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تعد املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق 
يف  الرائدة  املتكاملة  الن�سر  جمموعات  اإح��دى 
كما  اإفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
جم��الت:  يف  البارز  مبركزها  املجموعة  تتمتع 
ال��ن�����س��ر، وال��و���س��ائ��ل الإع���لم���ي���ة، والإع�����لن، 
ولديها ح�سور  اململكة،  والطباعة، يف  والتوزيع، 
وا�سع، ون�سبة كبرية من القراء. وتتميز املجموعة 
بوجود اأن�سطتها الرئي�سة يف اأنحاء اململكة، كما 
يف  والتوزيع،  والطباعة،  للن�سر،  مراكز  لها  اأن 
�سبعة بلدان رئي�سة. وتعمل املجموعة من خلل 
جمموعة  وبو�سفها  التابعة.  ال�سركات  من  عدد 
تن�سط  �سركاتها،  بني  الراأ�سي  بالتكامل  تتمّيز 
املجموعة ب�سورة اأ�سا�سية يف اأربعة جمالت هي: 
والطباعة،  والإعلن،  الإعلم  ومبيعات  الن�سر، 

والتوزيع.

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

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد..
ي�سرين اأن اأرحب بكم يف اجتماع اجلمعية العامة العادية ل�سركة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق، واأن اأعر�ض لكم 

ما حققته املجموعة من نتائج واإجنازات خلل العام 2008.
خلل  من  وذلك  والتو�سعية،  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  يف  م�سريتها   2008 العام  خلل  جمموعتكم  وا�سلت  لقد 
جملة من الإجنازات وامل�ساريع ال�ستثمارية، التي كان لها اأثر كبري يف تعزيز املركز املايل للمجموعة، وتطوير �سناعة الن�سر 

والإعلم وتنميتها يف اململكة، والرقي مبكانتها محلًيا واإقليمًيا.
اأهم امل�ساريع ال�ستثمارية واملبادرات التي اأجنزتها املجموعة خلل العام 2008، ال�ستحواذ على ما ن�سبته  ولعل من 
املنهاج وتطويره. كذلك  الريادية يف جمال  ال�سركات  تقع حتت مظلتها عدد من  التي  51٪ من جمموعة مكتبة اجلامعة، 
اإطلق �سركة لتقدمي خدمات املحتوى با�ستثمار �سعودي- ماليزي، لتفتح اآفاًقا جديدة تزيد من قدرات املجموعة على تقدمي 
�سركة متخ�س�سة  لتاأ�سي�ض  ال�سعودي،  الربيد  موؤ�س�سة  �سراكة مع  توقيع  اإلى  بالإ�سافة  خدمات محتوى ذات م�ستوى عاٍل، 
بالربيد الدعائي وخدمات الربيد الهجني. وياأتي تعدد هذه ال�ستثمارات واملبادرات وتنوعها يف �سياق البحث عن م�سادر 

دخل جديدة ومتنوعة للمجموعة، ما ي�سهم يف تعظيم الأرباح امل�ستقبلية للمجموعة، باإذن اهلل.

اأما فيما يتعلق بالنتائج املالية للمجموعة، فعلى الرغم من الظروف القت�سادية ال�سعبة التي متر باملنطقة والعامل، 
اإيرادات بلغ 1،342 مليون ريال �سعودي، مقارنة مببلغ 1،113 مليون  فقد وا�سلت جمموعتكم متيزها، محققة اإجمايل 

ريال �سعودي، للفرتة ذاتها من العام 2007 وبن�سبة منو قدرها »٪20.6«.
كما حققت املجموعة اأرباًحا ت�سغيلية بلغت 246 مليون ريال �سعودي، مقارنة مببلغ 231 مليون ريال �سعودي، للفرتة 

ذاتها عن العام 2007 وبن�سبة منو »٪6.5«.
وعلى الرغم من اأننا ندرك متاًما مدى التحديات التي �سنواجهها يف ظل الظروف القت�سادية الراهنة، اإل اأننا على 
قناعة تامة باأن اإدارة ال�سركة وموظفيها قادرون بكفاءتهم وخرباتهم على اجتياز التحديات، وامل�سي باملجموعة قدًما نحو 

املزيد من التطور والزدهار، باإذن اهلل.
ويف اخلتام اأ�سكركم با�سمي وا�سم اأع�ساء جمل�ض الإدارة على ح�سوركم ودعمكم املتوا�سل، وثقتكم الغالية باملجموعة، 

�سائلني اهلل عز وجل التوفيق.

وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز
                                                                                                                                  رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
إلى المساهمين 
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رئي�ض جمل�ض اإدارة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
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الشركة السعودية لألبحاث والنشر 
تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر يف عام 1972، لتكون من رّواد ال�سركات ال�سعودية العاملة والفّعالة يف جمال الن�سر والإعلم. وكانت 
�سحيفة »عرب نيوز« هي باكورة الإ�سدارات التي تن�سرها ال�سركة، فتبواأت ال�سحيفة املكانة الأولى يف اململكة العربية ال�سعودية، لكونها مكتوبة باللغة 
الإجنليزية. واأخذت مطبوعات ال�سركة يف النمو والطراد حتى بلغت اليوم »بداية عام 1430/2009« ت�سع ع�سرة مطبوعة، واأ�سدرت هذه املطبوعات 
وما زالت ت�سدر اأكرث من ع�سرين ملحًقا. تن�سر ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر مطبوعاتها بخم�س لغات، وهي متنوعة املحتوى املعريف وتلبي 

احتياجات جميع �سرائح املجتمع، وال�سكان يف اململكة والعامل العربي.

الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة
تاأ�س�ست ال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة يف عام 1990 مبدينة جدة، ولديها مكاتب يف كل من الريا�س، والدمام، 

ولندن، وباري�س، ودبي، هذا بالإ�سافة اإلى مكاتبها التمثيلية يف �ستى اأنحاء العامل.
 BUSINESS متثل ال�سركة اخلليجية اإعلنًيا جميع مطبوعات ال�سركة ال�سعودية للأبحاث ومواقعها الإلكرتونية، وكذلك جملة

WEEK العربية، كما ت�سغل اخلليجية جمموعة من اإعلنات الطرق يف مدينة جدة.
تقوم ال�سركة اخلليجية بن�سر تفا�سيل الأبحاث الإعلمية والتوزيعية التي حت�سل عليها من �سركات م�ستقلة جديرة بالثقة، 

وذلك لرتويج مطبوعات ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر، ودعمها.
اأما من ناحية اجلودة، فاإن ال�سركة اخلليجية تقدم خدماتها بجودة عالية، وميكن العتماد عليها من حيث الو�سيلة الإعلمية 

وو�سولها، ف�سًل عن قيمتها.

الشركة السعودية للتوزيع 
تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية للتوزيع يف عام 1983، مركزها الرئي�س بالريا�س، وتعد ال�سريك املثايل ملن ي�سعون اإلى التميز يف اإدارة عملية التوزيع 

اليومي، وفيما يلي نبذة عن بع�س اإجنازات ال�سركة ون�ساطاتها:
يف   )BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL( قبل  من   )ISO 9001- 2000( اجلودة  �سهادة  ال�سركة  منحت   •

.2002/10/21
كافة. اململكة  مناطق  يف  الدفع  امل�سبوقة  والبطاقات  والكتب،  الرتويجية،  واملواد  والكتالوجات،  املتنوعة،  املطبوعات  بتوزيع  ال�سركة  • تقوم 

احلكومية. والإدارات  وال�سركات،  امل�سرتكني،  ملنازل  واملجلت  ال�سحف  • تو�سيل 
• التوزيع بدولة الكويت والإمارات العربية املتحدة، من خلل �سركة املجموعة الكويتية للن�سر والتوزيع، و�سركة الإمارات للطباعة والن�سر، 

التي تعود ملكيتها اإلى ال�سركة ال�سعودية للتوزيع.
تقوم ال�سركة ال�سعودية للتوزيع بتنفيذ هذه اخلدمات ا�ستناًدا اإلى املوارد التالية:

اململكة كافة،  اأنحاء  اأكرث من »20.000« منفذ تغطي  اإلى »26« فرًعا، لتغطي  اململكة ت�سل  الفروع تغطي جميع مناطق  • �سبكة متكاملة من 
وتفوق »530« مدينة وقرية.

الشركة العربية للوسائل

اأعيد تفعيل ال�سركة العربية للو�سائل يف بداية عام 2007، بو�سفها ذراًعا ت�سويقية اأ�سا�سية لبيع ال�سرتاكات يف مطبوعات ال�سركة 
ال�سعودية للأبحاث والن�سر.

للخدمات  وعملية  فعالة  بيع  قناة  خلق  مهمتهم  املبا�سر،  والبيع  الت�سويق  بعمليات  يقوم  الكفاءة  عايل  طاقم  من  ال�سركة  تتكون 
واملنتجات املختلفة التي تقدمها املجموعة، والعمل مبنهاج يتميز بالتحدي واملرونة، للو�سول اإلى العملء بطرق متعددة �سواًء عرب 

من�سات اإلكرتونية رقمية حديثة للعر�س والطلب والتح�سيل، اأو عرب الو�سول املبا�سر للعملء يف مواقعهم.

الشركة السعودية للطباعة والتغليف
تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف با�سم �سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر يف عام 1963، وخلل العام 2007 متت 
اإعادة ت�سميتها با�سم ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف، التي مت طرحها للكتتاب العام خلل ذلك العام، علًما باأن املجموعة 
ال�سعودية للأبحاث والت�سويق و�سركاتها التابعة متتلك 70% من اأ�سهم الطباعة والتغليف. وتتميز ال�سركة بوجود مراكز طباعة 
�سحف متطورة يف الريا�س وجدة »�سمال اأبحر« والدمام، تقوم بطباعة �سحف ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر بالإ�سافة اإلى 
جريدة امل�ستقبل، �سم�س، الوطن، الريا�سي، والندوة، بالإ�سافة اإلى مطبوعات جتارية اأ�سبوعية. كما تقوم ال�سركة عرب موقع جدة 
»الفي�سلية« بطباعة عدد كبري من املجلت اخلا�سة بال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر، بالإ�سافة اإلى نا�سرين كرث، بالإ�سافة 

اإلى القطاع احلكومي منها وزارة الرتبية والتعليم، وال�سوؤون الإ�سلمية، ووزارة الداخلية.
اخلدمات  من  وا�سع  لطيف  بتقدميها  متتاز  ملا  اأفريقيا،  و�سمال  الو�سط  ال�سرق  يف  الطباعة  دور  اأكرب  من  واحدة  ال�سركة  وتعد 
ال�سركة ت�سم يف هيكلها  اأن  ا  التابعة، خ�سو�سً �سركاتها  الإنتاجية ومن خلل تعدد فروعها وتكامل  املتكاملة وطاقتها  الطباعية 
طيبة  و�سركة  هل،  مطابع  �سركة  هي  متميزة  �سركات  وجمموعة  والن�سر،  للطباعة  املنورة  املدينة  يف  املتمثلة  فروعها  القانوين 
للطباعة والن�سر، وموؤخًرا �سركة م�سنع العون للمل�سقات التجارية والأغلفة البل�ستيكية التي مت ال�ستحواذ عليها يف اأواخر العام 
2008. وت�ستند ال�سركة اإلى اخلربات املرتاكمة ملن�سوبيها وعلى اأف�سل املكائن واأحدثها، واأعلى درجات �سبط اجلودة لديها، ما عزز 
مكانتها مع قاعدة عملء قوية. وتاأكيًدا على التزام ال�سركة بالتم�سي ح�سب املعايري العاملية فقد حر�ست ال�سركة على املحافظة 

.)ISO 9001:2000( على �سهادة الآيزو

الشركة السعودية للنشر المتخصص
نه�ست فل�سفة ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�س، والتي تاأ�س�ست يف عام 2006، على ثقافة مهنية جديدة كلًيا، توظف من خللها خربات 
اإ�سدار امل�سروعات الإعلمية املتخ�س�سة، وفق املعايري املهنية العاملية التي توفر  العمل ال�سحفي املتميز، والأطر الإبداعية عميقة الأثر، يف 

املرجعية، وامل�سداقية، والثقة يف اأوعيتها املعلوماتية، وحمتواها املتخ�س�س.
تتجه ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�س يف روؤيتها ال�ساملة )Vision 360( نحو توفري حلول متكاملة يف اإ�سدار امل�سروعات الإعلمية الذكية 
 DNA( ابتداًء من مرحلة و�سع الت�سورات والروؤى الأ�سا�سية ل�سناعة اإطار ال�سخ�سية املتفرد للم�سروع الإعلمي ،)Smart Media Projects(
اأفكار على �سعيد بناء الروؤية التحريرية، والإطار املرجعي للمحتوى املتخ�س�س، وو�سع الت�سورات  Project’s Profile(، مبا ي�سمله ذلك من 
 ،)E-Version( والإلكرتونية ،)P-Version( الفنية والإخراجية للم�سروع، ثم تنفيذها وطباعتها، وفق اأعلى م�ستويات اجلودة يف ن�سخه الورقية

.)M-Version( واجلوالة ،)TV-Version( والتلفازية
اأدارت ال�سركة مفاو�سات متعددة مع اأكرب النا�سرين يف العامل لإ�سدار امل�سروعات الإعلمية املرخ�سة يف �سياق م�سروعها لإ�سدار اأكرب خم�سني 

مطبوعة يف العامل، باللغة العربية، اأو يف طبعة اإجنليزية تخ�س املنطقة. 
�سركات:  مثل  ال�سهرية  العاملية  الن�سر  دور  اأكرب  مع  بالتفاق   Licensed Projects املرخ�سة  الإعلمية  امل�سروعات  اإ�سدار  يف  ال�سركة  ن�سطت 
Disney ،Societe Figaro ،Editoriale Domus ،Meredith. ولقد �سدر عن ال�سركة يف �سنة 2008 ما يزيد على ع�سر جملت من ديزين باللغتني 
اإ�سدار جمموعة من  و�سيتوالى  العربية.  دومو�س  العربية، وجملة  فيغارو  2009 جملة مدام  مار�س  ت�سدر يف  و�سوف  والإجنليزية،  العربية 

امل�سروعات املرخ�سة الأخرى يف �سنة 2009.
وذلك  الإجنليزية،  اللغة  تعليم  وم�ستوى  واجلامعي،  املدر�سي  امل�ستويني  على  والأكادميي  التعليمي  املحتوى  يف  ا�ستثماراتها  ال�سركة  طورت 
با�ستحواذها على �سركة مكتبة اجلامعة وال�سركات التابعة لها يف دولة الإمارات العربية املتحدة، واململكة العربية ال�سعودية، واململكة الأردنية 
الها�سمية. هذا، وقد اتخذ جمل�س اإدارة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق قراره يف 29/ 12/ 2008م بتحويل ال�سركة ال�سعودية للن�سر 

املتخ�س�س اإلى �سركة قاب�سة، وزيادة راأ�سمالها اإلى مئة مليون ريال.

شركات المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

شركة »مؤتمرات«
تتميز �سركة موؤمترات، اإحدى �سركات »املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق« بتنظيم املوؤمترات واملنتديات املتخ�س�سة وتقدميها، 

والتي تهدف اإلى خلق اأر�سية لتفاعل ذوي الخت�سا�سات يف بيئة احرتافية متكنهم من بحث ق�ساياهم املختلفة.
وكون »موؤمترات« اإحدى �سركات »املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق«، والتي تعد واحدة من املجموعات الرائدة واملتكاملة يف 

جمال الإعلم والن�سر يف منطقة ال�سرق الأو�سط، فاإنها تعمل على توفري الفر�س الت�سويقية املتكاملة واإتاحتها لعملئها.
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ال�سـنــــوي

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

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، اأما بعد:

ال�سرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق  يف  ال�ستمرار  خلل  من  2008م  العام  يف  متيزها  املجموعة  وا�سلت  فقد 
الظروف  من  الرغم  وعلى  والتوزيع.  والطباعة  والإعلن  الن�سر  �سناعة  الرائدة يف  املجالت  والتو�سعية يف 
القت�سادية ال�سعبة التي تتابعت خلل الن�سف الثاين من العام 2008م، فقد متكنت املجموعة من الو�سول 
اإلى الأهداف املر�سومة، والرقي بتطلعات م�ساهميها من خلل توفري الأ�س�ض الداعمة مل�سرية النمو والتطوير 

والرتقاء مبكانتها محلًيا واإقليمًيا.

تتمثل قوة املجموعة يف احتفاظها مبركز مايل عايل ال�سيولة، متكنت خلله من حتقيق ال�سيا�سات واخلطط 
ال�سرتاتيجية والفر�ض ال�ستثمارية، التي عملت املجموعة على تطويرها، مبا يخدم ا�ستمرار منو عوائدها 

واأرباحها الت�سغيلية، من خلل اأن�سطة قادرة على توفري معدلت منو متوا�سلة وتدفقات نقدية اإيجابية. 

اإن دعم مطبوعات املجموعة واإثراءها ُيعد من الأهداف الرئي�سة، التي ُتعد الأ�سا�ض الذي ت�ستند اإليه املجموعة 
مبا تتمتع به من �سمعٍة و�سهرٍة متميزة على ال�سعيد املحلي والإقليمي. وبهدف زيادة هذا الدعم، فقد قامت 
املجموعة، يف خطوة متثل نقلة يف الإعلم العربي، بتاأ�سي�ض جمل�ض اأمناء من خم�سة اأع�ساء لل�سركة ال�سعودية 
للأبحاث والن�سر، يف اإطار النهج الذي اختطته املجموعة للف�سل بني الإدارة والتحرير، ودعم ال�ستقللية 

ال�سحافية ملطبوعات ال�سركة. وي�سم املجل�ض كوكبة من اأهل اخلربة والكفاءة يف جمالت متنوعة.

العام  �سهد  التحريري، حيث  ثراء محتواها  من  ال�ستفادة  اإلى  املجموعة  فقد عمدت  اإلى هذا،  وبالإ�سافة 
�سريحة من  اأو�سع  اإلى  واإي�ساله  واإثرائه،  املحتوى  تطوير ذلك  ت�سهم يف  التي  الأحداث  العديد من  2008م 
اأهداف  دعم  يف  كذلك  وي�سهم  جمزية،  عوائد  حتقيق  توفر  بطريقة  واملن�سات،  الو�سائط  مبختلف  القراء 

املجموعة كونها �سركة اإعلم ريادية متكاملة يف املنطقة العربية. 

وبهدف توا�سل اجلهود املبذولة لتطوير �سناعة الن�سر املتخ�س�ض، والتو�سع يف ن�ساطات املجموعة يف مختلف 
املجالت الإعلمية، فقد قامت املجموعة بتو�سيع قاعدة ال�سركة اأفقًيا من خلل تاأ�سي�ض �سركة ومكاتب للن�سر 
مكتبة  جمموعة  من   )٪51( ن�سبته  ما  على  بال�ستحواذ  املجموعة  قامت  كما  املنطقة.  دول  يف  املتخ�س�ض 
املجموعة  جهود  تكللت  وقد  وتوزيعها.  وترجمتها  واملدر�سية  اجلامعية  الكتب  ن�سر  يف  املتخ�س�سة  اجلامعة 
للن�سر  ال�سعودية  ال�سركة  املجموعة على حتويل  اإدارة  املتخ�س�ض مبوافقة جمل�ض  الن�سر  تطوير �سناعة  يف 
تاأ�سي�ض  على  املوافقة  وكذلك  مغلقة،  م�ساهمة  �سركة  اإلى  محدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  املتخ�س�ض 
ال�سركة العربية للو�سائط املتعددة )ذات م�سوؤولية محدودة( وتكون مملوكة بالكامل لل�سركة ال�سعودية للن�سر 



17 التقرير السنوي  2008 التقرير السنوي  2008 16

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

1963
تأسيس شركة المدينة المنورة للطباعة 

والنشر)PPM( في جدة، وتعّد أول شركة 
 .)SRMG( فرعية تابعة للمجموعة

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

املتخ�س�ض )امل�ساهمة املغلقة(. وتهدف هذه اخلطوة اإلى اإعادة هيكلة ال�ستثمار يف �سناعة املحتوى وبيعه، والذي 
�سي�سهم ب�سكل مبا�سر وفّعال يف تطوير املحتوى املقروء واملرئي والإلكرتوين، وذلك تلبيًة لرغبات العملء ومتكينهم 

من التفاعل وامل�ساركة يف ع�سر املعلومات، ما يعزز بدوره حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للمجموعة. 

كذلك وا�سلت املجموعة خلل العام 2008م تدعيم البنية التحتية يف �سناعة الن�سر الإلكرتوين، وتطوير ا�ستوديوهات 
الت�سوير الفوتوغرايف والتلفازي، والتي تهدف اإلى اإغناء املحتوى املرئي والإلكرتوين. كما قامت املجموعة باإطلق 
�سركة تقدمي خدمات املحتوى ب�سراكة عاملية مع �سركة الت�سالت ال�سعودية وجمموعة اأ�سرتو املاليزية بهدف تزويد 
املحتوى لقاعدة عملء �سركة الت�سالت ال�سعودية الذين يتجاوزون 22 مليوًنا يف اململكة العربية ال�سعودية، و70 

مليون عميل حول العامل، من خلل اأحدث ما تو�سلت اإليه التقنية من و�سائط ومن�سات.

اأو  اأي حتديات  امل�ستقبلية، ومواجهة  اأرباحها  لتوؤكد حر�ض املجموعة على تعظيم  وجاءت جميع تلك ال�ستثمارات 
مخاطر ناجتة عن التطوير امل�ستمر يف تقنية �سناعة الن�سر والإعلن، والتقليل من مخاطر العتماد على م�سدر 
رئي�ض للإيراد، ومواجهة مخاطر املناف�سة ال�سديدة يف �سناعة الن�سر والإعلن، والتي ت�سعى املجموعة لحتوائها من 

خلل ا�سرتاتيجيات التو�سع وتنويع م�سادر الدخل لديها.

و�سوف تقوم املجموعة با�ستكمال العمل على م�ساريعها خلل العام 2009م، والتي �ست�سهم يف تنويع م�سادر الدخل 
لديها خلل ال�سنوات القادمة، مبا ينعك�ض اإيجاًبا على موؤ�سرات الربحية امل�ستقبلية باإذن اهلل.

الأحداث اجلوهرية واإجنازات العام 2008م

متّيز العام املايل 2008م بتحقيق اإجنازات كبرية ونوعية يف املجالت املختلفة للمجموعة و�سركاتها التابعة، والتي 
نعر�سها عليكم يف تقريرنا هذا على النحو التايل:

اأوًل: ال�ستحواذ على )51%( من جمموعة مكتبة اجلامعة

قامت املجموعة من خلل ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض بال�ستحواذ على ما ن�سبته )51٪( من �سايف اأ�سول 
جمموعة مكتبة اجلامعة التي تقع حتت مظلتها �سركة مكتبة اجلامعة، و�سركة �سمارت �سوبر�ستور يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، و�سركة املكتبة العلمية يف اخلرب يف اململكة العربية ال�سعودية، و�سركة مخزن الكتب للتوزيع والن�سر 
»اإثراء« يف اململكة الأردنية الها�سمية. وقد بلغت قيمة ال�سفقة 73 مليون ريال �سعودي. وتاأتي هذه اخلطوة يف ظل 
تنامي �سوق املناهج وتطويرها والحتياجات اإلى املحتوى املعريف املتخ�س�ض ب�سكل كبري يف املنطقة العربية باأجمعها، 
ما ي�ساهم يف رفد املجموعة مب�سادر دخل جديدة ومتنوعة، ويعزز يف ذات الوقت من قاعدة املحتوى املتخ�س�ض 

الذي تتبّواأ به املجموعة موقًعا متميًزا محلًيا واإقليمًيا. 

ثانًيا: اإطلق �سركة لتقدمي خدمات املحتوى با�ستثمار �سعودي- ماليزي

اأطلقت املجموعة، بالتفاق مع �سركة الت�سالت ال�سعودية وجمموعة اأ�سرتو املاليزية، �سركة تقدمي خدمات املحتوى 
ال�سعودية«  »الت�سالت  �سعودي، ومتلك  ريال  مليون  يبلغ 280  براأ�سمال  لل�سركة،  توؤ�س�ض  اتفاقية  توقيع  من خلل 
)51٪(، »واأ�سرتو املاليزية«)29٪(، و«الأبحاث والت�سويق« )20٪(. و�سيكون مقر ال�سركة اجلديدة يف مدينة الإعلم 

يف دبي.
وتاأتي هذه ال�سراكة لتفتح اآفاًقا جديدة تزيد من قدرات املجموعة لتقدمي خدمات محتوى ذات م�ستوى عال لأكرث 

يعزز  الذي  املجموعة  وال�سرتاتيجي خلدمات  النوعي  النمو  توؤكد  اأنها  العامل. كما  من 70 مليون عميل على م�ستوى 
موقعها الريادي يف قطاع تقدمي خدمات املحتوى.

ثالًثا: توقيع �سراكة مع موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي

عت املجموعة اتفاقية مع موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي واإحدى ال�سركات املحلية لتاأ�سي�ض �سركة حتت م�سمى »�ساهر«،  وقَّ
و�سوف متار�ض �سركة »�ساهر« اأعمالها يف جمال تقدمي خدمات الربيد الدعائي، وخدمات الت�سويق املبا�سر، وخدمات 
باأن راأ�ض مال ال�سركة �سيبلغ مئة مليون ريال �سعودي، ومتتلك املجموعة ما ن�سبته )٪19.6(  الربيد الهجني. علًما 
من �سركة �ساهر. وقد وافق ال�سركاء على زيادة ح�سة املجموعة لت�سبح )29.4٪( بدًل من )19.6٪(، على اأن تتم 

الزيادة بعد تاأ�سي�ض �سركة »�ساهر«.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه �ستتم مبا�سرة اإجراءات تاأ�سي�ض �سركة »�ساهر« لحًقا ل�سدور القرارات اخلا�سة مبجل�ض اإدارة 

موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي، وجمل�ض اإدارة املجموعة باملوافقة على تاأ�سي�ض ال�سركة.

رابًعا: تاأ�سي�س �سركة موؤمترات للمعار�س واملوؤمترات

قامت املجموعة بتاأ�سي�ض �سركة جديدة با�سم »�سركة موؤمترات للمعار�ض واملوؤمترات« براأ�سمال مليون ريال �سعودي 
مملوكة بالكامل ل�سركات املجموعة. وتهدف ال�سركة اإلى اإقامة املعار�ض واملوؤمترات واملنتديات وتنظيمها يف املجالت 
العلمية والثقافية والقت�سادية، وتقدمي خدمات الت�سويق للغري. وقد مت ا�ستكمال الإجراءات القانونية اللزمة لتاأ�سي�ض 

ال�سركة.

خام�ًسا: بيع ح�سة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف يف »ال�سركة املتحدة للطباعة والن�سر« وا�ستثمار العوائد 
يف ال�ستحواذ على �سركة م�سنع العون

قامت ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف »�سركة م�ساهمة �سعودية تابعة« ببيع ح�ستها البالغ ن�سبتها )40٪( من راأ�ض 
مال ال�سركة املتحدة للطباعة والن�سر »املتحدة« امل�سجلة يف مدينة اأبوظبي بدولة الإمارات العربية املتحدة اإلى ال�سريك 
ا�سرتاتيجيات  يف  بعد التغري  املتحدة  من  بالتخارج  التابعة  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  قرار  بعد  ال�سفقة  وجاءت  الآخر، 
الإدارة  قرار جمل�ض  وجاء  م�ساهميها.  وم�سالح  ال�سركة ال�ستثمارية  توجهات  مع  تتما�َض  والتي مل  الآخر،  ال�سريك 
بالتخارج بعد احل�سول على تقييم عادل وجمٍد، يحقق العوائد املن�سودة، ويعظم م�سالح م�ساهميها، ويدعم خططها 
اإماراتي، ما يعادل )117.3( مليون ريال �سعودي تقريًبا،  بلغت قيمة ال�سفقة )115( مليون درهم  التو�سعية. وقد 

محققة اأرباًحا �سافية من بيع ال�ستثمار بلغت )19.8( مليون ريال �سعودي.
وا�ستمراًرا للنهج ال�ستثماري لل�سركة الهادف اإلى البحث عن الفر�ض اجليدة التي تدعم اخلطط التو�سعية ال�سرتاتيجية 
لها مبا يعزز من مكانتها يف ال�سوق محلًيا واإقليمًيا، وبهدف ا�ستثمار العوائد املتحققة من عملية بيع احل�سة يف »�سركة 
املتحدة« فقد قامت ال�سركة بال�ستحواذ بالكامل على »�سركة م�سنع العون للمل�سقات التجارية والأغلفة البل�ستيكية 

املحدودة« )�سركة م�سنع العون( الواقعة يف مدينة جدة. وقد بلغت قيمة ال�سفقة )90( مليون ريال �سعودي.

�ساد�ًسا: الأداء الكلي للمجموعة:

على الرغم من الظروف القت�سادية ال�سعبة التي متر بها املنطقة والعامل، فقد وا�سلت املجموعة متيزها خلل العام 
املن�سرم 2008م، وذلك بتحقيقها العديد من الإجنازات املهمة على �سعيد النتائج املالية، م�ستمرة بذلك يف تاأكيد 

قوتها محلًيا واإقليمًيا، من حيث حت�سني اأدائها وحتقيقها لنتائج مالية متميزة.
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يو�سح اجلدول التايل �سرًحا تف�سيلًيا لبند اإيرادات وم�ساريف غري متكررة الظاهر   - 6
يف قائمة الدخل:

اأرباح بيع ا�ستثمار: اأ - 
وامل�ساريف ذات  ال�ستثمار  بعد خ�سم كلفة  ال�سافية  الأرباح  البند  ميثل هذا 
وباإجمايل 396 مليون  لل�سهم،  رياًل  العلقة من طرح )18( مليون �سهم )22 
ريال( للكتتاب العام، والتي متثل )30٪( من اأ�سهم ال�سركة ال�سعودية للطباعة 

والتغليف )اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة( خلل العام 2007م.

ب - اأرباح بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة:
قامت اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة )ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف( 
خلل العام 2008م ببيع ح�ستها يف )ال�سركة املتحدة للطباعة والن�سر(، حيث 
ال�سركة منها  بلغت قيمة ال�سفقة )117.3( مليون ريال �سعودي، وقد حققت 

اأرباًحا �سافية بلغت )19.8( مليون ريال �سعودي. 

اخل�سائر من العمليات املتوقفة:  ج-  
املجموعة  اإدارة  املجموعة، قررت  ال�سرتاكات لدى  ن�ساط  اإعادة هيكلة  بهدف 
خلل الن�سف الأول من عام 2008م نقل بيع ال�سرتاكات وت�سويقها من اإحدى 
العمليات  ونتج عن ذلك خ�سائر من  اأخرى،  تابعة  �سركة  اإلى  التابعة  �سركاتها 

املتوقفة مببلغ )3.2( مليون ريال �سعودي.

ح�سة  متثل  �سعودي  ريال  مليون   )52( مبلغ  2008م  لعام  الأقلية  حقوق  تت�سمن   - 7
وح�سة   ،)٪30( والبالغة  والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  يف  الأقلية  حقوق 

حقوق الأقلية يف جمموعة �سركات مكتبة اجلامعة والبالغة )٪49(.

بلغت �سايف اأرباح املجموعة )224( مليون ريال �سعودي مقارنة مع )366( مليون   - 8

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

قائمة الدخل
)باآلف الريالت ال�سعودية(

ن�سبة التغريالتغريعام 2007عام 2008البــيــــــــان

20.6٪1،113،298228،927 1،342،225 الإيرادات

27.5٪)179،654()653،050()832،704(التكاليف املبا�سرة

10.7٪509،521460،24849،273اإجمايل الربح

-12.6٪)626(4،3514،977اإيرادات ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات

26.3٪)10،153()38،623()48،776(م�ساريف ت�سويق وبيع

17.75٪)34،754()195،845()230،599(م�ساريف عمومية واإدارية

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

6.5٪245،789230،75715،032الدخل من العمليات الرئي�سة

-31.3٪)16،582(36،40752،989اإيرادات اأخرى ـ بال�سايف

458٪)4،050()885()4،935(اأعباء مالية ـ بال�سايف

-2.0٪)5،600(277،261282،861الدخل من العمليات امل�ستمرة

-87.7٪)118،188(16،590134،778اإيرادات وم�ساريف غري متكررة

-29.6٪)123،788(293،851417،639الدخل قبل ح�ساب حقوق الأقلية، والزكاة و�سريبة الدخل

108.3٪)27،241()25،146()52،387(حقوق الأقلية

-38.5٪)151،029(241،464392،493الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�سريبة الدخل

-34.5٪8،947)25،956()17،009(الزكاة و�سريبة الدخل

-38.8%224،455366،537�سايف دخل ال�سنة

ويبني اجلدول التايل قائمة الدخل وقيم التغريات ون�سبها للعام 2008م مقارنة بالعام 2007م:

النتائج املالية واأ�سباب التغريات:

 31 يف  املنتهية  لل�سنة   )٪20.6( بن�سبة  منًوا  املجموعة  �سهدت  الإيرادات،  �سعيد  على   - 1
مقارنة مببلغ  �سعودي  ريال  مليون  بلغ 1،342  اإيرادات  اإجمايل  دي�سمرب2008م، محققة 

وا�سلت  حيث  2007م.  العام  من  ذاتها  للفرتة  �سعودي  ريال  مليون   1،113
املجموعة حتقيق النمو يف اإيرادات الن�سر والإعلن والطباعة من خلل التو�سع 

اأن�سطة جديدة. وهذا يعك�ض قدرة املجموعة على  يف الأن�سطة احلالية وال�ستثمار يف 
تنويع م�سادر دخلها وعدم اعتمادها على م�سادر دخل محدودة اأو عقود ا�ستثنائية. 
اإيرادات  اإن معدلت النمو يف الإي�رادات تعطي موؤ�سًرا جيًدا على النمو امل�ستقبلي يف 

املجموعة خلل العام 2009م.

كما حققت املجموعة اأرباًحا ت�سغيلية )الدخل من العمليات الرئي�سة( بلغت 246 مليون   - 2
ريال  مليون   231 مببلغ  مقارنة  2008م،  دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  �سعودي  ريال 
�سعودي عن الفرتة ذاتها من العام 2007م، وبن�سبة منو )6.5٪( كما حققت اإجمايل 
ربح لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م بلغ 510 مليون ريال �سعودي، مقارنة مببلغ 
460 مليون ريال �سعودي للفرتة ذاتها من عام 2007م وبن�سبة منو )10.7٪(. وتعود 

هذه الزيادة للأ�سباب التالية:

اإعلنات الطرق  واإيرادات  بن�سبة منو )٪21(،  املبا�سر  الإعلن  اإيرادات  ارتفاع  اأ - 
بن�سبة )216٪(. اإ�سافة اإلى النمو يف اإيرادات الن�سر املتخ�س�ض بن�سبة )٪59(، 

ما يعطي موؤ�سرات جيدة على قدرة املجموعة على النمو يف اأن�سطتها الرئي�سة.

ب- �سهد العام 2008م تو�سًعا ا�ستثمارًيا للمجموعة يف عدة جمالت اأثرت اإيجاًبا يف 
موؤ�سرات الربحية، ومن اأهم تلك ال�ستثمارات:

هذه  حققت  حيث  العون،  م�سنع  و�سركة  اجلامعة،  مكتبة  جمموعة  يف  • ال�ستثمار 
ال�ستثمارات عوائد جمزية للمجموعة، ويتوقع لها ال�ستمرار والنمو املّطرد م�ستقبًل.

لإ�سدار  عقود  على  احل�سول  خلل  من  املتخ�س�ض  الن�سر  جمالت  يف  • التو�سع 
بع�ض املطبوعات املتخ�س�سة باللغة العربية ذات النت�سار الوا�سع عاملًيا.

• تعزيز قدرات املجموعة يف �سناع�ة الن�سر الإلكرتوين وتطويرها بهدف ال�ستفادة 
من ثراء املخزون التحريري لديها.

العمليات امل�ستمرة فقد بلغ )277( مليون ريال �سعودي لعام  اأما بالن�سبة للدخل من   -3
2008م مقارنة مببلغ )283( مليون ريال �سعودي للعام 2007م، بن�سبة تغري )٪2.0( 

عن العام 2007م.

من  النتهاء  ب�سبب  2007م  بعام  مقارنة  2008م  لعام  الأخرى  الإيرادات  انخف�ست   -  4
ميديا  ب�سركة  اخلا�ض  التمويلي  الإيجار  بعقد  املرتبطة  املوؤجلة  املكا�سب  ا�ستنفاذ 

اإنف�ستمنت يف الن�سف الأول من العام 2008م.

انخفا�ض  ب�سبب  بعام 2007م  مقارنة  لعام 2008م  )بال�سايف(  املالية  الأعباء  زيادة   - 5
الأرباح  توزيع  العام يف  بداية  املتوفر يف  النقد  ا�ستخدام  الودائع، حيث مت  مرابحات 

ومتويل جزء من ا�ستثمارات املجموعة. 

                                                  باآلف الريالت ال�سعودية

20082007بيان

161.282-اأرباح بيع ا�ستثمار )اأ(

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

)22.852()3،196(اخل�سائر من العمليات املتوقفة )ج(

)3.652(-م�ساريف غري متكررة

16،590134.778الإجمــــايل
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اإلدارة

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

قائمة املركز املايل )باآلف الريالت ال�سعودية(

1972
تأسيس الشركة السعودية لألبحاث 

والنشر)SRPC(، واآلن هي واحدة من أهم 
دور النشر في الشرق األوسط.

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

عام 2004عام 2005عام 2006عام 2007عام 2008البــيــــــــان

 982،1751.068.945682.125569.547502.149املوجودات املتداولة

 1،277،1811.118.3841.103.050828.021798.075املوجودات غري املتداولة

 2،259،3562.187.3291.785.1751.397.5681.300.224جمموع املوجودات

 380.219  473،345446.465361.748315.420املطلوبات املتداولة

 150،767129.349228.535152.782133.240املطلوبات غري املتداولة

 624،112575.814590.283468.202513.459جمموع املطلوبات

 1،376،2521.401.1061.194.839925.529791.998حقوق امل�ساهمني

)5.233(258،992210.409533.837حقوق الأقلية

 2،259،3562.187.3291.785.1751.397.5681.300.224جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

قائمة الدخل
)باآلف الريالت ال�سعودية(

عام 2004عام 2005عام 2006عام 2007عام 2008البــيــــــــان

 1،342،2251.113.2981.077.209977.161865.837الإيرادات

)596.048()578.102()601.555()658.684()832،704(التكاليف املبا�سرة

 509،521454.614475.654399.059269.789اإجمايل الربح

)1.366()679(4،3514.9772.793اإيرادات ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات

)11.108()20.826()36.566()32.502()48،776(م�ساريف ت�سويق وبيع

)121.860()132.409()146.745()155.910()189،706(م�ساريف عمومية واإدارية

)11.007()14.916()17.794()15.775()15،395(اأتعاب مهنية وا�ست�سارية

)24.613()20.685()20.599()22.265()22،866(ال�ســـتـهـلك

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

)2.380()2.380()2.381()2.381()2،632(اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

 245،789230.758254.362207.16497.455الدخل من العمليات الرئي�سة

 36،40752.98947.7377.6409.288اإيرادات اأخرى ـ بال�سايف

)11.665()11.587()11.479()885()4،935(اأعباء مالية ـ بال�سايف

 277،261282.862290.620203.21795.078الدخل من العمليات امل�ستمرة

)41.009()10.501()15.857(16،590134.777اإيرادات وم�ساريف غري متكررة

 293،851417.639274.763192.71654.069الدخل قبل ح�ساب حقوق الأقلية، والزكاة و�سريبة الدخل

)1.982()633(169)25.146()52،387(حقوق الأقلية

 241،464392.493274.932192.08352.087الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�سريبة الدخل

)5.513()10.648()13.349()25.956()17،009(الزكاة و�سريبة الدخل

 224،455366.537261.583181.43546.574�سايف دخل ال�سنة

ريال �سعودي يف العام 2007م، بن�سبة تغري )38،8٪(. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سايف الربح لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م يت�سمن 
اأرباًحا مببلغ )161( مليون ريال �سعودي من بيع )30٪( من اأ�سهم ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف )اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة( 
عن طريق طرحها للكتتاب العام خلل الربع الثاين من العام 2007م، ويف حال احت�ساب �سايف الربح قبل هذه الأرباح فاإنه �سيبلغ )205( 
مليني ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م مقارنة مببلغ )224( مليون ريال �سعودي للعام 2008م، ما يدل على اأن املجموعة 

حققت منًوا يف �سايف اأرباحها للعام 2008م بن�سبة )9.3٪(، مبا يعك�ض قدرتها على النمو وحتقيق اأرباح مبعدلت منو مت�ساعدة. 

كما يو�سح اجلدول التايل قائمة الدخل لل�سنوات اخلم�ض املا�سية:

وا�سلت املجموعة للعام 2008م الحتفاظ مبركز مايل قوي وعايل ال�سيولة، نتج عنه حت�سن يف موؤ�سرات 
الربحية ومقايي�ض الأداء املايل لها، مبا يعزز من قدرة املجموعة على حتقيق عوائد جمزية مل�ساهميها 
من خلل توزيعات الأرباح، وحتقيق تطلعاتهم لها كمجموعة اإعلمية رائدة على ال�سعيدين املحلي 

والإقليمي.

وبن�سبة  ريال  مليون   )2،259( اإلى  الأ�سول  اإجمايل  ارتفاع  للمجموعة  املالية  القوائم  ُتظهر  حيث 
منو)3،3٪(، كما ارتفع اإجمايل حقوق امللكية اإلى )1،635( مليون ريال �سعودي وبن�سبة منو )٪1،5(. 
وقد بلغت ن�سبة التداول )الأ�سول املتداولة اإلى املطلوبات املتداولة( )2،1( كما يف 31 دي�سمرب 2008م 
مقارنة ب� )2.4( كما يف 31 دي�سمرب 2007م، علًما باأن النقد للعام 2007م يت�سمن متح�سلت بيع 
للمجموعة(خلل  التابعة  ال�سركات  والتغليف )اإحدى  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم  )30٪( من 

العام 2007م.

ويو�سح اجلدول التايل قائمة املركز املايل للمجموعة للخم�ض �سنوات املا�سية:

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:  )اأ(  
للمجموعة والأطراف الأخرى.

الأخرى،  للأطراف  املتخ�س�سة  املطبوعات  ن�سر  ن�ساطات  على  وي�ستمل  املتخ�س�ض:  الن�سر  )ب( 
واإ�سدار مطبوعات عاملية برتخي�ض، ون�سر الكتب املدر�سية واجلامعية، والرتجمة وبيع املحتوى 

املرئي والإلكرتوين.
واإنتاج  ودولًيا،  محلًيا،  الإعلن  باأعمال  القيام  على  وي�ستمل  الإعلن:  )ج(  
الإعلنية  واللوحات  واملرئية،  وامل�سموعة  املقروءة  الإعلنية  الو�سائل 

وتوزيعها ومتثيلها وت�سويقها محلًيا ودولًيا. 
الطباعة: وت�ستمل على اأعمال الطباعة للمجموعة والأطراف الأخرى. )د(  

والكتب  واملجلت،  ال�سحف  توزيع  ن�ساطات  على  وي�ستمل  التوزيع:  )ه�( 
واملطبوعات محلًيا ودولًيا ملطبوعات املجموعة والأطراف الأخرى.

اإلى  بالإ�سافة  واأن�سطتها،  واملعار�ض  املوؤمترات  اأعمال  وتت�سمن  اأخ�رى:  )و( 
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1975
إطالق »عرب نيوز«، أول جريدة سعودية 

تصدر باللغة اإلنجليزية.

1978
تأسيس جريدة »الشرق األوسط« في لندن، 
بريطانيا، وهي أول جريدة عربية ذات طابع 

.)SRPC( دولي تنشرها
التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

اأعمال املرك�ز الرئي�ض، ون�س�اط�ات الإدارة الع�ام�ة، والأن�س�ط�ة ال�ستثمارية وغريها.

متار�ض املجموعة ن�ساطاتها يف ال�سرق الأو�سط واأوروبا واآ�سيا، اإل اأن معظم موجوداتها الت�سغيلية ترتكز ب�سكل رئي�ض يف اململكة العربية ال�سعودية. 

ويو�سح اجلدول التايل املعلومات القطاعية للمجموعة ح�سب كل قطاع:

املعلومات القطاعية )باآلف الريالت(

كما يف 31 دي�سمرب 2008

التوحيداملحذوفاتالإجمايلاأخرىالتوزيعالطباعةالإعلنالن�سر املتخ�س�سالن�سرالـبـيـــــــــــــــان

1،342،225)594،266(941،921115،887213،799468،251195،6819521،936،491الإيــــــــــــرادات

509،521)7،295(157،73543،153129،699140،80444،473952516،816الربـح الإجـمــايل

�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات 
832،521-178،9863،28633،244557،26943،42216،314832،521والآلت واملـعـدات

2،259،356)1،285،133(402،050188،134279،7051،069،803155،5531،449،2443،544،489اإجمايل املوجودات

624،112)334،169(136،868135،446185،595276،828128،95894،586958،281اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2007

التوحيداملحذوفاتالإجمايلاأخرىالتوزيعالطباعةالإعلنالن�سر املتخ�س�سالن�سرالـبـيـــــــــــــــان

1،113،298)572،491(917،54528،687203،332370،037165،3668221،685،789الإيــــــــــــرادات

460،248)8،102(161،8158،687119،048134،07643،902822468،350الربـح الإجـمــايل

�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات 
666،398-179،57551026،161411،89233،50814،752666،398والآلت واملـعـدات

2،187،329)1،191،638(423،26840،631281،457864،436153،3431،615،8323،378،967اإجمايل املوجودات

575،814)264،914(143،29622،963178،988160،376124،357210،748840،728اإجمايل املطلوبات

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.

اللتزامات  لقاء  مخ�س�ض  جتنيب  فيتم  اخلارج،  يف  التابعة  لل�سركات  بالن�سبة  اأما 
ال�سريبية، اإن وجدت. ول توجد على املجموعة اأي مدفوعات نظامية اأخرى م�ستحقة.

اأن�سطة املجموعة

متتاز املجموعة مبمار�سة اأن�سطتها يف عدة مناطق جغرافية، ما يعني زيادة قدرتها على 
التو�سع والدخول يف اأ�سواق متنوعة، حيث توجد لديها مراكز للن�سر والطباعة والتوزيع 
الوقت  ذات  ويف  التابعة.  ال�سركات  من  عدد  خلل  من  وتعمل  رئي�سة،  بلدان  �سبعة  يف 
تنت�سر الأن�سطة الرئي�سة للمجموعة يف اأنحاء اململكة، والتي تعد بيئة را�سخة وداعمة للنمو 

القت�سادي.
وكونها جمموعة تتميز بتكامل الأن�سطة بني �سركاتها، تن�سط املجموعة ب�سورة اأ�سا�سية 

يف خم�سة جمالت هي كالتايل:

1 - الـنـ�ســـر:
يعد قطاع الن�سر اأحد الركائز الأ�سا�سية التي تعتمد عليها املجموعة، وذلك من خلل 
ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر، التي ت�سم اأكرث من 19 مطبوعة، ت�سدر ملحق 
واأ�سبوعية،  يومية،  مطبوعات  بني  تتوزع  ملحًقا،   20 على  الإجمايل  عددها  يربو 
واملاليامل،  والأوردية،  والإجنليزية،  العربية،  هي  لغات  بخم�ض  وت�سدر  و�سهرية، 
والتجالو. كما اأن ال�سركة تتميز بقوة قاعدة امل�سرتكني والقراء لديها، محققة بذلك 

التفوق والتميزعلى جميع امل�ستويات املحلية والإقليمية.
ت�ستمد ال�سركة متيزها من الكوادر الب�سرية لديها، حيث ت�سم فريًقا من املحررين 

ذوي اخلربة الوا�سعة، واملكانة املتميزة التي حققت لهم �سهرة وا�سعة بني القراء.

2 - الن�سر املتخ�س�س:
توا�سل املجموعة التو�سع يف جمال الن�سر املتخ�س�ض من خلل ا�ستحداث مطبوعات 
الن�سر  والتو�سع يف �سناعة  وعاملًيا،  املتميزة محلًيا  املطبوعات  وا�ستقطاب  جديدة، 
املتخ�س�ض من خلل ال�ستثمار يف ن�سر الكتب اجلامعية واملدر�سية والرتجمة. كما 
من  لديها،  وال�سوري  واملرئي  املقروء  املحتوى  من  ال�ستفادة  على  املجموعة  تعمل 

خلل ال�ستثمار يف جمال اإنتاج ذلك املحتوى وبيعه وت�سويقه.

23 التقرير السنوي  2008
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بلد التاأ�سي�سن�سبة امللكيةالن�شاط الرئي�س لل�شركة ال�سركات التابعة

الكويت100٪التوزيع�سركة املجموعة الكويتية للن�سر والتوزيع املحدودة

الإمارات90٪التوزيع�سركة الإمارات للطباعة والن�سر والتوزيع املحدودة

3 -الإعــــلن:

من  املجموعة،  �سركات  اإحدى  العامة،  والعلقات  للإعلن  اخلليجية  ال�سركة  ُتعد 
الوكيل احل�سري ملطبوعات  وهي  العربي،  اخلليج  الإعلنية يف منطقة  ال�سركات  اأكرب 
املجموعة، حيث تقوم ال�سركة اخلليجية مبتابعة م�ستمرة وفعالة ملتطلبات الأ�سواق، من 

خلل الدعم امل�ستمر للأبحاث الإعلمية.

بالأ�سواق  وثيقة  علقات  اإقامة  خلل  من  الإعلن  ن�ساط  يف  التو�سع  املجموعة  توا�سل 
الإعلمية  مبيعاتها  وتو�سعة  املنطقة،  يف  للمعلنني  الإعلنية  الر�سالة  وتطوير  العربية 

والإعلنية وخدمات الت�سميم الإبداعي والعلقات العامة.

كما ت�سعى املجموعة اإلى زيادة ح�ستها من الأ�سواق اخلليجية والعربية، اآخذًة يف احل�سبان 
تطوير �سناعة الإعلن يف املنطقة، وتنويع م�سادر الدخل الإعلين لديها، حيث �سهد 
الذي  الإنرتنت  اإعلنات  اإلى  بالإ�سافة  الطرق،  اإعلنات  زيادة يف قطاع  العام 2008م 

يتوقع له منو �سريع يف اإيراداته خلل ال�سنوات القليلة القادمة.

4 -الطبـاعـــة:

طباعة  مراكز  بوجود  والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  خلل  من  املجموعة  تتميز 
�سحف متطورة يف الريا�ض، وجدة، والدمام تعمل على طباعة �سحف ال�سركة ال�سعودية 
اإلى جريدة امل�ستقبل، �سم�ض، الوطن، الريا�سي، والندوة.  للأبحاث والن�سر، بالإ�سافة 
جدة،  موقع  عرب  ال�سركة،  تقوم  كما  اأ�سبوعية.  جتارية  مطبوعات  اإلى  بالإ�سافة  هذا 
بطباعة عدد كبري من املجلت اخلا�سة بال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر ونا�سرين 
ا، بخدمة القطاع احلكومي، منها وزارة الرتبية والتعليم،  اآخرين كرث. وتقوم ال�سركة، اأي�سً

وال�سوؤون الإ�سلمية، ووزارة الداخلية. 

ملا  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف  الطباعة  دور  اأكرب  من  واحدة  ال�سركة  وتعد 
متتاز به من تقدميها لطيف وا�سع من اخلدمات الطباعية املتكاملة، وطاقتها الإنتاجية 
ا اأن ال�سركة ت�سم  ال�سخمة، ومن خلل تعدد فروعها وتكامل �سركاتها التابعة، خ�سو�سً
يف هيكلها القانوين فروعها املتمثلة يف املدينة املنورة للطباعة والن�سر، وجمموعة �سركات 
م�سنع  �سركة  وموؤخًرا  والن�سر،  للطباعة  طيبة  و�سركة  هل،  مطابع  �سركة  هي  متميزة 
اأواخر  يف  عليها  ال�ستحواذ  مت  التي  البل�ستيكية  والأغلفة  التجارية  للمل�سقات  العون 
ملن�سوبيها.  املرتاكمة  اخلربات  اإلى  خدماتها  تقدمي  يف  ال�سركة  وت�ستند  2008م.  العام 
مع  مكانتها  ما عزز  لديها،  درجات �سبط اجلودة  واأعلى  واأحدثها  املكائن  اأف�سل  واإلى 
قاعدة عملء قوية. وتاأكيد التزام ال�سركة بالتم�سي ح�سب املعايري العاملية فقد حر�ست 

.)ISO 9001:2000( ال�سركة على املحافظة على �سهادة الآيزو

5 -الـتـوزيـــع:

املجموعة، من  �سركات  اإحدى  للتوزيع  ال�سعودية  ال�سركة  التوزيع، ممثًل يف  ن�ساط  يعد 

املجموعة  بني مطبوعات  الو�سل  نقطة  يعد  املجموعة، حيث  ملطبوعات  املهمة  الأن�سطة 
وبع�ض  املجموعة،  مطبوعات  لتوزيع  احل�سري  الوكيل  كونها  من  وانطلًقا  والعملء. 
اإلى املطبوعات الف�سلية  ال�سحف اليومية، واملطبوعات الأ�سبوعية وال�سهرية، واإ�سافة 
التغطية  حيث  من  اململكة  يف  توزيع  �سركة  اأكرب  التوزيع  �سركة  تعد  والأجنبية،  العربية 
اجلغرافية، حيث تقوم بتوزيع اآلف املطبوعات املتنوعة، والكتالوجات، واملواد الرتويجية، 
اأكرث من  قوامه  اأ�سطول متكامل  الدفع من خلل  امل�سبوقة  الت�سال  وبطاقات  والكتب، 
وامل�سرتكني  للقراء  الن�سخ  مليني  لتو�سيل  كافة،  اململكة  مناطق  جتوب  �سيارة   1200
ومنافذ البيع يومًيا عن طريق �سبكة متكاملة من الفروع ت�سل اإلى 26 فرًعا تغطي جميع 
اأن��حاء اململكة، مدعمة مبئات من الكوادرالب�سرية املوؤهلة واملدربة على اأحدث الأ�ساليب 
الفنية والتقنية يف جمال التوزيع، والت�سويق، لتحقيق النت�سار الأو�سع بالو�سول الأ�سرع 

جلميع عملئها.

وتقوم ال�سركة مبمار�سة ن�ساط التوزيع يف عدد من الأ�سواق الإقليمية من خلل �سركات 
وتطويره  التوزيع  ن�ساط  يف  واإقليمًيا  محلًيا  للتو�سع  اجلهود  بذل  توا�سل  كما  لها،  تابعة 

خلدمة مطبوعات املجموعة وغريها ودعمها.

وقامت املجموعة، موؤخًرا، باإن�ساء �سركة »موؤمترات للمعار�ض واملوؤمترات« بغر�ض تنظيم 
الت�سويقية  الفر�ض  توفري  يف  ي�سهم  ما  املتخ�س�سة،  واملنتديات  واملعار�ض  املوؤمترات 

املتكاملة واإتاحتها لعملء ال�سركة. 

كما ت�ستمر املجموعة يف بناء علقات عمل وطيدة مع عملئها اأ�سا�سها الثقة واللتزام، 
واحلر�ض على ا�ستمرارها.

�سركات املجموعة

املجال  يف  تعمل  والتي  اأدناه،  املذكورة  التابعة  ال�سركات  التالية يف  الن�سب  املجموعة  متتلك 
نف�سه:

ن�سبة امللكية املبا�سرة بلد التاأ�سي�سال�سركات التابعة
وغري املبا�سرة

ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�سة 
100٪الـ�سـعـوديـة– ذات م�سوؤولية حمدودة

�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة – ذات 
100٪الـ�سـعـوديـةم�سوؤولية حمدودة

ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف – 
70٪الـ�سـعـوديـةم�ساهمة عامة

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:

متتلك ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر �سركات تابعة بن�سبة )100٪( م�سجلة خارج اململكة العربية ال�سعودية على النحو التايل:أ- 

 ب- متتلك ال�سركة ال�سعودية للتوزيع �سركات تابعة بن�سبة )100٪( و )90٪( م�سجلة خارج اململكة العربية ال�سعودية على النحو التايل:

 

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

ال�سعوديةالنـ�ســرال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر وال�سركات التابعة لها )اأ(

ال�سعوديةالتوزيعال�سـركـة ال�سـعـوديـة للـتـوزيــع وال�سـركـات التـابعـة لها )ب(

ال�سعوديةالإعــلم املـرئـي واملقــروء وخـدمـات الإعلنال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة

ال�سعوديةالإعـلم املـرئـي واملقـــروء وخـدمـات الإعلن والبيعال�سركة العربية للو�سائل املحدودة 

ال�سعوديةالن�سر املتخ�س�سال�سـركـة ال�سـعـوديـة للنـ�ســـر املتخـ�ســ�س وال�سركات التابعة لها )ج(

ال�سعوديةاملتاجرة يف العطور والأدوات املنـزلـيــة ولـوازم الطبـاعــةال�سـركة ال�سـعـوديـة للأعـمــال التجـاريـــة

ال�سعوديةاملتاجـرة يف معدات الت�سال وتطـويـر الربامج�سـركـة الأفـق لنظـم املعـلـومـات والت�سالت )حتت الت�سفية(

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

اململكة املتحدةالن�سر والطباعة�سركة ال�سرق الأو�سط املحدودة:

اململكة املتحدةالن�سر والتوزيع       )اأ( اإت�س اإت�س ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق 

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 

اأ
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عدد الأ�سهم ملحظاتال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم
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

4،40%3،517،526)0،027()21،725(4،42 %3.539.251 الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد
3،148،1973،94--3.148.1973،94اأ�سهم املوؤ�س�سة)ميثل املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية(

معايل الأ�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�سي 
0،453،515،8044،39 %3.148.2013،94367،603اأ�سهم املوؤ�س�سة)ميثل املوؤ�س�سة العامة للتقاعد(

4،497،0005،62--4،497،0005،62 الأ�ستاذ / حممد ح�سني العمودي

2،623،4983،28--2.623.4983،28الأ�ستاذ / عبداهلل �سالح عبداهلل كامل

325،0000،41--325،0000،41 الأ�ستاذ / عبداهلل �سامل �سعيد باحمدان

1،311،7511،64--1.311.7511،64الأ�ستاذ / حممد عمر العي�سائي

-1،150---1.150الأ�ستاذ/ حمـمـد بن عبداهلل اأبونيان

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

1،645،0842،06--1،645،0842،06اأ�سهم ال�سركة

175،0000،22--175.0000،22اأ�سهمه

1،053،3741،32--1.053.3741،32 الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل

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

1،351،7511،69--1،351،7511،69اأ�سهم ال�سركة

-86--     -86اأ�سهمه

1980
إصدار مجلة أسبوعية »سياسية، 
واقتصادية« جديدة، تحمل اسم 

»المجلة«.

1981
إطالق مجلة »ســــيدتي«، مجلة 

أسبوعية، عائلية االهتمامات.

ج- متتلك ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض �سركات تابعة بن�سبة )100٪( و )٪51(  

 
متتلك كل من ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر، وال�سركة العربية للو�سائل املحدودة، 
�سركة  منها،  لكل   )٪33.3( وبن�سبة  املتخ��س���ض،  للن��س���ر  ال�س�ع�ودي�ة  وال�س�رك�ة 
»موؤمترات للمعار�ض و املوؤمترات« )اأ�س�ست خلل عام 2008م(، وهي م�سجلة يف اململكة 

العربية ال�سعودية.
)اأ�س�ست  هل  مطابع  �سركة  من   )٪100( والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  متتلك 
خلل عام 2006م(، و )100٪( من �سركة طيبة للطباعة والن�سر )اأ�س�ست خلل عام 
2006م(، علًما اأن ن�سب امللكية كانت )95٪( و )50٪( على التوايل حتى الربع الثالث 
من عام 2008م، وقد كانت الن�سب املتبقية مملوكة من ِقَبل ال�سركة ال�سعودية للأبحاث 

والن�سر قبل حتويلها اإلى ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف.

املوارد الب�سرية

مهارات  على  الأولى،  بالدرجة  يعتمد،  وم�ستقبلً  حا�سًرا  جناحها  اأن  املجموعة  تدرك 
ثروتها الب�سرية التي ل تدخر املجموعة جهًدا يف تنمية قدراتها الإنتاجية والإبداعية، يف 

�سبيل ا�ستثمارها ال�ستثمار الأمثل.
اأ�سولها على نحو يوفر املوارد  ومن خلل تنمية هذه القدرات احليوية، تعزز املجموعة 
والطاقات اللزمة ملواجهة التحديات املتزايدة يف اأ�سواق ت�سهد مناف�سة متزايدة. ولتحقيق 
اأق�سى فائدة ممكنة من املواهب املبدعة توا�سل املجموعة حتفيز موظفيها عرب العديد 
الثقافة الإدارية،  التطوير الوظيفي، والتعليم امل�ستمر، وتطوير  التي ت�سمل  من الربامج 
املوظفني  اجتذاب  وت�ساعد على  الأداء،  تعزز  التي  العمل، وغريها من اجلوانب  وثقافة 

املوهوبني، والحتفاظ بهم على راأ�ض العمل، وحتفيزهم لتقدمي املزيد من العطاء.

�سندوق الطوارئ للموظفني

تواجههم  الذين  للموظفني  الطوارئ  �سندوق  باإن�ساء  2007م  عام  يف  املجموعة  قامت 
موظفيها،  مع  العلقة  توطيد  على  منها  ا  حر�سً الطارئة،  وامل�سكلت  الظروف  بع�ض 
وزيادة انتمائهم اإلى املجموعة، وقد اأ�سهم ال�سندوق منذ اإن�سائه يف امل�ساعدة على حل 

بلد التاأ�سي�سن�سبة امللكيةالن�شاط الرئي�س لل�شركةال�سركات التابعة

الإمارات100%الن�سر املتخ�س�س�سركة حمتوى

الإمارات51%الن�سر والتوزيع�سركة مكتبة اجلامعة

ال�سعودية51%الن�سر والتوزيع�سركة املكتبة العلمية

الأردن51%الن�سر والتوزيع�سركة خمزن الكتب للتوزيع والن�سر

هذه الظروف وامل�سكلت، مبا ينعك�ض اإيجاًبا على اأداء املوظفني ومتيزهم يف العمل. وقد حددت 
اللئحة التنظيمية لل�سندوق ال�سروط واملعايري اللزمة للم�ساعدة.

هذا وقد كانت حركة ال�سندوق خلل عام 2008م كالتايل:

امل�سوؤولية الجتماعية

ا�ستمراًرا لدور املجموعة يف دعم اجلهود الإن�سانية واخلريية يف املجتمع ال�سعودي، ومن منطلق 
حر�سها على الإيفاء بالتزاماتها جتاه الوطن واملجتمع، فقد قامت املجموعة باتخاذ دور ريادي 
اإيج�ابي وفاعل نح�و دع�م هذه اجله�ود، مبا يعود باخلري على �سرائح وا�سعة يف املجتمع. وف�ي 
ه�ذا ال��س��ي�اق بالتح�دي�د، فقد ا�ستمرت م�ساهمة املجموعة خلل عام 2008م يف دعم العديد 

من اجلهات اخلريية نذكر منها:
1- جمعية الأمري فهد بن �سلمان اخلريية لرعاية مر�سى الف�سل الكلوي.

2- املركز ال�سعودي لزراعة الأع�ساء.
3- مركز الأمري �سلمان اخلريي لأمرا�ض الكلى.

4- جمعية الأطفال املعاقني.
5- مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.

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

�سندوق الطوارئ للموظفني

192،463الر�سيد يف بداية العام

400،000امل�ساف خلل العام

)328،775(املن�سرف خلل العام

263،688الر�سيد نهاية العام

وما جتدر الإ�سارة اإليه يف هذا املجال، قيام املجموعة بدعم اإطلق معهد الأمري اأحمد بن �سلمان للإعلم 
ج�سًرا، حيث  املعهد  ويعد  الإعلم،  موؤ�س�سات  يف  امل�ستجدة  التدريبية  الحتياجات  تلبية  بهدف  التطبيقي، 
يتلقى املهنيون يف مختلف تخ�س�سات الإعلم اأعلى درجات التدريب الذي يركز على النوعية واجلودة، من 

خلل برامج تدريب يقدمها املعهد بالتعاون مع من�ساآت عاملية يف جمايل التدريب وت�سميم الربامج.

ملكية اأع�ساء جمل�س الإدارة

يو�س�ح اجل�دول التال�ي ح�رك�ة م�لكي�ة اأع�ساء جمل�ض الإدارة اأو ملكية َمْن ميثلونه خلل عام 2008م:

م�سجلة داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها على النحو التايل:



29 التقرير السنوي  2008 التقرير السنوي  2008 28

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

1983
تأسيس الشركة السعودية للتوزيع )SDC(، لتعمل 

في مجال توزيع المطبوعات.

1987
تأسيس المجموعة السعودية لألبحاث • 

.)SRMG( والتسويق
إصدار جريدة »الرياضية«، جريدة رياضية يومية.• 
إطالق »باسم«، مجلة أسبوعية خاصة باألطفال.•  املعلومات املتعلقة بالقرو�س

امللكية  حقوق  اإلى  ديون  ن�سبة  يف  تتمثل  ممتازة  مديونية  مب�ستويات  املجموعة  تتمتع   
زيادة  من  الرغم  وعلى  2007م.  لعام   )٪7،1( بن�سبة  مقارنة  2008م  لعام   )٪12،6(
القرو�ض يف عام 2008م، اإل اأن هذا الرتفاع ينعك�ض ب�سكل اإيجابي على كلفة راأ�ض املال، 
وبالتايل حت�سني موؤ�سرات الأداء، وقيا�ض م�ستويات ربحية ال�ستثمارات. كما ُيعد موؤ�سًرا 
جيًدا لقدرة املجموعة على تنويع م�سادر التمويل، واحل�سول على قرو�ض جديدة، معزًزا 

مبركز مايل قوي، يوفر تدفقات مالية قادرة على الوفاء باللتزامات امل�ستقبلية.

ال�سريعة الإ�سلمية، وتو�سح  تتوافق مع  اأن جميع قرو�ض املجموعة  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
اجلداول التالية و�سًفا تف�سيلًيا لقرو�ض املجموعة:

قرو�س املجموعة:( 1)

باآلف الريالتباآلف الريالت

20082007البيــــــــان

9،374-قر�س )1(

6،66720،000قر�س )2(

7،00035،000قر�س )3(

50،000-قر�س )4(

-20،000قر�س )5(

-47،100قر�س )6(

-20،000قر�س )7(

-25،970قر�س )8(

-77،027قر�س )9(

-2،000قر�س )10(

-681قر�س )11(

206،445114،374الإجـمــالـي

م�ستحقات القرو�س:( 2)

باآلف الريالتباآلف الريالت

20082007البيــــــــان

180،475100،707اأقل من �سنة

25،97013،667من �سنة اإلى �سنتني

--من �سنتني اإلى خم�س �سنوات

--اأكرث من خم�س �سنوات

206،445114،374الإجـمــالـي

بيانا�سم الع�سو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمل�س الإدارة

1 -  اجتماعات جمل�س الإدارة:
يتكون جمل�ض الإدارة احلايل من اأحد ع�سر ع�سًوا على النحو التايل:
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تقرير 
مجلس 

اإلدارة

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

غري م�ستقلم�ستقلغري تنفيذيتنفيذيالأع�ساء

الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز

معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد 

معايل الأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل اخلرا�سي

الأ�ستاذ / حممد ح�سني العمودي

الأ�ستاذ / عبداهلل �سامل �سعيد باحمدان

الأ�ستاذ / عبداهلل �سالح عبداهلل كامل

الأ�ستاذ / حممد عمر العي�سائي

الأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل ابو نيان

املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع

الدكتور/ عزام بن حممد الدخيِّل

املهند�س/ �سليمان اإبراهيم احلديثي

2965الإجمــــــــــــــــــــــــايل 

2 -  تكوين جمل�س الإدارة:وقد عقد جمل�ض الإدارة �ستة اجتماعات خلل العام املايل 2008م على النحو التايل:

يتكون جمل�ض الإدارة من اأحد ع�سر ع�سًوا م�سنفني ح�سب اجلدول التايل:

�سجل احل�سورالتاريخ

2008/2/17
الأم�ي�ر/ في�س�ل ب�ن �س�لمان ب�ن عبدالعزيز، معايل الأ�ستاذ/ �سليمان بن �سعد احلميد، معايل الأ�ستاذ/ مح�م�د ب�ن ع�ب�داهلل اخل�را�س��ي، 
اأبونيان،  عبداهلل  محمد  الأ�ستاذ/  العي�سائي،  عمر  محمد  الأ�ستاذ/  كامل،  �سالح  عبداهلل  الأ�ستاذ/  باحمدان،  �سامل  عبداهلل  الأ�ستاذ/ 

�ل، املهند�ض/ �سليمان اإبراهيم احلديثي. امله�ن�د�ض/ ع�ب�دالرح�م�ن اإبراهيم ال�روي�ت���ع، د/ ع���زام ب�ن م�ح��م�د الدخ�يِّ

2008/3/17
ب�ن عبداهلل اخل�را�س��ي،  الأ�ستاذ/ مح�م�د  �سعد احلميد، معايل  �سليمان بن  الأ�ستاذ/  ب�ن عبدالعزيز، معايل  �س�لمان  ب�ن  الأم�ي�ر/ في�س�ل 
اإبراهيم  ع�ب�دالرح�م�ن  امله�ن�د�ض/  العي�سائي،  عمر  محمد  الأ�ستاذ/  كامل،  �سالح  عبداهلل  الأ�ستاذ/  باحمدان،  �سامل  عبداهلل  الأ�ستاذ/ 

�ل، املهند�ض/ �سليمان اإبراهيم احلديثي. ال�روي�ت���ع، د/ ع���زام ب�ن م�ح��م�د الدخ�يِّ

2008/3/17
ب�ن عبداهلل اخل�را�س��ي،  الأ�ستاذ/ مح�م�د  �سعد احلميد، معايل  �سليمان بن  الأ�ستاذ/  ب�ن عبدالعزيز، معايل  �س�لمان  ب�ن  الأم�ي�ر/ في�س�ل 
اإبراهيم  ع�ب�دالرح�م�ن  امله�ن�د�ض/  العي�سائي،  عمر  محمد  الأ�ستاذ/  كامل،  �سالح  عبداهلل  الأ�ستاذ/  باحمدان،  �سامل  عبداهلل  الأ�ستاذ/ 

�ل، املهند�ض/ �سليمان اإبراهيم احلديثي. ال�روي�ت���ع، د/ ع���زام ب�ن م�ح��م�د الدخ�يِّ

2008/5/12
ب�ن عبداهلل اخل�را�س��ي،  الأ�ستاذ/ مح�م�د  �سعد احلميد، معايل  �سليمان بن  الأ�ستاذ/  ب�ن عبدالعزيز، معايل  �س�لمان  ب�ن  الأم�ي�ر/ في�س�ل 
اإبراهيم  ع�ب�دالرح�م�ن  امله�ن�د�ض/  العي�سائي،  عمر  محمد  الأ�ستاذ/  كامل،  �سالح  عبداهلل  الأ�ستاذ/  باحمدان،  �سامل  عبداهلل  الأ�ستاذ/ 

�ل، املهند�ض/ �سليمان اإبراهيم احلديثي. ال�روي�ت���ع، د/ ع���زام ب�ن م�ح��م�د الدخ�يِّ

2008/9/20
ب�ن عبداهلل اخل�را�س��ي،  الأ�ستاذ/ مح�م�د  �سعد احلميد، معايل  �سليمان بن  الأ�ستاذ/  ب�ن عبدالعزيز، معايل  �س�لمان  ب�ن  الأم�ي�ر/ في�س�ل 
�ل، املهند�ض/ �سليمان اإبراهيم  الأ�ستاذ/ محمد عبداهلل اأبونيان، امله�ن�د�ض/ ع�ب�دالرح�م�ن اإبراهيم ال�روي�ت���ع، د/ ع���زام ب�ن م�ح��م�د الدخ�يِّ

احلديثي.

2008/12/29
ب�ن عبداهلل اخل�را�س��ي،  الأ�ستاذ/ مح�م�د  �سعد احلميد، معايل  �سليمان بن  الأ�ستاذ/  ب�ن عبدالعزيز، معايل  �س�لمان  ب�ن  الأم�ي�ر/ في�س�ل 
اأبونيان،  عبداهلل  محمد  الأ�ستاذ/  كامل،  �سالح  عبداهلل  الأ�ستاذ/  باحمدان،  �سامل  عبداهلل  الأ�ستاذ/  العمودي،  ح�سني  محمد  ال�سيد/ 

�ل، املهند�ض/ �سليمان اإبراهيم احلديثي. امله�ن�د�ض/ ع�ب�دالرح�م�ن اإبراهيم ال�روي�ت���ع، د/ ع���زام ب�ن م�ح��م�د الدخ�يِّ
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تقرير 
مجلس 

اإلدارة

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

1990
تأسيس الشركة الخليجية لإلعالن 
والعالقات العامة، لتنشط في بيع 
المساحات اإلعالنية في مطبوعات 

المجموعة. 

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

بيــــــــــــــــــــــــــــــــانال�ســــــــــــــــــــــــــــــــمم�سل�سل

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

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

معايل الأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل اخلرا�سي3

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

الأ�ستاذ / عبداهلل �سامل باحمدان4
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الغاز والت�سنيع الأهلية	 
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات	 
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأ�سمنت اليمامة ال�سعودية املحدودة	 

الأ�ستاذ / عبداهلل �سالح كامل5

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

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

الأ�ستاذ/ حممد بن عبداهلل اأبونيان7

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(	 
ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للإمناء الزراعي )اإمناء(	 
رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للت�سويق الزراعي )ثمار(	 
ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة �سامبا املالية	 

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

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف	 الدكتور / عزام بن حممد الدخيِّل9
ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ع�سري	 

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

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

 يو�سح اجلدول التايل رواتب اأع�ساء جمل�ض الإدارة التنفيذيني وبدلت، بالإ�سافة اإلى كبار التنفيذيني يف ال�سركة:

مليني الريالت

 * تت�سمن رواتب وبدلت:
   •  رئي�ض جمل�ض الإدارة.

   •  ع�سو جمل�ض الإدارة – الرئي�ض التنفيذي.
 

 ** تت�سمن رواتب املدير املايل وبدلته
كما مت �سرف بدلت احل�سور وم�سروفاته لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�ض الإدارة ح�س�ر اجتماعات املجل�ض، اأو اجتماعات 

اللجان املنبثقة ع�نه، مبب�لغ اإجمايل قدره 496 األف ريال �سعودي عن عام 2008م.

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

8،.--6،5الرواتب و التعوي�سات

4،.--3،2البدلت

------املكافاآت الدورية وال�سنوية

------اخلطط التحفيزية

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

4 -  ع�سوية اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة العامة الأخرى:
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تقرير 
مجلس 

اإلدارة

تقرير 
مجلس 

اإلدارة

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

5 - املعاملت مع اجلهات ذات العلقة:

ل�سراء  مناق�سة  بطرح  للمجموعة  التابعة  ال�سركات  اإحدى  للتوزيع  ال�سعودية  ال�سركة  قامت 
�سيارات خلل عام 2008م، وقد كانت �سركة العي�سائي للتجارة �ساحبة العر�ض الأف�سل، وقد 

مت توقيع عقود �سراء ال�سيارات وفًقا للجدول التايل:

6 -  جلان جمل�س الإدارة:

ينبثق عن جمل�ض الإدارة اأربع جلان هي كالتايل:

اأ- اللجنة التنفيذية:

اأع�ساء من جمل�ض الإدارة، ويف نطاق امل�سوؤوليات  تتكون اللجنة التنفيذية احلالية من خم�سة 
تنفيذ  على  الإ�سراف  عن  م�سوؤولة  التنفيذية  اللجنة  فاإن  لها،  املجل�ض  اأوكلها  التي  التنفيذية 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة للمجموعة، وعن و�سع امليزانيات اخلا�سة باملجموعة، كما اأنها م�سوؤولة 
عن مراقبة الأداء العملي واملايل للمجموعة، وعن رفع التقارير اإلى املجل�ض عن الأمور املالية 

وال�سرتاتيجية وما يت�سل بها.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية اأربعة اجتماعات يف العام املايل 2008م، ويو�سح اجلدول التايل 
اأ�سماء اأع�ساء اللجنة التنفيذية:

       األف ريال

قيمة ال�سياراتعدد ال�سياراتالبيــــــــان

774،730امل�ستلم خلل العام 

21912،608املتبقي

29617،338الإجـمــالـي

البـيــــانال�سمم�سل�سل

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

ع�سو اللجنةالأ�ســتـاذ / عبداهلل �سامل باحمدان2

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

ع�سو اللجنةاملهند�س / عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع4

ع�سو اللجنةالدكـتــور / عزام بن حممد الدخّيل5

ب- جلنة املراجعة:

تتكون جلنة املراجعة من ثلثة اأع�ساء منهم ع�سوان من جمل�ض الإدارة غري التنفيذيني، 
ت�سمل  واملحا�سبية.  املالية  ال�سوؤون  يف  مخت�ض  الإدارة  جمل�ض  خارج  من  ثالث  وع�سو 
اإدارة  مهمات هذه اللجنة وم�سوؤولياتها درا�سة نظام الرقابة الداخلية، والإ�سراف على 
الأعمال  تنفيذ  يف  فاعليتها  مدى  من  التحقق  اأجل  من  ال�سركة،  يف  الداخلية  املراجعة 
واملهمات التي حددها جمل�ض الإدارة، وكذلك درا�سة تقارير املراجعة الداخلية، ومتابعة 

تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحظات والتو�سيات الواردة فيها.
القانونيني  املحا�سبني  بتعيني  الإدارة  ملجل�ض  التو�سية  اللجنة  م�سوؤوليات  تت�سمن  كما 
وف�سلهم، وحتديد اأتعابهم، والتاأكد من ا�ستقلليتهم ومتابعة اأعمالهم، مع درا�سة خطة 
املراجعة ومراجعتها مع املحا�سب القانوين، وكذلك درا�سة ملحظاته على القوائم املالية 
للمجموعة، ومتابعة ما مت ب�ساأنها، مع درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها 

على جمل�ض الإدارة، واإبداء الراأي والتو�سية مبا يلزم.
والتو�سية ملجل�ض  الراأي  واإبداء  املتبعة،  املحا�سبية  ال�سيا�سات  بدرا�سة  اللجنة  تقوم  كما 
الإدارة ب�ساأنها، وتقومي فاعلية تقدير ال�سركة للمخاطر املهمة، واخلطوات التي اتخذتها 

اإدارة ال�سركة ملراقبة هذه املخاطر ومواجهتها.
يو�سح اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء جلنة املراجعة التي عقدت �ستة اجتماعات خلل 

عام 2008م:

ج- جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

الإدارة،  جمل��ض  من  م�ستقلني  اأع�ساء  ثلثة  من  واملكافاآت  الرت�سيحات  جلن�ة  تتكون 
بع�د تعديل م�سماها ونظام عملها ا�سرت�ساًدا بالبنود املن�سو�ض عليها يف لئحة حوكمة 

ال�سركات.

البـيــــانال�سمم�سل�سل

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

ع�سو اللجنةاملهند�س / �سليمان اإبراهيم احلديثي2

ع�سو اللجنةالدكتور / �سعد بن �سالح الرويتع3

ويو�سح  واحًدا خلل عام 2008م،  اجتماًعا  واملكافاآت  الرت�سيحات  وقد عقدت جلنة 
اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

د- جلنة ال�ستثمارات:

تتكون جلنة ال�ستثمارات من خم�سة اأع�ساء لتقوم بالدرا�سات كافة املتعلقة بال�ستثمار، 
ورفع مقرتحاتها وتو�سياتها اإلى جمل�ض الإدارة، وقد عقدت جلنة ال�ستثمارات اجتماعني 

خلل عام 2008م، ويو�سح اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء جلنة ال�ستثمارات:

7 -  اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة:

يقر جمل�ض 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.
اأ�س�ض  على  اإعداده  مت  الذي  الداخلية  الرقابة  نظام  بفاعلية  تنفذ  املجموعة  اأن   •

�سليمة.
• ل يوجد لدى املجل�ض اأي �سك ُيذكر حول قدرة املجموعة على ال�ستمرار كمن�ساأة 

ناجحة.

البـيــــانال�سمم�سل�سل

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

ع�سو اللجنةالأ�سـتـاذ / عبداهلل �ســــالـم بـاحـمــدان2

ع�سو اللجنةاملهند�س / عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع3

نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية

املراجعة  اإدارة  لئحة  باعتماد  بالتو�سية  2008م  عام  خلل  املجموعة  يف  املراجعة  جلنة  قامت 
الداخلية، كما قامت اللجنة مبتابعة تنفيذ خطة املراجعة املعتمدة لعام 2008م مع اإدارة املراجعة 
الداخلية، بالإ�سافة اإلى متابعة تنفيذ التو�سيات الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية للمجموعة 

وال�سركات التابعة خلل عام 2008م، ولي�ض لدى جلنة املراجعة اأي ملحظات جوهرية.

�سيا�سات  وجود  اأهمية  على  بالتاأكيد  الإدارة  جمل�ض  اإلى  بالتو�سية  املراجعة  جلنة  قامت  كما 
واإجراءات العمل وتوثيقها يف املجموعة وال�سركات التابعة.

اإدارة املخاطر

توؤثر يف ن�ساطها ومركزها  اأي حتديات ومخاطر محتملة قد  اإلى مواجهة  اإدارة املجموعة  ت�سعى 
على  والقدرة  الن�سر  �سناعة  يف  الوا�سعة  وخربتها  درا�ستها  خلل  من  وذلك  وا�ستيعابها،  املايل 
حتديد املخاطر املتعلقة بها، واملخاطر املتعلقة بال�سوق من جهة اأخرى. وتعتقد املجموعة اأن من 

اأهم املخاطر املتعلقة بها:

�  الـدخـــل الإعـلنــي

ي�سكل الدخل الإعلين عن�سًرا جوهرًيا من اإجمايل اإيرادات املجموعة، وم�ستوى جودة هذا 
الإيراد من حيث الكم والكيف عر�سة للدورات القت�سادية املعروفة يف املنطقة، بالإ�سافة اإلى 

املخاطر ال�سيا�سية املوؤثرة يف هذا ال�سياق.

�  ال�سـتقـرار القيـادي

يقوم على اإدارة املجموعة نخبة من اأف�سل الكفاءات ال�سعودية والعربية يف جميع قطاعاتها 
تطور  املوؤثرة يف  العنا�سر  اأهم  القيادات من  فا�ستقرار هذه  واملالية.  والإدارية،  التحريرية، 

اأداء املجموعة.

�  ا�سرتاتيجية التو�سع

مع  واملتوافقة  املن�سجمة  التو�سعية  امل�سروعات  من  العديد  تخطيط  املجموعة  تبا�سر 
ا�سرتاتيجياتها العامة وتنفيذها، وتخ�سع هذه الأمور ملخاطر التاأجيل وعدم التنفيذ.

البـيــــانال�سمم�سل�سل

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

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / حممد بن عبداهلل اأبونيان2

ع�سو اللجنةالدكتور / عزام بن حممد الدخّيل3

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

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / اأمني غرّيب5
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تقرير 
مجلس 

اإلدارة

التــقريــــر
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التــقريــــر
ال�سـنــــوي

�  خمـاطـر ال�سنـاعــة

تتع�ر�ض �سناع�ة الإع�لم والن�س�ر لتحديات تتح�ول ف�ي�ها معط�ي�ات ومقومات ا�ستهلك 
املعلومة وا�ستخدامها من من�سات الإعلم التقليدية اإلى من�سات الإعلم احلديث�ة، 
املن�س�ات  ج�مي�ع  م�ع  الت�واف�ق  اإلى  وت�س�ع�ى  التح�ول،  ه�ذا  وتق�در  املج�م�وع�ة  وتع�ي 

البدي�ل�ة واملناف�س�ة، لإي�س�ال خدماتها وا�ستهلكها �سمن اأطر اقت�سادي�ة مح��ددة.

�  ارتفاع اأ�سعار الورق

ُيعد الورق الأهم يف املواد اخلام للمجموعة من حيث تكاليفه وم�سادر توفريه، حيث 
تقوم املجموعة با�ستخدام مطابع ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف )�سركة م�ساهمة 
على  باحل�سول  املجموعة  وتقوم  اململكة،  داخل  مطبوعاته�ا  لطباع�ة  تابعة(  �سعودية 
الورق مبوجب اتفاقات توريد من مورد رئي�ض، واحل�سول على كميات اأقل من موردين 

مختلفني ب�سورة دورية.
وتقوم املجموعة باحلد من التذبذب يف اأ�سعار الورق من خلل حتديد مخزونها الورق�ي 

واإدارته بكف��اءة.

حوكمة ال�سركات 

مبا�سرة  على  دائًما  املجموعة  حتر�ض  وال�ستثمارية،  التجارية  اأهدافها  حتقيق  �سبيل  يف 
جميع عملياتها مبا يتفق مع جميع الأنظمة واللوائح املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

ومقت�سيات  والإف�ساح  ال�سفافية  معايري  باأف�سل  املجموعة  تلتزم  اخل�سو�ض  وجه  وعلى 
الإدارة الر�سيدة، ولوائح حوكمة ال�سركات املطبقة يف اململكة، مبا يف ذلك توفري املعلومات 
املالية  ال�سوق  اأنظمة هيئة  املحددة ح�سب  الأوقات  وامل�ستثمرين يف  للم�ساهمني  الأ�سا�سية 

ال�سعودية وتعليماتها، ولئحة احلوكمة املعمول بها يف املجموعة.

ويقوم جمل�ض اإدارة املجموعة وجلانه الفرعية )اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة 
املكافاآت والرت�سيحات(، بدعم و�سائل احلوكمة واأ�ساليبها ب�سورة م�ستمرة، وتتم مراجعة 
قواعد احلوكمة من حني لآخر للتاأكد من ملءمتها خلدمة اأغرا�سها ول�ستيفاء امل�ستجدات 

ا لأغرا�ض الإدارة الر�سيدة. واملتطلبات النظامية لهيئة ال�سوق املالية، واأي�سً

ومن �سمن ما مت اإجنازه من تطوير يف هذا اجلانب، موافقة جمل�ض اإدارة املجموعة على 
ا�ستقالة �ساحب ال�سمو امللكي الأمريفي�سل بن �سلمان بن عبدالعزيزمن من�سب الرئي�ض 
توافًقا  بدلً عنه،  تنفيذًيا  رئي�ًسا  ل  الدخيِّ وتعيني د.عزام بن محمد  للمجموعة،  التنفيذي 
مع متطلبات لئحة احلوكمة القا�سية بلزوم الف�سل بني رئي�ض جمل�ض الإدارة واأي من�سب 

تنفيذي اآخر بال�سركة.

وب�سورة عامة، ميكن القول باأن ال�سركة قد التزمت بجميع متطلبات احلوكمة التي وردت 
يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية عدا الأحكام التالية:

الت�سويت الرتاكمي عند اختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة:

وذلك  العملية،  الناحية  من  حالًيا  الرتاكمي  الت�سويت  بنظام  للأخذ  مربًرا  ال�سركة  ترى  ل 
ب�سبب توفر العدد الكايف من الأع�ساء امل�ستقلني مبجل�ض الإدارة )�ستة اأع�ساء من اأ�سل اأحد 
اأن النظام الأ�سا�سي للمجموعة ل ي�سمح لأي م�ساهم من ذوي  ع�سرع�سًوا يف املجل�ض(، كما 
حقوق  ل�سمان  املنا�سبة  الآلية  ويوفر  املجل�ض،  اأع�ساء  تعيني  يف  بالنفراد  ال�سيطرة  ح�س�ض 
الرتاكمي لختيار  الت�سويت  اعتماد طريقة  لل�سركة  وم�ستقبلً ميكن  امل�ساهمني.  الأقلية من 
نظام  على  الأع�ساء  اختيار  يربر  امللكية  هيكل  تغري جوهري يف  ما طراأ  اإذا  املجل�ض  اأع�ساء 

الت�سويت الرتاكمي.

عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رغم اأن لئحة حوكمة ال�سركات تن�ض على اأن يكون عدد اأع�ساء جمل�ض الإدارة من 3 اأع�ساء 
اأع�ساء جمل�ض  اأن عدد  على  ين�ض  يزال  ل  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  اأن  اإل  11 ع�سًوا،  اإلى 

الإدارة )12( ع�سًوا، بزيادة ع�سو واحد عن احلد الأق�سى املذكور باللئحة. 

اقرتاح توزيع اأرباح ال�سركة

كما  �سعودي،  ريال  مليون   224 بلغت  �سافية  اأرباح  حتقيق  من  اهلل،  بحمد  ال�سركة،  متكنت 
تو�سح القوائم املالية اخلتامية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م، وتقرير 
مراجعي احل�سابات املرفق، وبناًء على ذلك يقرتح جم�ل��ض الإدارة توزي�ع اأرب�اح نق�دي�ة بقيم�ة 
160 مليون ريال �سعودي للعام 2008م مبا يعادل 20٪ من راأ�ض املال اأي بواقع ريالني لل�سهم 

الواحد على النحو التايل:

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

رئي�ض جمل�ض الإدارة الأمري/ في�سل بن �سلمان بن عبدالعزيز.
ل. الرئي�ض التنفيذي - ع�سو جمل�ض الإدارة د/ ع�زام بن مح��مد الدخيِّ

                                                                                                                                      مليون ريال

224الأرباح ال�سافية لل�سنة املالية املنتهية يف 2008/12/31م

)34(املحول للحتياطي النظامي والتفاقي

190

اأرباح مقرتح توزيعها بن�سبة 20% من راأ�س املال
)بواقع ريالني لل�سهم الواحد(

)160(

)1،8(مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

28،2الر�سيد املتبقي ويحول اإلى الأرباح املبقاة

تو�سيات جمل�س الإدارة

يو�سي جمل�ض اإدارة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق للجمعية 
العامة العادية املوقرة مبا يلي:

1- املوافقة على تقرير جمل�ض الإدارة لعام 2008م.
ال�سركة  ح�سابات  مراجعي  تقرير  على  املوافقة   -2
 31 بتاريخ  املنتهية  لل�سنة  املوحدة  املالية  والقوائم 

دي�سمرب 2008م.
ريال  مليون   160 مببلغ  اأرب�اح  توزي�ع  عل�ى  املواف�ق�ة   -3
راأ�ض  من   ٪20 يعادل  مبا  2008م،  عام  عن  �سعودي 
املال، اأي بواقع ريالني لل�سهم الواحد على امل�ساهمني 
)تداول(  املالية  الأوراق  اإيداع  مركز  لدى  امل�سجلني 

بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة العادية.
لعام  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  مكافاأة  على  املوافقة   -4

2008م.
5- اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ض الإدارة عن اأعمالهم خلل 

ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2008م.
بني  من  احل�سابات  مراقب  تعيني  على  املوافقة   -6
املر�سحني من جلنة املراجعة، ملراجعة القوائم املالية 
لل�سركة لعام 2009م، والبيانات املالية الربع �سنوية، 

وحتديد اأتعابه.

    �سائلني اهلل، عز وجل، اأن يوفق اجلميع

مـجــلـــ�س الإدارة



التــقريــــر
ال�سـنــــوي

أهم مقاييس األداء 
المالية لعام 2008
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1,077

2006

1,400.0

1,300.0

1,200.0

1,100.0

1,000.0

0

1,113

2007

1,342

2008

اإجمايل الإيرادات

أهم مقاييس 
األداء المالية 

لعام 2008

اإجمايل الأ�سول
2006

1,785

2007

2,187

2008

2,259

اإجمايل حقوق امللكية
2006

1,195

2007

1,612

2008

1,635

الدخل من العمليات الرئي�سة

2006

254

2007

231

2008

246

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

Total Assets (Million SAR)

Total Equity (Million SAR)

Total Revenue (Million SAR)

Operating Revenue (Million SAR)
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أهم مقاييس 
األداء المالية 

لعام 2008

أهم مقاييس 
األداء المالية 

لعام 2008

1.9

2006

2.4

2007

2.1

2008

ن�سبة التداول

الديون اإلى حقوق امل�ساهمني

العائد على راأ�س املال العائد على الأ�سول

262

2006

367

2007

224

2008
�سايف الدخل

العائد على حقوق امللكية

ن�سبة الرفع املايل

) مرة (

) مليون ريال �سعودي (

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

Net Income (Million SAR)

Current Ratio

Debt Ratio

Return on Assets

Return on Shareholder’s Equity

Leverage Ratio

Return on Capital

14.7%

2006

16.8%

2007

9.9%

2008

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

2006

21.9%

2007

26.2%

2008

16.3%

27.0%

18.0%

9.0%

0.0%

2006

11.3%

2007

7.1%

2008

12.6%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

2006

32.7%

2007

45.8%

2008

28.1%

55.0%

45.0%

35.0%

25.0%

15.0%

33.1%

2006

26.3%

2007

27.6%

2008

35.0%

30.0%

25.0%

20.0%

15.0%



القوائم المالية الموحدة 
وتقرير مراجعي الحسابات 

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي
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)بالريال ال�سعودي(

20082007�إي�ضاح
�ملوجود�ت �ملتد�ولة

  3140.705.169460.550.955نقد وما يف حكمه
  415.337.072306.094.692مدينون جتاريون

  484.390.42877.893.188م�ساريف مدفوعة مقدًما واأر�سدة مدينة اأخرى
  5341.742.198224.406.445مخزون

  982.174.8671.068.945.280جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة

�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

  89.387.671-7ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات
  6832.521.164666.397.852ممتلكات واآلت ومعدات
  8444.660.450362.597.838موجودات غري ملمو�سة

  1.277.181.6141.118.383.361جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

  2.259.356.4812.187.328.641جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية
�ملطلوبات �ملتد�ولة

  9173.475.08163.333.333مرابحات وقرو�ض
  1011.146.33417.929.352اإيرادات موؤجلة

  117.000.00037.374.092التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية – اجلزء املتداول
  113.207.51148.048.463مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع واإعادة ال�ستئجار – اجلزء املتداول

  12253.726.102252.726.577دائنون جتاريون واأر�سدة دائنة اأخرى
  1324.789.85127.053.854الزكاة و�سريبة الدخل

  473.344.879446.465.671جمموع �ملطلوبات �ملتد�ولة

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2008

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2008

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي
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20082007�إي�ضاح

�ملطلوبات غري �ملتد�ولة

  925.970.0006.666.668مرابحات لأجل
  1426.777.87826.391.925تاأمينات العملء
  1511.150.2366.232.439دائنون جتاريون

  7.000.000-11التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية – اجلزء غري املتداول
  3.207.511-11مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع  واإعادة ال�ستئجار – اجلزء غري املتداول

  1686.868.76179.850.169مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

  150.766.875129.348.712جمموع �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

  624.111.754575.814.383جمموع �ملطلوبات

حقوق �مللكية

حقوق �مل�ضاهمني

  1800.000.000800.000.000راأ�ض املال
  17172.084.254149.638.800احتياطي نظامي
  1751.700.50240.477.775احتياطي اتفاقي

  9.812.810) 6.056.341 (18ت�سويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة بال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة يف اخلارج

-78.361.425منحة حكومية مقيدة

  350.162.546401.176.191اأرباح م�ستبقاة 

  1.376.252.3861.401.105.576جمموع حقوق �مل�ضاهمني
  19258.992.341210.408.682حقوق �لأقلية

  1.635.244.7271.611.514.258جمموع حقوق �مللكية

  2.259.356.4812.187.328.641جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية
ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 33 جزًءا من هذه القوائم املالية املوحدة

)بالريال ال�سعودي(

20082007�إي�ضاح

  1.342.225.0111.113.298.211الإيرادات

) 653.049.518() 832.704.181(تكلفة الإيرادات

  460.248.693  509.520.830�إجمايل �لربح

  4.351.2994.977.482ح�سة ال�سركة يف �سايف ربح �سركة زميلة 

) 38.622.636() 48.776.258(21م�ساريف بيع وت�سويق

) 155.424.565() 189.706.571(22م�ساريف اإدارية وعمومية

) 15.775.141() 15.395.163(اأتعاب مهنية وا�ست�سارية

) 2.380.952() 2.631.428(اإطفاء موجودات غري ملمو�سة

)22.264.790 () 22.866.318(ا�ستهلك

--611.292.362عك�ض قيد خ�سارة النخفا�ض يف قيمة الأ�سول

  230.758.091 245.788.753�لدخل من �لعمليات �لرئي�ضة

)884.580() 4.935.403(م�ساريف مالية بال�سايف

  52.988.706 2336.407.185اإيرادات اأخرى بال�سايف

  277.260.535282.862.217�لدخل من �لعمليات �مل�ضتمرة

  134.777.673 2416.590.164الإيرادات وامل�ساريف غري املتكررة بال�سايف

  293.850.699417.639.890�لدخل قبل ح�ضة حقوق �لأقلية و�لزكاة و�ضريبة �لدخل

)25.146.211 () 52.386.534(19ح�سة حقوق الأقلية يف �سايف اأرباح وخ�سائر ال�سركات التابعة

  241.464.165392.493.679�لدخل قبل �لزكاة و�ضريبة �لدخل

)25.956.399 () 17.009.629(13الزكاة و�سريبة الدخل

  224.454.536366.537.280�ضايف �لدخل

ربحية �ل�ضهم :

273.072.88من العمليات الرئي�سة

273.675.22من دخل ال�سنة قبل ح�سة حقوق الأقلية

272.814.58من �سايف دخل ال�سنة
ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 33 جزًءا من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2008

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2008

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2008

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2008

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2008

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي
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)بالريال ال�سعودي(

احتياطي اتفاقياحتياطي نظاميراأ�س املالاإي�ساح
منحة حكومية 

مقيدة

ت�سويات حتويل العملت 
الأجنبية املتعلقة 

بال�ستثمارات يف ال�سركات 
املجموعاأرباح م�ستبقاةالتابعة يف اخلارج

  1.194.838.518  251.419.503  8.283.032-  22.150.911  112.985.072  800.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2007

  366.537.280  366.537.280-----الدخل ال�سايف ل�سنة 2007
محول اإلى الإحتياطي 

-) 36.653.728(---  36.653.728-17النظامي

-)18.326.864(--  18.326.864--17محول اإلى الحتياطي التفاقي

توزيعات ارباح و مكافاأت 
) 161.800.000() 161.800.000(-----اع�ساء جمل�ض الدارة

  1.529.778-  1.529.778----18ت�سويات عملت اأجنبية، �سايف
�لر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 

2007
800.000.000  149.638.800  40.477.775  -9.812.810  401.176.191  1.401.105.576  

  224.454.536  224.454.536-----الدخل ال�سايف ل�سنة 2008

-) 22.445.454(---  22.445.454-17محول اإلى الحتياطي النظامي

-) 11.222.727(--  11.222.727--17محول اإلى الحتياطي التفاقي

توزيعات اأرباح ومكافاآت اأع�ساء 
) 241.800.000() 241.800.000(-----28جمل�ض الإدارة

8.361.425-- 8.361.425--6منحة حكومية مقيدة

) 15.869.151(-) 15.869.151(----18ت�سويات عملت اأجنبية، �سايف

�لر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 
2008

800.000.000  172.084.254  51.700.502  8.361.425  )6.056.341 (350.162.5461.376.252.386

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 33 جزًءا من هذه القوائم املالية املوحدة

)بالريال ال�سعودي(

20082007

�لأن�ضطة �لت�ضغيلية

  392.493.679 241.464.165دخل ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

تعديلت:

  40.306.781 47.657.112ا�ستهلكات واإطفاءات

-) 11.292.362(عك�ض قيد النخفا�ض يف قيمة الأ�سول

 14.445.877 16.831.008مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

 95.866) 1.336.146() اأرباح ( خ�سائر بيع ممتلكات واآلت ومعدات

) 161.281.911(-اأرباح بيع ا�ستثمار يف �سركة تابعة

-) 19.786.280(اأرباح بيع ا�ستثمار يف �سركة زميلة

) 4.977.482() 4.351.299(ح�سة ال�سركة يف �سايف ربح �سركة زميلة

 25.146.211 52.386.534ح�سة حقوق الأقلية يف اأرباح ال�سركات التابعة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :

)12.716.180() 53.681.404(مدينون جتاريون وم�ساريف مدفوعة مقدمًا واأر�سدة مدينة اأخرى

) 92.114.559() 83.148.804(مخزون

 38.805.511) 32.292.485(دائنون جتاريون واأر�سدة دائنة اأخرى

 3.564.426) 6.783.018(اإيرادات موؤجلة

 303.004 385.953تاأمينات العملء

) 8.450.231() 10.949.271(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

) 13.020.581() 19.273.632(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

 222.600.411 115.830.071�ضايف �لنقد �ملتو�فر من �لأن�ضطة �لت�ضغيلية

1992
إصدار صحيفة »االقتصادية«، مطبوعة • 

يومية تهم رجال المال واألعمال.
إطالق مجلة »الرجل«، مجلة شهرية • 

تعنى بشؤون مجتمع النخبة.
إطالق مجلة »هي«، مجلة شهرية • 

تهتم بشؤون المرأة المتميزة.

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2008

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2008

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2008

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2008

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي
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20082007

�لأن�ضطة �ل�ضتثمارية

) 48.284.935() 137.145.081(اإ�سافات ممتلكات واآلت ومعدات ، بال�سايف
 248.153 1.995.179املتح�سل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

) 1.467.576( 13.896.561ت�سوية عملت اأجنبية تتعلق باملمتلكات واملعدات ، بال�سايف
 346.491.341 113.525.250عوائد بيع ا�ستثمار يف �سركة تابعة ، بال�سايف

) 1.254.112(-ا�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات
-) 175.474.671(ال�ستحواذ على �سركات تابعة
-) 2.138.192(موجودات غري ملمو�سة اأخرى

 295.732.871) 185.340.954 (�ضايف �لنقد ) �مل�ضتخدم يف ( �ملتوفر من �لأن�ضطة �ل�ضتثمارية

�لأن�ضطة �لتمويلية

 26.666.668 100.147.209مرابحات وقرو�ض
-) 3.802.875(ح�سة حقوق الأقلية

 1.529.778) 15.869.151(ت�سويات حتويل عملت اأجنبية من ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة يف اخلارج
) 60.578.546() 48.048.463(مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع واإعادة ال�ستئجار

) 46.800.000() 37.374.092(التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمالية
) 1.800.000() 1.800.000(مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة

) 155.361.478() 243.587.531(اأرباح موزعة
) 236.343.578() 250.334.903(�ضايف �لنقد �مل�ضتخدم يف �لأن�ضطة �لتمويلية

  281.989.704) 319.845.786(�لتغري يف �لنقد وما يف حكمه

  178.561.251  460.550.955النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

  460.550.955  140.705.169النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

بنود غري نقدية

-  8.361.425منحة حكومية مقيدة
 185.209.430  -ح�سة حقوق الأقلية الناجتة عن بيع ا�ستثمار يف �سركة تابعة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 33 جزًءا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2008

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2008

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2008 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي



التــقريــــر
ال�سـنــــوي

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008
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1994
إصدار مجلة »الجميلة«، مجلة أسبوعية • 

تهتم بجمال المرأة وصحتها.
إطالق صحيفة »أردو نيوز«، أول صحيفة • 

يومية تصدر بلغة األردو في المملكة 
العربية السعودية، والخليج العربي.

إطالق صحيفة »ماليالم نيوز«، أول • 
صحيفة يومية تصدر باللغة الماليالمية 

في المملكة العربية السعودية، 
والخليج العربي.

التكوين والن�شاط - 1
باململكة  الريا�ض  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 .

ريال   10 منها  كل  قيمة  �سهم  مليون   80 �سعودي من  ريال  مليون  البالغ 800  ال�سركة  مال  راأ�ض  يتكون 
�سعودي .

تعمل ال�سركة يف جمال التجارة والت�سويق والدعاية والإعلن والتوزيع والطباعة والن�سر ، وتزاول اأعمالها 
ب�سكل رئي�سي يف ال�سرق الأو�سط واأوروبا و�سمال اأفريقيا.

ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية - 2
ال�سعودية  الهيئة  ال�سادرة عن  املحا�سبية  للمعايري  وفقا  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  لقد مت 

للمحا�سبني القانونيني. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�سركة هي على النحو الآتي :

العرف املحا�سبي
تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية ، فيما عدا الإ�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة 

حيث يتم احت�سابها على اأ�سا�ض طريقة حقوق امللكية .

ا�ستخدام التقديرات
اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة من قبل الإدارة يتطلب القيام ببع�ض التقديرات والفرتا�سات والتي 
هذه  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  وقد  املوحدة  العمليات  ونتائج  املوحد  املايل  املركز  على  تاأثري  لها 

التقديرات.

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

بال�سركاء الآخرين واعتبارًا من التاريخ الفعلي ملمار�سة ال�سيطرة .
فيما يلي بيان ال�سركات التابعة التي مت توحيدها :

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008
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للطباعة  و�سركة طيبة  �سركة مطابع هل  والن�سر يف  للأبحاث  ال�سعودية  ال�سركة  مت خلل عام 2008 حتويل ح�سة 
قامت  وقد  والتغليف.  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اإلى  التوايل  على   ٪50 و   ٪5 ن�سبته  ما  فيها  متتلك  والتي  والن�سر 
ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف خلل العام ب�سراء �سركة م�سنع العون للمل�سقات التجارية والأغلفة البل�ستيكية 

املحدودة.

تت�سمنه  مبا  الت�سغيلية  الأعمال  كافة  فاإن   ، العام  خلل  عليها  امل�ستحوذ  ال�سركات  مع  املوقعة  التفاقيات  مبوجب 
اإلى ال�سركة اعتبارًا من 1 يناير 2008 وقد كانت اأر�سدة هذه  اإيرادات وم�ساريف وموجودات ومطلوبات تنتقل  من 

ال�سركات كما يف 1 يناير كما يلي :

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

متتلك ال�سركة الن�سب التالية يف ال�سركات التابعة املذكورة اأدناه والتي تعمل يف نف�ض املجال .

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 :

متتلك ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر �سركات تابعة بن�سبة 100٪ م�سجلة خارج اململكة العربية ال�سعودية.  -1
متتلك ال�سركة ال�سعودية للتوزيع �سركات تابعة بن�سبة 100٪ و90٪ م�سجلة يف الكويت والإمارات العربية املتحدة على التوايل.  -2

متتلك ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض �سركة تابعة بن�سبة 100٪ م�سجلة يف الإمارات العربية املتحدة، كما قامت ال�سركة خلل العام بال�ستحواذ على ما   -3
      ن�سبته 51٪ من 3 �سركات يف كل من الإمارات وال�سعودية والأردن.

قامت املجموعة خلل ال�سنة بتاأ�سي�ض �سركة موؤمترات للمعار�ض واملوؤمترات براأ�سمال 1.000.000 ريال �سعودي ، ويتمثل ن�ساط ال�سركة يف اإقامة وتنظيم املعار�ض 
واملوؤمترات وتقدمي خدمات الت�سويق للغري. اإن ال�سنة املالية لل�سركة تبداأ من 18 فرباير 2008 ) تاريخ القيد يف ال�سجل التجاري ( وتنتهي يف 31 دي�سمرب 2008. وهذه 

ال�سركة مملوكة من قبل ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر وال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض وال�سركة العربية للو�سائل املحدودة.

ن�سبة امللكية املبا�سرة بلد التاأ�سي�سرقم ال�سجل التجاريال�سركات التابعة
وغري املبا�سرة

100%اململكة العربية ال�سعودية1010119045ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�سة – ذات م�سوؤولية محدودة

100%اململكة العربية ال�سعودية1010119043�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة – ذات م�سوؤولية محدودة

70%اململكة العربية ال�سعودية1010219709ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف - م�ساهمة عامة )اإي�ساح 24 – اأ(

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

اململكة العربية ال�سعوديةالن�سرال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر وال�سركات التابعة لها )1(

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

اململكة العربية ال�سعوديةالإعلم املرئي واملقروء  وخدمات الإعلن والبيعال�سركة العربية للو�سائل املحدودة 

اململكة العربية ال�سعوديةالإعلم املرئي واملقروء  وخدمات الإعلنال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة

اململكة العربية ال�سعوديةاملتاجرة يف العطور والأدوات املنزلية ولوازم الطباعةال�سركة ال�سعودية للأعمال التجارية

اململكة العربية ال�سعوديةاملتاجرة يف معدات الت�سال وتطوير الربامج�سركة الأفق لنظم املعلومات والت�سالت )حتت الت�سفية(

اململكة العربية ال�سعوديةالن�سر املتخ�س�ضال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض وال�سركات التابعة لها )3(

املوجودات

 6.099.421نقد وما يف حكمه

 62.058.216ذمم مدينة وم�ساريف مدفوعة مقدمًا

 34.186.949مخزون

 68.905.722ممتلكات واآلت ومعدات

 251.387موجودات غري ملمو�سة

 171.501.695جمموع �ملوجود�ت

املطلوبات

 29.297.871قرو�ض بنكية و�سندوق التنمية

 41.797.338ذمم دائنة وم�ساريف م�ستحقة اأخرى

1.136.855تعوي�سات نهاية اخلدمة

 72.232.064جمموع �ملطلوبات

 99.269.631�سايف قيمة املوجودات امل�سرتاة

 6.099.421ينزل : النقد وما يف حكمه

93.170.210 

 82.304.461ال�سهرة

 175.474.671القيمة املدفوعة لل�ستحواذ

بالريالت ال�سعودية
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1998
 ،)AMC( تأسيس الشركة العربية للوسائل

1999
إصدار مجلة »أردو مكزين«، مجلة أسبوعية 

ناطقة بلغة األردو.

الإيرادات
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�سي من التكاليف املنفقة لبيع وت�سويق منتجات ال�سركة. 

ويتم ت�سنيف امل�ساريف الأخرى كم�ساريف اإدارية وعمومية.

ب�سكل  تتعلق  ل  والتي  املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  امل�ساريف  والعمومية  الإدارية  امل�ساريف  تت�سمن 
مبا�سر بكلفة الإيرادات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها. ويتم توزيع امل�ساريف، اإذا دعت 

احلاجة لذلك، بني امل�ساريف العمومية والإدارية وكلفة الإيرادات على اأ�سا�ض ثابت.

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

املخزون على اأ�سا�ض الكلفة الو�سطية املرجحة.

املمتلكات والآلت واملعدات
م�ساريف  تعترب  املرتاكمة.  الإ�ستهلكات  تنزيل  بعد  بالكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  تظهر 
راأ�سمالية.  م�ساريف  فتعترب  التح�سينات  م�ساريف  اأما  اإيراديه،  م�ساريفًا  وال�سيانة  الإ�سلح 
ويجري احت�ساب الإ�ستهلكات عليها على اأ�سا�ض حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة 

الق�سط الثابت. اإن ن�سب ال�ستهلك للبنود الرئي�سية لهذه الأ�سول هي :

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

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

%

2 - 3املباين

10 - 25حت�سينات املباين امل�ستاأجرة

5 - 10اآلت ومعدات الطباعة 

10 - 25اأجهزة حا�سب اآيل ومعدات

7.5 - 25اأثاث وتركيبات

15 - 50�سيارات

املنحة احلكومية املقيدة 
مت قيا�ض املنحة احلكومية املقيدة على ا�سا�ض القيمة العادلة لل�سل عند احل�سول 
احلكومية  املنحة  ادراج  مت  وقد  باملنحة،  املقرونة  بالقيود  اللتزام  مقابل  عليه 
املقيدة يف بند م�ستقل �سمن حقوق امللكية واظهار ال�سل املمنوح �سمن املمتلكات 

واللآت واملعدات.

املوجودات غري امللمو�سة
اأ�سماء املطبوعات :

متثل اأ�سماء املطبوعات القيمة امل�سجلة لأ�سماء ال�سحف واملجلت التي ت�سدرها 
كان  اإذا  مما  بالتاأكد  مايل  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  املجموعة  تقوم  املجموعة. 
قيا�ض  طرق  با�ستخدام  املطبوعات  لأ�سماء  امل�سجلة  القيمة  يف  انخفا�ض  هناك 
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�ض يف قيمة اأ�سماء املطبوعات يف قائمة الدخل املوحدة، وذلك عند جتاوز 

القيمة الدفرتية لأ�سماء املطبوعات لقيمها القابلة لل�سرتداد.

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

اخلا�سة.

ال�سهرة :
اإن ال�سهرة املدفوعة عند �سراء ال�ستثمارات والتي متثل فائ�ض �سعر ال�سراء على 
�سايف املوجودات امل�سرتاة يتم قيا�سها يف نهاية كل �سنة مالية واإظهارها بالقوائم 

املالية املوحدة وفقًا لتكلفتها بعد تعديلها مبقدار النخفا�ض يف قيمتها )اإن وجد(.

حقوق التوزيع والإعلن والن�سر :
تطفاأ حقوق التوزيع والإعلن املر�سملة، التي اعتربت موجودات غري ملمو�سة، على 
مدى الفرتة املقدرة للنتفاع بها وهي خم�ض �سنوات. اأما بالن�سبة حلقوق الن�سر 

فيتم اإطفائها على مدة العقد.

النخفا�س يف قيمة املوجودات 
امللمو�سة وغري  للموجودات  الدفرتية  للقيمة  باإجراء مراجعة دورية  ال�سركة  تقوم 
انخفا�ض  عن  ناجتة  خ�سارة  اأي  وقوع  على  دليل  اأي  وجود  من  للتاأكد  امللمو�سة 
القابلة  القيمة  تقدير  يتم  الدليل،  هذا  مثل  وجود  حالة  ويف  املوجودات.  قيمة  يف 
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 القابلة لتوليد النقد التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل. 
املدّرة  الوحدة  اأو  للأ�سل  لل�سرتداد  القابل  املبلغ  فيها  يقدر  التي  احلالت  ويف 

الأ�سل  لذلك  الدفرتية  القيمة  الدفرتية، عندئذ تخف�ض  قيمته  باأقل من  للنقدية 
اإثبات خ�سائر  ويتم  لها،  القابلة لل�سرتداد  القيمة  اإلى  للنقدية  املدّرة  الوحدة  اأو 

النخفا�ض يف قيمة الأ�سل يف قائمة الدخل املوحدة. 

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

النخفا�ض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة.

ال�ستثمارات يف حقوق ملكية ال�سركات
غري  ال�سركات  مال  راأ�ض  من  اأكرث  اأو   ٪20 بن�سبة  اململوكة  ال�ستثمارات  قيد  يتم 
التابعة، اأو حال توفر تاأثري هام عليها، مبوجب طريقة حقوق امللكية. تدرج ح�سة 
الدخل  قائمة  يف  بها  امل�ستثمر  الزميلة  ال�سركات  خ�سائر  اأو  اأرباح  يف  ال�سركة 
ح�ساب  ر�سيد  اأ�سبح  اإذا  امللكية  حقوق  طريقة  تطبيق  عن  التوقف  يتم  املوحدة. 
ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة �سفرًا نتيجة للخ�سائر امل�ستمرة من تلك ال�سركات 
دعم  بتقدمي  ملتزمة  اأو  ال�سركة  تلك  للتزامات  �سامنة  املجموعة  كانت  اإذا  )اإل 

مايل اإ�سايف لها(.

الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر
ت�ستخدم املجموعة خيارات العملت يف تغطية مخاطر العملت الأجنبية النا�سئة 
عن ن�ساطاتها الت�سغيلية. يتم ، 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 العملت الأجنبية بالرجوع 
اإلى الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق. ويف حالة عدم توفرها، حتدد القيمة العادلة وفق 

اأ�س�ض التقدير الأخرى، ح�سبما هو ملئم.
يف حالة ا�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية املتعلقة 
اأو  اإثبات اجلزء الفعال من الأرباح  اأو عمليات متوقعة، يتم  باأي التزامات موؤكدة 
امل�ساهمني.  حقوق  �سمن  مبا�سرة  امل�ستقة  املالية  الأداة  عن  الناجمة  اخل�سائر 
اإثبات  اإلى  املتوقعة  العمليات  اأو  املوؤكدة  اللتزامات  فيها  توؤدي  التي  ويف احلالت 
موجودات ما اأو مطلوبات ما، عندئذ يتم ا�ستبعاد الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة من 
حقوق امل�ساهمني، ويتم اإدراجها يف القيا�ض الأويل لتلك املوجودات اأو املطلوبات، 
واإل يتم ا�ستبعادها من حقوق امل�ساهمني ويتم اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة يف 
نف�ض الوقت عند وقوع املعاملة املغطاة. يتم 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.
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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.
املعاملت  حدوث  يتوقع  يزال  ول  التغطية،  عملية  اأو  املخاطر  اأداة  اإنهاء  حالة  ويف 
�سمن  الوقت  ذلك  يف  املرتاكمة  اخل�سائر  اأو  الأرباح  على  الإبقاء  يتم  فاإنه  املغطاة، 
املغطاة. ويف  العملية  وقوع  اأعله عند  لل�سيا�سة  اإثباتها طبقًا  ويتم  امل�ساهمني،  حقوق 
 – اأو اخل�سائر املرتاكمة  اإثبات الأرباح  حال احتمال عدم وقوع املعاملة املغطاة، يتم 
التي �سبق واأن مت اإثباتها �سمن حقوق امل�ساهمني – يف قائمة الدخل املوحدة مبا�سرة.

حما�سبة عقود الإيجار
الإيجار حتويل  على عقد  ترتب  اذا  راأ�سمايل  ايجار  كعقد  الإيجار  ت�سنيف عقد  يتم 
ويتم  امل�ستاأجر  الى  العقد  مو�سوع  بال�سل  املتعلقة  امللكية  ومخاطر  ملنافع  جوهري 

ت�سنيف عقود الإيجار الخرى كعقود ايجار ت�سغيلية. 

وفقا  بها  العرتاف  ويتم  الدفرتية،  القيمة  عن  البيع  �سعر  يف  زيادة  اأي  تاأجيل  يتم 
لطريقة الق�سط الثابت على املدى الزمني لعقد الإيجار.

– بالقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات  يتم ر�سملة عمليات البيع واإعادة ال�ستئجار 
التمويل  بني م�ساريف  الإيجار  دفعات  ويتم جتزئة  الإيجار.  ن�سوء عقد  عند  الإيجار 
والنق�ض يف التزامات الإيجار للو�سول اإلى معدل عائد ثابت على الر�سيد املتبقي من 

اللتزام. م�ساريف التمويل يتم حتميلها مبا�سرة مقابل الدخل.

الدخل  قائمة  على  الت�سغيلية  اليجار  عقود  مبوجب  امل�ستحقة  اليجارات  حتميل  يتم 
املوحدة خلل فرتة عقد اليجار وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.

الزكاة و�سريبة الدخل
العربية  التابعة لأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة  ال�سركة و�سركاتها  تخ�سع 
ال�سعودية. يتم ال�ستدراك للزكاة وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق ووفقًا للوعاء الزكوي. يجري 
ت�سجيل اأية فروقات بني املخ�س�ض والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث 
جتنيب  يتم  اخلارج،  يف  التابعة  لل�سركات  وبالن�سبة  املخ�س�ض.  اإقفال  حينئذ  يتم 
يف  املتبعة  ال�سريبية  للأنظمة  وفقًا  وجدت،  اإن  ال�سريبة،  التزامات  لقاء  مخ�س�ض 
البلدان التي تعمل فيها تلك ال�سركات. يتم حتميل مخ�س�ض الزكاة و�سريبة الدخل 

يف قائمة الدخل املوحدة.

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

�سمن قائمة الدخل املوحدة.

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

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

مكافاأة نهاية اخلدمة
يجنب مخ�س�ض ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا ل�سيا�سة ال�سركة ولنظام العمل 
خارج  املجموعة  �سركات  يف  العاملني  للموظفني  بالن�سبة  املرعية  والقوانني  ال�سعودي 

اململكة العربية ال�سعودية.

النقد وما يف حكمه 
يت�سمن النقد وما يف حكمه النقد واأر�سدة البنوك والودائع لأجل التي ت�ستحق خلل 

فرتة ثلثة اأ�سهر اأو اأقل.

توزيعات الأرباح
العامة  اجلمعية  قبل  من  عنها  الإعلن  عند  مطلوبات  الأرباح  توزيعات  تقيد 

للم�ساهمني.
النقد وما يف حكمه - 3

امل�ساريف املدفوعة مقدماً والأر�سدة املدينة اأخرى - 4

بالريالت ال�سعودية

20082007

  78.099.79895.271.208النقد والأر�سدة لدى البنوك

  62.605.371365.279.747ودائع لأجل

140.705.169460.550.955  

بالريالت ال�سعودية

20082007

  42.331.42043.505.974م�ساريف مدفوعة مقدًما
11.200.6211.013.957دفعات اإلى موردين

  30.858.38720.967.938مدينون اآخرون

84.390.42865.487.869  

املخزون - 5

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

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

بالريالت ال�سعودية

20082007

 249.815.927152.034.783مواد خام و مواد  تغليف
 23.018.70716.171.156ب�ساعة يف الطريق

 36.210.18447.991.554ب�ساعة حتت الت�سغيل
 11.901.21010.326.952قطع غيار

-33.486.586كتب
-976.728اأخرى

355.409.342226.524.445 

) 2.118.000() 13.667.144(مخ�س�ض ب�ساعة بطيئة احلركة

341.742.198224.406.445 
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املمتلكات والآلت واملعدات - 6

تت�سمن املمتلكات واملعدات اأ�سول مت بيعها واإعادة ا�ستئجارها بغر�ض التملك بلغت كلفتها و�سايف قيمتها الدفرتية 130 مليون ريال �سعودي و 129 مليون ريال �سعودي ) اإي�ساح 11 ( 
على التوايل كما يف 31 دي�سمرب 2008.

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

اأجهزة حا�سب 
اآيل ومعدات

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

الكلفة

176.899.331  396.895.117 41.557.113 388.425.733 1179.117.463 يناير 2008

ت�سوية ترجمة عملت 
) 12.332.846(-) 6.187.905() 10.623.656 (-اأجنبية، �سايف

11.324.479 96.802.705 1.047.643 17.595.890 8.361.425الإ�سافات

ال�ستبعادات / 
) 755.163() 7.729.260() 1.549.816(--حتويلت

175.135.801 485.968.562 34.867.035 395.397.967 31187.478.888 دي�سمرب 2008

ال�ستهلكات وخ�سائر النخفا�س يف القيمة

158.527.412 194.277.437 20.414.439 185.928.097 123.797.100 يناير 2008

ت�سوية ترجمة عملت 
) 11.495.020(-) 2.169.149() 2.703.472  (-اأجنبية، �سايف

7.875.297 15.075.477 2.796.894 7.133.821-املحمل لل�سنة

عك�ض قيد انخفا�ض
---) 6.682.462  () 4.609.900  (يف قيمة الأ�سول

) 564.034() 7.729.260() 360.463() 1.107.610 (-ال�ستبعادات

 154.343.655 201.623.654 20.681.721 182.568.374 3119.187.200 دي�سمرب 2008

القيمة الدفرتية ال�سافية

 20.792.146 284.344.908 14.185.314 212.829.593 31168.291.688 دي�سمرب 2008

 18.371.919 202.617.680 21.142.674 202.497.636 31155.320.363 دي�سمرب 2007

املجموعاأعمال راأ�سماليةال�سياراتالأثاث والرتكيبات

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

الكلفة

 1.361.187.508 27.690.882 58.433.561 192.168.308 يناير 2008

ت�سوية ترجمة عملت 
) 33.033.894(-) 98.396() 3.791.091(اأجنبية، �سايف

 233.046.656 73.780.067 20.393.562 3.740.885الإ�سافات

ال�ستبعادات / 
) 35.653.582() 18.264.816 () 4.986.486() 2.368.041(حتويلت

 1.525.546.688 83.206.133 73.742.241 3189.750.061 دي�سمرب 2008

ال�ستهلكات وخ�سائر النخفا�س يف القيمة

 694.789.656- 32.195.538 179.649.633 يناير 2008

ت�سوية ترجمة عملت 
) 19.137.333(-) 74.636() 2.695.056(اأجنبية، �سايف

 45.025.684- 9.191.051 2.953.144املحمل لل�سنة

عك�ض قيد انخفا�ض
) 11.292.362(---يف قيمة الأ�سول

) 16.360.121(-) 4.266.590 () 2.332.164(ال�ستبعادات

 693.025.524- 37.045.363 3177.575.557 دي�سمرب 2008

القيمة الدفرتية ال�سافية

 832.521.164 83.206.133 36.696.878 3112.174.504 دي�سمرب 2008

 666.397.852 27.690.882 26.238.023 3112.518.675 دي�سمرب 2007

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي
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2005
تحقق المجموعة )SRMG( عائدات تزيد • 

على مليار ريال سعودي.

بالريالت ال�سعودية

20082007

  350.000.000  350.000.000اأ�سماء املطبوعات

  92.521.34510.216.884�سهرة

-1.199.283م�سروعات اأ�سول غري ملمو�سة

-939.822حقوق الن�سر

  2.380.954-حقوق التوزيع  

444.660.450362.597.838  

بالريالت ال�سعودية

20082007

 2008-39.360.143 

20097.120.5757.120.575 

�سايف احلد الأدنى لدفعات الإيجار   مبوجب 
 46.480.718 7.120.575عقود الإيجار الراأ�سمالية

) 2.106.626 () 120.575(ينزل: امل�ساريف املالية  

القيمة احلالية ل�سايف احلد الأدنى لدفعات 
 7.000.00044.374.092الإيجار

)37.374.092 () 7.000.000 (ينزل: اجلزء املتداول

-7.000.000 

بالريالت ال�سعودية

20082007

 51.255.974111.834.520املكا�سب املوؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�ستئجار

) 60.578.546 () 48.048.463 (مكا�سب مت اإثباتها خلل ال�سنة )اإي�ساح 23(

3.207.51151.255.974 

ا: اجلزء املتداول ) 48.048.463 () 3.207.511(ناق�سً

-3.207.511 

القيمة  زيادة يف  ونتج عن ذلك  واملباين  الأرا�سي  بتقييم  العام  ال�سركة خلل  قامت 
الدفرتية لتلك الأ�سول مببلغ 11.3 مليون ريال مت قيدها اإلى ح�ساب عك�ض قيد خ�سارة 
قيمة  تخفي�ض  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  مت  حيث  املوحدة،  الدخل  قائمة  يف  النخفا�ض 

الأرا�سي واملباين باخل�سائر الناجتة عن انخفا�ض قيمة تلك الأ�سول.

خلل العام، منحت حكومة دبي ال�سركة ال�سعودية للبحاث والن�سر )احدى �سركات 
املجموعة( قطعة ار�ض يف دبي تبلغ م�ساحتها 29.809 قدم مربع كمنحة مقيدة . وقد 
قيمت قطعة الأر�ض مببلغ 8.4 مليون ريال، وقد مت اإدراج املنحة احلكومية املقيدة يف 

بند م�ستقل �سمن حقوق امللكية واظهار ال�سل �سمن املمتلكات واملعدات.

ا�ستثمار يف حقوق ملكية �سركات - 7
�سركة   ( والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  ح�سة  بيع  مت   2008 يوليو   29 بتاريخ 
تابعة ( يف ال�سركة املتحدة للطباعة والن�سر حيث بلغت قيمة ال�سفقة 117.3 مليون 
ريال �سعودي، وقد حققت ال�سركة منها اأرباح �سافية مببلغ 19.8 مليون ريال �سعودي. 
وهذا وقد مت احت�ساب احل�سة يف �سايف ربح ال�سركة املتحدة للطباعة والن�سر بناًء على 
قوائم مالية معدة من قبل اإدارة ال�سركة لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2008 والتي 

اأظهرت �سايف ربح مببلغ 4.4 مليون ريال �سعودي .

املوجودات غري امللمو�سة - 8

قامت ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض ) احدى �سركات املجموعة ( خلل العام 
والمارات  ال�سعودية  من  كل  يف  �سركات   3 ملكية  حقوق  من   ٪51 مان�سبته  ب�سراء 
والردن. كما قامت ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف و�سركة مطابع هل ) اإحدى 
�سركات املجموعة ( ب�سراء �سركة يف ال�سعودية. وقد نتجت عن عمليات ال�سراء هذه 

�سهرة مببلغ 82 مليون ريال �سعودي ) اإي�ساح 2 ( .

املرابحات والقرو�س البنكية  - 9
يوجد لدى كل من املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق و ال�سركة ال�سعودية للطباعة 
عند  مقبو�ساتها،  التابعة  ال�سركات  معظم  فيه  تودع  ، حيث  ق�سم خزينة  التغليف   و 
هذه  عن  نيابة  الإئتمانية  الت�سهيلت  على  باحل�سول  اخلزينة  ق�سم  يقوم  ال�سرورة. 
ميثل  محلية.  بنوك  مع  رئي�سية  اإئتمانية  ت�سهيلت  اإتفاقية  مبوجب  التابعة  ال�سركات 
�سركات  قبل  من  وامل�ستخدمة  القائمة  الئتمانية  الت�سهيلت  املرابحات  ر�سيد 

املجموعة. 

) اأ ( قامت اإحدى �سركات املجموعة خلل العام باحل�سول على ت�سهيلت بنكية على 
�سكل مرابحات ق�سرية وطويلة الأجل من بع�ض البنوك املحلية لتمويل ا�سترياد مواد 
ومعدات متعلقة باأن�سطة ال�سركة وبلغ امل�ستغل منها 165 مليون ريال �سعودي. اإن هذه 
الت�سهيلت م�سمونة ب�سندات لأمر وحتمل اأعباء مرابحة بن�سبة تعادل ال�سايبور زائدًا 

1٪ وت�ستحق ال�سداد على مدد ترتواح من 6 – 24 �سهرًا .

لدى اإحدى ال�سركات التابعة والتي مت ال�ستحواذ عليها خلل ال�سنة ت�سهيلت بنكية 
من عدة بنوك على �سكل قرو�ض ق�سرية الأجل وخطابات �سمان بنكية . لقد بلغ �سقف 
متغرية  فائدة  مبعدلت  �سعودي  ريال  مليون   65 يقارب  ما  الت�سهيلت  لهذه  املمنوح 
الت�سهيلت املمنوحة  اإن كافة   . اإلى ) �سايبور +2 (  ترتاوح ما بني ) �سايبور +٪1 ( 

م�سمونة ب�سندات لأمر باإجمايل القيمة الئتمانية املمنوحة .

الإيرادات املوؤجلة  - 10
اإ�سرتاكات مح�سلة وغري مكت�سبة. �سيتم اإحت�ساب هذا املبلغ  متثل الإيرادات املوؤجلة 

كاإيرادات يف الفرتة اللحقة على مدى فرتة الإ�سرتاكات.

اللتزامات مبوجب عقود الإيجار الراأ�سمالية - 11
املقام  اأر�ض واملبنى  ببيع  للمجموعة  التابعة  ال�سركات  اإحدى  خلل عام 2006 قامت 
عليها اإلى اأحد البنوك املحلية مببلغ 130 مليون ريال �سعودي من خلل اإتفاقيات بيع 

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

بالريالت ال�سعودية

20082007

 70.000.001  167.581.833متويل مرابحات ) اأ (

- 2.910.000قر�ض �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

- 28.953.248قرو�ض ق�سري الأجل

 70.000.001 199.445.081اإجمايل متويل املرابحات والقرو�ض

 63.333.333 173.475.081ينزل : اجلزء املتداول من متويل املرابحات والقرو�ض

 6.666.668 25.970.000 اجلزء غري املتداول

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 ريال �سعودي .

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

املكا�سب املوؤجلة عن عمليات البيع واإعادة الإ�ستئجار متثل املكا�سب التي مل يتم اإثباتها ب�ساأن عمليات 
بطريقة  اإحت�سابها  ويتم  اأخرى،  تابعة  �سركة  عليها  مقام  ومبنى  اأر�ض  يف  الإ�ستئجار  واإعادة  البيع 

الق�سط الثابت.
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بالريالت ال�سعودية

20082007

 24.411.79912.597.029الر�سيد يف 1 يناير
 15.405.75423.877.310املحمل لل�سنة

) 12.062.540 () 16.784.152 (امل�سدد خلل ال�سنة   
 23.033.40124.411.799الر�سيد يف 31 دي�سمرب

الدائنون التجاريون والأر�سدة الدائنة الأخرى - 12

الزكاة و�سريبة الدخل - 13

اأ�سا�ض  على  اإحت�سابها  يتم  التي  الزكاة  للمجموعة  املوحدة  الزكوية  الإلتزامات  متثل 
القوائم املالية غري املوحدة للمجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق ، اإ�سافة اإلى ح�سة 

املجموعة يف الإلتزامات الزكوية لل�سركات التابعة لها . 

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

 1989 من  ال�سنوات  عن  املعدلة  الزكوية  الربوط  ال�سركة  ا�ستلمت   ،2008 عام  خلل 
ولغاية �سنة 2000 والتي اأظهرت تخفي�ض املطالبات الإ�سافية من مبلغ 24 مليون ريال 
�سعودي اإلى 1.9 مليون ريال �سعودي. وقد قامت ال�سركة بت�سديد مبالغ الزكاة امل�ستحقة 

واإنهاء الو�سع الزكوي لتلك ال�سنوات.

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

بالريالت ال�سعودية

20082007

 89.245.28975.259.996دائنون جتاريون واأوراق دفع )اإي�ساح 15(
 126.127.387141.910.046م�ساريف م�ستحقة الدفع

 37.302.43530.918.013دائنون اآخرون
 1.050.9914.638.522توزيعات اأرباح م�ستحقة

253.726.102252.726.577 

بالريالت ال�سعودية

20082007

 23.033.40124.411.799الزكاة
 1.756.4502.642.055�سريبة الدخل

24.789.85127.053.854 

قدمت ال�سركة و�سركاتها التابعة اإقرارتها الزكوية حتى عام 2007، وتعتقد الإدارة 
باأن مخ�س�ض الزكاة الذي مت احت�سابه كاٍف لتغطية اأية التزامات مل�سلحة الزكاة 

والدخل قد ت�ستحق عند �سداد اأية مبالغ مبوجب الربوط الزكوية النهائية.

تاأمينات العملء - 14
ميثل هذا البند املبالغ امل�ستلمة من محلت التوزيع لقاء بيع ال�سحف واملطبوعات 

الأخرى. 

الدائنون التجاريون - 15
اأي  اإحت�ساب  يتم  مل  بالتق�سيط.  م�سرتاه  ب�سيارات  تتعلق  مبالغ  البند  هذا  ميثل 
 ، متعددة  �سهرية  اأق�ساط  على  ال�سداد  الر�سيد  ي�ستحق  املبالغ.  هذه  على  عمولة 
�سعودي  ريال  مليون   9.2 والبالغة   2009 عام  خلل  امل�ستحقة  الأق�ساط  ظهرت 

�سمن الدائنني التجاريني  والر�سدة الدائنة الخرى ) اإي�ساح 12 ( .

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  - 16
اإن حركة املخ�س�ض خلل ال�سنة هي كما يلي :

الحتياطيات - 17
الحتياطي النظامي

مت�سيا مع متطلبات نظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي 
لل�سركة، تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10٪ من �سايف الدخل حتى 
للتوزيع  قابل  الحتياطي غري  اإن هذا   . املال  راأ�ض  الحتياطي 50٪ من  يبلغ هذا 

كاأن�سبة اأرباح .

الإحتياطي الإتفاقي   
طبقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، يجب على ال�سركة اأن حتول 5٪ من �سايف دخل 
راأ�ض  الإحتياطي 25٪ من  يبلغ جمموع هذا  الإتفاقي حتى  الإحتياطي  اإلى  ال�سنة 

املال. يجوز اإ�ستخدام هذا الإحتياطي للأغرا�ض التي يقررها جمل�ض الإدارة.

بالريالت ال�سعودية

20082007

 79.850.16973.854.523الر�سيد يف 1 يناير

 17.967.86314.445.877املخ�س�ض لل�سنة

) 8.450.231 ()10.949.271 (امل�سدد خلل ال�سنة   

 86.868.76179.850.169الر�سيد يف 31 دي�سمرب

التابعة  - 18 ال�سركات  بالإ�ستثمارات يف  املتعلقة  الأجنبية  العملت  ت�سويات حتويل 
يف اخلارج

للعمليات  املالية  القوائم  حتويل  عن  الناجتة  الأجنبية  العملت  حتويل  فروقات  كافة  البند  هذا  ميثل 
اخلارجية، وعن حتويل الإلتزامات التي تغطي مخاطر �سايف اإ�ستثمارات املجموعة يف ال�سركات التابعة 

يف اخلارج.

حقوق الأقلية - 19
متثل حقوق الأقلية جزء من �سايف نتائج العمليات، و�سايف موجودات ال�سركات التابعة املتعلقة باحل�س�ض 
غري اململوكة من قبل ال�سركة القاب�سة، ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، يف ال�سركات التابعة. فيما يلي 

ملخ�ض حلركة حقوق الأقلية يف ال�سركات التابعة :

املعاملت مع جهات ذات علقة  - 20
قامت املجموعة خلل ال�سنة باإجراء املعاملت التالية مع اجلهات ذات العلقة :

بالريالت ال�سعودية
�سركة الإمارات
للن�سر والتوزيع

ال�سركة ال�سعودية 
للطباعة والتغليف

جمموعة �سركات
20082007مكتبة اجلامعة

 210.408.68253.041- 210.404.621 4.061يف بداية ال�سنة
 185.209.430----طرح 30٪ من ح�س�ض ال�سركة للكتتاب العام

- 14.197.125 14.197.125--ا�ستثمارات مت ال�ستحواذ عليها خلل ال�سنة
 25.146.211 52.386.534 7.184.926 45.157.990 43.618احل�سة يف  اأرباح ال�سركات التابعة

-) 18.000.000 (-) 18.000.000 (-ت�سويات ومدفوعات خلل ال�سنة
47.679 237.562.611 21.382.051  258.992.341 210.408.682 

بالريالت ال�سعودية

20082007

 10.738.300 17.338.302�سراء ممتلكات ومعدات )اإي�ساح 15(

 9.753.000 9.765.000رواتب ومكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة التنفيذيني

 290.720 496.337بدلت وم�ساريف اأع�ساء جمل�ض الإدارة
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الإيرادات الأخرى - بال�سايف - 23

الإيرادات و امل�ساريف غري املتكررة ، بال�سايف - 24
تتكون امل�ساريف و الإيرادات غري املتكررة من البنود الآتية :

اأرباح بيع ا�ستثمار :
لل�سهم  ريال   22  ( �سهم  مليون   18 على طرح  يونيو2007   19 بتاريخ  املالية  ال�سوق  هيئة  وافق جمل�ض 
ال�سعودية للطباعة  ال�سركة  اأ�سهم  العام والتي متثل 30 ٪ من  وباإجمايل 396 مليون ريال ( للكتتاب 
والتغليف “ ال�سركة”  ) اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة ( ، و ذلك يف الفرتة من 30 يونيو 2007 
حتى 4 يوليو 2007 . الأرباح ال�سافية املتحققة عن عملية الكتتاب بلغت 161.3 مليون ريال و ذلك بعد 

خ�سم كلفة ال�ستثمار وجميع امل�ساريف ذات العلقة .

بالريالت ال�سعودية

20082007
 24.743.80623.638.099رواتب واأجور ومزايا

 10.179.204 12.380.277دعاية واإعلن و حملت ترويجية وندوات
 1.617.816 6.983.501مخ�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها  

 4.668.6743.187.517اأخرى
48.776.258 38.622.636 

بالريالت ال�سعودية

20082007
 121.662.013106.294.698رواتب واأجور ومزايا

 12.236.2539.088.579اإيجارات  
 4.722.6266.358.835�سيانة  

 5.022.9544.833.414بريد وهاتف وفاك�ض
 4.549.7213.920.504تاأمني

 5.160.4164.982.690م�ساريف �سفر
 3.499.5232.878.577كهرباء ومياه  

 2.537.622 2.131.294قرطا�سية   
 3.315.4493.204.861خدمات حا�سب اآيل

 2.208.8681.146.685علقات عامة
 3.295.3491.330.804�سحن، وتعبئة وتغليف، ور�سوم جمركية

 1.250.000 5.491.984مخ�س�ض التزامات
-6.200.000مخ�س�ض ب�ساعة بطيئة احلركة   

 7.597.296 10.210.121اأخرى
189.706.571 155.424.565 

بالريالت ال�سعودية

20082007

 48.048.46360.578.546مكا�سب عن عمليات البيع واإعادة ال�ستئجار )اإي�ساح 11(

 357.289241.044دخل اإيجار

) 95.866(1.336.146ربح )خ�سارة( بيع ممتلكات واآلت ومعدات

) 164.935() 868.949(خ�سائر  حتويل عملت اأجنبية  

) 7.570.083() 12.465.764(متنوعة، بال�سايف

36.407.185 52.988.706 

بالريالت ال�سعودية

20082007

161.281.911-اأرباح بيع اأ�سهم ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف ) اأ (

اأرباح بيع ح�سة ال�سركة يف ال�سركة املتحدة 
- 19.786.280  للطباعة والن�سر ) اإي�ساح 7 (

) 22.851.738() 3.196.116(اخل�سائر من العمليات املتوقفة )ب(

) 3.652.500(-م�ساريف غري متكررة

134.777.673 16.590.164الإجمايل

م�ساريف بيع وت�سويق - 21

امل�ساريف الإدارية  والعمومية  - 22

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

اخل�سائر من العمليات املتوقفة : 
قررت  املجموعة،  لدى  ال�سرتاكات  ن�ساط  هيكلة  اإعادة  بهدف 
اإدارة ال�سركة خلل الن�سف الأول من عام 2008 نقل ن�ساط بيع 
وت�سويق ال�سرتاكات من اإحدى �سركاتها التابعة اإلى �سركة تابعة 
 3.2 املتوقفة مببلغ  العمليات  من  ذلك خ�سائر  ونتج عن  اأخرى، 

مليون ريال �سعودي.

املعلومات القطاعية - 25
والتي  املجموعة  واأعمال  بن�ساطات  القطاعية  املعلومات  تتعلق 
اإعتمدتها اإدارة املجموعة كاأ�سا�ض لإعداد املعلومات املالية اخلا�سة 
بها ومتا�سيًا مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. تتم املعاملت بني 

القطاعات بنف�ض �سروط التعامل مع الأطراف الأخرى. 

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

القطاعات حتت بند »اأخرى«.

تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية :
الداخلية  املطبوعات  ن�سر  ن�ساطات  وي�ستمل على   - الن�سر   -1
واخلارجية والأبحاث والت�سويق ملنتجات املجموعة وللغري. 

2- الن�سر املتخ�س�ض - وي�ستمل على ن�ساطات ن�سر املطبوعات 
املتخ�س�سة للأطراف الأخرى، واإ�سدار مطبوعات عاملية 
والرتجمة  واجلامعية،  املدر�سية  الكتب  ون�سر  برتخي�ض، 

وبيع املحتوى املرئي والإلكرتوين.
3- التوزيع - وي�ستمل على ن�ساطات توزيع ال�سحف واملجلت 
املجموعة  وملطبوعات  ودوليًا  محليًا  واملطبوعات  والكتب 

والغري. 
4- الإعلن - وي�ستمل على القيام باأعمال الإعلن محليًا ودوليًا 
املقروءة  الإعلنية  الو�سائل  وت�سويق  وتوزيع ومتثيل  واإنتاج 

وامل�سموعة واملرئية واللوحات الإعلنية محليًا ودوليًا. 
5- الطباعة - وت�ستمل على اأعمال الطباعة للمجموعة وللغري.

6- اأخرى - وتت�سمن املركز الرئي�سي ون�ساطات الإدارة العامة 
والأن�سطة ال�ستثمارية وغريها.
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25 - املعلومات القطاعية - تابع

ترتكز املوجودات الت�سغيلية للمجموعة ب�سكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية . اإن الأ�سواق الرئي�سية لن�ساطات املجموعة هي ال�سرق الأو�سط واأوروبا و�سمال اأفريقيا ، ومن غري 
املمكن من الناحية العملية احل�سول على املعلومات اخلا�سة بكل منطقة جغرافية تتم فيها ن�ساطات املجموعة .

بالريالت ال�سعودية

الطباعةالإعلنالتوزيعالن�سر املتخ�س�سالن�سر

كما يف 31 دي�سمرب 2008

 468.251.216 213.798.986 195.681.021 115.887.077 941.921.106الإيرادات

 140.803.664 129.698.692 44.473.322 43.152.727 157.734.535الربح الإجمايل 

 557.269.278 33.243.508 43.422.358 3.285.754 178.986.034�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات

 1.069.803.283 279.704.902 155.553.783 188.134.007 402.050.114اإجمايل املوجودات

 276.828.383 185.594.754 128.957.615 135.445.548 136.868.275اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2007

 370.036.983 203.332.180 165.366.465 28.686.666 917.544.981الإيرادات

 134.076.080 119.048.022 43.901.930  8.687.371 161.815.662الربح الإجمايل 

 411.892.104 26.160.631 33.508.263 509.934 179.574.549�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات

 864.435.982 281.457.236 153.342.446 40.631.057 423.268.084اإجمايل املوجودات

 160.376.036 178.988.084 124.357.447 22.962.618 143.295.926اإجمايل املطلوبات

بالريالت ال�سعودية

التوحيداملحذوفاتالإجمايلاأخرى

كما يف 31 دي�سمرب 2008

 1.342.225.011) 594.266.564( 1.936.491.575 952.169الإيرادات

 509.520.830) 7.294.279( 516.815.109 952.169الربح الإجمايل 

 832.521.164- 832.521.164 16.314.232�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات

 2.259.356.481) 1.285.133.120( 3.544.489.601 1.449.243.512اإجمايل املوجودات

 624.111.754) 334.168.713( 958.280.467 94.585.892اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2007

 1.113.298.211) 572.491.048( 1.685.789.259 821.984الإيرادات

 460.248.693) 8.102.356( 468.351.049 821.984الربح الإجمايل 

 666.397.852- 666.397.852 14.752.371�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات

 2.187.328.641) 1.191.638.393( 3.378.967.034 1.615.832.229اإجمايل املوجودات

 575.814.383) 264.914.543( 840.728.926 210.748.815اإجمايل املطلوبات

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي
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2006
تأسيس الشركة السعودية للنشر • 

.)SSPC( المتخصص
المجموعة تطرح أسهمها لالكتتاب العام، • 

وتعّد أول شركة إعالمية تخطو هذه 
الخطوة.

 • )HPP( االستحواذ على شركة مطابع هال

2007
 )SPPC( الشركة السعودية للطباعة والتغليف

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

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

بالريالت ال�سعودية

20082007

 25.845.38825.732.926اأقل من �سنة

 57.661.74092.048.626اأكرث من �سنة ولكن اأقل من 5 �سنوات

 3.512.6665.746.133اأكرث من خم�ض �سنوات

87.019.794123.527.685 

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2008

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

التــقريــــر
ال�سـنــــوي

اللتزامات املحتملة - 26
هناك بع�ض الق�سايا مقامة �سد بع�ض ال�سركات التابعة للمجموعة، خلل دورة اأعمالها 
العادية، ويتم الرتافع ب�ساأنها. ونظرًا لعدم معرفة النتيجة النهائية لهذه الق�سايا ب�سكل 
موؤكد، ل تتوقع الإدارة باأن 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 31.8 مليون ريال �سعودي ) 2007 : 35.8 مليون 
ريال �سعودي ( ، واعتمادات بنكية مبلغها 35.1 مليون ريال �سعودي ) 2007 : 52.8 

مليون ريال �سعودي ( .

دخلت ال�سركة يف عقد حتوط عملت اأجنبية مع احد البنوك اعتبارًا من 1 يناير 2009 
بالعملت  النقدية  التدفقات  لتغطية مخاطر  ا�سرتليني وذلك  قيمته 12 مليون جنية 

الجنبية النا�سئة عن ن�ساطاتها الت�سغيلية خارج اململكة العربية ال�سعودية.

ربح ال�سهم - 27
مت احت�ساب ربح ال�سهم من الأعمال الرئي�سة لل�سنة بتق�سيم الدخل من الأعمال الرئي�سة 
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 والبالغة 80  على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 

مليون �سهم.

مت احت�ساب ربح ال�سهم من الدخل قبل حقوق الأقلية لل�سنة بتق�سيم الدخل قبل حقوق 
الأقلية على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 والبالغة 

80 مليون �سهم.

مت احت�ساب ربح ال�سهم من �سايف الدخل لل�سنة بتق�سيم الدخل ال�سايف على املتو�سط 
املرجح لعدد الأ�سهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 والبالغة 80 مليون �سهم . 

توزيعات الأرباح - 28
وافقت اجلمعية العامة للم�ساهمني يف اجتماعها ال�سنوي املنعقد بتاريخ 18 ربيع الأول 
1429 املوافق 26 مار�ض 2008 على توزيع اأرباح مببلغ 240 مليون ريال �سعودي ) بواقع 
3 ريال لل�سهم الواحد ( وذلك من ر�سيد الأرباح امل�ستبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2007.

عقود الإيجارات الت�سغيلية   - 29
تتمثل اللتزامات باحلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية وعقود 

اإيجار مواقع لوحات الطرق الإعلنية غري القابلة للإلغاء مبا يلي :

 :  2007  ( �سعودي  ريال   24.860.048 قدره  مبلغ  قيد  احلالية،  ال�سنة  خلل  مت 
15.987.102 ريال �سعودي( كم�سروف اإيجار يف قائمة الدخل املوحدة ب�ساأن عقود 

الإيجارات الت�سغيلية.

اإدارة املخاطر  - 30

خماطر اأ�سعار العمولت
ل يوجد لدى املجموعة موجودات طويلة الأجل هامة مرتبطة بعمولة، لكن يوجد لديها 
باإدارة مخاطر  املجموعة  تقوم  دي�سمرب 2008.  بعمولة كما يف 31  مطلوبات مرتبطة 
القرو�ض طويلة الأجل بعمولة عائمة  بالإبقاء على  العمولة اخلا�سة بها وذلك  اأ�سعار 

يف م�ستوى مقبول. 

خماطر الإئتمان
تقوم املجموعة باحلد من مخاطر الإئتمان اخلا�سة بها واملتعلقة بالعملء وذلك بو�سع 
اإئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. ي�سمح بالإ�ستثمار فقط يف  حدود 
وبتاريخ قائمة  اإئتماين جيد.  اأخرى ذات ت�سنيف  اأطراف  ال�سائلة مع  املالية  الأوراق 

املركز املايل، مل يكن هناك تركز هام يف مخاطر الإئتمان.

خماطر ال�سيولة
الت�سهيلت  توفر  من  بالتاأكد  وذلك  ال�سيولة  مخاطر  من  باحلد  املجموعة  تقوم 

الإئتمانية.

خماطر العملت
الأدوات  ت�ستخدم  املجموعة.  لن�ساطات  العادية  الدورة  خلل  العملت  مخاطر  تن�ساأ 
الأجنبي،  ال�سرف  اأ�سعار  يف  التقلبات  عن  الناجتة  املخاطر  تقليل  يف  امل�ستقة  املالية 
بعد  ال�سوق  اأ�سعار  التقلبات يف  تتعر�ض ملخاطر  امل�ستقة  املالية  الأدوات  اأن هذه  وحيث 
اآثار على البنود التي  ال�سراء، فاإنه عادة يتم مقا�سة هذه التغريات مع ما يقابلها من 

متت تغطية مخاطرها.

تتعر�ض املجموعة ملخاطر اأ�سعار ال�سرف الأجنبي ب�ساأن امل�ساريف التي تتم بعملت 
اأخرى عدا الريال ال�سعودي. ويعترب اجلنيه الإ�سرتليني العملة الرئي�سية التي تن�ساأ عنها 

هذه املخاطر. 

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

تواريخ اإنتهاء تقل عن �سنة واحدة. 

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

قائمة املركز املايل ل �سيء، وذلك ب�سبب انتهاء مدة العقد قبل نهاية العام.

وفيما يتعلق باملوجودات واملطلوبات النقدية الأخرى التي تتم بعملت اأخرى عدا الريال 
عن  مقبولة  م�ستويات  يف  املخاطر  �سايف  يكون  باأن  بالتاأكد  املجموعة  تقوم  ال�سعودي، 

طريق �سراء اأو بيع عملت اأجنبية بال�سعر الفوري، عند ال�سرورة. 

القيمة العادلة للأدوات املالية  - 31
القيمة العادلة – هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �سداد مطلوبات ما 
بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�سروط تعامل عادل. تتكون الأدوات املالية من املوجودات 

املالية، واملطلوبات املالية وامل�ستقات.

اعتماد القوائم املالية وتوزيع �سايف الدخل    - 32
املوافق 15  بتاريخ 20 �سفر 1430 )  املنعقد  الإدارة يف اجتماعه  اإعتمد جمل�ض 
اأو�سى املجل�ض يف اجتماعه بتاريخ  فرباير 2009 ( القوائم املالية املوحدة. وقد 
1 محرم 1430 ) املوافق 29 دي�سمرب 2008 ( توزيع اأرباح مببلغ 160 مليون ريال 

�سعودي ) بواقع 2 ريال لل�سهم الواحد (.

يخ�سع ذلك ملوافقة امل�ساهمني خلل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.

اأرقام املقارنة - 33
جرى اإعادة تبويب بع�ض اأرقام �سنة 2007 لتتفق مع العر�ض لل�سنة احلالية.



1963 1972 1975 1978 1980 1981 1983 1987

IPO

IPO

SRMG
Goes Public

(Initial Public Offering)

SPPC
Goes Public

(Initial Public Offering)

Madina Printing Press

SR 1.0 Billion

SRMG Achieved Over
SR. 1.0 Billion in Revenues

Urdu Magazine

Al-Jamila
Weekly Female Beauty & 

Health Magazine

Urdu News 1st Urdu Daily 
Newspaper

Malayalam News 1st
Malayalam Daily 

Newspaper

Al Eqtisadiah Daily 
Business Newspaper

Arrajol Monthly Male 
Lifestyle Glossy 

Magazine

Hia Monthly
Female Lifestyle
Glossy Magazine

Arriyadiyah Daily Sports 
Newspaper

Bassim Weekly Kids 
Magazine

Sayidaty Weekly Female 
Magazine

Al-Majalla Weekly Political 
Magazine

Arab News 1st English
Daily Newspaper

Ashraq Al-Awsat 1st Arabic 
Daily Newspaper

SRMG Takeover of
Hala Printing Press

1990 1992 1994 1998 1999 2007 20082005 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

SSPC
Acquired 51%

of University Bookshop 
Companies






