموعة، وذلك من خالل الشــركة الســعودية لألبحاث والنشــر التي 

من خالل تلك املطبوعات مايربو على وتصــدر  وفصــلية.وشــهرية،  ،يومية وأســبوعيةمتنوعة اإلصــدار مابين  مطبوعة 12تضــم 

، وتصدر  02
ا
اإلضافة بمطبوعات الشركة بخمس لغات هي العربية، واإلنجليزية، واألوردية، واملاليالم، والتجالو. ملحقا مختلفا

تفاعلية يقات الالى ذلك تدعم الشــــــركة وجودها في قطاع النشــــــر من خالل وســــــائل التواصــــــل االجتماعي املختلفة وكذلك التطب

 لألجهزة الذكية واملواقع االلكترونية. 

 

 اإلعــــالن:  (2

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

والنشر. وتقوم الشركة بمتابعة مستمرة وفعالة شركة السعودية لألبحاث واملواقع االلكترونية لل اإلعالني الحصري ملطبوعات 

وتواصل الشركة الخليجية التوسع في نشاط اإلعالن بتأسيس  ملتطلبات األسواق من خالل الدعم املستمر لألبحاث اإلعالمية

واإلعالنية، عالقات وثيقة باألسواق العربية، وتطوير الرسالة اإلعالمية للمعلنين في املنطقة، وتوسعة مبيعاتها اإلعالمية 

ا  وخدمات التصميم اإلبداعي والعالقات العامة. كما تسعى إلى زيادة حصتها من األسواق الخليجية والعربية، آخذة في  أيضا

( شريك 3.222الحسبان صناعة اإلعالن في املنطقة، وتنوع مصادر الدخل اإلعالني لديهاوتفتخر الخليجية بالعمل مع أكثر من )

نية/عمالء( حول العالم، وتقدم لهم إضافة إلى املساحات اإلعالنية خدمات استشارية وتسويقية. ومن إعالني )وكاالت إعال 

ا في هذا املجال ا كبيرا .املتوقع أن تشهد السنوات القليلة القادمة تطورا  
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 الـتـوزيـــع: (3

عد الشـــــركة الســـــعودية للتوزيع إحدى شـــــركات املجموعة الســـــعودية لألبحاث و التســـــويق وتمثل نقطة الوصـــــل بين املطبوعه 
ُ
ت

عـد أكبر شــــــــــــركـة توزيع في اململكـة من حيـث التغطيـة الجغرافيـة حيـث تمتلـك أســــــــــــطول متكـامـل قوامـه أكثر من 
د
والعميـل كمـا ت

ظف (  تمتلك خبرة تراكمية عالية في مجال التوزيع والتســـــــويق لإلشـــــــراف مو  1322ســـــــيارة بكوادر بشـــــــرية مؤهله تفوق )  1222

 في مختلف أنحاء اململكة لتغطية أكثر من  06على  فروع  الشــــــــركة التي تصــــــــل إلى 
ا
مدينة وقرية ،كما تمتلك الشــــــــركة  263فرعا

لرئيســــــــــــ ي للشــــــــــــركة هو توزيع مســــــــــــتودعات كبيرة مجهزة للتخزين موزعة بين تلك الفروع لخدمة أنشــــــــــــطتها ، وُيعد النشــــــــــــاط ا

مطبوعات املجموعة إضـــافة إلى مطبوعات أخرى لناشـــرين مختلفين ) مـــحف يومية ومطبوعات اســـبوعية وشـــهرية إضـــافة إلى 

املطبوعات الفصلية العربية واألجنبية(، وهي متخصصه في إيصال االشتراكات ملطبوعات املجموعه والناشرين اآلخرين في كافة 

، وبجــانــب نشـــــــــــــاطهــا الرئيســــــــــــ ي تتولى توزع املواد  022بحيــث تتواصـــــــــــــل مع أكثر من  مــدن ومنــاطق اململكــة
ا
ألف مشــــــــــــترج يوميــا

الترويجية وإدارة الخدمات اللوجســــــــــــتية  والوــــــــــــحن بين الفروع ملختلف العمالء ، كما تتولى توزيع  البروشــــــــــــورات واملطويات 

رود في األماكن املســــــتهدفه لهم ، وتتولى أيضــــــا توصــــــيل الطوالكاتالوجات  لكبرى الشــــــركات في جميع األحياء الســــــكنية املنتشــــــرة 

البريدية لكبرى شــــركات النقل والشــــركات املتخصــــصــــة وتوصــــيل لكافة مدن ومناطق اململكة ، كما تســــاهم الشــــركة الســــعودية 

كات املعارض ا شــــــــــــر للتوزيع بالتعاون واملشــــــــــــاركة مع وزارة الثقافة واإلعالم في معرض الكتاب الدولي وكافة املعارض التي تقيمه

 . باملمكلة 

كما تقوم الشــــــــركة بممارســــــــة نشــــــــاط التوزيع في عدد من األســــــــواق اإلقليمية من خالل شــــــــركات تابعة لها وتســــــــعى دائما لبذل  

 في نشــــــــــــاط التوزيع وتطويره لخدمة ودعم مطبوعات املجموعة واملطبوعات األخرى التي تتولى 
ا
 وإقليميا

ا
الجهود للتوســــــــــــع محليا

 توزيعها.

 

 العربية للوسائل : (4

م  إحدى الشركات الرائدة في تقديم البرامج والخطط التسويقية التي 0227والتي تأسست عام  –تعد الشركة العربية للوسائل 

 ملطبوعات الشـــــــركة الســـــــعودية 
ا
تســـــــاعد على نمو االشـــــــتراكات في ســـــــوق املطبوعات ، حيث حققت معدل نمو ســـــــنوي مســـــــتمرا

ع اشـــتراكات مطبوعات الشـــركة الســـعودية لألبحاث والنشـــر لألفراد ، والشـــركات ، واملؤســـســـات ، لألبحاث والنشـــر من خالل بي

والقطاعات التجارية ، والبنوج ، واملســتشــفيات ، وقيادة الحمالت واالشــتراكات الســنوية وتنفيذها  بهدف زيادة حصــة الشــركة 

اصة باملبيعات والخدمات )مركز االتصاالت ، الهاتف، السعودية لألبحاث والنشر في السوق املحلية وذلك من خالل قنوات خ

( أضـــــــــــــافــة إلى تــأمين حــاجــة جميع القطــاعــات الحكوميــة والخــاصـــــــــــــة  SMSالبريــد اإللكتروني ، الفــاكس ، الرســـــــــــــائــل القصــــــــــــيرة 

لخــدمــات ابــاملطبوعــات املحليــة  والعربيــة واألجنبيــة  وتقــديم خــدمــات مــا بعــد البيع عبر فريق ذو خبرة عــاليــة في تقــديم أفضـــــــــــــل 

 للعميل .
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كما تعمل الشــــــــــــركة العربية للوســـــــــــــائل بتقديم خدماتها ألكبر عدد من الناشــــــــــــرين لقيادة حمالت اإلشــــــــــــتراكات ملطبوعاتهم و 

الحصول على الوكالة  الحصرية لإلعالن في مطبوعاتهم في السوق السعودي  ملا تمتلكه الشركة من كوادر وفريق متخصص  في 

ي الخبرة في فروعها باململكة والذي يقوم بالترويج للخدمات التي تقدمها الشــــركة والخدمات  التي تقدمها مجال املبيعات من ذو 

شـــــــركات املجموعة الســـــــعودية لألبحاث والتســـــــويق ، إلى جانب قدرت الشـــــــركة العربية للوســـــــائل على إدارة خدمات املشـــــــتركين 

كه ة العمالء ( الذي تمتلوالقطاعات الحكومية عبر فريق ) خدم والعمالء  املتعاملين مع كبرى الشـــــركات واملؤســـــســـــات الخاصـــــة

 8 الشركة

 

 ب ( قطــــــاع نمــــــو 
 

 :العلميةشركة نمو  (1

 0214حققت شركة نمو العلمية في عام 
ا
وبيع الكتب والدوريات العلمية الورقية  في تقديم الخدمات التعليمية ، م نموا متزايدا

والرقمية، وإنشاء وتجهيز املكتبات املتخصصة ، ومعامل اللغة والحاسب اآللي، وتوريد املستلزمات التعليمية للمدارس 

 واملعاهد والجامعات، والتدريب واالستشارات بالتعاون مع شركاء دوليين لتحقيق متطلبات عمالئنا محليا وإقليميا.

 

جة لتسارع نمو قطاعات التعليم في اململكة فقد تم تطوير نشاط الشركة ليشمل تقديم منظومة متكاملة من الخدمات ونتي

 ملحوظا في مبيعات الكتب املدرسية وكتب التعليم العالي وكتب تعليم اللغة 
ا
للمدارس والجامعات، مما ادى الى تحقيق نموا

مية وقواعد املعلومات للجامعات ومراكز االبحاث، لتقديم حلول علمية شاملة االنجليزية، وكذلك خدمات بيع الدوريات العل

 في مجال التعليم الرقمي واملكتبات الرقمية.

 

نمو العلمية  املتكاملة فقد واصلت شركة وعلى صعيد تعزيز عالقة الشركة مع شركائها املختصين في تقديم الحلول التعليميه

( والتي تعد من كبرى Accucomsبتوثيق عالقاتها مع كبرى شركات النشر في التعليم العالي والعام مثل شركة اكيوكوم )

الشركات املتخصصة في البحوث العلمية والدوريات واملجالت العلمية واملحتوى االلكتروني والتي تم التوقيع معها باتفاق 

ل تطوير النظم التعليمية، ندية والتي تعمل في مجا( الفلTriba learningتمثيل حصري، وتعزيز شراكات جديدة مع شركة )

( وهو أضخم مكتبة للمناهج االلكترونية في التعليم Mosby’s e-learning( متضمنا تسويق برنامج )Elsevierلسفير )اوشركة 

( وهي شركة رائدة في التعليم Sam learningثيل الحصري لشركة سام للتعليم )املستمر للتمريض والعلوم الصحية، والتم

االلكتروني لكافة املواد املدرسية ولكافة املراحل التي تتبع املناهج البريطانية واملناهج األمريكية،باالضافه الى توثيق العالقات 

(املعروفة بتقديم خدمات McGraw- Hillشركة )( كموزع حصري لها في اململكة، و MM Publicationاملتميزه مع شركة )

 تعليمية ذات مواصفات عاملية7 والعمل مع جميع شركائنا على توسيع نطاق العمل في السوق السعودي والخليجي.

 



 

 (11من  11)صفحة 

 

 

ك ممثلة بشركة نمو للتدريب وجامعة املل القابضةنمو  اتشركإحدى وعلى صعيد املشاريع فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين 

ممثلة بشركة وادي الرياض للعمل في شراكة في مجال التدريب ، ونجحت الشركة في الحصول على عقود تنفيذ بعض سعود 

املشاريع التعليمية في جامعة امللك سعود وجامعة الدمام وجامعة االمير سلمان في الخرج وجامعة القصيم وجامعة جازان وكلية 

ملكة كمدينة امللك عبدالعزيز الطبيه التابعة للحرس الوطني، واملستشفى الفارابي، وبعض املراكز واملدن الطبية في امل

 العسكري في الرياض والخرج.

 

وتعتبر شركة نمو العلميه احدى الشركات الرائدة في مجال تجهيز وتأثيث املختبرات العلميه والتعليمية، وللشركة تجربه رائدة 

واملخططات الهندسية ملراحل تجهيز املختبرات العلميه من مرحلة االنشاء الى مرحلة التشغيل،  في مجال وضع الخطط الفنيه

وتامين الكوادر الفنيه بكافة تخصصاتها، ومن ضمن مشاريعها تنفيذ وتجهيز املعامل واملختبرات العلمية في جامعة الدمام 

( األملانية وهي شركة عامليه KotterMannوكالتها لشركة )وجامعة الحدود الشمالية )رفحاء، طريف( ،ومن اهم تحالفات نمو 

متخصصة في مجال تجهيزات املختبرات العلميه ذات جودة عامليه تعمل على تصنيع طاوالت العمل ومنصات التجارب العلميه 

االت عدة لعلمية وكواجهزه شفط االبخره واجهزه التجارب العلميه والتقنيه ذات جودة عاليه ومتطورة. كما تمتلك شركة نمو ا

 جودة.وتقدم تلك املصانع اجهزتها وفقا ملواصفات عامليةعالية ال ملصانع محليه متخصصة في مجال تصنيع تجهيزات املختبرات

 

 

 النشر املتخصص: (2

 في صــــناعة املحتوى 0226نهضــــت الشــــركة الســــعودية للنشــــر املتخصــــص التي تأســــســــت في عام 
ا
م على ثقافة مهنية جديدة كليا

املتخصــــــــص، تعتمد على توظيف خبرات العمل الصــــــــحفي املتميز في إصــــــــدار املشــــــــروعات اإلعالمية املتخصــــــــصــــــــة وفق املعايير 

تنشــــــــــــط الشــــــــــــركــة في مجــاالت صــــــــــــنــاعــة املحتوى  والثقــة بمحتوهــا ودقتــه.  املهنيــة العــامليــة التي توفر املرجعيــة واملصــــــــــــــداقيــة

ن الشــــــــــــركة مجموعة من املجالت العاملية في طبعتها العربية أو املتخصــــــــــــص، والنشــــــــــــر العالمي، والنشــــــــــــر التجاري. صــــــــــــدرت ع

العربية التي  Robb Reportم، ومجلة 0221العربية في نوفمبر  Parentsاإلنجليزية توزع في جميع دول الوطن العربي، منها مجلة 

م.  0213أعدادها في فبراير  والتي صــدر أول  Better Homes and Gardens Arabiaم، ومجلة 0212صــدر أول أعدادها في يناير 

م بالتعاون مع كبريات دور  0227هذا إضـــــافة الى مجموعة اخر ى من املطبوعات العاملية كانت قد بدأت في الصـــــدور منذ ســـــنة 

 النشر العاملية مثل ديزني ومجموعة فيغارو الفرنسية وإديتوريالي دوموس اإليطالية وغيرها.

تقوم الشــــــركة الســــــعودية للنشــــــر املتخصــــــص بتقديم املحتوى املتخصــــــص ملجموعة كبيرة من الجهات الرســــــمية والخاصــــــة في 

، والخطوط الجويــة العربيــة يــة اململكــة العربيــة الســــــــــــعوديــة من بينهــا معهــد الــدراســـــــــــــات الــدبلومــاســــــــــــيــة التــابع لوزارة الخــارجي

ة للتقاعد ، ومســـــتشـــــفى امللك فيصـــــل التخصـــــ ـــــ ي ومركز األبحاث الســـــعودية ،ومؤســـــســـــة البريد الســـــعودي،واملؤســـــســـــة العام

،وأمانة املدينة املنورة ، ومركز اململكة التجاري ،وشــركة اتحاد اتصــاالت موبايلي ،وشــركة التعاونية للتأمين وغيرها من الهيئات 

 والشركات الكبرى في القطاعين العام والخاص . 
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 : والتغليف ج ( قطـــــاع الطبـاعـــة

 

م، وخالل العام 1163تأسست الشركة السعودية للطباعة والتغليف بإسم شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر في عام 

من أسهمها لإلكتتاب العام خالل ذلك  %32م تم تغيير إسمها إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وتم طرح  0227

 بأن املجموعة السعودية لألبحاث
ا
من أسهم الشركة السعودية للطباعة  %72والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك  العام، علما

والتغليف. تتميز الشركة بوجود مراكز طباعة محف متطورة في الرياض وجدة والدمام ، تقوم بطباعة عدد من أهم 

ة إلى مطبوعات تجاريالصحف كالشرق األوسط، االقتصادية، الرياض ي،  عرب نيوز، الشرق، الوطن وغيرها، هذا باإلضافة 

 دورية. 

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

والتغليف إحدى أكبر شركات الطباعة في اململكة العربية السعودية، الشرق األوسط وشمال إفريقيا ؛ ملا تمتاز به من تقديمها 

من الخدمات الطباعية املتكاملة، وطاقتها اإلنتاجية ومن خالل مجموعة شركاتها التابعة املتميزة وهم شركة  لطيف واسع

املدينة املنورة للطباعة والنشر وشركة مطابع هال ويعتمد نشاط الطباعة بشكل أساس ي في طباعة الصحف  واملجالت التي 

الى الكتب املجلدة واملطبوعات التجارية والتغليف بلغات وأساليب تستهدف قطاعات مختلفة من العالم العربي، باإلضافة 

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

عليم، وزارة التربية والتوالشركة السعودية للنشر املتخصص، وناشرين آخرين كثر، باإلضافة إلى القطاع الحكومي، مثل 

 ووزارة الشؤون االسالمية، ووزارة الداخلية.

 قطاع التغليف ويتمثل في شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستيكية وشركاتها التابعة )شركة طيبة ، التغليف 
ا
ثانيا

املية للتغليف الستيك، شركة اإلتحاد العاملرن،  شركة املدينة للتغليف، مصنع املستقبل للتغليف ، شركة عبر املستقبل للب

الشفاف، شركة يونايتد سيكيورتي، املؤسسة التجارية املتحدة للتغليف ،  شركة فيوتشر بالست للصناعات( و تعّد شركة 

مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية ذ م م إحدى كبريات مجموعات صناعة البالستيك و مواد التغليف املتكاملة 

الخليج العربي، حيث تتميز بطاقتها اإلنتاجية العالية، واقتنائها أحدث تقنيات صناعة البالستيك و مواد التغليف املدعومة  في

 . كما تتميز الشركة بأنها تصّنع كامل نطاق املنتجات البالستيكية و مواد التغليف  02بالخبرة العريقة املمتدة ألكثر من 
ا
عاما

 فسجها في مجال صناعة البالستيك و مواد التغليف املتعددة. مما يضعها في مقدمة منا

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

رصت ب املعايير العاملية فقد حالجودة لديها، مما عزز مكانتها مع قاعدة عمالء قوية. وتأكيدا على إلتزام الشركة بالتماش ي حس

 (.ISO 9001:2000الشركة على املحافظة على شهادة اآليزو )
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ً
 :  املعلومات القطاعيةسادسا

 

 : ت القطاعية للمجموعة حسب كل قطاعيوضد الجدول التالي املعلوما

  

 م 2014ديسمبر  31كما في 
 

 

 م3201ديسمبر 31كما في 

 

 البند

 قطاع الطباعه قطاع نمو قـطـاع نـشــر

 التوحيد االستبعادات اإلجمالي أخرى 

 التعليم اإلعالن التوزيع النشر
النشر 

 املتخصص

الطباعة 

 والتغليف

           

 1,743,268 (569,154) 2,312,422 207 1,232,328 24,939 71,049 369,365 47,538 566,996 صافي اإليرادات

 396,136 (6,959) 403,095 207 244,446 5,161 12,162 40,775 4,787 95,556 الربح اإلجمالي

 (39,311) 13,434 (52,746) (39,227) 45,379 (7,451) (34,277) 4,570 (21,669) (70) صافي الخسارة

صافي القيمة 

 الدفترية للممتلكات

126,949 15,045 16,184 1,405 266 1,032,033 17,599 1,209,481 - 1,209,481 

موجودات غير 

 ملموسة

3,541 - - 2,765 92,020 390,230 350,012 838,569 - 838,569 

 3,192,585 (1,379,827) 4,572,413 1,389,679 2,282,456 71,622 187,770 148,592 77,070 415,224 إجمالي املوجودات

 1,796,642 (396,959) 2,193,601 273,734 1,370,721 56,286 139,538 124,489 120,089 108,744 إجمالي املطلوبات

 البند

 قطاع الطباعه قطاع نمو قـطـاع نـشــر

 التوحيد االستبعادات اإلجمالي أخرى 

 التعليم اإلعالن التوزيع النشر

النشر 

املتخص

 ص

الطباعة 

 والتغليف

 

      
    

 1,023,020 (627,747) 04.,2,323 504 1,141,766 40,767 113,003 388,579 49,334 313,002 اإليراداتصافي 

 4208133 (5,232) 4228332 504 234,833 17,043 33.,21 000,.2 4,609 118,078 الربح اإلجمالي

 صافي الخسارة
2,502 (4,449) (26,329) (1,131) 51,903 (9,036) (29,643) (16,184) (14,028) (30,212) 

صافي القيمة الدفترية 

 للممتلكات
137,882 12,204 18,287 1,423 1,169 1,061,881 18,010 1,250,863 - 1,250,863 

 ملموسةموجودات غير 
6,238 92,020   388,136 2,268 350,000 838,662  838,662 

  3,318,455  (1,477,737)   4,796,193   1,494,879   256,825   2,292,585   169,663   76,645   81,216   424,378  إجمالي املوجودات

  1,877,756  (408,201)   2,285,957   285,261   137,227   1,415,243   145,448   95,791   92,723   114,263  إجمالي املطلوبات

 المعلومات القطاعية

 )بآالف الرياالت السعودية(



 

 (11من  17)صفحة 

 

 

وعة هي وتعد األسواق الرئيسة لنشاطات املجم ،العربية السعوديةتتركز املوجودات التشغيلية للمجموعة بشكل رئيس في اململكة 

املجموعة وشركاتها التابعة داخل اململكة العربية  إيراداتالشرق األوسط وأوروبا وشمال إفريقيا، ويوضد الجدول التالي 

 السعوديةوخارجها.

 
 

 النسبة  بآالف الرياالت السعودية  
     

 % 4381  23,313.  االيرادات داخل اململكة العربية السعودية :

     خارج اململكة العربية السعودية : اإليرادات

 %31.7  552,906  اإلمارات العربية املتحدة

 %3.5  60,360  عمان

 %2.1  37,283  اثيوبيا

 %2.0  34,705  السودان

 %1.4  24,234  تونس

 %1.1  19,572  قطر

 %1.0  16,863  اليمن

 %0.8  14,169  العراق

 %2.7  107762  أوروبــا

 %0.6  10,407  جنوب افريقيا

 %0.5  8,874  السنغال

 %0.5  8,906  األردن

 %0.4  7,618  أفغانستان

 %0.5  7,896  املغرب

 % 4.2  72.211  أخرى 
 % 22.1  336.641  اإلجمــــالي

     

 %100  .18043823  اإليرادات داخل وخارج اململكة العربية السعوديةإجمالي 
 

 سا
ً
 :  شركات املجموعةبعا

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

 الشركات التابعة
 

 النشاط الرئيس ي للشركة
 

  يالرئيس بلد النشاط 

 

 / مليون رأس املال
نسبة  

 امللكية
 بلد التأسيس 

 ذات مسؤولية -الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة 

 محدودة

 
 االستثمار في الشركات التابعة

 
 ) ريال سعودي( 322  السعودية

 
 السعودية  100%

 ذات مسؤولية محدودة -شركة املصنفات العلمية القابضة 
 

 الشركات التابعة االستثمار في
 

 ) ريال سعودي( 322  السعودية
 

 السعودية  100%

 قطاع نشر

 

 

 

          

 الشركات التابعة
 

 النشاط الرئيس ي للشركة
 

  بلد النشاط الرئيس ي
 

 / مليون رأس املال

نسبة  

 امللكية
 بلد التأسيس 

 السعودية  %100  سعودي( ) ريال 672  السعودية  النشر  الشركة السعودية لألبحاث والنشر

 اململكة املتحدة  %100  )جنيه إسترليني( 272  اململكة املتحدة  النشر والطباعة  شركة الشرق األوسط املحدودة

 اململكة املتحدة  %100  )جنيه إسترليني( 272  اململكة املتحدة  النشر والتوزيع  إتش إتش الشركة السعودية لألبحاث والتسويق

 املغرب  %100  )درهم مغربي( 272  املغرب  الطباعة والنشر  املغربية للطباعة والنشرالشركة 

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 272  السعودية  اإلعالم املرئي واملقروء وخدمات اإلعالن   الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 172  السعودية  واملقروء وخدمات اإلعالن اإلعالم املرئي  الشركة العربية للوسائل املحدودة

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 376  السعودية  التوزيع  الشركة السعودية للتوزيع
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 الكويت  %100  )دينار كويتي( 273  الكويت  التوزيع  شركة املجموعة الكويتية للنشر والتوزيع املحدودة

 اإلمارات  %90  )درهم إماراتي( 177  اإلمارات  التوزيع  اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع املحدودةشركة 

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 172  السعودية  تنظيم املؤتمرات واملنتديات املتخصصة  شركة مؤتمرات للمعارض واملؤتمرات

 

 قطاع نمو

 

 

 

 

  

  

   

 الشركات التابعة
 

 النشاط الرئيس ي للشركة
بلد النشاط  

 الرئيس ي
 

 

 )مليون(رأس املال
نسبة  

 امللكية
 بلد التأسيس 

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

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(270  السعودية  الدعاية واإلعالن  شركة نمو لإلعالم املرئي 

)
ا
 السعودية  %100  ) ريال سعودي(272  السعودية  تطوير الوسائل التعليمية وتجارة الكتب  شركة نمو العلمية ) شركة املكتبة العلمية سابقا

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(272  السعودية  النشر املتخصص  الشركة السعودية للنشر املتخصص

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 072  السعودية  املتاجرة في لوازم الطباعة  الشركة السعودية لألعمال التجارية

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(372  السعودية  املتاجرة  في معدات االتصال وتطوير البرامج  شركة األفق لنظم املعلومات واالتصاالت

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(271  السعودية  النشر والتوزيع  التعليم لتقديم الحلول التعليمية والتقنيةشركة مفهوم 

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(271  السعودية  التدريب واالستشارات  شركة نمو للتدريب واالستشارات

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 2722  السعودية  واملقروء وخدمات اإلعالناإلعالم املرئي   شركة نمو اإلعالنية للدعاية و اإلعالن

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 2722  السعودية  النشر والتوزيع  شركة نمو نشر للنشر

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 2722  السعودية  البحوث و املساندة  شركة نمو اإلعالمية لألبحاث

 اإلمارات  %100  )درهم إماراتي( 270  اإلمارات  النشر املتخصص  كونتنت سبيشاليزد ميدياشركة 

 اإلمارات  %100  )درهم إماراتي( 372  اإلمارات  النشر والتوزيع  شركة مكتبة الجامعة

 اإلمارات  %100  )درهم إماراتي( 372  اإلمارات  النشر والتوزيع  شركة سمارت سوبر ستورز

 األردن  %100  )دينار أردني(  271  األردن  النشر والتوزيع  شركة مخزن الكتب للنشر والتوزيع ) إثراء(

 يف:لوالتغ قطاع الطباعة

الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة 

 %00والتغليف التي تملك فيها املجموعة 

 

 

 

  

  

   

 الشركات التابعة
 

 النشاط الرئيس ي للشركة
النشاط بلد  

 الرئيس ي
 

 

 )مليون(رأس املال 
نسبة  

 امللكية
 بلد التأسيس 

           
 السعودية  %70  ) ريال سعودي( 622  السعودية  الطباعة  الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 السعودية  %70  ) ريال سعودي(172  السعودية  طباعة ونشر   شركة املدينة املنورة للطباعة والتغليف 

 السعودية  %70  ) ريال سعودي( 0372  السعودية  الطباعة  شركة مطابع هال  

 االمارات  % 72  )درهم إماراتي( 167  االمارات  التغليف والصناعات البالستيكية  شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستيكية

 السعودية  % 72  ) ريال سعودي( 271  السعودية  الطباعة والتغليف  شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي

 شركات أخرى 

 

 

 

  

  

   

 الشركات التابعة
 

 النشاط الرئيس ي للشركة
بلد النشاط  

 الرئيس ي
 

 

 )مليون(رأس املال 
نسبة  

 امللكية
 بلد التأسيس 

           
 اململكة املتحدة  %100  إسترليني()جنيه  272  اململكة املتحدة  خدمات التأجير  شركة ميديا إنفستمنت ليمتد

 ()جنيه إسترليني   272  اململكة املتحدة  تقديم خدمات اإلنترنت  شركة آراب نت تكنولوجي ليمتد

تإسإسترليني(إسترليني(

 رليني(

 اململكة املتحدة  100% 

 ()جنيه إسترليني   272  جزر غرينزي   أعمال  تجارية   شركة سيدتي برودكتس 

تإسإسترليني(إسترليني(

 رليني(

 جزر غرينزي   100% 

 ()جنيه إسترليني   272  جزر غرينزي   تسجيل وصيانة وامتالج امللكية الفكرية للمجموعة  ليمتد  شركة آي.بي.أم 

تإسإسترليني(إسترليني(

 رليني(

 جزر غرينزي   100% 

 ()جنيه إسترليني   271  اململكة املتحدة  الدعاية واالعالن   الشركة الخليجية البريطانية 

تإسإسترليني(إسترليني(

 رليني(

 اململكة املتحدة  100% 

 ()جنيه إسترليني   274  اململكة املتحدة  أعمال  تجارية   شركة ستاليت جرافيكس  

تإسإسترليني(إسترليني(

 رليني(

 اململكة املتحدة  100% 

جنيه    27222220  اململكة املتحدة  أعمال  تجارية   شركة سيدتي ليمتد 

  (إسترليني (إسترليني

   (إسترليني

 اململكة املتحدة  100% 

جنيه ) 27222220  اململكة املتحدة  أعمال تجارية   شركة مجلة املجلة 

ني إسترليني إسترلي (إسترليني

 (إسترليني

تإسإسترليني(إسترليني(

 رليني(

 اململكة املتحدة  100% 

 جنيه 27222220  اململكة املتحدة  أعمال تجارية    العربية شركة ميديا 

 (إسترليني
 اململكة املتحدة  100% 

 

 



 

 (11من  19)صفحة 

: الزكاة
ً
 واملدفوعات النظامية ثامنا

 

اإلنتهاء  تقوم املجموعة بتســـديد الزكاة بعدتخضـــع الشـــركة وشـــركاتها التابعة ألنظمة الزكاة والدخل في اململكة العربية الســـعودية، و 

 تفسارات من مصلحة الزكاة والدخل.سإل ا واإلجابة على جميع من تسوية جميع املعلقات

 

أما بالنســـبة للشـــركات التابعة في الخارج، فيتم تجنيب مخصـــص لقاء اإللتزامات الضـــريبية إن وجدت، كما تقوم املجموعة بســـداد 

النظامية األخرى حســـــــب األنظمة املعمول فجها في اململكة العربية الســـــــعودية، ويوضـــــــد الجدول التالي املســـــــدد من  جميع اإللتزامات

 .م  0214املدفوعات النظامية خالل عام 

 

 بآالف الرياالت( )  2014العام املسدد خالل   بيان
   

 7,687  الزكاة
 775  الضرائب

 112  الضرائب املستقطعة
 12,423  املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 7,955  املدفوعات النظامية األخرى 
   

 322,.2  اإلجمــــالي
 

:   األسهم وأدوات الدين لدى املجموعة وشركاتها التابعةتاسع
ً
 ا

مليون ريال، حيث  600ودية للطباعة والتغليف والبالغ رأسمالها ـــعـــة الســـركـــم الشـــهـــمن أس 70التابعة %تمتلك املجموعة وشركاتها 

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

 

مليون ريال،  100سمالها والبالغ رأ،من أســـهم شركة نمو القابضة )مساهمة مقفلة( 100%كما تمتلك املجموعة وشـــركاتها التابعـــة  

مليون سهم في شركة نمو القابضة،كما أنه التوجد أي أدوات دين  10حيث يبلغ عدد األسهم اململوكة للمجموعة وشركاتها التابعة 

 ن املجموعة وشركاتها التابعة.مصادرة 

 

:  املوارد البشريةعاشر 
ً
 ا

 ومس
ا
، يعتمد ـــــــتدرج املجموعة أن نجاحها، حاضرا

ا
عة التي ال تدخر املجمو  ،ا البشريةـــــــروتهـــــــارات ثـــــــة األولى على مهـــــــبالدرجتقبال

 في تنمية قدراتها اإلنتاجية واإلبداعية في سبيل 
ا
 األمثل. استثمارهااالستثمارجهدا

 

ات التحديومن خالل تنمية هذه القدرات الحيوية، تعزز املجموعة أصــــــــــــولها على نحو يوفر املوارد والطاقات الالزمة ملواجهة 

املتزايدة في أســــــــــــواق تشــــــــــــهد منافســــــــــــة متزايدة، ولتحقيق أق ــــــــــــ ي فائدة ممكنة من املواهب املبدعة تواصــــــــــــل املجموعة تحفيز 

 موظفجها عبر العديد من البرامج التي تشمل التطوير الوظيفي، والتعليم

ألداء، وتســــــــــــــاعــد على اجتــذاب املوظفين املســــــــــــتمر، وتطوير الثقــافــة اإلداريــة وثقــافــة العمــل، وغيرهــا من الجوانــب التي تعزز ا

 املوهوبين واالحتفاظ بهم على رأس العمل، وتحفيزهم لتقديم املزيد من العطاء.

 

 



 

 (11من  21)صفحة 

 :  صندوق الطوارئ للموظفينأحد عشر

 2007قامت املجموعة في عام 
ا
م بإنشاء صندوق الطوارئ للموظفين الذين تواجههم بعض الظروف واملشكالت الطارئة، حرصا

إلى املجموعة. وقد أســــــــهم الصــــــــندوق منذ إنشــــــــائه في املســــــــاعدة على حل  انتمائهممنها على توطيد العالقة مع موظفجها، وزيادة 

 على أداء املوظفالطـارئـة الظروف واملشــــــــــــكالت  بعض
ا
ين وتميزهم في العمـل. وقـد حـددت الالئحـة التنظيميـة بمـا ينعكس إيجـابـا

 كالتالي: م 0214 للصندوق الشروط واملعايير الالزمة للمساعدة، هذا وقد كانت حركة الصندوق خالل عام 

 ريال سعودي  صندوق الطوارئ للموظفين
   

 4337112  الـرصـيـد فـي بـدايــة العــام
 0227222  الـمـضــاف خـــــالل العـــام
 317222  املـصــروف خـــالل العـــام

   

ــد نـهــايـــة الـعــام  300,112  الـرصــيـ
 

 

 :  املسؤولية االجتماعيةإثنا عشر

 
ا
اتها ومن منطلق حرصـــها على اإليفاء بالتزام ،لدور املجموعة في  دعم الجهود اإلنســـانية والخيرية في املجتمع الســـعودي اســـتمرارا

ــــابي وف ــــود، بما يعود بالخير على شرائح ّعاتجاه الوطن واملجتمع،  قامت املجموعة باتخاذ دور ريادي إيجـ ــــم هذه الجهـ ــــو دعـ ل نحـ

دعم العديد من  في م   0214واسعة في املجتمع. وفـــــي هـــــذا الـــــســــــــــيـــــاق بالتحـــــديـــــد، فقد استمرت مساهمة املجموعة خالل عام 

 الجهات الخيرية نذكر منها:

 

 8اكاديمية االميرأحمد بن سلمان لالعالم التطبيقي 

 8الجمعية الخيرية السعودية ملرض ي الفصام 

 (8الهيئة الوطنية لحماية )مجلة الوضيحي 

 8املركز السعودي لزراعة االعضاء 

 8جمعية االطفال املعاقيين 

 8األمير فهد بن سلمان ملرض ي الفشل الكلوي  جميعة 

 8جميعة السعودية ملرض الزهايمر 

 8االطفال املرض ي بالسرطانلدعم  سند جمعية 

هــذا بــاإلضـــــــــــــافــة إلى العــديــد من املشـــــــــــــاركــات والرعــايــة اإلعالميــة لكثير من املنتــديــات االقتصـــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة، والعــديــد من 

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

األمير أحمد بن ســــــــــلمان لإلعالم التطبيقي، بهدف تلبية االحتياجات التدريبية املســــــــــتجدة في مؤســــــــــســــــــــات اإلعالم. ويعد املعهد 

، حيث يتلقى املهني
ا
دريب الذي يركز علىالنوعية والجودة من خالل ن في مختلف تخصــــــــــصــــــــــات اإلعالم أعلى درجات التيجســــــــــرا

 تصميم البرامج.ملية في مجالي التدريب و برامج تدريب يقدمها املعهد بالتعاون مع منشآت عا

 

 

 8)لجمعية الخيرية لرعاية األيتام )انسان 

 م20138مؤسسة األمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية 

 )مؤسسة األمير محمد بن سلمان الخيرية )مسك 

 8مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة 

  8واحة االمير سلمان للعلوم 

  جمعية صوت متالزمة داون 

 صندوق املئوية 

 8اطفال املرض ي بالسرطان 

  

 



 

 (11من  21)صفحة 

 
 

 :  املعلومات املتعلقة بالقروضثالثة عشر

 

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

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

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

 

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

م، وكذلك القروض إلى إجمالي 0213لعام  %32.4م مقارنة بنسبة 0214لعام  % 31.2بلغت القروض إلى حقوق امللكية نسبة 

  م.0213لعام  %34.1م مقارنة بنسبة 0214لعام  %32.4املوجودات بنسبة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,194.7 1,130.8

2014الموجوداتاجماليالديون إلى حقوق 

الموجودات الديون

1,396.9 1,130.8

2014الديون إلى حقوق الملكية 

حقوق الملكية الديون



 

 (11من  22)صفحة 

 

 

 للقروض املستخدمة خالل عام 
ً
 تفصيليا

ً
 م:2014وتوضح الجداول التالية وصفا

 

 قروض املجموعة ) باستثناء الشركة السعودية للطباعة والتغليف(  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

   

 الرياالت بآالف

  2013  2014  تاريخ  القرض  البيــــــــان

قروض تم 

 سدادها
 

مدة 

 القرض
 الجهة املانحة 

             

 السعودي الفرنس ي  Jul-13    10,000  10,000  179-21  (1قرض )

 السعودي الفرنس ي  Oct-13    40,000  40,000  168-8  (2قرض )

 السعودي الهولندي  Oct-13    20,000  20,000  168-8  (3قرض )

 السعودي الهولندي  Nov-13    3,600  3,600  104-6  (4قرض )

 السعودي الفرنس ي  Nov-13    3,000  3,000  134-11  (5قرض )

 السعودي الفرنس ي  Nov-13    4,750  4,750  167-27  (6قرض )

 السعودي الفرنس ي  Dec-13    21,000  21,000  160-4  (7قرض )

 السعودي الهولندي  Dec-13    25,000  25,000  104-5  (8قرض )

 السعودي الفرنس ي  Dec-13    4,400  4,400  159-5  (9قرض )

 السعودي الهولندي  Dec-13    4,000  4,000  98-11  (10قرض )

 السعودي الفرنس ي  Dec-13    40,000  40,000  159-12  (11قرض )

 السعودي الفرنس ي  Dec-13    7,500  7,500  149-22  (12قرض )

 السعودي الهولندي  Jun-14  25,000      336-18  (13قرض )

 السعودي الهولندي  Jul-14  11,500      324-20  (14قرض )

 السعودي الفرنس ي  Sep-14  48,000      161-25  (15قرض )

 السعودي الفرنس ي  Oct-14  22,000      169-21  (16قرض )

 سامبا  Nov-14  20,000      331-17  (17قرض )

 سامبا  Dec-14  12,500      233-29  (18قرض )

             

     183.250   183.250   139,000   اإلجـمــالـي



 

 (11من  23)صفحة 

 

 

 

 

 السعودية لألبحاث والتسويق ( ) باستثناء املجموعه  والتغليف قروض الشركةالسعوديةللطباعة (2)

 

 

 )آالف الرياالت السعودية(

 ابو ظبي التجاري 

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 سنة 3.72 17742 47740 37222 12-03-05 1 قرض

 أشهر 4   07333 14-09-15 0 قرض

  1,040 4,042 .3.,2   اإلجمالى

       

 ظبي االسالمي ابو 

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 سنوات 2 0767222 0767222  13-03-21 1 قرض

 أشهر 3 117262 117262  12-10-15 0 قرض

 أشهر 3 37324 37324  12-11-15 3 قرض

 أشهر 3 127112 127112  12-12-15 4 قرض

 سنة 6 37643  4447076 14-10-02 2 قرض

 أشهر 4   27017 14-09-15 6 قرض

 أشهر 3   737 14-10-15 7 قرض

 أشهر 0   220 14-11-15 3 قرض

 أشهر 1   200 14-12-15 1 قرض

 أشهر 3   127022 14-10-15 12 قرض

 أشهر 0   220 14-11-15 11 قرض

 أشهر 1   200 14-12-15 10 قرض

 أشهر 3   37000 14-11-15 13 قرض

 أشهر 0   47643 14-12-15 14 قرض

 أشهر 4   27762 14-12-15 12 قرض

 أشهر 3   302 14-10-15 16 قرض

  323,422 313,003 400,002   اإلجمالى

 

 يالبنك العرب

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 أشهر 4   27241 14-09-15 1 قرض

 أشهر 6   37337 14-09-15 0 قرض

 أشهر 6   17307 14-10-15 3 قرض

 أشهر 2   17232 14-11-15 4 قرض

 أشهر 6   07126 14-11-15 2 قرض

 أشهر 6   17177 14-12-15 6 قرض

    .3.,12   اإلجمالى
 

 

 

 



 

 (11من  21)صفحة 

 

 

 

 

 :السعودي الهولندي

       

 مدة القرض سدادهاقروض تم  2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 أشهر 6 337222 337222  13-10-09 1 قرض

 أشهر 6 017222 017222  13-09-15 0 قرض

 أشهر 6 67222 67222  13-10-03 3 قرض

  32,000 32,000 0   اإلجمالى

 

 ي:اإلمارات اإلسالم

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 سنة 4   07171 14-12-18 24 قرض

    2,301   اإلجمالى

 

 :مصرف اإلنماء

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 سنة 7.2  0337222 0337222 12-12-23 1 قرض

   2.3,000 2.3,000   اإلجمالى

 

 :  سامبابنك 

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 أشهر 6 77222 77222  13-10-09 1 قرض

 أشهر 6 67222 67222  13-11-04 0 قرض

 أشهر 6 27222 27222  13-11-06 3 قرض

 أشهر 6 07222 07222  13-11-17 4 قرض

 أشهر 6 37222 37222  13-12-04 2 قرض

 أشهر 6 027222 027222  13-12-12 6 قرض

 أشهر 3 127222 127222  13-12-15 7 قرض

 أشهر 6 37222 37222  13-12-22 3 قرض

 أشهر 6 37222 37222  13-12-23 1 قرض

 أشهر 6 127222 127222  13-10-02 12 قرض

 أشهر 6 67222 67222  13-12-22 11 قرض

 أشهر 6 127222 127222  13-11-21 10 قرض

 يوم00   127222 14-12-30 13 قرض

 أشهر 6   127222 14-09-11 14 قرض

 يوم00   37222 14-12-30 12 قرض

 يوم00   07222 14-12-30 16 قرض

  32,000 32,000 30,000   اإلجمالى

 

 

 



 

 (11من  25)صفحة 

 

 

 

 ستاندرد تشارترد

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 سنة 2.02 37232 37232  13-10-15 1 قرض

 سنة 2.02 127127 127127  13-11-15 0 قرض

 سنة 2.02 07143 07143  13-12-15 3 قرض

 أشهر 3   107617 14-12-15 4 قرض

 أشهر 0   17340 14-10-15 2 قرض

  12,0.2 12,0.2 21,330   اإلجمالى

 

 ياالسالم دبي

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 أشهر 2   37243 14-08-15 1 قرض

 أشهر 3   024 14-06-15 0 قرض

 أشهر 6   17337 14-09-15 3 قرض

 أشهر 6   07232 14-10-15 4 قرض

 أشهر 6   127 14-11-15 2 قرض

 أشهر 12   134 14-08-15 6 قرض

 أشهر 6   133 14-12-15 7 قرض

 سنة 3.17 127 127  11-05-14 3 قرض

 سنة 3.17 23 23  11-06-16 1 قرض

 سنة 3.11 73 73  11-06-16 12 قرض

 سنة 0.02 17347 17347  12-07-08 11 قرض

 سنة 3.76 006 736 212 13-04-30 10 قرض

 سنة 3.71 716 07313 17217 13-03-30 13 قرض

 سنة 3.22 362 07316 17121 13-09-09 14 قرض

 أشهر 3 333 333  13-08-15 12 قرض

 أشهر 3 17616 17616  13-09-15 16 قرض

 أشهر 3 211 211  13-10-15 17 قرض

 أشهر 3 07011 07011  13-11-15 13 قرض

 أشهر 3 37233 37233  13-12-15 11 قرض

  12,220 13,314 11,032   اإلجمالى
 

 بنك املشرق 

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 أشهر 6   17734 14-07-15 1 قرض

 أشهر 6   37022 14-08-15 0 قرض

 أشهر 6   434 14-09-15 3 قرض

 أشهر 7   17316 14-11-15 4 قرض

 أشهر 2   634 14-12-15 2 قرض

 أشهر 6   721 14-12-15 6 قرض

    324,.   اإلجمالى



 

 (11من  26)صفحة 

 

 

 

 بنك الرياض

 مدة القرض تم سدادهاقروض  2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 سنة 1.02 77201 77201  12-12-16 22 قرض

 أشهر 6 167222 167222  13-11-11 26 قرض

 أشهر 6 037222 037222  13-11-18 27 قرض

 أشهر 6 77222 77222  13-12-11 23 قرض

 أشهر 6 77222 77222  13-09-17 21 قرض

 أشهر 6 37222 37222  13-12-15 62 قرض

 أشهر 6 37222 37222  13-12-23 61 قرض

 أشهر 6 177222 177222  13-10-23 60 قرض

 أشهر 6 137222 137222  13-09-22 63 قرض

 أشهر 6   167222 14-11-06 64 قرض

 أشهر 6   037222 14-11-16 62 قرض

 أشهر 3   77222 14-12-08 66 قرض

 أشهر 6   77222 14-09-11 67 قرض

 اشهر 3   37222 14-12-09 63 قرض

 أشهر 3   37222 14-12-21 61 قرض

 أشهر 6   177222 14-10-19 72 قرض

 أشهر 6   137222 14-09-16 71 قرض

 أشهر 6   07222 14-10-19 70 قرض

  100,021 100,021 102,000   اإلجمالى
 

 

 

 

 العربي الوطني

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 شهر 1 37100 37100  13-12-05 1 قرض

 شهر 1 47032 47032  13-12-16 0 قرض

 شهر 1 77222 77222  13-12-17 3 قرض

 شهر 1 07772 07772  13-12-17 4 قرض

 شهر 1 07443 07443  13-12-18 2 قرض

 شهر 1 27117 27117  13-12-22 6 قرض

 شهر 1 77222 77222  13-12-23 7 قرض

 أشهر 3 117122 117122  13-12-26 3 قرض

  44,140 44,140    اإلجمالى
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (11من  27)صفحة 

 

 

 ي السعودى البريطان

       

 مدة القرض قروض تم سدادها 2013 2014 تاريخ  القرض م البيــــــــان

 أشهر 3   07143 14-10-19 1 قرض

 أشهر 3   17732 14-10-27 0 قرض

 أشهر 3   717 14-11-02 3 قرض

 أشهر 3   17734 14-11-04 4 قرض

 أشهر 3   127222 14-11-19 2 قرض

 أشهر 3   401 14-11-25 6 قرض

 أشهر 4   17470 14-11-17 7 قرض

 أشهر 3   37222 14-12-21 3 قرض

 سنة 2   17130 14-05-20 1 قرض

 سنة 2   07134 14-07-13 12 قرض

 سنة 2   17414 14-11-17 11 قرض

 أشهر 3 07611 07611  13-11-18 10 قرض

 أشهر 3 127222 127222  13-11-21 13 قرض

 شهر 1 27322 27322  13-12-09 14 قرض

 أشهر 3 17072 17072  13-12-19 12 قرض

 أشهر 3 17322 17322  13-12-26 16 قرض

 أشهر 3 17016 17016  13-12-26 17 قرض

 شهر 0 17337 17337  13-12-26 13 قرض

  23,333 23,333 32,332   اإلجمالى
 

 قروض تم سدادها 2013 2014  

 000,..3 304,4.0 23.,331 إجمالى القروض
 

 

 

 

 

 والتغليف( للطباعة ) باستثناءالشركةالسعودية القروض  مستحقات (3)

 بآالف الرياالت    

 2013  2014  البيــــــــان

     

 183,250  139,000  أقل من سنة

       إلى سنتين من سنة

      من سنتين إلى خمس سنوات

       أكثر من خمس سنوات

     

 183,250  139,000  اإلجـمــالـي

 

 

 



 

 (11من  28)صفحة 

 

 

 :  والتغليف(السعودية للطباعة  )الشركة املعلومات املتعلقة باملرابحات والقروض
 

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

 2013  2014  البيــــــــان

 1,058,662  1747433  رصيد أول السنة

     يضاف

 957,611  705,404  املستلم خالل السنة

     يطرح

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

     

 974,488  991,823  رصيد أخر السنة

 
 

 وتتلخص إجمالي املرابحات والقروض بما يلي:

 

 

 بآالف الرياالت    

 2013  2014  البيــــــــان

 446,516  043,124  قروض قصيرة األجل

      مرابحات

 527,973  740,111  قروض طويلة األجل/ تمويل إستثمار

  974,488  991,823  اإلجـمــالـي

 

 

 

 

 والتغليف( للطباعة )الشركةالسعوديةالقروض  مستحقات

 
 بآالف الرياالت    

 2013  2014  البيــــــــان

 446,502  325,076  أقل من سنة

 88,002  115,060  من سنة إلى سنتين

 355,084  441,814  من سنتين إلى خمس سنوات

 84,900  109,873  أكثر من خمس سنوات

     

 974,488  23.,331  اإلجـمــالـي

 



 

 (11من  29)صفحة 

 

 مجلس اإلدارةأربعة عشر: 

 

 مجلس اإلدارة الحالي (1

 مصنفين حسب الجدول التاليالحالي يتكون مجلس اإلدارة 
ا
 :م   31/10/0214وذلك كما في  من اثني عشر عضوا

 

 األعضاء

 

 بيان
 عضو مجلس إدارة 

 تنفيذي

 عضو مجلس إدارة 

 غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة 

 مستقل

     
     رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد هللا سالم سعيد باحمدان 

     عضو مجلس اإلدارة املهندس/ سليمان إبراهيم الحديثي

     عضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد عمر العسيائي 

     عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محي الدين صالد عبد هللا كامل
     عضو مجلس اإلدارة الرويتع إبراهيم  نعبد الرحم /املهندس 

ل الدكتور/ عزام      عضو مجلس اإلدارة محمد الدخّيِّ
     عضو مجلس اإلدارة حسين العامودي  عبد هللا /الدكتور  

     عضو مجلس اإلدارة الدعيلج  عبد هللا زعبد العزياألستاذ / 
     عضو مجلس اإلدارة إبراهيم امليمان   املهندس / طالل  

     عضو مجلس اإلدارة الخطيب / أحمد عقيلاألستاذ
     عضو مجلس اإلدارة جبرين الجبرين  االستاذ/ سليمان 

      عضو مجلس اإلدارة العيس ي محمد إبراهيماألستاذ/ 

  . 3  1   اإلجمــــــــــــــــــــــــالي

 

 

 م: 2014عام التغيرات في مجلس اإلدارة خالل   (2

 م8                                                                   03/04/2014/ تركي بن سلمان بن عبد العزيز بتاريخ، األميرسمو  مجلس اإلدارةاستقالة رئيس  •

 م 03/04/2014في  ن تسري استقالتهم على أ 20/03/2014الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب الدكتور / عزام محمد الدخيل من منصبة بتاريخ  استقالة •

 ملجلس إدارة املجموعة )عضو مستقل( بتاريخ  •
ً
 م 04/2014/ 00تعيين عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد هللا بن سالم باحمدان رئيسا

 م   00/04/2014يخ من تار  تنفيذي( اعتباراعضو للمجموعة )تعيين عضو مجلس اإلدارة املهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا  •

على  وافق املجلسوقد م  22/00/2014من مجلس اإلدارة بموجب خطاب االستقالة املؤرخ في  إستقالة عضو مجلس اإلدارة املهندس/صالح بن ناصر الجاسر )عضو مستقل( •

 م بحيث تكون سارية من تاريخ القرار8  2014/.02/0اإلستقالة بقرار صادر عنه بالتمرير بتاريخ 

 م 24/03/2014في مجلس إدارة املجموعة وذلك بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  غير تنفيذي(عضو تعيين املهندس / طالل إبراهيم امليمان ) •

  م24/03/20148بتاريخ في مجلس إدارة املجموعة وذلك بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر  تنفيذي(عضو غير الدعيلج ) عبدا هللبن  عبد العزيز تعيين االستاذ /  •

 



 

 (11من  31)صفحة 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة 

 على النحو التالي: م0214جتماعات خالل العام املالي إخمسة  عقد مجلس اإلدارة

 

 

 سجل الحضور   التاريخ
   

  م10/02/2014

  الرويتع , الـدكتور/ عزام بن محمـد الـدخيـل , تركي بن ســــــــــــلمـان بن عبـدالعزيز , االســــــــــــتـاذ / عبـدهللا ســـــــــــــالم بـاحمـدان , املهنـدس / عبـدالرحمن /ســــــــــــمو األمير 

            ,  االســـتاذ / احمد الخطيب7 املهندس / ســـليمان إبراهيم الحديثي , االســـتاذ/ محمد العيســـ   ,االســـتاذ / محي الدين صـــالح كامل , الدكتور/ عبدهللا العامودي

 االستاذ / سليمان الجبرين , االستاذ / صالح الجاسر 8

  م03/04/2014
 االســــــــــــتاذ / محي االســــــــــــتاذ / عبدهللا باحمدان ,  املهندس / عبدالرحمن الرويتع , الدكتور / عزام بن محمد الدخيل , املهندس / ســــــــــــليمان إبراهيم الحديثي ,  

 / سليمان الجبرين 8 الدين صالح كامل , الدكتور/ عبدهللا العامودي , االستاذ / محمد العيس   , االستاذ / احمد الخطيب , االستاذ

 م23/03/2014

 
 

الح الجاسر / ص االستاذ / محي الدين صالح كامل , الدكتور/ عبدهللا العامودي, االستاذاالستاذ / عبدهللا باحمدان , املهندس / سليمان إبراهيم الحديثي ,   

 / محمد العيس   8 االستاذ / سليمان جبرين الجبرين , االستاذ, 

 االستاذ/ عبدهللا باحمدان , املهندس /عبدالرحمن ابراهيم الرويتع , املهندس / سليمان الحديثي , الدكتور / عبدهللا العامودي 8  م24/09/2014

  م12/12/2014
/ محي  اذاالســــــت,  املهندس / ســــــليمان ابراهيم الحديثي , الدكتور / عبدهللا العامودي ,  االســــــتاذ / عبدهللا باحمدان , املهندس / عبدالرحمن ابراهيم الرويتع

 سليمان الجبرين االستاذ/ محمد العيس   , املهندس / طالل امليمان , االستاذ / عبدالعزيز الدعيلج ,  االستاذالدين صالح كامل , 

 

 

  التنفيذيين:تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار رواتب و  (3

 م: 0214خالل عام  إلى كبار التنفيذيين في الشركة باإلضافة اإلدارة،يوضد الجدول التالي رواتب وبدالت أعضاء مجلس 

 البيان

 )مليون ريال( 

 
 أعضاء املجلس

 (3التنفيذيين )عدد 

أعضاء املجلس غير  

 التنفيذيين"املستقلين"

 (3عدد )

 

 (0كبار التنفيذيين )عدد 

       
 0.3  -  3.2  والتعويضاتالرواتب 

 1.7  -  4.0  البدالت
    -  176  * املكافآت الدورية والسنوية

 -  -  -  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 

 شهري أو سنوي 

 
- 

 
- 

 
- 

رئيس مجلس إدارة شركة تابعة مقابل مهام إدارية التندرج تحت مكافآت أعضاء  مكافأتتتمثل ب *املكافآت الدورية والسنوية

 مجلس إدارة املجموعة السنوية. 

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

 م0214سعودي عن عام  ألف ريال 23773اللجان املنبثقة عـنه بمبـلغ إجمالي قدره 

 



 

 (11من  31)صفحة 

 

 التنفيذيين:مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  (4

 م 0214مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام يوضد الجدول التالي 

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

 : 0214املجموعة وشركاتها التابعة خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــم ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ  مالحظات االســ
عدد األسهم 

 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

        

 ــــ 1,000 -- -- 0.02 % 15,000  األمير/ تركي بن سلمان بن عبد العزيز

 األستاذ/ محمد بن إبراهيم العيس  

  

أسهم املؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية 
4,198,234 %5.25 4,198,234 %5.25 0 %0 

 --- 1200 --- --- -- 1200 أسهمه 

                            يمثل االستاذ/ سليمان بن جبرين الجبرين

 )املؤسسة العامة للتقاعد( 
 4.39% 3,515.804 -- -- 4.39% 3,515,804 أسهم املؤسسة

 -- 1,012 -- -- -- 1,012  األستاذ / محي الدين صالح كامل

 0.41% 325,000 -- -- 0.41% 325,000  األستاذ / عبد هللا سالم سعيد باحمدان

 1.66% 1,331,751 -- -- 1.66% 1,331,751  األستاذ / محمد عمر العيسائي

 -- 1,000 -- -- -- 1,000  األستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب

 0.22% 175,000 -- -- 0.22% 175,000  املهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع

ل ِّ
 1.32% 1,053,374 -- -- 1.32% 1,053,374  الدكتور / عزام بن محمد الدخي 

 املهندس/ سليمان إبراهيم الحديثي

 )يمثل شركة جدة لالستثمار التجاري(

 1.69% 1,351,751 -- -- 1.69% 1,351,751 أسهم الشركة

 -- 500 -- -- -- 500 أسهمه

 -- 7,000 -- 3,000 -- 1,000  األستاذ/ صالح بن ناصر الجاسر

 -- 2,012 -- -- -- 2,012  الدكتور/ عبدهللا حسين العامودي

 -- 550  - -- --  املهندس / طالل بن إبراهيم امليمان 

 - -- - - - -  األستاذ / عبد العزيز عبد هللا الدعيلج 



 

 (11من  32)صفحة 

 

 

 

 

 

 م   31/12/2014عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمةاألخرى كما في   (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غـيـر مـدرجــــة مـدرجــــــة االســــــــــــــم مسلسل

    

ل 1 ِّ
 الدكتور/عزام محمد الدخي 

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف -

 عضو مجلس إدارة شركة عسير -

 عضو مجلس إدارة الشركة العقارية السعوديه-

 السعودية لخدمات السيارات )ساسكو(عضو مجلس إدارة الشركة  -

 

  عضو مجلس إدارة مؤسسة األمير محمد بن سلمان الخيرية )مسك(    - 

املهندس/ سليمان إبراهيم الحديثي   2  
 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف -

 عضو مجلس إدارة شركة عسير -

 عضو مجلس إدارة مجموعة نجمة املدائن -

 مجلس إدارة الشركة السعودية للمختبرات الخاصةرئيس  -

 عضو مجلس إدارة شركة فنشر كابيتال االستثمارية السعودية -

 عضو مجلس إدارة فنشر كابيتال بنك ) البحرين (    -

 املهندس/عبد الرحمن الرويتع 3

 عضو مجلس إدارة شركة عسير -

 عضو مجلس إدارة شركة إعمار املدينة االقتصادية -

 عضو مجلس إدارة شركة حلواني إخوان -

 عضو مجلس إدارة شركة الخزامى لإلدارة -

 عضو مجلس إدارة شركة جدوى لإلستثمار -

 عضو مجلس إدارة  شركة أمالك العاملية    -

 عضو مجلس إدارة شركة صناعات العيس    -

 االستاذ / محي الدين صالح كامل 4
 الصحيةلخدمات لعضو مجلس إدارة شركة دلة   -

 عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر  -
 لإلدارةعضو مجلس إدارة شركة الخزامى  -

 املهندس / طالل بن إبراهيم امليمان  2

التصنيع الوطنية                                                               عضو مجلس إدارة شركة    -

   عضو مجلس إدارة شركة اململكة القابضة  -

 

 

 األستاذ  / عبدالعزيز عبدهللا الدعيلج   3

املتطورة                                                                             عضو مجلس إدارة شركة    -

 عضو مجلس إدارة شركة أنابيب -

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف   -

    

 

 رافال للتطوير العقاري عضو مجلس إدارة شركة  -



 

 (11من  33)صفحة 

 

 

 مع الجهات ذات العالقة : والعقود الصفقات  

الشركات التابعة للمجموعة السعودية لألبحاث  إحدى شركة ذات مسئولية محدودة  قامت )الشركة السعودية للتوزيع(

صاحبة العرض األفضل من بين العروض املقدمة   للتجارة العيسائي مؤسسة  شركة مع بتوقيع عقد شراء سيارات والتسويق 

   ريال/ سعودي  ( 273137222من ثالثة شركات للسيارات بمبلغ قدرة )

ه العالقة هذ ، ولتوضيحللتجارة  العيسائي مؤسسة  شركة  في  يملكالعيسائي حيث أن عضو مجلس اإلدارة األستاذ / محمد عمر 

والتي   جارةتللالعيسائي مؤسسة  شركة املجموعة بالشفافية ومبادئ اإلفصاح نعرض تفاصيل املعاملة التي تمت مع  من  والتزام

 . القادمة العادية   الجمعية العامة ستكون من ضمن  بنود 

 

 

 لجان مجلس اإلدارة (3

 لجان هي كالتالي: ثالثينبثق عن مجلس اإلدارة 

 

 اللجنة التنفيذية: -أ
 

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

اللجنة التنفيذية مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية الشاملة للمجموعة، وعن وضع امليزانيات الخاصة باملجموعة، كما 

 صل بهاالية واالستراتيجية وما يت، وعن رفع التقارير إلى املجلس عن األمور املأنها مسؤولة عن مراقبة األداء العملي واملالي للمجموعة

 م. ويوضد الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية: 0214اجتماعات في العام املالي  خمسوقد عقدت اللجنة التنفيذية 

 

 

 

  عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق –األستاذ /  محمد عمر العيسائي  اسم العضو وصفته 

 في)عضو مستقل( ، 
ا
   للتجارة العيسائي مؤسسة  شركة  وشريكا

احدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية  –عقد شراء سيارات للشركة السعودية للتوزيع  طبيعة التعامل 

 لألبحاث والتسويق 

 إحدى وسبعون سيارة  عدد السيارات 

 (  ريال/ سعودي 273137222) مبلغ التعامل 

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل

 رئيس اللجنة  العزيز األمير/ تركي  بن سلمان بن عبدسمو   1

 عضو اللجنة  املهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع  2

ل  3  عضو اللجنة  الدكتور/ عزام بن محمد الدخّيِّ

 عضو اللجنة   املهندس / أحمد بن عقيل الخطيب  4



 

 (11من  31)صفحة 

 

 

  التنفيذية كما تم اعادة تشكيل لجنة 
ا
 لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: 0214ابريل  1من  اعتبارا

 

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل

 رئيس اللجنة  األستاذ/ عبدهللا سالم باحمدان  1

 عضو اللجنة  املهندس / سليمان بن إبراهيم الحديثي   0

 عضو اللجنة  املهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع  3

 عضو اللجنة   بن عقيل الخطيباملهندس / أحمد   4

 

 

 :املراجعة لجنة-ب

م بتشكيل لجنة املراجعة في اجتماعه الثاني والعشرين 0226مايو  1قام مجلس إدارة املجموعة الذي ابتدأت فترة عمله بتاريخ 

 غير التنفيذيين وعضوم. وتتكون لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء، منهم عضوان من مجلس اإلدارة 0226مايو  00املنعقد بتاريخ 

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

الرقابة الداخلية، واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في املجموعة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال 

دها مجلس اإلدارة وكذلك دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات واملهام التي اعتم

 والتوصيات الواردة فجها.

 

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

ومتابعة أعمالهم، مع دراسة ومراجعة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني، وكذلك دراسة مالحظاته والتأكد من استقالليتهم، 

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

 اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصية بما يلزم.

 

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

 . ومواجهة هذه املخاطر إدارة املجموعة للمخاطر والخطوات و اإلجراءات التي اتخذتها إدارة املجموعة ملراقبة 

تسعة اجتماعات و يوضد الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة املراجعة م بعقد 0214قامت لجنة املراجعة خالل العام 

 باملجموعة : 

 

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل

     

 رئيس اللجنة  ان بن ابراهيم الحديثياملهندس/ سليم  1

 عضو اللجنة  ستاذ / سليمان بن جبرين الجبريناأل   2

 اللجنةعضو   الدكتور/ سعد بن صالد الرويتع  3

 

 



 

 (11من  35)صفحة 

 

 

 من 
ا
 لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: 0214ابريل  1كما تم اعادة تشكيل لجنة املراجعة اعتبارا

 

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل

     

 رئيس اللجنة  سعادة الدكتور/ سعد بن صالد الرويتع  1

 عضو اللجنة    سعادة األستاذ / سليمان بن جبرين الجبرين   2

 عضو اللجنة  سعادة األستاذ / محمد بن ابراهيم بن عيس ي العيس ي     3

 

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت: -ج

 
 

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

 للسياسات واملعايير املعتمدة، واملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات 
ا
اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس، وفقا

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، و 

الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكلة مجلس اإلدارة وتشكيله، ورفع 

مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما  التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في

يتفق مع مصلحة الشركة، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالد اذا كان 

 العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة اخرى.

 

ار ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبكما تتضمن مسؤولية لجنة الترشيحات واملكافآت وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآ

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

 من أعمال اللجنة حسب النظام،وتقديمها إلى مجلس اإلدارة.

 م 0214خالل  ثالثة اجتماعات ويوضد الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت، والتي عقدت 
 

 

 

 

 

 البـيــــان  االســــم  مسلسل

     

 رئيس اللجنة  األستاذ/ عبد هللا سالم باحمدان  1

 عضو اللجنة  املهندس/ عبدالرحمن بن إبراهيم الرويتع  2

 عضو اللجنة  بن إبراهيم العيس ياألستاذ/ محمد   3



 

 (11من  36)صفحة 

 

 

 

 من  املكافأت والترشيحات كما تم اعادة تشكيل لجنة 
ا
 لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: 0214ابريل  1اعتبارا

 

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل

     

 رئيس اللجنة  سعادة الدكتور/ سعد بن صالد الرويتع  1

 عضو اللجنة     صالد بن ناصر الجاسر سعادة األستاذ   2

 عضو اللجنة  سعادة األستاذ / محمد بن ابراهيم بن عيس ي العيس ي     3

 

 

 : إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة (0

 يقر مجلس اإلدارة 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. -

 

 

 

  العقوبات والجزاءات:   (.

( عشـرة آالف ريال، على شـركة املجموعة 127222صـدر قرار مجلس الهيئة القاضـ ي بفرض غرامة مالية مقدارها )

الســـعودية لألبحاث والتســـويق، ملخالفتها الفقرة )ب( من املادة األربعين من قواعد التســـجيل واإلدراج، لتأخرها في 

  اإلعالن تم رفعه ذلك بأنمبررة لعامة العادية، اإلفصاح للجمهور عن دعوة مساهمجها لحضور اجتماع الجمعية ا

 م  32/23/0214أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ  قبل لسوق املالية )تداول (

 

 

 

 

 

 



 

 (11من  37)صفحة 

 
 

 : م4201لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام نتائج املراجعة السنوية عشر:  خمسة

 

املجموعة بمتابعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة عن نفس العام، آخذين م قامت لجنة املراجعة في 0214خالل عام  

 لنتائج تحليل وتقييم شامل لدراسة املخاطر في املجموعة وشركاتها التابعة، والذي تم تنفيذه 
ا
باالعتبار أولويات التدقيق وفقا

 بأنه0221بواسطة أحد املكاتب االستشارية املتخصصة خالل عام 
ا
 مراجعة وتعديل هذا التقييم بما يتالئم مع  م،علما

ا
يتم سنويا

 املستجدات والتطورات التي تطرأ على إدارات وشركات املجموعة.

م  بمتابعة تنفيذ آلية تطبيق أدلة اإلجراءات والسياسات املالية واإلدارية للمجموعة 0214كما قامت لجنة املراجعة خالل عام 

 0211الصالحيات املالية واالدارية، والتي تم اعتمادها وتفعيلها خالل عام وشركاتها التابعة وكذلك مصفوفة 
ا
م وذلك طبقا

 م.0211لتوصياتها التي رفعت إلى مجلس اإلدارة خالل عام 

 قامت لجنة املراجعة بالتوصية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة وشركاتها التابعة للسنة املالية 
ا
أيضا

 م.0212ديسمبر 31التي ستنتهي في 

م على مستوى املجموعة وشركاتها 0214وبناءا على نتائج مهام التدقيق التي قامت إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذها خالل عام 

لتوصيات ا اإلدارة التنفيذية للمجموعة وشركاتها التابعة على تنفيذ تفاق معتم مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية واإلالتابعة، 

 ها .وتعزيز  جراءات تلك اإل تحسين الواردة في تقارير املراجعة الداخلية ضمن إطار زمني محدد بهدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (11من  38)صفحة 

 

 عشر:  إدارة املخاطر ستة

تســعى إدارة املجموعة إلى مواجهة أي تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر في نشــاطها ومركزها املالي واســتيعابها، وذلك من خالل 

وخبرتها الواســـــــــعة في صـــــــــناعة النشـــــــــر، والقدرة على تحديد املخاطر املتعلقة بها واملخاطر املتعلقة بالســـــــــوق من جهة  دراســـــــــتها

 وتعتقد املجموعة أن من أهم املخاطر املتعلقة بها: ،أخرى 

 

 األوضاع اإلقتصادية 
 

 من إجمالي إيرادات املجموعة، ومســــتوى جودة هذ
ا
 جوهريا

ا
ا اإليراد من حيث الكم والكيف عرضــــة يشــــكل الدخل اإلعالني عنصــــرا

 للدورات االقتصادية املعروفة في املنطقة، باإلضافة إلى املخاطر السياسية املؤثرة في هذا السياق.
 

 االسـتقـرار القيـادي 
 

ة، واملـــاليـــقوم على إدارة املجموعـــة نخبـــة من أفضــــــــــــــل الكفـــاءات الســــــــــــعوديـــة والعربيـــة في جميع قطـــاعـــاتهـــا التحريريـــة، واإلداريـــة ت

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

 إستراتيجية التوسع 
 

تباشــــــر املجموعة تخطيط العديد من املشــــــروعات التوســــــعية املنســــــجمة واملتوافقة مع إســــــتراتيجياتها العامة وتنفيذها، وتخضــــــع 

 هذه األمور ملخاطر التأجيل وعدم التنفيذ.
 

  الصنـاعــة مخـاطـر 
 

املعلومة واستخدامها من منصات اإلعالم  استخدامتتعـــرض صناعـــة اإلعـــالم والنشـــر لتحديات تتحـــول فـــيـــها معطـــيـــات ومقومات 

 ــــةلالتقليدية إلى منصات اإلعالم الحديثــــة. وتعــــي املجــــمــــوعــــة وتقــــدر هــــذا التحــــول، وتســــعــــى إلى التــــوافــــق مــــع جــــميــــع املنصــــات البديــــ

 ضمن أطر اقتصاديـة محــددة. استخدامهاواملنافسـة إليصـال خدماتها و 
 

 ارتفاع أسعار الورق 
 

ُيعد الورق أهم املواد الخام التي تســــــــــتخدمها املجموعة من حيث تكاليفه ومصــــــــــادر توفيره، حيث تقوم املجموعة باســــــــــتخدام 

ـــــــــــــــا داخل اململكة. وتقوم مطابع الشــــركة الســــعودية للطباعة والتغليف )شــــركة مســــاهمة ســــعودية  ـــــــــــــــة مطبوعاتهـ تابعة( لطباعـ

املجموعة بالحصــــــــــــول على الورق بموجب اتفاقات توريد من مورد رئيس، والحصــــــــــــول على كميات أقل من موردين مختلفين 

 بصورة دورية. وتقوم املجموعة بالحد من التذبذب في أسعار الورق من خالل تحديد مخزونها الورقـي وإدارته بكفــاءة.

 

 استقرار العمليات بعد اإلستحواذ 

ُيعد عدم اســــــــتقرار العمليات بعد االســــــــتحواذ على الشــــــــركات الجديدة أحد املخاطر التي قد تواجهها املجموعة، وبهدف تجنب 

 . تلك املخاطر تقوم املجموعة بأخذ كافة التدابير الالزمة إلستقرار عملياتها التشغيلية

 

 



 

 (11من  39)صفحة 

 

 

 عشر:  حوكمة الشركات سبعة

، على مباشرة جميع عملياتها التجارية 
ا
ململكة بما يتفق مع كل األنظمة واللوائح املطبقة في ا واالستثماريةتحرص املجموعة، دائما

 ملقتضيات اإلدارة الرشبأفضل معايير الشفافية واإلفصاح العربية السعودية. وفي هذا الجانب تلتزم املجموعة 
ا
يدة، ولوائح طبقا

طبقة في اململكة، بما في ذلك توفير املعلومات األساسية للمساهمين واملستثمرين في األوقات املحددة حسب حوكمة الشركات امل

 أنظمة وتعليمات هيئة السوق املالية السعودية والئحة الحوكمة املعمول بها في املجموعة.
 

وسائل  بدعم) والترشيحات، ولجنة املكافآت التنفيذية، ولجنة املراجعة اللجنة) الفرعيةويقوم مجلس إدارة املجموعة ولجانه 

وأساليب الحوكمة بصورة مستمرة، ويتم مراجعة قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة من حين ألخر للتأكد من مالئمتها 

 ألغراض اإلدارة الرشيدة.
ا
 ألغراضها، والستيعاب املستجدات واملتطلبات النظامية املتجددة لهيئة السوق املالية وأيضا

 

بمتطلبات الحوكمة الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة  التزمتوبصورة عامة، يمكن القول بأن الشركة قد 

 السوق املالية، عدا األحكام التالية:

 

 التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة: –أ 

 لم تأخذ الشركة ب
ُ
أعضاء  مانيةثالكافي من األعضاء املستقلين بمجلس اإلدارة )بسبب توفر العدد  التصويت التراكمي سلوبأ

 في املجلس(، كما أن أعضاء مجلس اإلدارة يقومون بحماية حقوق األقلية من املساهمين. اثنيمن أصل 
ا
 عشر عضوا

 

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة: –ب 

، إال أن النظام األساس ي  11إلى  3رغم أن الئحة حوكمة الشركات تنص على أن يكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 
ا
عضوا

 12للشركة ال يزال ينص على أن عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
ا
 .عضوا

 
 

 من املجموعة على تطبيق بنود الئحة حوكمة الشركات، فقد عقدت املجموعة جمعية عامة غير عادية في 
ا
ابريل من  25وحرصا

م لتعديل النظام األساس ي للمجموعة ليتوافق مع الئحة حوكمة الشركات ومنها بند عدد أعضاء مجلس 2010عام 

اإلدارة،وإضافة مواد جديدة تتعلق باللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، إال أن هذه التعديالت لم تحصل على النسبة املطلوبة 

 بأن الفقرتين              الشركاتلتتوافق مع لوائح حوكمة  هذا وسوف تسعى املجموعة من أصوات املساهمين إلقرارها.
ا
         . علما

 ة عن هيئة السوق املالية السعودية.  ر )أ( و)ب( من البنود االسترشادية ضمن الئحة حوكمة الشركات الصاد

 

 

 

 



 

 (11من  11)صفحة 

 

 

 

 :  عشر:  سياسة توزيع األرباح ثمانية

أرباح لحملة أســـــهمها بصـــــورة ســـــنوية بناءا على دخل الشـــــركة ووضـــــعها املالي وأحوال الســـــوق  تقوم ســـــياســـــة الشـــــركة على دفع

ية النقد واالحتياطيات، االســــتثمارالعامة وعوامل أخرى، منها وجود فرص اســــتثمارية، وحاجات إعادة  االقتصــــاديةواألوضــــاع 

 وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي. رى،من اإلعتبارات التنظيمية األخ واملالية، وإمكانات العمل، إلى غير ذلك
 

كما ينص النظام األســـاســـ ي للمجموعة على أن توزع أرباح الشـــركة الصـــافية الســـنوية بعد خصـــم جميع املصـــروفات العمومية 

 والتكاليف األخرى على الوجه األتي:

 
 

لجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز ل باملائةعشرة  % 12يجنب 1-

 متي بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال.

 

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي يقررها مجلس اإلدارة،  باملائةخمسة  % 2يجنب كذلك 2-

 ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ ربع رأس املال.

 

 من رأس املال املدفوع. باملائةخمسة  % 2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 3-

 

 202الحد املقرر، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  نملجلس اإلدارة بشرط أن ال تزيد عمكافأةيخصص بعد ما تقدم 4-

 باح . ى املساهمين كحصة إضافية في األر هـ، ويوزع الباقي بعد ذلك عل13/8/1404وتاريخ 

 

 م 4201عشر:  توزيع أرباح عن العام تسعة

   م 0214لعـــام املـــاليـــة  ل وفي ضــــــــــــوء النتـــائج   م 20/0214/ 04 قررت املجموعـــة في إجتمـــاعهـــا املنعقـــد بتـــاريخ  
ا
 لحـــاجـــةونظرا

 .  م  0214عدم توزيع أرباح عن عام  النقدية لسيولة املجموعة 

 

 

 

 

 
 



 

 (11من  11)صفحة 

 

 

 

 :  توصيات مجلس اإلدارةعشرون

 

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

  

  .م0214املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة لعام  .1

 .م31/10/0214املاليـة املوحدة للسنة املنتهية بتاريخ  موالقـوائـ الشـركـة،قـريـر مراجعـي حسـابات املوافقـة على ت .0

 .م31/10/0214إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل السنة املالية املنتهية في  .3

 م والبيانات 2015املوافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين املرشحين من لجنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية للشركة لعام  .4

 .                                                                                                    املالية الربع سنوية وتحديد أتعابه

أبريل  32 تنتهي بتاريخدورة املجلس والتي  امليمان عضو ملجلس إدارة املجموعة وذلك لبقيةإبراهيم طالل  /تعيين املهندسقرار إ .5

   .م0212

 تاريختنتهي بدورة املجلس والتي  الدعيلج عضو ملجلس إدارة املجموعة وذلك لبقية عبد هللا زعبد العزي /تعيين االستاذقرار إ .6

 .م0212أبريل32

 م.32/4/0213تنتهي في  وملدة ثالث سنوات م1/2/0212من تبدأ أعضاء مجلس اإلدارة لفترة نظامية جديدة  انتخاب .7

على شراء سيارات للشركة السعودية للتوزيع )إحدى الشركات التابعة( للمجموعة من شركة مؤسسة العيسائي    .    املوافقة  3

 نسبة فجها . /محمد عمر العيسائي األستاذاإلدارة مجلس  عضو والتي يمتلك  للتجارة،

 

 

 

 .سائلين هللا، عز وجل، أن يوفق الجميع

 

 

 مـجــلـــس اإلدارة


