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تعد اجمل��م��وع��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��أب��ح��اث وال��ت��س��وي��ق إح��دى 
الشرق  منطقة  يف  ال��رائ��دة  املتكاملة  النشر  جم��م��وع��ات 
األوسط وشمال إفريقيا. كما تتمتع اجملموعة مبركزها البارز 
والتوزيع،  واإلعالن،  اإلعالمية،  والوسائل  النشر،  جماالت:  يف 
كبرية  ونسبة  واسع،  حضور  ولديها  اململكة،  يف  والطباعة، 
يف  الرئيسة  أنشطتها  بوجود  اجملموعة  وتتميز  القراء.  من 
والتوزيع،  والطباعة،  للنشر،  مراكز  لها  أن  كما  اململكة،  أنحاء 
يف سبعة بلدان رئيسة. وتعمل اجملموعة من خالل عدد من 
الشركات التابعة. وبوصفها جمموعة تتمّيز بالتكامل الرأسي 
بني شركاتها، تنشط اجملموعة بصورة أساسية يف جماالت 
والطباعة،  واإلع���الن،  اإلع��الم  ومبيعات  النشر،  وه��ي:  ع��دة 

والتغليف، والتوزيع.
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األمير بدر بن عبداهلل بن محمد بن فرحان آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة

ح�سرات امل�ساهمني الكرام 
�سركة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

للمجموعة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  بكم  اأرح��ب  اأن  يل  يطيب 
اأعر�ض  اأن  ي�سعدين  الدعوة. كما  تلبية  لكم  �ساكًرا  والت�سويق،  للأبحاث  ال�سعودية 

عليكم اأهم ما حققته املجموعة من نتائج واإجنازات خلل عام 2016م.

بتوفيق  الناجحة،  م�سريتها  والت�سويق  للأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  وا�سلت 
النهو�ض  يف  التنفيذية،  والإدارة  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  بجهود  ثم  اأوًل،  اهلل  من 
اأو�سع اجلهد يف  التي ي�سهدها قطاع الإعلم ب�سكل عام، وبذل  للتحديات الكربى 
ال�ستفادة مما اكتنف هذه التحديات من فر�ض جديدة. ولقد اجتهدت املجموعة 
يف امل�سي قدًما لتحقيق روؤيتها واأهدافها للو�سول اإلى املكانة الريادية املرموقة يف 

جمال الإعلم على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

جت�سيًدا لذلك، تتابعت م�سرية التطوير يف املجموعة وفق ا�سرتاتيجيات وا�سحة. 
وقامت خلل عام 2016م بال�ستفادة من قوتها الإعلمية لتنويع م�سادر دخلها، 
وتوليد اإيرادات جديدة من ن�ساطات ذات �سلة مبركزها الإعلمي، ومرجعيتها يف 
�سناعة املحتوى على من�سات متعددة. من ذلك ما ن�سطت فيه املجموعة بتعزيز 
م�سادر دخلها باإطلق اأعمال العلقات العامة يف فرتة وجيزة، وما ا�ستتبع ذلك 
من تطوير قاعدة اخلدمات الإعلمية والت�سويقية وخدمات الأبحاث، هذا اإ�سافة 

اإلى ما حتقق من تو�سع يف النت�سار على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

اأع�ساء  عن  نيابة  الكرام  امل�ساهمني  ال�سادة  اأ�سكر  اأن  اإل  ي�سعني  ل  اخلتام  يف 
جمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية على ثقتكم الدائمة. ونرجو من اهلل، عز وجل، اأن 

تكون ال�سنوات املقبلة اأكرث متيًزا وجناًحا.
هذا واهلل ويل التوفيق،،،

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

إلى المساهمين 
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الدكتور
عبد العزيز بن حمد الفهد

ع�سو جمل�ض الإدارة

األستاذ
ماجد بن عبد الرحمن العيسى

ع�سو جمل�ض الإدارة

األستاذ
عادل بن مرزوق الناصر

ع�سو جمل�ض الإدارة

الدكتور
تركي بن عمر صالح بقشان

ع�سو جمل�ض الإدارة

معالي
األستاذ أحمد بن عقيل 

الخطيب
ع�سو جمل�ض الإدارة

 األمير
بدر بن عبد اهلل بن محمد بن فرحان 

آل سعود
رئي�ض جمل�ض الإدارة

األستاذ 
عبد الرحمن بن حمد الراشد 

ع�سو جمل�ض الإدارة

األستاذ 
محي الدين بن صالح كامل 

ع�سو جمل�ض الإدارة

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة جبل عمر

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة اخلزامى للإدارة

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة دله للخدمات ال�سحية

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة الفوا�سل الإقليمية 

لل�ستثمار املحدودة

ع�سو جمل�ض اإدارة
ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

ع�سو جمل�ض اإدارة
ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة الي�سر للتق�سيط 

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة عبد اللطيف العي�سى

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة بنك اأ�سمور 

رئي�ض جمل�ض اإدارة
ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة التفاق للحديد   

ع�سو جمل�ض اإدارة
�سركة   اأب�سل للحديد

معالي
الدكتور عزام بن محمد 

الدخيـل
الع�سو املنتدب

ع�سو جمل�ض الإدارة 

ِّ

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي



تقرير جملس اإلدارة
عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2016

التقرير السنوي  
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تقرير مجلس اإلدارة

حـضـرات المسـاهـميـن الكـرام
شركة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

اأن  والت�سويق  للأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  اإدارة  جمل�ض  واأع�ساء  رئي�ض  ي�سر 
اأهم  على  ال�سوء  يلقي  الذي  ال�سنوي  التقرير  الكرام  املجموعة  مل�ساهمي  يقدموا 
اإجنازات املجموعة ومركزها املايل لل�سنة املنتهية يف 2016/12/31م، والذي مت 
اإعداده مبا يتوافق مع متطلبات لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 
املالية، ونظام ال�سركات ال�سعودي، والنظام الأ�سا�سي للمجموعة، اآملني اأن يعك�ض 

هذا التقرير تطلعات امل�ساهمني نحو املزيد من التقدم.

أوًلا: الرؤية والرسالة

) أ( الرؤية
الأعلى  الإعلمية  الكيانات  لتكون واحدة من كربى  املجموعة  تعظيم دور ومكانة 

و�سوًل للقارئ محلًيا وعامل����ًيا.

)ب( الرسالة:
تقدمي اأف�سل خدمات ومنتجات اإعلمية وتعليمية راقية امل�سمون، ذات جودة عالية 
الأ�سماء  اإلى  ت�ستند  جذابة،  عمل  بيئة  �سمن  البتكار  على  قائمة  بالثقة  جديرة 

والعلمات التجارية املوثوق بها. 
 

ثانًيا: األهداف االستراتيجية والتوقعات المستقبلية

والإقليمية  املحلية  ومكانتها  دورها  تعزيز  2016م  عام  خلل  املجموعة  وا�سلت 
لتحقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية والتي ن�ستعر�سها وفق التايل:

1- استمرار القطاعات األساسية
املتمثلة  الأ�سا�سية  املحافظة على قطاعاتها  املجموعة خلل عام 2016م  وا�سلت 
لتقدمي  اللذين يعملن مًعا �سمن منظومة متكاملة  الن�سر والطباعة،  يف قطاعي 
محلًيا  والثقافة  باملعرفة  املجموعة  مطبوعات  واإثراء  ومتطورة،  متميزة  خدمات 
الرقمي  املحتوى  وتطوير  والكفاءات،  والو�سائل  الطرق  اأحدث  با�ستخدام  ودولًيا 
اخلا�ض باملطبوعات، واتباع ا�سرتاتيجية تنمية الأعمال بالبحث عن اأف�سل الطرق 
للنماء والتنمية امل�ستدمية، مع حر�ض املجموعة على ا�ستقطاب احل�سة الأكرب من 
�سوق �سناعة الن�سر والطباعة، ل�سناعة روافد معرفية يف مناأى عن الجتهادات 

غري املدرو�سة والتجارب التي تعوزها اخلربة واملوهبة والروؤى املتخ�س�سة.

2- تعزيز العالقات والشراكات االستراتيجية
 تعمل املجموعة على حتقيق النجاحات املن�سودة من خلل عدة اأدوات متلكها، ل 
مع  ال�سراكات  تعزيز  املجموعة  وا�سلت  فقد  ال�سرتاتيجي.  النمو  يحقق  ما  �سيما 

ال�سركاء ال�سرتاتيجيني محلًيا وعاملًيا. 

3- النمو والرؤية المستقبلية
حر�ست املجموعة خلل عام 2016م على ا�ستمرارية النمو ال�سرتاتيجي، وذلك 
علقة  ذات  جديدة  ا�ستثمارية  لأ�سواق  والتوجه  لديها  الدخل  م�سادر  بتنويع 
بالإعلم والإعلن الورقي والرقمي والعلقة العامة والتغليف، لرت�سيخ مبداأ توزيع 
بتنويع  املجموعة  تقوم  كما  واحد.  م�سدر  من  الناجتة  الإيرادات  مخاطر  نطاق 
واملحتوى  العامة،  والعلقات  والإعلن  الإعلم  جمالت  يف  ال�ستثمارية  الفر�ض 
والإعلم اجلديد والعلقات العامة. ويف اإطار �سعينا املتوا�سل نحو حتقيق اأهدافنا 
واملجلت،  لل�سحف  الرقمي  املحتوى  تطوير  املجموعة  توا�سل  ال�سرتاتيجية 

واملحتوى الرقمي التعليمي، والعمل على تقدمي اأف�سل اخلدمات. 
بالإ�سافة اإلى توجه املجموعة اإلى تقدمي اخلدمات والدرا�سات والبحوث الإعلمية 

والت�سويقية على امل�ستويني املحلي والدويل. 
للأ�سواق  م�ستقبلية  وبروؤية  ال�سرتاتيجي  النمو  على  املجموعة  حر�ض  ولتاأكيد 
املحلية والعاملية فقد وا�سلت املجموعة خلل عام 2016م حتقيق املكا�سب امللمو�سة 
يف ا�ستثماراتها، ل �سيما يف قطاع العلقات العامة واملتوقع موا�سلة منوها خلل 
محلًيا  املجال  هذا  يف  ال�سوقية  احل�سة  لزيادة  بال�سعي  وذلك  القادمة،  الأعوام 
واإقليمًيا وعاملًيا. كما تتوقع املجموعة اأن هذا النمو من �ساأنه اأن ي�ساهم يف فتح اآفاق 
امل�ساهمني  تطلعات  وحتقيق  املن�سودة،  الأهداف  اإلى  للو�سول  جديدة  ا�ستثمارية 

وتعظيم عوائدهم.

ثالًثا: األداء الكلي للمجموعة وأهم التطورات

جمال  يف  الريادي  دورها  على  واحلفاظ  للتطوير،  الدوؤوب  املجموعة  �سعي  يف 
ال�سركات  �سملت  اأن�سطتها  املجموعة على مراجعة جميع  والن�سر. عملت  الإعلم 
ومراجعة  حتديث  اإلى  بالإ�سافة  اململكة.  نطاق  وخارج  داخل  الإدارية  والأق�سام 
بجانب  املخاطر،  من  ويقل�ض  الرقابي  الدور  يعزز  مما  الداخلية  الرقابة  اأنظمة 

املحافظة على اأ�سول �سركات املجموعة وا�ستغللها بال�سكل الأمثل. 
وعلى �سعيد العلقات العامة فقد قامت املجموعة بتاأ�سي�ض واإطلق اأعمال العلقات 
العامة يف فرتة وجيزة، وذلك لتقدمي خدمات اإعلمية وت�سويقية وخدمات اأبحاث، 
اإ�سافة اإلى خدمات النت�سار العاملي يف اأوروبا وال�سرق الأو�سط واآ�سيا والأمريكتني.
 وفيما يخ�ض قطاع التعليم فقد قررت اإدارة املجموعة يف عام 2016م اإيقاف ن�ساط 
توقفت  فقد  وعليه،  املجموعة.  �سركات  اأعمال  تقييم  خطة  �سمن  وذلك  التعليم، 
�سمن  الن�ساط  لهذا  املالية  النتائج  توحيد  عن  احلايل  العام  من  بدًءا  املجموعة 
قوائمها املالية الأولية املوحدة، ومت ت�سنيف ال�ستثمار يف هذا الن�ساط )كعجز يف 
�سركات تابعة متوقفة( �سمن املطلوبات املتداولة. ومت ت�سجيل انخفا�ض يف قيمة 
ال�سهرة املتعلقة به والبالغة 48 مليون ريال، بالإ�سافة اإلى تكوين مخ�س�سات ذمم 
مليون   34 مبلغ  يقارب  مبا  احلركة  بطيء  ومخزون  حت�سيلها  يف  م�سكوك  ديون 
ريال، لكي تعك�ض القيمة القابلة لل�سرتداد من الن�ساط، وذلك بناًء على تقديرات 

الإدارة للظرف احلايل واملوقف املايل للن�ساط.
للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  يف  واملتمثل  والتغليف  الطباعة  قطاع  يخ�ض  ما  اأما 
والتغليف، اإحدى ال�سركات التابعة للمجموعة، فهناك انخفا�ض يف جممل الربح. 
ويعود ذلك اإلى انخفا�ض قيمة املبيعات نتيجة عدم ا�ستقرار الظروف القت�سادية 
اإلى  وكذلك  ال�سركة،  معها  تتعامل  التي  الدول  لبع�ض  اخلارجية  الأ�سواق  يف 
ب�سكل  ترتبط  التي  اخلام  املواد  اأ�سعار  انخفا�ض  عن  الناجت  الأ�سعار  انخفا�ض 

مبا�سر بانخفا�ض اأ�سعار البرتول العاملية.
كما قامت املجموعة خلل عام  2016م بتوقيع عدة عقود خا�سة بن�ساط العلقات 
العامة من خلل اإحدى �سركاتها التابعة )�سركة توق للعلقات العامة( والذي اأدى 
يف  �ساهمت  والتي  2015م،  بعام  مقارنة  2016م  لعام  الربح  اإجمايل  حت�سن  اإلى 

حت�سن نتائج املجموعة مقارنة بعام 2015م.

التقرير السنوي  
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قائمة الدخل
)باآلف الريالت ال�سعودية(

ن�سبة التغري٪التغري عام 2015عام 2016البيان

)2.6(٪)38.951(1.446.4611.485.412الإيرادات
)4.8(٪55.020)1.141.600()1.086.580(تكلفة الإيرادات

4.7٪359.881343.81216.069الربح الإجمايل
18.2٪)16.217()89.009()105.226(م�ساريف ت�سويق وبيع

40.9٪)93.817()229.371()323.188(م�ساريف عمومية واإدارية
)110.0(٪14.198)12.850(1.348عك�ض )خ�سائر( انخفا�ض يف قيمة ممتلكات واآلت ومعدات

)30.50(٪13.426)44.000()30.574(خ�سائر انخفا�ض يف موجودات غري ملمو�سة
211 ٪)66.341()31.418()97.759()اخل�سارة( الدخل من العمليات الرئي�سة

3.9٪)1.890()48.371()50.261(اأعباء مالية
100٪94.877-94.877اأرباح بيع مبنى

)195.7(٪138.259)70.654(67.605عك�ض )مخ�س�ض( اإلغاء عملية بيع مبنى
)59.9(٪)26.078(17.48243.560اإيرادات )م�ساريف( اأخرى، �سايف

)130(٪138.827)106.883(31.944الدخل ) اخل�سارة ( من العمليات امل�ستمرة
218٪)62.098()28.501()90.599(اخل�سائر من ا�ستثمار يف �سركة تابعة متوقفة

الدخل )اخل�سارة( قبل اخل�سائر ال�ستثنائية وحقوق الأقلية 
)56.7(٪76.729)135.384()58.655(والزكاة و�سريبة الدخل

)100.0(٪3.121)3.121(-خ�سائر ا�ستثنائية
)57.7(٪79.850)138.505()58.655(الدخل )اخل�سارة( قبل حقوق الأقلية والزكاة و�سريبة الدخل

)266.6(٪16.814)6.306(10.508حقوق الأقلية
)66.8(٪96.664)144.811()48.147(الدخل )اخل�سارة( للفرتة قبل حقوق الأقلية

)8.5(٪943)11.040()10.097(الزكاة و�سريبة الدخل
)62.6(٪97.607)155.851()58.244(الدخل ال�سايف لل�سنة

رابًعا: النتائج المالية وأسباب التغيرات

يبني اجلدول التايل قائمة الدخل وقيم التغريات ون�سبها لعام 2015 مقارنه بعام 2014:

يف  املنتهية  لل�سنة   ٪)2.6( بن�سبة  ا  انخفا�سً املجموعة  �سهدت  الإيرادات،  �سعيد  على 
2016/12/31م، محققة اإجمايل اإيرادات بلغ )1.446( مليون ريال مقارنة مببلغ )1.485( 

مليون ريال للفرتة ذاتها من عام 2015م.

كما حققت املجموعة خ�سائر ت�سغيلية )الدخل من العمليات الرئي�سة( بلغت )97.8( مليون 
املنتهية يف 2016/12/31م مقارنة بخ�سائر ت�سغيلية مببلغ )31.4( مليون ريال  لل�سنة  ريال 
وامل�ساريف  والت�سويق  البيع  م�ساريف  ارتفاع  اإلى   ٪)211( قدره  بانخفا�ض  2015م،  لعام 
العمومية والإدارية الناجت عن تبني املجموعة ل�سرتاتيجية النت�سار الدويل والعلقات العامة، 
مخ�س�ض  احلالية  الفرتة  خ�سائر  �سايف  ت�سمنت  كما  الرقمي.  التحول  م�ساريف  وكذلك 

انخفا�ض قيمة اأ�سول غري ملمو�سة مببلغ 30.6 مليون ريال.

 )359.9( ب�لغ  حي�ث  2016/12/31م،  يف  املنتهية  لل�سنة  ربح  اإجمايل  املجموعة  حققت  كما 
مليون ريال مقارنة مببلغ )343.8( مليون ريال لعام 2015م بارتفاع قدره ٪4.7.

يف  الأقلية  حقوق  ح�سة  متثل  ريال  مليون   )10.5( مبلغ  2016م  لعام  الأقلية  حقوق  تت�سمن 
�سايف خ�سائر ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف والبالغة ٪30.

حققت ال�سركة �سايف خ�سائر لعام 2016 م بلغ 58.2 مليون ريال مقارنة ب�سايف خ�سائر مببلغ 
155.9 مليون ريال يف عام 2015م، بن�س�ب�ة انخفا�ض ب�لغ��ت 62.6٪، ونت�ج ع�ن ذل�ك ارتفاع 

ف���ي ربح�ي��ة ال�س�هم بن�سبة 62.6٪، حيث بلغت )0.73( ريال لل�سهم بال�سالب.

عام 2016
1.446.5

عام 2016
)58.2(

عام 2015
1.485.4

عام 2015
)155.9(

صافي الربح اإليرادات

1963
تأسيس شركة المدينة المنورة 

للطباعة والنشر )MPP( في 
جدة، وتعّد أول شركة فرعية 
تابعة للمجموعة السعودية 

لألبحاث والتسويق. 

التقرير السنوي  
تقرير مجلس اإلدارة
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قائمة املركز املايل
)باآلف الريالت ال�سعودية(

عام 2012 عام 2013عام 2014عام 2015عام 2016البيان
)املعدلة(

1.079.0761.135.4531.131.4671.210.5091.337.302املوجودات املتداولة
1.831.9751.923.9812.061.1212.107.9472.083.803املوجودات غري املتداولة

2.911.0513.059.4343.192.5883.318.4553.421.105جمموع املوجودات
1.100.1211.062.584901.7551.057.628954.529املطلوبات املتداولة

640.493751.140895.037820.129906.559املطلوبات غري املتداولة
1.740.6141.813.7241.796.7921.877.7561.861.088جمموع املطلوبات
901.616966.5141.122.9681.170.1131.287.893حقوق امل�ساهمني

268.821279.196272.825270.586272.124حقوق الأقلية
2.911.0513.059.4343.192.5853.318.4553.421.105جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

 بلغ�ت قيم�ة راأ�ض امل�ال العام�ل كما يف 31 دي�سمرب 2016م م�ب��ل�غ )21،0( 
مل�ي�ون ريال �س�عودي بال�سالب، مقارن�ة مببلغ 72،9 مليون ريال �سعودي لعام 

2015م. 

املتداول�ة( كما يف  املطلوبات  املتداولة/  الت�داول )املوجودات  ن�س�ب��ة  بلغ���ت 
31 دي�س�مب�ر 2016م 0،98 )مرة (، حيث ما زالت ن�سبة التداول ُتعرب عن 
قوة املركز املايل للمجموعة، وقدرتها على تلبية الحتياجات ق�سرية الأجل.

رأس المال العامل

اإليرادات
اأ.

ب.

قائمة الدخل
)باآلف الريالت ال�سعودية(

عام 2012عام 2013عام 2014عام 2015عام 2016البيان
)املعدلة(

1.726.0571.382.397 1.446.4611.485.4121.743.268الإيرادات
)1.000.141()1.305.924( )1.349.825()1.141.600()1.086.580(التكاليف املبا�سرة

359.881343.812393.442420.133382.256اإجمايل الربح
)63.407()82.843()116.321()89.009()105.226(م�ساريف ت�سويق وبيع

)192.937()232.434()228.028()191.393()241.189(م�ساريف عمومية واإدارية
)9.794()15.874()12.133()18.681()67.089(اأتعاب مهنية وا�ست�سارية

)27.306()25.684()24.849()19.297()14.910(ال�س���ت�ه�لكات
--)1.001()12.850(1.348عك�ض )خ�سائر( انخفا�ض يف قيمة ممتلكات واآلت ومعدات

---)44.000()30.574(خ�سائر انخفا�ض يف موجودات غري ملمو�سة
11.10963.29888.812)31.418()97.759(الدخل من العمليات الرئي�سة

92.220 )12.316(17.48243.56053.908اإيرادات اأخرى بال�سايف
----94.877اأرباح بيع مبنى

---)70.654(67.605عك�ض )مخ�س�ض( اإلغاء عملية بيع مبنى
)24.859( )50.686()54.984()48.371()50.261(اأعباء مالية بال�سايف

--)22.621()3.121(-اإيرادات وم�ساريف غري متكررة
296156.173)12.586()110.004(31.944 )اخل�سارة( الدخل من العمليات امل�ستمرة

---)28.501()90.599(اخل�سائر من ا�ستثمار يف �سركة تابعة متوقفة
296156.173)12.586()138.505()58.655(الدخل )اخل�سارة( قبل حقوق الأقلية والزكاة و�سريبة الدخل

)13.562()14.399()13.403()11.040()10.097(الزكاة و�سريبة الدخل
142.611)14.126()25.989()149.545()68.752(الدخل قبل حقوق الأقلية

)38.021()16.086()13.322()6.306(10.508حقوق الأقلية
104.590)30.212()39.311()155.851()58.244(الدخل ال�سايف لل�سنة

7. يو�سح اجلدول التايل قائمة املركز املايل للمجموعة لل�سنوات اخلم�ض املا�سية:6. كما يو�سح اجلدول التايل قائمة الدخل لل�سنوات اخلم�ض املا�سية، مع ملحظة اأنه متت اإعادة تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لتتوافق مع ال�سنة احلالية: 
اإليرادات

عام  2016
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عام  2015
)72.9(
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العامة  واملوؤ�س�سة  ال�سعودية،  العربية  اجلوية  واخلطوط  اخلارجية،  لوزارة  التابع  الدبلوما�سية 
للتقاعد، وم�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث، ومركز اململكة التجاري، و�سركة 
احتاد ات�سالت موبايلي، ومدينة امللك فهد الطبية، وغريها من الهيئات وال�سركات الكربى يف 

القطاعني العام واخلا�ض.

الشركة السعودية للـتـوزيـــع
ُتعد ال�سركة ال�سعودية للتوزيع التي مت تاأ�سي�سها عام 1983م اإحدى �سركات املجموعة ال�سعودية 
للأبحاث والت�سويق، ومتثل نقطة الو�سل بني املطبوعة والعميل. ومتتلك اأ�سطوًل قوامه اأكرث من 
تراكمية عالية يف جمال  تفوق )700 موظف(، ومتتلك خربة  موؤهله  ب�سرية  بكوادر  �سيارة   520
التوزيع والإ�سراف على فروع ال�سركة يف مختلف اأنحاء اململكة، كما توجد لدى ال�سركة م�ستودعات 
خلدمة  الفروع  تلك  بني  موزعة  الكتب  وحفظ  والرجيع  املطبوعات  وت�سليم  ل�ستلم  مخ�س�سه 
اإلى مطبوعات  اإ�سافة  املجموعة،  توزيع مطبوعات  هو  لل�سركة  الرئي�ض  الن�ساط  وُيعد  اأن�سطتها. 
اأخرى لنا�سرين مختلفني )�سحف يومية، ومطبوعات اأ�سبوعية و�سهرية، اإ�سافة اإلى املطبوعات 
البيع  ملنافذ  والتوزيع  ال�سرتاكات  اإي�سال  يف  متخ�س�سة  وهي  والأجنبية(،  العربية  الف�سلية 
مع  تتوا�سل  بحيث  اململكة،  ومناطق  مدن  جميع  يف  الآخرين  والنا�سرين  املجموعة  ملطبوعات 
ع�سرات الألوف امل�سرتكني واملنافذ يومًيا، وبجانب ن�ساطها الرئي�ض تتولى توزيع املواد الرتويجية 
واإدارة اخلدمات اللوج�ستية وال�سحن بني الفروع ملختلف العملء، كما تتولى توزيع الربو�سورات 
والطرود والكتالوجات لكربى ال�سركات يف جميع الأحياء ال�سكنية املنت�سرة يف الأماكن امل�ستهدفة 
املجالت  يف  املتخ�س�سة  املعار�ض  وجميع  الدويل  الكتاب  معر�ض  يف  ال�سركة  ت�سارك  كما  لهم، 

املتوافقة مع اأن�سطة ال�سركة.
عت عقًدا مع ال�سركة الوطنية املوحدة للتوزيع.  وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة ال�سعودية للتوزيع وقَّ
ال�سركاء  من  �سريك  لكل  معادلة  حل�سة  للتوزيع  ال�سعودية  ال�سركة  متلك  العقد  ت�سمن  وقد 
املوؤ�س�سني يف ال�سركة الوطنية املوحدة، كما ت�سمن العقد نقل اأعمال ال�سركة ال�سعودية للتوزيع اإلى 
ال�سركة الوطنية املوحدة للتوزيع يف �سبيل توحيد ال�سركتني جهودهما يف هذا الن�ساط، وي�ستمر 
ومن  للتوزيع.  املوحدة  الوطنية  ال�سركة  يف  �سريًكا  للتوزيع  ال�سعودية  ال�سركة  وجود  طيلة  العقد 
اجلدير بالذكر اأن ذلك يندرج �سمن ا�سرتاتيجية املجموعة بالرتكيز على الأن�سطة الرئي�سة فيها 
على �سعيد الإعلم الرقمي والعلقات العامة. هذا ومن املتوقع اأن يظهر الأثر الإيجابي للعقد يف 

القوائم املالية للمجموعة.

الشركة العربية للوسائل
تعد ال�سركة العربية للو�سائل– والتي تاأ�س�ست عام 2007م-  اإحدى ال�سركات الرائدة يف تقدمي 
الربامج واخلطط الت�سويقية التي ت�ساعد على منو ال�سرتاكات يف �سوق املطبوعات، حيث حققت 
معدل منو �سنوي م�ستمًرا ملطبوعات ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر من خلل بيع ا�سرتاكات 
والقطاعات  واملوؤ�س�سات،  وال�سركات،  للأفراد،  والن�سر  للأبحاث  ال�سعودية  ال�سركة  مطبوعات 
التجارية، والبنوك، وامل�ست�سفيات، وقيادة احلملت وال�سرتاكات ال�سنوية وتنفيذها  بهدف زيادة 
ح�سة ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر يف ال�سوق املحلية، وقيادة حملت ا�سرتاكات ملطبوعات 
محلية ملوؤ�س�سات �سحيفة محلية،  كل ذلك من خلل ما متتلكه من اأدوات وقنوات خا�سة باملبيعات 
 SMS الق�سرية  الر�سائل  الفاك�ض،  الإلكرتوين،  الربيد  الهاتف،  الت�سالت،  واخلدمات )مركز 
احلكومية  القطاعات  جميع  حاجة  تاأمني  اإلى  اإ�سافة   ،) الأمر  هذا  يف  متخ�س�سني  ومناديب 
واخلا�سة  باملطبوعات املحلية  والعربية والأجنبية،  وتقدمي خدمات ما بعد البيع عرب فريق ذي 

خربة عالية يف تقدمي اأف�سل اخلدمات للعميل.

خامًسا: أنشطة قطاعات المجموعة

التو�سع  على  قدرتها  زيادة  يعني  ما  عدة،  جغرافية  مناطق  يف  اأن�سطتها  مبمار�سة  املجموعة  متتاز 
والدخول يف اأ�سواق متنوعة، حيث توجد لديها مراكز للن�سر والطباعة والتوزيع يف �سبع دول رئي�سة، 
الرئي�سة  الأن�سطة  تنت�سر  ذاته  الوقت  ويف  التابعة.  ال�سركات  من  عدد  خلل  من  املجموعة  وتعمل 

للمجموعة يف اأنحاء اململكة، والتي ُتعد بيئة را�سخة وداعمة للنمو القت�سادي.
ثلثة  يف  اأ�سا�سية  ب�سورة  املجموعة  تن�سط  �سركاتها،  بني  الأن�سطة  بتكامل  تتميز  املجموعة  وكون 

قطاعات رئي�سة، وهي كالتايل:

أ( قطاع نشر
الشركة السعودية لألبحاث والنشر

ال�سركة  وذلك من خلل  املجموعة،  عليها  تعتمد  التي  الأ�سا�سية  الركائز  اإحد  الن�سر  يعد قطاع 
واأ�سبوعية،  يومية  بني  ما  الإ�سدار  متنوعة  مطبوعة   15 ت�سم  التي  والن�سر  للأبحاث  ال�سعودية 
تلك املطبوعات ما يربو على 20 ملحًقا مختلًفا، وت�سدر  و�سهرية، وف�سلية. وت�سدر من خلل 
والتجالو.  واملليامل،  والأوردية،  والإجنليزية،  العربية،  هي  لغات  بخم�ض  ال�سركة  مطبوعات 
بالإ�سافة اإلى ذلك تدعم ال�سركة وجودها يف قطاع الن�سر من خلل و�سائل التوا�سل الجتماعي 

املختلفة، وكذلك التطبيقات التفاعلية للأجهزة الذكية واملواقع الإلكرتونية. 

الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة
تعد ال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة من كربى ال�سركات الإعلنية يف منطقة اخلليج 
لل�سركة  الإلكرتونية  واملواقع  للمطبوعات  احل�سري  الإعلين  المتياز  �ساحبة  وهي  العربي، 
ال�سعودية للأبحاث والن�سر. وتقوم ال�سركة مبتابعة م�ستمرة وفعالة ملتطلبات الأ�سواق من خلل 
الدعم امل�ستمر للأبحاث الإعلمية. وتوا�سل ال�سركة اخلليجية التو�سع يف ن�ساط الإعلن بتاأ�سي�ض 
علقات وثيقة بالأ�سواق العربية، وتطوير الر�سالة الإعلمية للمعلنني يف املنطقة، وتو�سعة مبيعاتها 
ا اإلى زيادة  الإعلمية والإعلنية، وخدمات الت�سميم الإبداعي والعلقات العامة. كما ت�سعى اأي�سً
ح�ستها من الأ�سواق اخلليجية والعربية، اآخذة يف احل�سبان �سناعة الإعلن يف املنطقة، وتنوع 
م�سادر الدخل الإعلين لديها. وتفتخر اخلليجية بالعمل مع اأكرث من )3.000( �سريك اإعلين 
خدمات  الإعلنية  امل�ساحات  اإلى  اإ�سافة  لهم  وتقدم  العامل،  حول  عملء(  اإعلنية/  )وكالت 

ا�ست�سارية وت�سويقية. ومن املتوقع اأن ت�سهد ال�سنوات القليلة القادمة تطوًرا كبرًيا يف هذا املجال.

الشركة السعودية للنشر المتخصص
نه�ست ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض التي تاأ�س�ست يف عام 2006م على ثقافة مهنية جديدة 
كلًيا يف �سناعة املحتوى املتخ�س�ض تعتمد على توظيف خربات العمل ال�سحفي املتميز يف اإ�سدار 
وامل�سداقية  املرجعية  توفر  التي  العاملية  املهنية  املعايري  وفق  املتخ�س�سة  الإعلمية  امل�سروعات 
والثقة مبحتواها ودقته. تن�سط ال�سركة يف جمالت �سناعة املحتوى املتخ�س�ض، والن�سر العاملي، 
والن�سر التجاري. �سدرت عن ال�سركة جمموعة من املجلت العاملية يف طبعتها العربية اأو الإجنليزية 
 Robb العربية يف نوفمرب 2009م، وجملة Parents توزع يف جميع دول الوطن العربي، منها جملة
 Better Homes and Gardens العربية التي �سدر اأول اأعدادها يف يناير 2010م، وجملة Report
Arabia والتي �سدر اأول اأعدادها يف فرباير 2013م. هذا اإ�سافة اإلى جمموعة اأخرى من املطبوعات 
العاملية كانت قد بداأت يف ال�سدور منذ �سنة 2007م بالتعاون مع كربيات دور الن�سر العاملية مثل 

ديزين، وجمموعة فيغارو الفرن�سية، واإديتوريايل دومو�ض الإيطالية وغريها.
تقوم ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض بتقدمي املحتوى املتخ�س�ض ملجموعة كبرية من اجلهات 
الر�سمية واخلا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية من بينها معهد الأمري �سعود الفي�سل للدرا�سات 

امل�ستقبل للبل�ستيك، �سركة الحتاد العاملية للتغليف ال�سفاف، �سركة يونايتد �سيكيورتي، املوؤ�س�سة 
الإمارات  م�سنع  �سركة  وتعّد  لل�سناعات(.  بل�ست  فيوت�سر  �سركة  للتغليف،  املتحدة  التجارية 
ومواد  البل�ستيك  اإحدى كربيات جمموعات �سناعة  البل�ستيكية )ذ م م(  لل�سناعات  الوطني 
اأحدث  واقتنائها  العالية،  الإنتاجية  بطاقتها  تتميز  حيث  العربي،  اخلليج  يف  املتكاملة  التغليف 
تقنيات �سناعة البل�ستيك ومواد التغليف املدعومة باخلربة العريقة املمتدة لأكرث من 20 عاًما. 
ي�سعها يف  ما  التغليف  ومواد  البل�ستيكية  املنتجات  نطاق  كامل  ت�سّنع  باأنها  ال�سركة  تتميز  كما 

مقدمة مناف�سيها يف جمال �سناعة البل�ستيك ومواد التغليف املتعددة. 
وت�ستند ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف اإلى اخلربات املرتاكمة ملن�سوبيها، مع اأف�سل واأحدث 
ولتاأكيد  قوية.  عملء  قاعدة  مع  مكانتها  عزز  ما  لديها،  اجلودة  �سبط  درجات  واأعلى  املكائن، 
التزام ال�سركة بالتما�سي ح�سب املعايري العاملية فقد حر�ست ال�سركة على املحافظة على �سهادة 

.)ISO 9001:2000( الآيزو

 د( قطاع العالقات العامة
شركة توق للعالقات العامة المحدودة 

عززت انطلقة �سركة توق للعلقات العامة املحدودة قدرات املجموعة يف جمالت الر�سد والتاأثري 
الإعلمي وتطوير اخلدمات الإعلمية املعلوماتية املتكاملة ل�سركات املجموعة وعملئها. ف�سًل 
عن تطوير من�سة اإلكرتونية متكاملة للر�سد الإعلمي والتاأثري يف الراأي العام املحلي والإقليمي 

والعاملي.
وقد متكنت املجموعة بعد مرور فرتة وجيزة على تاأ�سي�سها وانطلق اأعمالها، من توقيع عدد من 
وت�سويق  اأبحاث  وت�سويقية، وخدمات  اإعلمية  لتقدمي خدمات  املهمة مع جهات مختلفة،  العقود 
دويل، وخدمات اإعلمية دولية، اإ�سافة اإلى خدمات للنت�سار العاملي يف اأوروبا وال�سرق الأو�سط 
وملدة خم�ض  �سنويًّا،  ريال  مليون  التعاقدات 273  اإجمايل  بلغ  وقد  والأمريكتني،  واآ�سيا  واأفريقيا، 

�سنوات.
تلبي  تعاقدات جديدة  اأعمالها واحل�سول على  اإلى تطوير  املقبلة  املرحلة  ال�سركة خلل  وت�سعى 

التطلعات الكبرية وحتقق اأهدافها يف الريادة املحلية والإقليمية. 

 شركة فنون الشخصيات:          
البتكاري.  املحتوى  �سناعة  جمال  يف  متخ�س�سة   )ARiNAT( ال�سخ�سيات  فنون  �سركة 
�سملت اأن�سطة ال�سركة يف عام 2016م  تنفيذ م�ساريع جتريبية يف الق�س�ض املر�سومة والر�سوم 
املتحركة واألعاب الفيديو. ومت اإطلق مقطع فار�ض ال�سحراء الذي مت اإنتاجه مع �سركة جايناك�ض 
اليابانية، ومت عر�سه يف ن�سرات الأخبار مبحطات يابانية واأكرث من مئة �سحيفة وموقع اإخباري 
حول العامل يف 15 دولة، وحظي باإ�سادة اجلمهور العاملي. ومت اإعداد الر�سوم املبدئية والن�سو�ض 
وحفظ  تعاون  مذكرات  توقيع  ومت  حتالفات،  �سبكة  ال�سركة  وبنت  القادمة.  امل�ساريع  من  لعدد 
ال�سرية مع �سركات عريقة يف جمال �سناعة املحتوى يف �سرق اآ�سيا مثل �سكوير اإنيك�ض وجايناك�ض 
)اليابان(، و�سركة ترييا�ض )ال�سني(. كما مت بناء علقات مع م�ستثمرين راغبني يف الدخول 
يف م�ساريع م�سرتكة كال�سندوق احلكومي الياباين جابان كوول فاند. من ناحية اأخرى نظمت 
حاكمة  معايل  �سملت  اليابان  يف  امل�سوؤولني  كبار  مع  والجتماعات  اللقاءات  من  عدًدا  ال�سركة 
طوكيو، ومعايل نائب رئي�ض الوزراء، ووزير الدولة لل�سوؤون الأمنية، وعدًدا من اأع�ساء الربملان 

الياباين.

 ب( قطاع نمو
شركة نمو العلمية القابضة

�سركة  واملتمثلة يف  اململكة  القاب�سة خارج  ل�سركة منو  التابعة  ال�سركات  ن�سطت  عام 2016م  يف 
مكتبة اجلامعة، و�سمارت �سوبر �ستورز يف الإمارات، و�سركة اإثراء يف الأردن وحققت تقدًما فيه، 
حيث مت تعزيز الن�ساط لي�سمل تقدمي منظومة متكاملة من اخلدمات للمدار�ض واجلامعات، ما 
التعليم  الدرا�سات الجتماعية وكتب  �سيما يف كتاب  املبيعات ل  اإلى حتقيق منو ملحوظ يف  اأدى 
التح�سريية،  لل�سنة  التدريب  خدمات  بتقدمي  اململكة  يف  التدريب  منو  �سركة  قامت  كما  العايل. 

وتنفيذ م�ساريع بناء املوؤ�سرات )KPI’s( والتدريب الحرتايف ق�سري املدى ب�ستى اأنواعه.
وعلى �سعيد تعزيز العلقة مع �سركائها املخت�سني يف تقدمي احللول التعليمية املتكاملة والتدريب 
واملقارنات  الأداء  موؤ�سرات  )بناء  وهو  �سقراء  جامعة  م�سروع  بتنفيذ  للتدريب  منو  �سركة  قامت 
املرجعية وموا�سفات اخلريجني ونواجت التعلم( مع �سريكها ال�سرتاتيجي )جمموعة ريادة الباحة 

التعليمية لل�ست�سارات والتطوير املهني(. ومت انهاء امل�سروع مع اجلامعة وت�سليمه كامًل. 
جامعة  �سركائها  مع  �سوبر�ستورز  و�سمارت  اجلامعة  مكتبة  �سركة  علقة  بتعزيز  يتعلق  وفيما 
مراكز  وافتتاح  معهم،  عقودنا  بتجديد  علقاتها  بتوثيق  وا�سلت  فقد  عجمان  وجامعة  ال�سارقة 

جديدة داخل احلرم اجلامعي لتغطية احللول التعليمية كافة.
وعلى �سعيد تنمية امل�ساريع اجلديدة، قامت �سركة مكتبة اجلامعة بتوقيع عقود جديدة مع جامعة 

الغرير وكلية املدينة اجلامعية يف عجمان، وكذلك جامعة الإمارات.
ال�سركات  اإحدى  واللوج�ستية مع  الأعمال ال�سرتاتيجية  بتنمية  كما قامت �سركة مكتبة اجلامعة 
ال�سقيقة وهي »�سركة الإمارات للطباعة والن�سر«، وذلك لتقدمي احللول واخلدمات اللوج�ستية على 

م�ستوى دولة الإمارات العربية واخلليج.

ج( قطاع الطباعة والتغليف
يف  والن�سر  للطباعة  املنورة  املدينة  �سركة  با�سم  والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  تاأ�س�ست 
عام 1963م. وخلل عام 2007م مت تغيري ا�سمها اإلى ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف، ومت 
طرح 30٪ من اأ�سهمها للكتتاب العام خلل ذلك العام، علًما باأن املجموعة ال�سعودية للأبحاث 
تتميز  والتغليف.  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اأ�سهم  التابعة متتلك 70٪ من  و�سركاتها  والت�سويق 
ال�سركة بوجود مراكز طباعة �سحف متطورة يف الريا�ض وجدة والدمام، تقوم بطباعة عدد من 
اأهم ال�سحف كال�سرق الأو�سط، القت�سادية، الريا�سي، عرب نيوز، ال�سرق، الوطن وغريها. هذا 
بالإ�سافة اإلى مطبوعات جتارية دورية. وينق�سم ن�ساط ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف اإلى 

ق�سمني:
الطباعة  �سركات  اأكرب  اإحدى  والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  وتعد  الطباعة،  قطاع  اأوًل:   
اإفريقيا، ملا متتاز به من تقدميها لطيف  الأو�سط و�سمال  ال�سعودية، وال�سرق  العربية  يف اململكة 
وا�سع من اخلدمات الطباعية املتكاملة، وطاقتها الإنتاجية، ومن خلل جمموعة �سركاتها التابعة 
املتميزة وهم �سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر، و�سركة مطابع هل. ويعتمد ن�ساط الطباعة 
ب�سكل اأ�سا�سي على طباعة ال�سحف واملجلت التي ت�ستهدف قطاعات مختلفة من العامل العربي، 
واأ�ساليب مختلفة. كما تقوم  بلغات  والتغليف  التجارية  الكتب املجلدة واملطبوعات  اإلى  بالإ�سافة 
ال�سركة عرب �سركاتها التابعة بطباعة عدد كبري من املجلت اخلا�سة بال�سركة ال�سعودية للأبحاث 
القطاع  اإلى  بالإ�سافة  كرث،  اآخرين  ونا�سرين  املتخ�س�ض،  للن�سر  ال�سعودية  وال�سركة  والن�سر، 

احلكومي، مثل وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة ال�سوؤون الإ�سلمية، ووزارة الداخلية.
ثانًيا: قطاع التغليف ويتمثل يف �سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البل�ستيكية و�سركاتها 
التابعة )�سركة طيبة، التغليف املرن، �سركة املدينة للتغليف، م�سنع امل�ستقبل للتغليف، �سركة عرب 

التقرير السنوي  
تقرير مجلس اإلدارة
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املعلومات القطاعية )باآلف الريالت ال�سعودية(
كما يف 31 دي�سمرب 2016 

البند
قطاعقطاع النموقطاع الن�سر

العلقات الطباعة
التوحيدال�ستبعاداتالإجمايلاأخرىالعامة

الن�سر التعليمالإعلنالتوزيعالن�سر
املتخ�س�ض

الطباعة 
والتغليف

1.446.461)514.558(19.3851.005.394174.3753751.961.019-499.47136.425225.594�سايف الإيرادات

359.881)4.532(4.116187.7968.84253364.413-135.0632.43926.104الربح الإجمايل

)58.244(7.483)65.727()55.765()20.972()34.892()4.234()90.627()17.073()22.860(180.696�سايف اخل�سارة

1.087.342-128980.56518218.0581.087.342-66.64311.15410.612�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات

711.212-320.291711.212-390.230----691موجودات غري ملمو�سة

2.911.051)1.396.414(13.3022.065.813297.6521.256.9974.307.465-523.03554.25996.407اإجمايل املوجودات

1.740.613)582.937(28.2851.166.665318.624440.6802.323.550-139.084136.84193.371اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2015

البند
قطاعقطاع النموقطاع الن�سر

العلقات الطباعة
التوحيدال�ستبعاداتالإجمايلاأخرىالعامة

الن�سر التعليمالإعلنالتوزيعالن�سر
املتخ�س�ض

الطباعة 
والتغليف

1.485.412)509.249(2521.994.661-24.9021.107.755-494.91943.641323.192�سايف الإيرادات

343.812)4.651(68348.463-8.495232.839-78.8272.25025.984الربح الإجمايل

)155.851()7.464()148.387()2.855(-2.02921.650)72.501(2.091)15.043()83.758(�سايف اخل�سارة

1.118.053-17.5501.118.053-54.38112.54511.1841.3331711.020.889�سايف القيمة الدفرتية للممتلكات

792.897-350.003792.897-390.231-50.808--1.855موجودات غري ملمو�سة

3.059.434)1.430.006(1.446.2784.489.440-507.60568.217112.685153.81514.5462.186.294اإجمايل املوجودات

1.813.725)447.102(330.4052.260.827-288.247126.43985.522152.23725.2771.252.700اإجمايل املطلوبات

سادًسا: المعلومات القطاعية

ترتكز املوجودات الت�سغيلية للمجموعة ب�سكل رئي�ض يف اململكة العربية ال�سعودية، وتعد الأ�سواق الرئي�سة لن�ساطات املجموعة هي ال�سرق الأو�سط واأوروبا يو�سح اجلدول التايل املعلومات القطاعية للمجموعة ح�سب كل قطاع :
و�سمال اإفريقيا. ويو�سح اجلدول التايل اإيرادات املجموعة و�سركاتها التابعة داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها. 

الن�سبةباآلف الريالت ال�سعوديةالبيان

50.0٪723.408الإيرادات داخل اململكة العربية ال�سعودية:
الإيرادات خارج اململكة العربية ال�سعودية:

29.3٪423.133الإمارات العربية املتحدة
3.3٪48.292اأثيوبيا
3.1٪44.869ُعمان

2.7٪38.971ال�سودان
2.2٪31.930تون�ض
1.8٪26.653اليمن
17.53817.538اأوروبا

1.1٪16.174قطر
0.7٪9.418العراق

0.5٪7.129جيبوتي
0.4٪0.5٪البحرين

0.4٪5.753م�سر
0.4٪5.702الهند

0.3٪4.908الكويت
2.5٪36.545اأخرى

56.2٪723.053اإجمايل الإيرادات خارج اململكة

100٪1.446.461اإجمايل الإيرادات

التقرير السنوي  
تقرير مجلس اإلدارة
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بلد التاأ�سي�ضن�سبة امللكيةراأ�ض املال/ مليونبلد الن�ساط الرئي�ضالن�ساط الرئي�ض لل�سركةال�سركات التابعة
ال�سعودية70٪600 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالطباعةال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

ال�سعودية70٪1.0) ريال �سعودي(ال�سعوديةطباعة ون�سر�سركة املدينة املنورة للطباعة والتغليف
ال�سعودية70٪28.5 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالطباعة�سركة مطابع هل

الإمارات70٪167 )درهم اإماراتي(الإماراتالتغليف وال�سناعات البل�ستيكية�سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البل�ستيكية
ال�سعودية70٪0.1 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالطباعة والتغليف�سركة امل�ستقبل لل�ستثمار ال�سناعي

بلد التاأ�سي�ضن�سبة امللكيةراأ�ض املال/ مليونبلد الن�ساط الرئي�ضالن�ساط الرئي�ض لل�سركةال�سركات التابعة
اململكة املتحدة100٪0.5 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةخدمات التاأجري�سركة ميديا اإنف�سمنت ليمتد

اململكة املتحدة100٪0.5 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةتقدمي خدمات الإنرتنت�سركة اآراب نت تكنولوجي ليمتد
جزر غرينزي100٪0.5 )جنيه اإ�سرتليني( جزر غرينزياأعمال  جتارية�سركة �سيدتي برودكت�ض

ت�سجيل و�سيانة وامتلك امللكية �سركة اآي.بي.اإم  ليمتد
جزر غرينزي100٪0.5 )جنيه اإ�سرتليني(جزر غرينزيالفكرية للمجموعة

اململكة املتحدة100٪0.1 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةالدعاية والإعلنال�سركة اخلليجية الربيطانية
اململكة املتحدة100٪0.4 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةاأعمال جتارية �سركة يورومينا )�ستليت جرافيك�ض �سابًقا ( 

اململكة املتحدة100٪0.000002 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةاأعمال  جتارية�سركة �سيدتي ليمتد
اململكة املتحدة100٪0.000002 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةاأعمال  جتارية�سركة جملة املجلة

اململكة املتحدة100٪0.000002 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةاأعمال  جتارية�سركة ميديا العربية 

قطاع الطباعة والتغليف
ال�سركات التابعة لل�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف التي متلك فيها املجموعة

شركات أخرى

امل�سدد خلل عام 2016م )باآلف الريالت(بيان
9،359الزكاة

1،154ال�سرائب امل�ستقطعة
11،593املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

5،857املدفوعات النظامية الأخرى
27،963الإجم����ايل

ثامًنا: الزكاة والمدفوعات النظامية

بت�سديد  املجموعة  وتقوم  ال�سعودية.  العربية  اململكة  والدخل يف  الزكاة  لأنظمة  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  تخ�سع 
الزكاة بعد النتهاء من ت�سوية جميع املعلقات، والإجابة عن جميع ال�ستف�سارات من م�سلحة الزكاة والدخل.

اأما بالن�سبة لل�سركات التابعة يف اخلارج، فيتم جتنيب مخ�س�ض لقاء اللتزامات ال�سريبية اإن وجدت، كما تقوم 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  فيها  املعمول  الأنظمة  ح�سب  الأخرى  النظامية  اللتزامات  جميع  ب�سداد  املجموعة 

ويو�سح اجلدول التايل امل�سدد من املدفوعات النظامية خلل عام 2016م. 

بلد التاأ�سي�ضن�سبة امللكيةراأ�ض املال/ مليونبلد الن�ساط الرئي�ضالن�ساط الرئي�ض لل�سركةال�سركات التابعة
ال��س�ع�ودي�ة100٪300 )ريال �سعودي(ال��س�ع�ودي�ةال�ستثمار يف ال�سركات التابعةال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�سة- ذات م�سوؤولية محدودة

ال��س�ع�ودي�ة100٪300 )ريال �سعودي(ال��س�ع�ودي�ةال�ستثمار يف ال�سركات التابعة�سركة امل�سنفات العلمية القاب�سة- ذات م�سوؤولية محدودة

بلد التاأ�سي�ضن�سبة امللكيةراأ�ض املال/ مليونبلد الن�ساط الرئي�ض الن�ساط الرئي�ض لل�سركةال�سركات التابعة
ال�سعودية100٪6.5 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالن�سرال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر

اململكة املتحدة100٪0.09 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةالن�سر والطباعة�سركة ال�سرق الأو�سط املحدودة
اململكة املتحدة100٪ 0.5 )جنيه اإ�سرتليني(اململكة املتحدةالن�سر والتوزيعاإت�ض اإت�ض ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

املغرب100٪0.5 )درهم مغربي(املغربالطباعة والن�سرال�سركة املغربية للطباعة والن�سر
ال�سعودية100٪5.5 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلنال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة

ال�سعودية100٪1.0 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلنال�سركة العربية للو�سائل املحدودة
ال�سعودية100٪8.6 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالتوزيعال�سركة ال�سعودية للتوزيع

الكويت100٪0.3 )دينار كويتي(الكويتالتوزيع�سركة املجموعة الكويتية للن�سر والتوزيع املحدودة
الإمارات90٪1.7 )درهم اإماراتي(الإماراتالتوزيع�سركة الإمارات للطباعة والن�سر والتوزيع املحدودة

ال�سعودية100٪1.0 )ريال �سعودي(ال�سعوديةتنظيم املوؤمترات واملنتديات املتخ�س�سة�سركة موؤمترات للمعار�ض واملوؤمترات

سابًعا: شركات المجموعة

متتلك املجموعة الن�سب التالية يف ال�سركات التابعة املذكورة اأدناه ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر، والتي تعمل يف املجال نف�سه:

قطاع نشر

بلد التاأ�سي�ضن�سبة امللكيةراأ�ض املال/ مليونبلد الن�ساط الرئي�ضالن�ساط الرئي�ض لل�سركةال�سركات التابعة
ال�سعودية100٪0،5) ريال �سعودي(ال�سعوديةتطوير الو�سائل التعليمية وجتارة الكتب�سركة منو العلمية )�سركة املكتبة العلمية �سابًقا(

ال�سعودية100٪0.5 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالن�سر املتخ�س�ضال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ض
ال�سعودية100٪2.0 )ريال �سعودي(ال�سعوديةاملتاجرة يف لوازم الطباعةال�سركة ال�سعودية للأعمال التجارية

ال�سعودية100٪3.5 )ريال �سعودي(ال�سعوديةاملتاجرة يف معدات الت�سال وتطوير الربامج�سركة الأفق لنظم املعلومات والت�سالت
ال�سعودية100٪0.05) ريال �سعودي(ال�سعوديةاملتاجرة يف معدات الت�سال�سركة فنون ال�سخ�سيات للتجارة

ال�سعودية100٪0.3) ريال �سعودي(ال�سعوديةاملتاجرة يف معدات الت�سال�سركة توق للعلقات العامة املحدودة
ال�سعودية100٪0.05) ريال �سعودي(ال�سعوديةخدمات املال والأعمال�سركة تكانة للعلقات العامة املحدودة

ال�سعودية100٪0.1 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالن�سر والتوزيع�سركة مفهوم التعليم لتقدمي احللول التعليمية والتقنية
ال�سعودية100٪0.1 )ريال �سعودي(ال�سعوديةالتدريب وال�ست�سارات�سركة منو للتدريب وال�ست�سارات

ال�سعودية100٪0.05 ) ريال �سعودي(ال�سعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلن�سركة منو الإعلنية للدعاية و الإعلن
ال�سعودية100٪0.05 ) ريال �سعودي(ال�سعوديةالن�سر والتوزيع�سركة نا�سرون العاملية للن�سر والتوزيع )منو ن�سر للن�سر �سابًقا(

ال�سعودية100٪0،05 ) ريال �سعودي(ال�سعوديةالبحوث وامل�ساندة�سركة توق الإعلمية للأبحاث )منو الإعلمية للأبحاث �سابًقا(
الإمارات100٪0.2 )درهم اإماراتي(الإماراتالن�سر املتخ�س�ض�سركة كونتنت �سبي�سيليزد ميديا

الإمارات100٪3.0 )درهم اإماراتي(الإماراتالن�سر والتوزيع�سركة مكتبة اجلامعة
الإمارات100٪3.0 )درهم اإماراتي(الإماراتالن�سر والتوزيع�سركة �سمارت �سوبر �ستورز

الأردن100٪0.1 )دينار اأردين(الأردنالن�سر والتوزيع�سركة مخزن الكتب للن�سر والتوزيع )اإثراء(

قطاع نمو والعالقات العامة 

1972
تأسيس الشركة السعودية 

 ،)SRPC(لألبحاث والنشر
وتعد واحدة من أهم دور 
النشر في الشرق األوسط.

التقرير السنوي  
تقرير مجلس اإلدارة
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اثنا عشر: المسؤولية االجتماعية

 ا�ستمراًرا لدور املجموعة يف دعم اجلهود الإن�سانية واخلريية يف املجتمع ال�سعودي، ومن منطلق حر�سها على الإيفاء بالتزاماتها جتاه الوطن واملجتمع، قامت املجموعة 
باتخاذ دور ريادي اإيج�ابي وفّعال 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 2016م يف دعم العديد من اجلهات اخلريية والنفع العام ونذكر منها:
اجلمعية اخلريية ال�سعودية ملر�سى الف�سام.

جمعية مودة اخلريية.
جمعية اأ�سر التوحد.

جمعية الأطفال املعاقني.
دارة امللك عبد العزيز.

جمعية الأمري فهد بن �سلمان ملر�سى الف�سل الكلوي )كلنا(.

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. وما جتدر 
الإ�سارة اإليه يف هذا املجال قيام املجموعة بدعم اإطلق معهد الأمري اأحمد بن �سلمان للإعلم التطبيقي، بهدف تلبية الحتياجات التدريبية امل�ستجدة يف موؤ�س�سات الإعلم. ويعد 
املعهد ج�سًرا، حيث 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.

ثالثة عشر: المعلومات المتعلقة بالقروض

حر�ست املجموعة و�سركاتها التابعة داخل اململكة على اأن تكون جميع تعاملتها وفق ال�سريعة الإ�سلمية، واأن تكون القرو�ض التي حت�سل عليها وفق نظام املعاملت 
ن املجموعة من الوفاء  الإ�سلمية. حيث ت�ستفيد املجموعة من تلك القرو�ض يف متويل ا�ستثماراتها و�سد احتياجات �سركاتها التابعة، وذلك ل�سمان تدفقات نقدية متكِّ

بالتزاماتها وحتقيق و�سع نقدي اإيجابي.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املجموعة ما زالت تتمتع مبركز مايل قوي يف �سوء ما متلكة من اأ�سول وم�سادر متعددة للدخل، حيث بلغت القرو�ض اإلى حقوق امللكية ن�سبة ٪96.0 

لعام 2016م مقارنة بن�سبة 89.6٪ لعام 2015م، وكذلك القرو�ض اإلى اإجمايل املوجودات بن�سبة 38.6 ٪ لعام 2016م مقارنة بن�سبة 36.5٪ لعام 2015م. 
ريال �سعودي�سندوق الطوارئ للموظفني

501،477الر�سيد يف بداية العام
-امل�ساف خلل العام

115،000امل�سروف خلل العام 
386،477الر�سيد نهاية العام

تاسًعا: األسهم وأدوات الدين لدى المجموعة وشركاتها التابعة

اأ�س�ه�م ال�س�رك�ة ال�س�ع�ودية للطباعة والتغليف والبالغ راأ�سمالها  متتلك املجموعة و�سركاتها التابعة 70٪ من 
ال�سركة  �سهم يف  42 مليون  التابعة  و�سركاتها  للمجموعة  اململوكة  الأ�سهم  يبلغ عدد  ريال، حيث  600 مليون 

ال�سعودية للطباعة والتغليف.
والبالغ  مقفلة(،  )م�ساهمة  القاب�سة  منو  �سركة  اأ�س�هم  من   ٪100 التابع�ة  و�س�ركاتها  املجموعة  متتلك  كما 
راأ�سمالها 100 مليون ريال، حيث يبلغ عدد الأ�سهم اململوكة للمجموعة و�سركاتها التابعة 10 مليني �سهم يف 

�سركة منو القاب�سة، كما اأنه ل توجد اأي اأدوات دين �سادرة من املجموعة و�سركاتها التابعة.

عاشًرا: الموارد البشرية

تدرك املجموعة اأن جناحها، حا�سًرا وم�س�تقبًل، يعتمد بالدرج�ة الأولى على مه�ارات ث�روته�ا الب�سرية، التي 
ل تدخر املجموعة جهًدا يف تنمية قدراتها الإنتاجية والإبداعية يف �سبيل ا�ستثمارها ال�ستثمار الأمثل.

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

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

أحد عشر: صندوق الطوارئ للموظفين

قامت املجموعة يف عام 2007م باإن�ساء �سندوق الطوارئ للموظفني الذين تواجههم بع�ض الظروف وامل�سكلت 
ا منها على توطيد العلقة مع موظفيها، وزيادة انتمائهم اإلى املجموعة. وقد اأ�سهم ال�سندوق  الطارئة، حر�سً
منذ اإن�سائه يف امل�ساعدة على حل بع�ض الظروف وامل�سكلت الطارئة 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 2016 م كالتايل:

1975
إطالق »عرب نيوز«، أول 

جريدة سعودية تصدر
باللغة اإلنجليزية.

1978
تأسيس جريدة »الشرق 

األوسط« في لندن، 
بريطانيا، وهي أول 

جريدة عربية ذات طابع 
دولي تنشرها الشركة 

السعودية لألبحاث والنشر.

اأكادميية الأمري اأحمد بن �سلمان للإعلم التطبيقي.
موؤ�س�سة الأمري �سلطان بن عبد العزيز اخلريية.

موؤ�س�سة الأمري محمد بن �سلمان اخلريية )م�سك(.
واحة امللك �سلمان للعلوم.

جمعية �سوت متلزمة داون.

الديون إلى 
الموجودات 2016

الديون
1.123.7

الديون
1.123.7

الموجودات
2.911.1

حقوق الملكية
1.170.4

الديون إلى حقوق 
الملكية 2016

التقرير السنوي  
تقرير مجلس اإلدارة
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اجلهة املانحةمدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
�سامبا350 يوًما 8.58.5-4 مار�ض 2015قر�ض )1(

ال�سعودي الهولندي55 يوًما24.024.0-19 نوفمرب 2015قر�ض )2(

ال�سعودي الفرن�سي57 يوًما32.532.5-9 دي�سمرب 2015قر�ض )3(

ال�سعودي الفرن�سي62 يوًما25.025.0-21 دي�سمرب 2015قر�ض )4(

ال�سعودي الفرن�سي44 يوًما22.522.5-28 دي�سمرب 2015قر�ض )5(

ال�سعودي الفرن�سي157 يوًما--1815.0 �سبتمرب 2016قر�ض )6(

ال�سعودي الفرن�سي149 يوًما--1937.5 �سبتمرب 2016قر�ض )7(

ال�سعودي الفرن�سي156 يوًما--1724.0 اأكتوبر 2016قر�ض )8(

ال�سعودي الفرن�سي170 يوًما--2418.0 اأكتوبر 2016قر�ض )9(

ال�سعودي الفرن�سي148 يوًما--2520.0 اأكتوبر 2016قر�ض )10(

ال�سعودي الفرن�سي 176 يوًما--121.0 نوفمرب 2016قر�ض )11(

ال�سعودي الفرن�سي 170 يوًما--2125.0 نوفمرب 2016قر�ض )12(

ال�سعودي الفرن�سي 162 يوًما--615.0 دي�سمرب 2016قر�ض )13(

ال�سعودي الفرن�سي 169 يوًما--2030.0 دي�سمرب 2016قر�ض )14(
205.5112.5112.5الإج�م����ال�ي

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
3 اأ�سهر4.0004.000-30 نوفمرب 2015قر�ض )1(

3 اأ�سهر5.7505.750-7 اأكتوبر 2015قر�ض )2(

3 اأ�سهر7.0007.000-21 دي�سمرب 2015قر�ض )3(

3 اأ�سهر9.5009.500-21 دي�سمرب 2015قر�ض )4(

3 اأ�سهر10.00010.000-21 دي�سمرب 2015قر�ض )5(

3 اأ�سهر10.50010.500-21 دي�سمرب 2015قر�ض )6(

32 يوًما3.5003.500-23 دي�سمرب 2015قر�ض )7(

9 اأيام--276.000 دي�سمرب 2016قر�ض )8(

9 اأيام--273.500 دي�سمرب 2016قر�ض )9(

45 يوًما--211.500 نوفمرب 2016قر�ض )10(
11.00050.25050.250الإج�م����ال�ي

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
�سهران40.00040.000-29 نوفمرب 2015قر�ض )1(

3 اأ�سهر3.0003.000-19 نوفمرب 2015قر�ض )2(

3 اأ�سهر--3041.000 اأكتوبر 2016قر�ض )3(

3 اأ�سهر--223.500 دي�سمرب 2016قر�ض )4(

3 اأ�سهر--1234.500 دي�سمرب 2016قر�ض )5(

3 اأ�سهر--2238.000 دي�سمرب 2016قر�ض )6(

3 اأ�سهر--227.000 دي�سمرب 2016قر�ض )7(
124.00043.00043.000الإج�م����ال�ي

20162015البي��������ان
205.5112.5اأقل من �سنة

--من �سنة اإلى �سنتني

--من �سنتني اإلى خم�ض �سنوات

--اأكرث من خم�ض �سنوات
205.5112.5الإج�م����ال�ي

قرو�ض املجموعة )با�ستثناء ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف(
)باآلف الريالت ال�سعودية(

م�ستحقات قرو�ض املجموعة )با�ستثناء ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف(
)باآلف الريالت ال�سعودية(

قرو�ض ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف )با�ستثناء املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق( 
)باآلف الريالت ال�سعودية(

تو�سح اجلداول التالية و�سًفا تف�سيلًيا للقرو�ض امل�ستخدمة خلل عام 2016م 

مجموعة سامبا المالية

البنك السعودي الفرنسي

1980
إصدار مجلة أسبوعية سياسية 

جديدة، تحمل اسم »المجلة«.

التقرير السنوي  
تقرير مجلس اإلدارة
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تابع: قرو�ض ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف)با�ستثناء املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق(
 )باآلف الريالت ال�سعودية(

تابع: قرو�ض ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف)با�ستثناء املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق(
 )باآلف الريالت ال�سعودية(

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
3 اأ�سهر12.50012.500-23 دي�سمرب 2015قر�ض )1(
3 اأ�سهر28.00028.000-29 نوفمرب 2015قر�ض )2(
3 اأ�سهر42.00042.000-29 اأكتوبر 2015قر�ض )3(
15 يوًما11.50011.500-27 دي�سمرب 2015قر�ض )4(
3 اأ�سهر--2713.600 نوفمرب 2016قر�ض )5(
3 اأ�سهر--2728.000 نوفمرب 2016قر�ض )6(
3 اأ�سهر--93.000 اأكتوبر 2016قر�ض )7(
3 اأ�سهر--224.000 نوفمرب 2016قر�ض )8(
3 اأ�سهر--242.000 اأكتوبر 2016قر�ض )9(

3 اأ�سهر--314.750 اأكتوبر 2016قر�ض )10(
55.35094.00094.000الإج�م����ال�ي

بنك الرياض
مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
5 �سنوات201.2391.734495 مايو 2014قر�ض )1(
5 �سنوات131.6002.134534 يوليو 2014قر�ض )2(
5 �سنوات171.1211.494373 نوفمرب 2014قر�ض )3(
3 اأ�سهر4.6004.600-23 نوفمرب 2015قر�ض )4(
3 اأ�سهر1.7001.700-29 نوفمرب 2015قر�ض )5(
30 يوًما856856-13 دي�سمرب 2015قر�ض )6(
3 اأ�سهر500500-17 نوفمرب 2015قر�ض )7(
30 يوًما550550-20 دي�سمرب 2015قر�ض )8(
3 اأ�سهر369369-28 دي�سمرب 2015قر�ض )9(

3 اأ�سهر1.4191.419-28 دي�سمرب 2015قر�ض )10(
3 اأ�سهر1.3661.366-28 دي�سمرب 2015قر�ض )11(
3 اأ�سهر1.2691.269-28 دي�سمرب 2015قر�ض )12(
�سهران8080-23 نوفمرب 2015قر�ض )13(
5 �سنوات172.1812.492311 مايو 2015قر�ض )14(
5 �سنوات-142.5082.508 يوليو 2015قر�ض )15(
5 �سنوات-42.4752.475 اأغ�سط�ض 2015قر�ض )16(
5 �سنوات-28997997 اأكتوبر 2015قر�ض )17(
3 اأ�سهر--204.600 نوفمرب 2016قر�ض )18(
3 اأ�سهر--271.700 نوفمرب 2016قر�ض )19(
3 اأ�سهر--5726 اأكتوبر 2016قر�ض )20(
3 اأ�سهر--112.000 اأكتوبر 2016قر�ض )21(
3 اأ�سهر--162.100 اأكتوبر 2016قر�ض )22(
3 اأ�سهر--171.650 اأكتوبر 2016قر�ض )23(
3 اأ�سهر--192.950 اأكتوبر 2016قر�ض )24(
3 اأ�سهر--251.765 اأكتوبر2 2016قر�ض )25(
3 اأ�سهر--21.350 نوفمرب 2016قر�ض )26(
3 اأ�سهر--291.100 نوفمرب 2016قر�ض )27(
3 اأ�سهر--14501 نوفمرب 2016قر�ض )28(
3 اأ�سهر--14937 نوفمرب 2016قر�ض )29(
3 اأ�سهر--191.000 دي�سمرب 2016قر�ض )30(
3 اأ�سهر--221.520 دي�سمرب 2016قر�ض )31(
3 اأ�سهر--222.500 دي�سمرب 2016قر�ض )32(
3 اأ�سهر--291.239 دي�سمرب 2016قر�ض )33(
39.75926.54314.422الإج�م����ال�ي

بنك ساب

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
6 اأ�سهر2.7602.760-19 نوفمرب 2015قر�ض )1(
6 اأ�سهر6.0386.038-29 نوفمرب 2015قر�ض )2(
6 اأ�سهر--301.986 اأغ�سط�ض 2016قر�ض )3(
6 اأ�سهر--271.578 �سبتمرب 2016قر�ض )4(

3.5658.7988.798الإج�م����ال�ي

البنك العربي الوطني

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
3 اأ�سهر--1510.082 دي�سمرب 2016قر�ض )1(

--10.082الإج�م����ال�ي

ستاندرد شاترد بنك

التقرير السنوي  
تقرير مجلس اإلدارة
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تابع: قرو�ض ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف)با�ستثناء املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق(
 )باآلف الريالت ال�سعودية(

تابع: قرو�ض ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف)با�ستثناء املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق(
 )باآلف الريالت ال�سعودية(

مصرف اإلنماء

بنك أبو ظبي التجاري

بنك المشرق

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
6 �سنوات2342.257394.15551.898 اأكتوبر 2014قر�ض )1(
5.25 �سنة2755.34364.8739.530 يوليو 2015قر�ض )2(
4.5 �سنة--1125.526 اأبريل 2016قر�ض )3(
5 اأ�سهر2.5952.595-15 �سبتمرب 2015قر�ض )4(
5 اأ�سهر9.3709.370-15 اأكتوبر 2015قر�ض )5(
5 اأ�سهر11.29111.291-15 نوفمرب 2015قر�ض )6(
5 اأ�سهر6.9416.941-15 دي�سمرب 2015قر�ض )7(
5 اأ�سهر--155.215 �سبتمرب 2015قر�ض )8(
5 اأ�سهر--157.575 اأكتوبر 2015قر�ض )9(

5 اأ�سهر--157.908 نوفمرب 2015قر�ض )10(
5 اأ�سهر--157.162 دي�سمرب 2015قر�ض )11(
450.985489.22591.625الإج�م����ال�ي

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
7.5 �سنة23198،100254،70056،600 دي�سمرب 2012قر�ض )1(

198،100254،70056،600الإج�م����ال�ي

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
3.75 �سنة1.2631.263-21 اأكتوبر 2012قر�ض )1(

1.2631.263-الإج�م����ال�ي

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
4 �سنوات181.4842.227743 دي�سمرب 2014قر�ض )1(
4 �سنوات141.4231.975552 يوليو 2015قر�ض )2(

2.9074.2021.295الإج�م����ال�ي

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
6 اأ�سهر1،1991،199-23 يوليو 2015قر�ض )1(

1،1991،199-الإج�م����ال�ي

أبو ظبي اإلسالمي

اإلمارات اإلسالمي

التقرير السنوي  

بنك دبي اإلسالمي

مدة القر�ضقرو�ض مت �سدادها20162015تاريخ القر�ضالبي��������ان
3.17 �سنة3051277226 اأبريل 2014قر�ض )1(
3.17 �سنة798798-30 مار�ض 2014قر�ض )2(
3.19 �سنة302171.081864 �سبتمرب 2014قر�ض )3(
4 �سنوات252.5733.7681.195 مار�ض 2015قر�ض )4(
4 �سنوات18326449123 اأغ�سط�ض 2015قر�ض )5(
4 �سنوات21458630172 �سبتمرب 2015قر�ض )6(
4 �سنوات--201.165 يناير 2016قر�ض )7(
4 �سنوات--26135 مايو 2016قر�ض )8(
4 �سنوات--222.411 اأغ�سط�ض 2016قر�ض )9(

4 �سنوات--24672 اأكتوبر 2016قر�ض )10(
4 �سنوات--142.674 نوفمرب 2016قر�ض )11(
8 اأ�سهر842842-15 مايو 2015قر�ض )12(
8 اأ�سهر1.1351.135-15 يونيو 2015قر�ض )13(
8 اأ�سهر572572-15 يوليو 2015قر�ض )14(
6 اأ�سهر3.2993.299-15 اأغ�سط�ض 2015قر�ض )15(
6 اأ�سهر4.8494.849-15 �سبتمرب 2015قر�ض )16(
6 اأ�سهر3.1503.150-15 اأكتوبر 2015قر�ض )17(
6 اأ�سهر4.3844.384-15 نوفمرب 2015قر�ض )18(
6 اأ�سهر5.9785.978-15 دي�سمرب 2015قر�ض )19(
8 اأ�سهر--1568 يونيو 2015قر�ض )20(
8 اأ�سهر--15631 يوليو 2015قر�ض )21(
6 اأ�سهر--15616 �سبتمرب 2015قر�ض )22(
6 اأ�سهر--159.748 اأكتوبر 2015قر�ض )23(
6 اأ�سهر--15693 دي�سمرب 2015قر�ض )24(
22.43931.21227.587الإج�م����ال�ي

قرو�ض مت �سدادها20162015
918.1871.004.392390.039اإجم���ايل القرو�ض

تقرير مجلس اإلدارة
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20162015البي��������ان
271.251264.359قرو�ض ق�سرية الأجل

--مرابحات
646.936740.033قرو�ض طويلة الأجل/ متويل ا�ستثمار

918.1871.004.392الإج�م��ال�ي

20162015البي��������ان
1.004.392991.823ر�سيد اأول ال�سنة

ي�ساف
303.834344.529امل�ستلم خلل ال�سنة

يطرح
)331.960()390.039(امل�سدد خلل ال�سنة

1.004.392991.823ر�سيد اأول ال�سنة
918.1871.004.392ر�سيد اآخر ال�سنة

ويتلخ�ض اإجمايل املرابحات والقرو�ض فيما يلي: 
تتلخ�ض حركة املرابحات وقرو�ض ال�سركة امل�ستخدمة لأغرا�ض الأن�سطة الت�سغيلية وال�ستثمارية على النحو التايل:

)باآلف الريالت ال�سعودية(

املعلومات املتعلقة باملرابحات والقرو�ض )ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف(: 
)باآلف الريالت ال�سعودية(

20162015البي��������ان
358.442390.765اأقل من �سنة

113.534139.337من �سنة اإلى �سنتني
446.211474.290من �سنتني اإلى خم�ض �سنوات

--اأكرث من خم�ض �سنوات
918.1871.004.392الإج�م��ال�ي

م�ستحقات قرو�ض )ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف(
)باآلف الريالت ال�سعودية(

التقرير السنوي  

1981
إطالق مجلة »سيدتي« 

األسبوعية، عائلية االهتمامات.

أربعة عشر: مجلس اإلدارة

جمل�س الإدارة احلايل
يتكون جمل�ض الإدارة احلايل ح�سب اجلدول التايل، وذلك كما يف 2016/12/31م:

ع�سو جمل�ض اإدارة بيانالأع�ساء
تنفيذي

ع�سو جمل�ض اإدارة 
غري تنفيذي

ع�سو جمل�ض اإدارة 
م�ستقل

رئي�ض جمل�ض الإدارة الأمري / بدر بن عبد اهلل بن محمد اآل �سعود

ع�سو جمل�ض الإدارةمعايل الدكتور / عزام بن محمد الدخيل

ع�سو جمل�ض الإدارةمعايل الأ�ستاذ / اأحمد بن عقيل اخلطيب 

ع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن حمد الرا�سد

ع�سو جمل�ض الإدارة الأ�ستاذ / محيي الدين بن �سالح كامل 

ع�سو جمل�ض الإدارة الدكتور / عبد العزيز بن حمد الفهد

ع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العي�سى 

ع�سو جمل�ض الإدارة الأ�ستاذ / عادل بن مرزوق النا�سر 

ع�سو جمل�ض الإدارةالدكتور / تركي بن عمر �سالح بق�سان

8-1الإج�م����ال�ي

التغريات التي متت يف جمل�س الإدارة خالل عام 2016م: 
اأع�ساء تقدموا با�ستقالتهم خلل عام 2016م 

�سفة الع�سويةتاريخ �سريان ال�ستقالة تاريخ تقدمي ال�ستقالةالأع�ساء
م�ستقل2016/04/20م2016/04/18م الدكتور/ عبد اهلل بن ح�سني العامودي
م�ستقل2016/04/172016/04/20مالأ�ستاذ/ �سالح بن عبد العزيز املرزوق

تقرير مجلس اإلدارة
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التقرير السنوي  

�سجل احل�سورالتاريخ

 اأ/ محيي الدين بن �سالح كامل، اأ/ عبد الرحمن الرا�سد، د/ تركي بق�سان، اأ/ عادل النا�سر،2016/03/27 م
د/ عبد اهلل العامودي، اأ/ ماجد العي�سى، اأ/ �سالح املرزوق

اأ/ احمد اخلطيب، د/ عزام الدخيل، اأ/ محيي الدين بن �سالح كامل، اأ/ عبد الرحمن الرا�سد،2016/06/05 م
د/ عبد العزيز الفهد، د/ تركي بق�سان، اأ/ عادل النا�سر

 د/ عزام الدخيل، اأ/ محيي الدين بن �سالح كامل، اأ/ عبد الرحمن الرا�سد، د/ عبد العزيز الفهد، 2016/10/22 م
اأ/ عادل النا�سر، اأ/ ماجد العي�سى

الأمري بدر بن عبد اهلل اآل �سعود، د/ عزام الدخيل، اأ/ احمد اخلطيب، د/ عبد العزيز الفهد،2016/12/14 م
د/ تركي بق�سان، اأ/ عادل النا�سر، اأ/ عبد الرحمن الرا�سد

اجتماعات جمل�س الإدارة: عقد جمل�س الإدارة اأربعة اجتماعات خالل العام املايل 2016م على النحو التايل: 

1983
تأسيس الشركة 

السعودية للتوزيع 
)SDC(، لتعمل 

في مجال توزيع 
المطبوعات.

رواتب وتعوي�ضات اأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني: 
يو�سح اجلدول التايل رواتب وبدلت اأع�ساء جمل�ض الإدارة، بالإ�سافة اإلى كبار التنفيذيني يف ال�سركة خلل عام 2016م:

)مليون ريال �سعودي(

اأع�ساء املجل�ضالبيان
التنفيذيون )عدد 1(

اأع�ساء املجل�ض غري التنفيذيني
»امل�ستقلون« عدد )10(

مديرون تنفيذيون واملدير املايل 
تلقوا رواتب وبدلت )عدد 2(

3.0-9.4الرواتب و التعوي�سات
1.9-4.3البدلت

---املكافاآت الدورية وال�سنوية 
---اخلطط التحفيزية

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

كما مت �سرف بدلت وم�سروفات احل�سور لكل ع�سو من اأع�س�اء جمل��ض الإدارة ح��س�ر اجتماعات املجل��ض،   *
اأو اجتماعات اللجان املنبثقة ع�نه مبب�لغ اإجمايل قدره 717.350 األف ريال �سعودي عن عام 2016.

م�ضلحة اأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني:
يو�س�ح اجل�دول التال�ي ح�رك�ة م�سلحة اأع�ساء جمل�ض الإدارة احلاليني وكبار التنفيذيني وزوجاتهم واأولدهم الق�سر، اأو من ميثلونه:

عدد الأ�سهم ملحظاتال�س�����������������������������������م
بداية العام

ن�سبة امللكية 
بداية العام

�سايف التغري يف عدد 
الأ�سهم خلل العام

ن�سبة التغري 
خلل العام

عدد الأ�سهم 
نهاية العام

ن�سبة امللكية 
نهاية العام

 م�سلحة اأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار التنفيذيني كما هم يف 12/31/ 2016 م
-----1.000- �سمو الأمري / بدر بن عبد اهلل بن محمد اآل �سعود 

معايل الدكتور / عزام بن عبد الرحمن الدخيل
ميثل )�سندوق تنمية املوارد الب�سرية(

1.15٪1.15٪--1.15٪922.000اأ�سهم ال�سندوق
-1.571.000٪1.321.257.904٪1.053.374اأ�سهمه

معايل الأ�ستاذ / اأحمد بن عقيل اخلطيب 
ميثل )املوؤ�س�سة العامة للتقاعد( 

4.39٪3.515.804--4.39٪3.515.804اأ�سهم املوؤ�س�سة
-1.000---1.000اأ�سهمه

-1.000---1.000- الأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن حمد الرا�سد
-1.015---1.015- الأ�ستاذ / محيي الدين �سالح كامل

-1.000----- الدكتور / عبد العزيز بن حمد الفهد
-2.015---2.015- الدكتور/ عبد اهلل ح�سني العامودي

-1.200----- الأ�ستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العي�سى
-1.000----- الأ�ستاذ / عادل بن مرزوق النا�سر

-1.000-----الدكتور / تركي بن عمر �سالح بق�سان
-1.000-----الأ�ستاذ/ �سالح بن عبد العزيز املرزوق

م�سلحة اأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار التنفيذيني خلل عام 2016 م 
-2.015---2.015- الدكتور/ عبد اهلل ح�سني العامودي

-1.000-----الأ�ستاذ/ �سالح بن عبد العزيز املرزوق

تقرير مجلس اإلدارة
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ع�سوية اأع�ساء جمل�ض الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة الأخرى
وذلك ح�سب اآخر حتديث مقدم لهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية حتى نهاية 2016م

ع�سوية اأع�ساء جمل�ض الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة كما يف 2016/12/31م

غ�ي�ر م�درج����ةم�درج������ةال�س�����������������������������������مم�سل�سل

-- الأمري / بدر بن عبد اهلل بن محمد اآل �سعود1

--معايل الدكتور / عزام بن محمد الدخيل2

--معايل الأ�ستاذ / اأحمد بن عقيل اخلطيب3

--الأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن حمد الرا�سد4

عمرالأ�ستاذ / محيي الدين �سالح كامل5 جبل  �سركة  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 
للإدارة اخلزامى  �سركة  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة دله للخدمات ال�سحية
لل�ستثمار املحدودة  الإقليمية  الفوا�سل  • �سركة 

- • ع�سو جمل�ض اإدارة ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليفالأ�ستاذ / تركي بن عمر �سالح بق�سان6

والتغليف  الأ�ستاذ / ماجد عبد الرحمن العي�سى 7 للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 
• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة الي�سر للتق�سيط 
اللطيف العي�سى  عبد  �سركة  جمل�ض  • ع�سو 

اأ�سمور بنك  �سركة  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 

والتغليفالأ�ستاذ / عادل بن مرزوق النا�سر8 للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  للحديد • رئي�ض  التفاق  �سركة  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 
للحديد اأب�سل  �سركة  اإدارة  جمل�ض  • ع�سو 

-- الدكتور / عبد العزيز بن حمد الفهد9

ع�سوية اأع�ساء جمل�ض الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة الذين تقدموا با�ستقالة خلل عام 2016م

-- الدكتور/ عبد اهلل بن ح�سني العامودي1

--الأ�ستاذ/ �سالح بن عبد العزيز املرزوق2

ع�سوية اأع�ساء جمل�ض الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة الأخرى
* وذلك ح�سب اآخر حتديث مقدم لهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية حتى نهاية 2015 م.

التقرير السنوي  

جلان جمل�س الإدارة
ينبثق عن جمل�ض الإدارة ثلث جلان هي كالتايل:

 اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية احلالية من اأربعة اأع�ساء من جمل�ض الإدارة. ويف نطاق امل�سوؤوليات التنفيذية التي اأوكلها املجل�ض لها، فاإن اللجنة 
التنفيذية م�سوؤولة عن الإ�سراف على تنفيذ ال�سرتاتيجية ال�ساملة للمجموعة، وعن و�سع امليزانيات اخلا�سة باملجموعة، كما اأنها م�سوؤولة 

عن مراقبة الأداء العملي واملايل للمجموعة، وعن رفع التقارير اإلى املجل�ض عن الأمور املالية وال�سرتاتيجية وما يت�سل بها.

الطباعة والتغليف: 
كما نبدي لكم اأن املجموعة متلك ن�سبة 70٪ من ال�سعودية للطباعة والتغليف، حيث تندرج نتائج ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف 
حتت النتائج املالية املوحدة للمجموعة، واأن التعاملت قائمة فيما بني ال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر وال�سركة ال�سعودية للطباعة 
والتغليف، وهي تعاملت يومية قائمة على اأمر الطبع لل�سحف وم�ستمرة منذ ما قبل عام 2007م، وحيث اإن ال�سركة ال�سعودية للطباعة 
ال�سعودية للطباعة  ال�سركة  ال�سعودية للأبحاث والن�سر ذات امل�سوؤولية املحدودة تقوم  ال�سركة  التعاملت مع  والتغليف هي الطرف يف 

والتغليف ب�سفتها هي ال�سركة امل�ساهمة العامة وطرًفا يف التعامل بالإف�ساح عن تلك التعاملت.

 عقدت اللجنة التنفيذية ت�سعة اجتماعات خلل عام 2016م. ويو�سح اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء اللجنة التنفيذية: 

     متت اإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية يف 2016/06/07:

الب�ي����انال�س����مم�سل�سل
رئي�ض اللجنةمعايل الدكتور / عزام بن محمد الدخيل1

ع�سو اللجنةمعايل الأ�ستاذ / اأحمد بن عقيل اخلطيب2

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / تركي بن عمر �سالح بق�سان3

الب�ي����انال�س����مم�سل�سل
رئي�ض اللجنةمعايل الأ�ستاذ / اأحمد بن عقيل اخلطيب1

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن حمد الرا�سد2

ع�سو اللجنةمعايل الدكتور / عزام بن محمد الدخيل3

ع�سو اللجنة الدكتور / عبد العزيز بن حمد الفهد4

ال�ضفقات والعقود مع اجلهات ذات العالقة: 
مل يتخلل عام 2016م اأي �سفقات اأو تعاقد بني املجموعة واأطراف ذات علقة، اأو فيها م�سلحة لأحد اأع�ساء جمل�ض اإدارة املجموعة، اأو لأي 

�سخ�ض ذي علقة باأي منهم. 

تقرير مجلس اإلدارة
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قامت جلنة املراجعة خلل عام 2016 بعقد ثمانية اجتماعات. ويو�سح اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء جلنة املراجعة: 

     متت اإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية يف 2016/06/07:

الب�ي����انال�س����مم�سل�سل
رئي�ض اللجنة الأ�ستاذ / ماجد عبد الرحمن العي�سى 1

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / عادل بن مرزوق النا�سر2

ع�سو اللجنة الدكتور / عبد العزيز بن حمد الفهد3

الب�ي����انال�س����مم�سل�سل
رئي�ض اللجنةالأ�ستاذ / تركي بن عمر �سالح بق�سان1

ع�سو اللجنة الأ�ستاذ / ماجد عبد الرحمن العي�سى 2

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / عادل بن مرزوق النا�سر3

جلنة املراجعة
قام جمل�ض اإدارة املجموعة الذي ابتداأت فرتة عمله بتاريخ 1 مايو 2006م بت�سكيل جلنة املراجعة يف اجتماعه الثاين 
جمل�ض  من  ع�سوان  منهم  اأع�ساء،  ثلثة  من  املراجعة  جلنة  وتتكون  2006م.  مايو   22 بتاريخ  املنعقد  والع�سرين 
الإدارة غري التنفيذيني وع�سو ثالث من خارج جمل�ض الإدارة متخ�س�ض يف ال�سوؤون املالية واملحا�سبية. وت�سمل مهام 
وم�سوؤوليات هذه اللجنة درا�سة نظام الرقابة الداخلية، والإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف املجموعة من اأجل 
التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهام التي اعتمدها جمل�ض الإدارة، وكذلك درا�سة تقارير املراجعة 
الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحظات والتو�سيات الواردة فيها. كما تت�سمن م�سوؤوليات جلنة 
املراجعة التو�سية ملجل�ض الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم، وحتديد اأتعابهم، والتاأكد من ا�ستقلليتهم، 
ومتابعة اأعمالهم، مع درا�سة ومراجعة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين، وكذلك درا�سة ملحظاته على القوائم 
املالية املوحدة 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.
ا تقوم اللجنة بدرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة، واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�ض الإدارة ب�ساأنها، وتقييم فاعلية  اأي�سً
تقدير اإدارة املجموعة للمخاطر واخلطوات والإجراءات التي اتخذتها اإدارة املجموعة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر. 

1987
تأسيس المجموعة 
السعودية لألبحاث 
،)SRMG( والتسويق

وإصدار جريدة »الرياضية«.

التقرير السنوي  

     متت اإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية يف 2016/06/07:

جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت:
تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثلثة اأع�ساء من جمل�ض الإدارة. وت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه اللجنة التو�سية ملجل�ض الإدارة بالرت�سيح لع�سوية 
املجل�ض، وفًقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة، واملراجعة ال�سنوية للحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�ض الإدارة، واإعداد و�سف للقدرات 
واملوؤهلت املطلوبة لع�سوية جمل�ض الإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�ض الإدارة. كما تقوم اللجنة مبراجعة هيكلة 
جمل�ض الإدارة وت�سكيله، ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها، وحتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�ض الإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا 
يتفق مع م�سلحة ال�سركة، والتاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�ض م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�ض اإدارة 

�سركة اأخرى.
كما تت�سمن م�سوؤولية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار التنفيذيني، ومتابعة تنفيذ تو�سيات 

اللجنة بعد عر�سها على جمل�ض الإدارة واملوافقة عليها، واإعداد التقارير الدورية وال�سنوية من اأعمال اللجنة ح�سب النظام، وتقدميها اإلى جمل�ض الإدارة.

ويو�سح اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، والتي عقدت اجتماعني خلل عام 2016م:  

الب�ي����انال�س����مم�سل�سل
رئي�ض اللجنةال�ستاذ / محيي الدين �سالح كامل1

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / تركي بن عمر �سالح بق�سان2

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن حمد الرا�سد3

الب�ي����انال�س����مم�سل�سل
رئي�ض اللجنةالأ�ستاذ / تركي بن عمر �سالح بق�سان1

ع�سو اللجنةال�ستاذ / محيي الدين �سالح كامل2

ع�سو اللجنةالأ�ستاذ/ عبد الرحمن بن حمد الرا�سد3

اإقرارات اأع�ضاء جمل�س الإدارة
يقر جمل�ض الإدارة مبا يلي:

اأنه مت اإعداد �سجلت احل�سابات بال�سكل ال�سحيح.
اأن نظام الرقابة الداخلية اأُعد على اأ�س�ض �سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.

ل يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة املجموعة على موا�سلة ن�ساطها. 
1990

تأسيس الشركة الخليجية 
لإلعالن والعالقات العامة، لتنشط 

في بيع المساحات اإلعالنية في 
مطبوعات المجموعة.

تقرير مجلس اإلدارة
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التقرير السنوي  
•   ا�ضتقرار العمليات بعد ال�ضتحواذ

ُيعد عدم ا�ستقرار العمليات بعد ال�ستحواذ على ال�سركات اجلديدة اأحد املخاطر التي قد تواجهها املجموعة، وبهدف جتنب تلك املخاطر تقوم املجموعة باأخذ 
جميع التدابري اللزمة ل�ستقرار عملياتها الت�سغيلية.

سبعة عشر: حوكمة الشركات

اجلانب  هذا  ويف  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  املطبقة  واللوائح  الأنظمة  كل  مع  يتفق  مبا  وال�ستثمارية  التجارية  عملياتها  جميع  مبا�سرة  على  دائًما  املجموعة  حتر�ض 
تلتزم املجموعة باأف�سل معايري ال�سفافية والإف�ساح طبًقا ملقت�سيات الإدارة الر�سيدة، ولوائح حوكمة ال�سركات املطبقة يف اململكة، مبا يف ذلك توفري املعلومات الأ�سا�سية 

للم�ساهمني وامل�ستثمرين يف الأوقات املحددة ح�سب اأنظمة وتعليمات هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية ولئحة احلوكمة املعمول بها يف املجموعة.
ويقوم جمل�ض اإدارة املجموعة وجلانه الفرعية )اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة املكافاآت والرت�سيحات )بدعم و�سائل واأ�ساليب احلوكمة ب�سورة م�ستمرة، وتتم 
ا  مراجعة قواعد احلوكمة اخلا�سة بال�سركة من حني لآخر للتاأكد من ملزمتها لأغرا�سها، ول�ستيعاب امل�ستجدات واملتطلبات النظامية املتجددة لهيئة ال�سوق املالية واأي�سً

لأغرا�ض الإدارة الر�سيدة.
وب�سورة عامة، ميكن القول باأن ال�سركة قد التزمت مبتطلبات احلوكمة الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، عدا الأحكام التالية:

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

خلل عام 2016م قامت جلنة املراجعة يف املجموعة مبتابعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة عن العام نف�سه، اآخذين يف احل�سبان اأولويات التدقيق وفًقا لنتائج حتليل وتقييم 
�سامل لدرا�سة املخاطر يف املجموعة و�سركاتها التابعة، والذي مت تنفيذه بوا�سطة اأحد املكاتب ال�ست�سارية املتخ�س�سة خلل عام 2009م، علًما باأنه يتم �سنوًيا مراجعة وتعديل هذا 

التقييم مبا يتلءم مع امل�ستجدات والتطورات التي تطراأ على اإدارات و�سركات املجموعة.
وال�سيا�سات  الداخلية  الرقابة  الداخلية عن �سلمة نظام  املراجعة  اإدارة  تقارير  ال�سركات من خلل متابعة  الداخلية يف  الرقابة  اإجراءات  النظر يف  املراجعة مبتابعة   قامت جلنة 
والإجراءات التي تعمل بها اإدارة ال�سركة لتوفر تاأكيًدا معقوًل يحقق احلماية اللزمة لأ�سول ال�سركة، والتفاق مع الإدارة التنفيذية للمجموعة و�سركاتها التابعة على تنفيذ التو�سيات 

الواردة يف تقارير املراجعة الداخلية �سمن اإطار زمني محدد، ومتابعة تنفيذها يف مراحل لحقة ل�سمان �سلمة وح�سن التطبيق بهدف حت�سني تلك الإجراءات وتعزيزها. 
كما قامت جلنة املراجعة خلل عام 2016م مبتابعة تنفيذ اآلية تطبيق اأدلة الإجراءات وال�سيا�سات املالية والإدارية للمجموعة و�سركاتها التابعة، وكذلك م�سفوفة ال�سلحيات املالية 
والإدارية، والتي مت اعتمادها وتفعيلها خلل عام 2011م، وذلك طبًقا لتو�سياتها التي رفعت اإلى جمل�ض الإدارة خلل عام 2011م، بالإ�سافة اإلى قيامها بالتو�سية ومتابعة ا�ستكمال 

اإعداد واعتماد اأدلة ال�سيا�سات والإجراءات ل�سركات املجموعة التي بدات اأعمالها خلل عام 2016م.
ا بالتو�سية اإلى جمل�ض الإدارة بتعيني مراجع احل�سابات اخلارجي للمجموعة و�سركاتها التابعة لل�سنة املالية التي �ستنتهي يف 31 دي�سمرب 2017م، وكذلك  قامت جلنة املراجعة اأي�سً
التو�سية اإلى املجل�ض بتعيني مراجع احل�سابات اخلارجي لإعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة و�سركاتها لعام 2016م، طبًقا ملعايري املحا�سبة الدولية IFRS، متا�سًيا مع متطلبات 

تطبيق املعايري الدولية باململكة. 
وبناًء على نتائج مهام التدقيق التي قامت اإدارة املراجعة الداخلية بتنفيذها خلل عام 2016م على م�ستوى املجموعة و�سركاتها التابعة، يتوافر لدى جلنة املراجعة القناعة بفعالية 
ن من حتقيق الأهداف املرجوة، واأنه ل توجد اأي ملحظات  اإجراءات الرقابة الداخلية مبا يحقق احلماية اللزمة لأ�سول ال�سركة، وكفاءة وفعالية العمليات، والتقيد بالأنظمة مبا ميكِّ

جوهرية يقت�سي الإف�ساح عنها.

ستة عشر: إدارة المخاطر

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

•   الأو�ضاع القت�ضادية
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�ضـتقـرار القيـادي
تقوم على اإدارة املجموعة نخبة من اأف�سل الكفاءات ال�سعودية والعربية يف جميع قطاعاتها التحريرية، والإدارية واملالية. فا�ستقرار هذه القيادات من اأهم العنا�سر املوؤثرة 

يف تطور اأداء املجموعة.

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

•   مخـاطـر ال�ضنـاعــة
تتع�ر�ض �سناع�ة الإع�لم والن�س�ر لتحديات تتح�ول ف�ي�ها معط�ي�ات ومقومات ا�ستخدام املعلومة من من�سات الإعلم التقليدية اإلى من�سات الإعلم احلديث�ة. وتع�ي 

املج�م�وع�ة وتق�در ه�ذا التح�ول، وت�س�ع�ى اإلى الت�واف�ق م�ع ج�مي�ع املن�س�ات البدي�ل�ة واملناف�س�ة لإي�س�ال خدماتها وا�ستخدامها �سمن اأطر اقت�سادي�ة مح��ددة.

•   ارتفاع اأ�ضعار الورق
ُيعد الورق اأهم املواد اخلام التي ت�ستخدمها املجموعة من حيث تكاليفه وم�سادر توفريه، حيث تقوم املجموعة با�ستخدام مطابع ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف 
)�سركة م�ساهمة �سعودية تابعة( لطباع�ة مطبوعاته�ا داخل اململكة. وتقوم املجموعة باحل�سول على 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.

اأ�سباب عدم التطبيقن�ض املادة

الرتاكمي على  الت�سويت  با�ستخدام  املتعلقة  ال�ساد�سة  املادة  الفقرة )ب( من 
بند اختيار اأع�ساء جمل�ض الإدارة يف اجلمعية العامة.

من  الكايف  العدد  توافر  ب�سبب  الرتاكمي  الت�سويت  باأ�سلوب  ال�سركة  تاأخذ  مل 
الأع�ساء امل�ستقلني مبجل�ض الإدارة )ع�سرة اأع�ساء من اأ�سل اأحد ع�سر ع�سًوا 
يف املجل�ض( كما هو يف 2015/12/31 م، كما اأن اأع�ساء جمل�ض الإدارة يقومون 

بحماية حقوق الأقلية من امل�ساهمني.
الفقرة )د( من املادة ال�ساد�سة من لئحة حوكمة ال�سركات:

يجب على امل�ستثمرين من الأ�سخا�ض ذوي ال�سفة العتبارية الذين يت�سرفون 
يف  �سيا�ساتهم  عن  الإف�ساح  ال�ستثمار-  �سناديق  � مثل  غريهم  عن  بالنيابة 
عن  الإف�ساح  وكذلك  ال�سنوية،  تقاريرهم  يف  الفعلي  وت�سويتهم  الت�سويت 
كيفية التعامل مع اأي ت�سارب جوهري للم�سالح قد يوؤثر يف ممار�سة احلقوق 

الأ�سا�سية اخلا�سة با�ستثماراتهم.

ترى ال�سركة اأن هذا اللتزام موجه اإلى امل�ستثمرين الذين يت�سرفون بالنيابة 
بهذا  تقوم  ل  وال�سركة  ال�ستثمار.  ب�سناديق  اللئحة  لها  ومثلت  غريهم  عن 
الدور فهي ل ت�ستثمر اأموال الآخرين يف �سركات م�ساهمة عامة حتى تف�سح عن 

�سيا�ستها يف الت�سويت عن تلك ال�ستثمارات.
* علًما باأن هناك لئحة خا�سة بتعار�ض امل�سالح مطبقة يف املجموعة.

الفقرة )ط( من املادة الثانية ع�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات:
ل يجوز لل�سخ�ض ذي ال�سفة العتبارية -الذي يحق له بح�سب نظام ال�سركة 
تعيني ممثلني له يف جمل�ض الإدارة - الت�سويت على اختيار الأع�ساء الآخرين 

يف جمل�ض الإدارة.

�سخ�ض ذي  لأي  ن�ض  اأي  يوجد  ل  فاإنه  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  ن�ض  ح�سب 
�سفة اعتبارية يف تعيني ممثلني له يف جمل�ض الإدارة، بل يكون الرت�سيح مفتوًحا 

وعاًما لكل امل�ساهمني.

الفقرة )اأ( من املادة الثانية ع�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات التي تن�ض على 
اأن يكون عدد اأع�ساء جمل�ض الإدارة من 3 اإلى 11 ع�سًوا.

 وذلك ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�سركة الذي ل يزال ين�ض على اأن عدد اأع�ساء 
جمل�ض الإدارة 12ع�سًوا. * 

ا من املجموعة على تطبيق بنود لئحة حوكمة ال�سركات، فقد عقدت املجموعة جمعية عامة غري عادية يف 25 اأبريل  وحر�سً  *
اأع�ساء جمل�ض  من عام 2010م لتعديل النظام الأ�سا�سي للمجموعة ليتوافق مع لئحة حوكمة ال�سركات ومنها بند عدد 
الن�سبة  التعديلت مل حت�سل على  اأن هذه  اإل  الإدارة،  املنبثقة من جمل�ض  باللجان  تتعلق  واإ�سافة مواد جديدة  الإدارة، 
املطلوبة من اأ�سوات امل�ساهمني لإقرارها.كما قامت املجموعة بالدعوة للجمعية العامة غري العادية لتعديل النظام الأ�سا�سي 
ت�سعى  اللزم للنعقاد. هذا و�سوف  القانوين  الن�ساب  اكتمال  لعدم  تنعقد  اأن اجلمعية مل  اإل  م  للمجموعة 2016/5/5 
املجموعة لتتوافق مع لوائح حوكمة ال�سركات. علًما باأن الفقرتني )اأ( و)ب( من البنود ال�سرت�سادية �سمن لئحة حوكمة 

ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية.

تقرير مجلس اإلدارة
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�سائلني اهلل، عز وجل، اأن يوفق اجلميع ،،،  
جمل�ض الإدارة

 ثمانية عشر: التحول للمعايير المحاسبية الدولية

بالإ�سارة اإلى متطلبات هيئة ال�سوق املالية فيما يخ�ض خطة التحول اإلى معايري املحا�سبة الدولية املعتمدة، بناء على ذلك فاإن املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق قد اتخذت 
الإجراءات التالية يف اإطار تنفيذ خطة التحول، حيث مت الإعلن يف ال�سوق املالية عن مراحل التحول، وهي كالتي:

1992
إصدار صحيفة »االقتصادية«، 
اليومية التي تهتم بمجاالت 

المال واألعمال.

إطالق مجلة »الرجل«، 
الشهرية التي تعنى بشؤون 

مجتمع النخبة.

إطالق مجلة »هي«، 
الشهرية التي تهتم 

بشؤون المرأة المتميزة.

�سجل احل�سورالتاريخ

املرحلة الأولى
الإثنني 08/29/ 2016م

بالإ�سارة اإلى متطلبات هيئة ال�سوق املالية فيما يخ�ض خطة التحول اإلى معايري املحا�سبة الدولية املعتمدة، بناء على ذلك فاإن املجموعة ال�سعودية 
للأبحاث والت�سويق قد اتخذت الإجراءات التالية يف اإطار تنفيذ خطة التحول:

1- مت اإعداد خطة التحول لتطبيق معايري املحا�سبة الدولية ليكون التاريخ امل�ستهدف لعتماد ال�سيا�سات املحا�سبية هو 2016/10/31م.
2- مت تعيني م�ست�سار مايل خارجي متمثل يف مكتب )براي�ض واتر هو�ض كوبر( وهو من ذوي اخلربة والخت�سا�ض يف معايري املحا�سبة الدولية لتطبيق 

خطة التحول.
3- مت تعيني فريق داخلي بال�سركة لكي يكون م�سوؤوًل عن تنفيذ ومتابعة خطة التحول.

4- مل تواجه ال�سركة �سعوبات جوهرية يف تنفيذ عملية التحول ملعايري املحا�سبة الدولية.
5- �سيكون التاريخ امل�ستهدف لإعداد القوائم املالية وفًقا ملعايري املحا�سبة الدولية هو 2017/3/31م، والذي �سيرتتب عليه قيام مكتب )اإرن�ست اأند 
يونغ( املدقق اخلارجي احلايل املعنّي للمجموعة باإعداد القوائم املالية للفرتات ال�سابقة خلطة التحول من عام 2016م لكي تتوافق مع معايري 

املحا�سبة الدولية.

املرحلة الثانية
اخلمي�ض 2016/10/27م

ملعايري  للتحول  املجموعة  مواكبة  مراحل  بخ�سو�ض  بتاريخ 2016/8/29  تداول  موقع  على  والت�سويق  للأبحاث  ال�سعودية  املجموعة  لإعلن  اإحلاًقا 
املحا�سبة الدولية.

وبالإ�سارة اإلى التاريخ املعلن �سابًقا واخلا�ض باعتماد ال�سيا�سات املحا�سبية فاإنه ما زال العمل جارًيا على اإعداد ال�سيا�سات تزامًنا مع قيام املدقق 
ال�سابقة خلطة التحول من عام 2016م لكي تتوافق مع  باإعداد القوائم املالية للفرتات  اإرن�ست ويونغ(  اخلارجي احلايل املعنّي للمجموعة )مكتب 

معايري املحا�سبة الدولية على اأن يتم النتهاء من اإعداد ال�سيا�سات واعتمادها بنهاية عام 2016م.
ومن اجلدير بالذكر اأنه جاٍر العمل على اإعداد الأر�سدة الفتتاحية لعام 2016م والقوائم املالية للربع الأول من العام احلايل 2016م وفًقا ملعاير 

املحا�سبة الدولية، على اأن يتم النتهاء منها قبل نهاية الربع الأول من عام 2017م.

اإعلن اإحلاقي
اخلمي�ض 2016/12/29م

اإحلاًقا لإعلن املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق املن�سور على موقع تداول بتاريخ 27-10-2016م بخ�سو�ض مراحل مواكبتها للتحول ملعايري 
املحا�سبية  ال�سيا�سات  بتاريخ 14-12-2016م  اعتمد  قد  املجموعة  اإدارة  اأن جمل�ض  تو�سح  اأن  املجموعة  تود  الثانية(،  )املرحلة  الدولية  املحا�سبة 
اللزمة لإعداد القوائم املالية مبا تتفق مع معايري املحا�سبة الدولية. كما اأن خطة التحول والتي مت الإعلن عنها �سابًقا هي قيد التنفيذ وت�سري ح�سب 

ما هو مخطط لها.

التقرير السنوي  

 تسعة عشر: سياسة توزيع األرباح

تقوم �سيا�سة ال�سركة على دفع اأرباح حلملة اأ�سهمها ب�سورة �سنوية بناًء على دخل ال�سركة وو�سعها املايل واأحوال ال�سوق والأو�ساع 
واملالية،  النقدية  والحتياطيات  ال�ستثمار،  اإعادة  وحاجات  ا�ستثمارية،  فر�ض  وجود  منها  اأخرى،  وعوامل  العامة  القت�سادية 

واإمكانات العمل، اإلى غري ذلك من العتبارات التنظيمية الأخرى، و�سيتم توزيع الأرباح بالريال ال�سعودي.

العمومية  امل�سروفات  بعد خ�سم جميع  ال�سنوية  ال�سافية  ال�سركة  اأرباح  توزع  اأن  للمجموعة على  الأ�سا�سي  النظام  ين�ض  كما 
والتكاليف الأخرى على الوجه التي:

يجنب 10٪ )ع�سرة باملئة( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف   •
هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�سف راأ�ض املال.

يجنب كذلك 5٪ )خم�سة باملئة( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�س�ض للأغرا�ض التي يقررها   •
جمل�ض الإدارة، ويوقف هذا التجنيب اإذا بلغ ربع راأ�ض املال.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل 5٪ )خم�سة باملئة( من راأ�ض املال املدفوع.  •
املقرر، وذلك مبوجب قرار جمل�ض  تزيد على احلد  األ  ب�سرط  الإدارة  تقدم مكافاأة ملجل�ض  ما  بعد  يخ�س�ض   •

الوزراء رقم 202 وتاريخ 1404/8/13ه�، ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف الأرباح.

عشرون: عدم توزيع أرباح عن عام 2016م
 

يف �سوء النتائج املالية للعام املايل 2016م، واخل�سائر املتحققة فيه يتعذر توزيع الأرباح لعدم حتققها.

واحد وعشرون: توصيات مجلس اإلدارة

يو�سي جمل�ض اإدارة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق للجمعية العامة العادية املوقرة مبا يلي: 
لعام 2016م. الإدارة  جمل�ض  تقرير  على  الت�سويت   •

بتاريخ 31 دي�سمرب 2016م. املنتهية  لل�سنة  احل�سابات  مراجعي  تقرير  على  الت�سويت   •
لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2016م. املوحدة  املالية  القوائم  على  الت�سويت   •

الت�سويت على اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ض الإدارة عن اأعمالهم خلل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م.  •
من بني املر�سحني من جلنة املراجعة ملراجعة وفح�ض القوائم املالية  احل�سابات  مراقب  تعيني  على  الت�سويت   •

لل�سركة لعام 2017م، وحتديد اأتعابه.
• يو�سي املجل�ض بعقد جمعية عامة غري عادية، وذلك لتعديل النظام الأ�سا�سي واللوائح ذات العلقة. 

تقرير مجلس اإلدارة



أهم مقاييس
األداء المالية لعام 2016

التقرير السنوي  
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ن�سبة التداول

العائد على الأ�سول

�سايف الدخل

) مرة (

) مليون ريال �سعودي (

Net Income (Million SAR)

Current Ratio

Return on Assets

اإجمايل الإيرادات

اإجمايل الأ�سول

اإجمايل حقوق امللكية

الدخل من العمليات الرئي�سة

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

) مليون ريال �سعودي (

Total Assets (Million SAR)

Total Equity (Million SAR)

Total Revenue (Million SAR)

Operating Income (Million SAR)

5.000.0
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2.000.0
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0

100.0

50.0

0

-50.0
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2013 2016

2013 2016
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2014 2015

3.318
2.911

-30 -58

3.193 3.060

-39 -156

2013 2014 2016

2013 2016

20162013 2014

20162013

2015

2014 2015

2015

2014 2015

1.441 1.396
1.170

1.1
1.0

1.446

1.726 1.743

-98

60

1.246

1.3
1.1

1.540

10 -31

6.0%

3.0%

0.0%

-3.0%

-6.0%

200

100

0

-100

-200

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
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-0.9% -2.0%-1.2% -5.1%

التقرير السنوي  
أهم مقاييس األداء المالية لعام 2016
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العائد على راأ�ض املال

العائد على حقوق امللكية

ن�سبة الرفع املايل

Return on Shareholder’s Equity

Leverage Ratio

Return on Capital

90.0%

60.0%

30.0%

0.0%

20%

10%

0%

-10%

-20%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2013 2016
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2014 2015

2014 2015

80.4%

96.0%

-2.6% -6.5%

-3.8% -7.3%

81.0%
89.7%

-3.5% -16.1%

-4.9% -19.5%

التقرير السنوي  
أهم مقاييس األداء المالية لعام 2016



القوائم املالية املوحدة
وتقرير مراجعي احلسابات

للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2016

التقرير السنوي  
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املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�سركة م�ساهمة �سعودية«

القوائم املالية املوحدة 
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2016

»جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر غري ذلك«
عام 2015عام 2016اإي�ساح

املوجودات
املوجودات املتداولة

4369.728.617347.575.413اأر�سدة لدى البنوك ونقد يف ال�سندوق 
5380.560.290472.818.637مدينون جتاريون، �سايف

6202.540.616247.980.003ب�ساعة
7126.246.21367.079.284م�ساريف مدفوعة مقدًما ومدينون اآخرون

1.079.075.7361.135.453.337اإجمايل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
91.087.341.9521.118.053.123ممتلكات واآلت ومعدات
10711.212.389792.897.040موجودات غري ملمو�سة

1132.420.43613.030.238ا�ستثمارات عقارية
-121.000.000ا�ستثمار متاح للبيع

1.831.974.7771.923.980.401اإجمايل املوجودات غري املتداولة
اإجمايل املوجودات                                                                                                       3.059.433.738       2.911.050.513

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة

163.403.113193.879.774دائنون جتاريون واأوراق دفع
13271.570.499331.482.136م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

14476.750.639376.858.957متويل مرابحة وقرو�ض ق�سرية الأجل
14147.311.298126.405.640اجلزء املتداول من متويل املرابحة والقرو�ض لأجل

-158.386.425عجز يف ا�ستثمار يف �سركة تابعة متوقفة
2.113.5422.115.310توزيعات اأرباح م�ستحقة

1630.585.04731.841.970مخ�س�ض زكاة و�سريبة دخل
1.100.120.5631.062.583.787اإجمايل املطلوبات املتداولة

    يتبع

القوائم المالية الموحدة  
كما في 31 ديسمبر 2016

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2016

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2016

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 

التقرير السنوي  
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�سركة م�ساهمة �سعودية«

قائمة الدخل املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

»جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر غري ذلك«
عام 2015عام 2016اإي�ساحات

1.446.461.1711.485.412.202الإيرادات
)1.141.599.849()1.086.579.769(تكلفة الإيرادات

359.881.402343.812.353الربح الإجمايل
امل�ساريف
)89.008.951()105.226.006(22بيع وت�سويق

)229.371.053()323.188.754(23عمومية واإدارية
)12.850.402(91.348.144عك�ض )خ�سائر( انخفا�ض يف قيمة ممتلكات واآلت ومعدات

)44.000.000()30.573.650(10خ�سائر انخفا�ض يف قيمة موجودات غري ملمو�سة
)31.418.053()97.758.864(اخل�سارة من العمليات الرئي�سة 

)48.370.579()50.260.809(اأعباء مالية
-2494.876.877اأرباح بيع مبنى

)70.654.272(1367.605.475، 24عك�ض )مخ�س�ض( اإلغاء عملية بيع مبنى
2517.481.43943.559.720اإيرادات اأخرى، �سايف

)106.883.184(31.944.118الربح )اخل�سارة( من العمليات امل�ستمرة
العمليات املتوقفة

)28.500.939()90.598.809(15اخل�سارة من ا�ستثمار يف �سركة تابعة متوقفة
)135.384.123()58.654.691(اخل�سارة قبل اخل�سائر ال�ستثنائية وحقوق الأقلية والزكاة و�سريبة الدخل 

)3.120.795(-26خ�سائر ا�ستثنائية  
)138.504.918()58.654.691(اخل�سارة قبل حقوق الأقلية والزكاة و�سريبة الدخل

)6.306.236(10.507.758حقوق الأقلية
)144.811.154()48.146.933(اخل�سارة لل�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)11.040.281()10.097.279(16الزكاة و�سريبة الدخل
)155.851.435()58.244.212(�سايف اخل�سارة لل�سنة

27خ�سارة ال�سهم من:
)0.39()1.22(العمليات الرئي�سة

)1.95()0.73(�سايف اخل�سارة 

القوائم المالية الموحدة  
كما في 31 ديسمبر 2016

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2016

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2016

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�سركة م�ساهمة �سعودية«

القوائم املالية املوحدة  »تتمة«
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب2016

»جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر غري ذلك«
عام 2015عام 2016اإي�ساحات

املطلوبات غري املتداولة
14499.624.720613.627.352اجلزء غري املتداول من متويل املرابحة والقرو�ض لأجل

16.454.57916.670.031تاأمينات نقدية م�ستلمة من عملء
17124.413.301120.843.326مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
640.492.600751.140.709اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

اإجمايل املطلوبات                                                                                                              1.813.724.496        1.740.613.163
حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني
18800.000.000800.000.000راأ�ض املال

19203.777.609203.777.609احتياطي نظامي
2067.547.17767.547.177احتياطي اتفاقي
)98.978.499()157.222.711(خ�سائر مرتاكمة

218.361.4258.361.425منحة حكومية مقيدة
)9.576.341()20.412.286(ترجمة عملت اأجنبية

)4.617.642()435.338(�سايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
901.615.876966.513.729اإجمايل حقوق امل�ساهمني

268.821.474279.195.513حقوق الأقلية 

1.170.437.3501.245.709.242اإجمايل حقوق امللكية

2.911.050.5133.059.433.738اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

القوائم المالية الموحدة  
كما في 31 ديسمبر 2016

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2016

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2016

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 

التقرير السنوي  
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�سركة م�ساهمة �سعودية«

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

»جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر غري ذلك«
القوائم المالية الموحدة  
كما في 31 ديسمبر 2016

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2016

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2016

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 

عام 2015عام 2016اإي�ساحات
الأن�سطة ال�ستثمارية

19.500.065-متح�سلت من بيع اأر�ض
)75.857.077()79.548.235(9اإ�سافات ممتلكات واآلت ومعدات

3.335.94822.716.712متح�سلت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
159.886.700-13متح�سلت من بيع مبنى

91.336.8931.517.497ترجمة عملت اأجنبية متعلقة مبمتلكات واآلت ومعدات
113.0705.887ترجمة عملت اأجنبية متعلقة بال�ستثمارات العقارية

)951.148()889.581(10اإ�سافات موجودات غري ملمو�سة
)107.830.291(-ذمة دائنة اأخرى

18.988.345)75.761.905(�سايف النقدية من )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
)13.930.581(6.794.708متح�سلت من )�سداد( مرابحة وقرو�ض، �سايف

133.71962.792حقوق الأقلية
)13.867.789(6.928.427�سايف النقدية من )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة التمويلية
32.989.149171.498.333الزيادة يف الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف ال�سندوق

)3.541.098()10.835.945(فروقات ترجمة عملت اأجنبية
328.778.324163.772.705الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف ال�سندوق يف بداية ال�سنة

)2.951.616()4.228.456(التغري يف النقد املقيد
4346.703.072328.778.324الأر�سدة لدى البنوك والنقد يف ال�سندوق يف نهاية ال�سنة

املعاملت غري النقدية الهامة:
-11،919.912.881محول اإلى ا�ستثمارات عقارية من ممتلكات واآلت ومعدات
5.218.062-11،9محول من ا�ستثمارات عقارية اإلى ممتلكات واآلت ومعدات

4.182.3042.937.179التغريات يف القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
-121.000.000ا�ستثمار يف ال�سركة الوطنية

58.777.936-�سايف القيمة الدفرتية للمبنى امللغى بيعه
5229.2821.007.102�سطب مخ�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�سركة م�ساهمة �سعودية«

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

»جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر غري ذلك«
القوائم المالية الموحدة  
كما في 31 ديسمبر 2016

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2016

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2016 

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 

عام 2015عام 2016اإي�ساحات
الأن�سطة الت�سغيلية

)138.504.918()58.654.691(اخل�سارة قبل حقوق الأقلية والزكاة و�سريبة الدخل
التعديلت ل�:

87.781.02488.293.208ا�ستهلك و اإطفاء
)13.916.804()263.898(مكا�سب ا�ستبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

12.850.402)1.348.144(9)عك�ض( خ�سائر انخفا�ض يف قيمة ممتلكات واآلت  ومعدات
-)94.876.877(24مكا�سب من بيع مبنى

1030.573.65044.000.000خ�سائر انخفا�ض يف قيمة موجودات غري ملمو�سة
522.004.04617.269.109مخ�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

21.635.388)432.908()عك�ض( مخ�س�ض ب�ساعة بطيئة احلركة
70.654.272)67.605.475(24،13)عك�ض( مخ�س�ض م�ساريف اإلغاء بيع مبنى

3.120.795-26خ�سائر ا�ستثنائية
)858.018(-عك�ض خ�سائر انخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارات عقارية

-90.598.809خ�سائر ال�ستثمار يف �سركة تابعة متوقفة
1722.300.51322.692.713مخ�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

30.076.049127.236.147
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

32.126.78881.353.537مدينون جتاريون
24.713.52614.864.579ب�ساعة

9.216.123)62.607.336(م�ساريف مدفوعة مقدًما ومدينون اآخرون
)28.374.455(17.192دائنون جتاريون واأوراق دفع

)9.396.454(105.567.821م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى
)668.251()215.452(تاأمينات نقدية م�ستلمة من عملء

129.678.588194.231.226النقدية من العمليات
)10.251.810()10.680.382(16زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

)17.601.639()17.175.579(17مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
101.822.627166.377.777�سايف النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

يتبع

التقرير السنوي  
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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القوائم المالية الموحدة  كما في 31 ديسمبر 2016

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

)خ�سائر مرتاكمة( احتياطي اتفاقياحتياطي نظاميراأ�ض املال
اأرباح مبقاة

منحة حكومية 
مقيدة

ترجمة عملت 
اأجنبية

�سايف التغريات 
يف القيمة 

العادلة لتغطية 
مخاطر 

التدفقات 
النقدية

اإجمايل حقوق 
الإجمايلحقوق الأقليةامل�ساهمني

2014

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 
2014800.000.000203.777.60967.547.17756.872.9368.361.425)6.035.243()7.554.821(1.122.969.083272.826.4911.395.795.574

)155.851.435(-)155.851.435(---)155.851.435(---�سايف خ�سارة ال�سنة
ت�سويات عملت اأجنبية، 

)3.541.098(-)3.541.098(-)3.541.098(-----�سايف

�سايف التغريات يف القيمة 
العادلة لتغطية مخاطر 

التدفقات النقدية
------2.937.1792.937.179-2.937.179

ح�سة حقوق الأقلية يف 
6.306.2366.306.236--------�سايف نتائج �سركات تابعة

62.78662.786--------حقوق الأقلية

2015
الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

2015800.000.000203.777.60967.547.177)98.978.499(8.361.425)9.576.341()4.617.642(966.513.729279.195.5131.245.709.242

)58.244.212(-)58.244.212(---)58.244.212(---�سايف خ�سارة ال�سنة
ت�سويات عملت اأجنبية، 

)10.835.945(-)10.835.945(-)10.835.945(-----�سايف

�سايف التغريات يف القيمة 
العادلة   لتغطية مخاطر 

التدفقات النقدية
------4.182.3044.182.304-4.182.304

ح�سة حقوق الأقلية يف 
)10.507.758()10.507.758(--------�سايف نتائج �سركات تابعة

133.719133.719--------حقوق الأقلية
الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

2016800.000.000203.777.60967.547.177)157.222.711(8.361.425)20.412.286()435.338( 901.615.876268.821.4741.170.437.350

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�سركة م�ساهمة �سعودية«

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 

»جميع املبالغ بالريالت ال�سعودية ما مل يذكر غري ذلك«

التخصصي

التقرير السنوي  
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016



إيضاحات حول
القوائم املالية املوحدة 

للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2016 

التقرير السنوي  
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التنظيم والن�ضاطات   1
اإن املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق )»ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي، وم�سجلة يف اململكة 
العربية ال�سعودية، وتعمل مبوجب �سجل جتاري رقم 1010087772 �سادر يف مدينة الريا�ض بتاريخ 29 ربيع الأول 1421ه� )1 يوليو 2000(، 
ولديها فرع يف جدة م�سّجل مبوجب ال�سجل التجاري الفرعي رقم 1010087772/001. اإن عنوان ال�سركة الرئي�ض هو: حي املوؤمترات، طريق 

مكة املكرمة، �ض. ب. 53108، الريا�ض 11583، اململكة العربية ال�سعودية.
يتمثل ن�ساط ال�سركة وال�سركات التابعة لها )»املجموعة«(، يف جمال التجارة والت�سويق والدعاية والإعلن والتوزيع والطباعة والن�سر، وتزاول 

اأعمالها ب�سكل رئي�ض يف ال�سرق الأو�سط واأوروبا و�سمال اأفريقيا.

اأ�ض�س توحيد القوائم املالية    2
بحذف جميع  وذلك  تعديلها،  بعد  )»املجموعة«(،  لها  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  املالية  القوائم  على  املوحدة  املالية  القوائم  هذه  ت�ستمل 

الأر�سدة واملعاملت املهمة املتداخلة بني �سركات املجموعة. 
تعد القوائم املالية لل�سركات التابعة با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل ال�سركة، ويتم توحيد القوائم املالية لل�سركات 
التابعة اعتباًرا من التاريخ الذي تتمكن فيه ال�سركة من ممار�سة �سيطرة فعالة على ال�سركة التابعة. ال�سركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها 

ال�سركة، ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، ا�ستثماًرا يزيد على 50٪ من راأ�ض املال و/اأو متار�ض عليها �سيطرة عملية. 
حتدد حقوق الأقلية لل�سركة التابعة املوحدة ب�سكل م�ستقل عن حقوق امللكية مل�ساهمي ال�سركة. تتكون حقوق الأقلية من مبلغ تلك احلقوق 

بتاريخ جتميع الأعمال الأ�سلية وح�سة حقوق الأقلية من التغريات يف حقوق امللكية منذ تاريخ جتميع الأعمال.
فيما يلي بيان بال�سركات التابعة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة:

فات العلمية القاب�سة: )اأ(  اإن ال�سركات التابعة املذكورة اأدناه مملوكة منا�سفة لكل من ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�سة و�سركة امل�سنَّ

ال�سركة
ن�سبة امللكية

بلد التاأ�سي�ضاملبا�سرة وغري املبا�سرة ٪
20162015

اململكة العربية ال�سعودية100100ال�سركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�سة - ذات م�سوؤولية محدودة )اأ(
فات العلمية القاب�سة - ذات م�سوؤولية محدودة )اأ( اململكة العربية ال�سعودية100100�سركة امل�سنَّ

اململكة العربية ال�سعودية100100�سركة منو الإعلمية القاب�سة )ب(
اململكة العربية ال�سعودية7070ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف - م�ساهمة عامة )ج( 

بلد التاأ�سي�ضال�سركة

اململكة العربية ال�سعوديةال�سركة ال�سعودية للأبحاث والن�سر وال�سركات التابعة لها

اململكة العربية ال�سعوديةال�سركة ال�سعودية للتوزيع وال�سركات التابعة لها )د( *
اململكة العربية ال�سعوديةال�سركة العربية للو�سائل

اململكة العربية ال�سعوديةال�سركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة
اململكة العربية ال�سعودية�سركة الأفق لنظم املعلومات والت�سالت

اململكة العربية ال�سعودية�سركة توق للعلقات العامة )ه�(
* متتلك ال�سركة ال�سعودية للتوزيع ما ن�سبته 90٪ يف راأ�ض مال �سركة الإمارات للطباعة والن�سر املحدودة، وامل�سجلة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

توقفت ال�سركة بدًءا من الربع الأول من عام 2016 عن توحيد القوائم املالية ل�سركة  )ب(  
هو  كما  وذلك  املوحدة،  املالية  قوائمها  �سمن  القاب�سة  الإعلمية  منو  ل�سركة  تابعة 

مبني يف )الإي�ساح 15( حول هذه القوائم املالية املوحدة.

والن�سر  للطباعة  طيبة  �سركة  من  كًل  والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  متتلك  )ج�(  
املحدودة، و�سركة مطابع هل، و�سركة املدينة املنورة للطباعة والن�سر، و�سركة امل�ستقبل 
لل�ستثمار ال�سناعي، و�سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البل�ستيكية ذ. م. م.

متتلك ال�سركة ال�سعودية للتوزيع 100٪ يف راأ�ض مال �سركة املجموعة الكويتية للتوزيع  )د( 
والن�سر املحدودة، �سركة م�سجلة يف دولة الكويت. مل يتم توحيد القوائم املالية ل�سركة 
املجموعة الكويتية للتوزيع والن�سر املحدودة، وذلك لوجود خلف اإداري اأدى اإلى عدم 
توافر املعلومات اللزمة للتوحيد. متكنت املجموعة يف الربع الأخري من عام 2010 
اإنهاء هذا اخللف وقامت بتعيني م�ست�سار مايل ملراجعة العمليات املالية خلل  من 
فرتة اخللف الإداري، وحتى تاريخ اإعداد هذه القوائم املالية مل يتم النتهاء من هذه 
املراجعة. وعليه، مل يتم توحيد القوائم املالية حتى تاريخه. لقد قامت الإدارة بتكوين 
لهذه  يكون  باأن  الإدارة  تتوقع  ول  املجموعة.  لدى  اأر�سدة  لأي  اللزمة  املخ�س�سات 

ال�سركة التابعة اأي تاأثري مايل جوهري على القوائم املالية املوحدة.

القاب�سة  العلمية  فات  امل�سنَّ و�سركة  القاب�سة  والإعلن  للدعاية  الفكرية  ال�سركة  قامت  )ه�(  
باإن�ساء �سركة توق للعلقات العامة منا�سفة فيما بينهما. يتمثل الن�ساط الأ�سا�سي ل�سركة 
توق للعلقات العامة يف خدمات العلقات العامة الدولية واملحلية، والدرا�سات والبحوث، 

والت�سويق الن�ساطي. بداأت �سركة توق للعلقات العامة ن�ساطها خلل عام 2016.

ملخ�س لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية   3
للمعايري  وفًقا  للمجموعة  مالية موحدة  قوائم  اإعداد  يناير 2017، مت   1 اعتباًرا من 
الدولية  املحا�سبة  معايري  جمل�ض  عن  ال�سادرة  املالية  للتقارير   )”IFRS“( الدولية 
)“IASB”( والتي اعتمدتها الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني )“SOCPA”(. وبناًء على 
 1 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  مبتطلبات  ملزمة  املجموعة  تكون  �سوف  ذلك 
“اتباع املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة” للفرتات املالية التي تبداأ من 1 يناير 
للتقارير  الدولية  للمعايري  املعدة طبًقا  الفتتاحية  املالية  القوائم  اإعداد  2017. عند 
لتطبيق  نتيجة  اللزمة  التعديلت  واإدراج  الآثار  بتحليل  املجموعة  �ستقوم  املالية 

املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة.
اململكة  يف  عليها  املتعارف  املحا�سبية  للمعايري  وفًقا  املوحدة  املالية  القوائم  اأعدت 

العربية ال�سعودية، وفيما يلي بيان باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

العرف املحا�ضبي
قيا�ض  لت�ستمل على  املعدلة  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  وفًقا  املوحدة  املالية  القوائم  تعد 

الأدوات املالية امل�ستقة، وال�ستثمار املتاح للبيع بالقيمة العادلة.

ا�ضتخدام التقديرات
يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبًقا ملعايري املحا�سبية املتعارف عليها، ا�ستخدام 

توؤثر يف قيم املوجودات واملطلوبات امل�سرح عنها،  التي قد  التقديرات والفرتا�سات 
والإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة، ومبالغ 
الإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها خلل فرتة تلك القوائم املالية املوحدة. بالرغم 
من اأن هذه التقديرات والأحكام مبنية على اأف�سل املعلومات املتوافرة لدى الإدارة ب�ساأن 
العمليات والأحداث اجلارية، فاإن النتائج الفعلية ميكن اأن تختلف عن هذه التقديرات.

املدينون 
ا املخ�س�ض لقاء اأي مبالغ م�سكوك  تظهر الذمم املدينة باملبلغ الأ�سلي للفاتورة ناق�سً
اإجراء تقدير للذمم امل�سكوك يف حت�سيلها عندما يعد حت�سيلها  يف حت�سيلها. يتم 

اأمًرا م�سكوًكا فيه. ت�سطب الديون املعدومة يف قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها.

الب�ضاعة
امل�ساريف  التكاليف  متثل  اأقل.  اأيهما  ال�سوقية،  القيمة  اأو  بالتكلفة  الب�ساعة  تقّوم 
املتكبدة يف اإح�سار كل منتج اإلى مكانه وو�سعه احلايل، وحت�سب وفًقا للأ�س�ض التالية: 

املمتلكات والآلت واملعدات
والنخفا�ض  املرتاكم  ال�ستهلك  ا  ناق�سً بالتكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  تظهر 
يف القيمة. الأرا�سي اململوكة والأعمال الراأ�سمالية حتت التنفيذ ل ت�ستهلك. ت�ستهلك 
تكلفة املمتلكات والآلت واملعدات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار 

الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
تطفاأ حت�سينات املباين امل�ستاأجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي 
وال�سيانة  الإ�سلح  م�ساريف  حتمل  اأق�سر.  اأيهما  الإيجار،  فرتة  اأو  للتح�سينات 
على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. تتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد، ب�سورة 

جوهرية، من قيمة اأو عمر الأ�سل املعني.
لأغرا�ض  الرئي�سة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  لفئات  املقدرة  الإنتاجية  الأعمار  اإن 

ح�ساب ال�ستهلك هي كما يلي:

يجنب مخ�س�ض ملئم للمخزون التالف وبطيء احلركة، عند ال�سرورة.

التقرير السنوي  

تكلفة ال�سراء على اأ�سا�ض املتو�سط املرجحاملواد اخلام واملواد امل�ستهلكة وقطع الغيار 

الأعمال حتت التنفيذ والب�ساعة تامة 
ال�سنع.

تكلفة املواد والعمالة املبا�سرتني زائًدا 
امل�ساريف غري املبا�سرة اخلا�سة بها وفًقا 

مل�ستوى الن�ساط العادي.

عدد ال�سنوات
 10 - 20الآلت ومعدات الطباعة

 33 – 50املباين
 4 – 13.3الأثاث والرتكيبات

4 – 10اأجهزة احلا�سب الآيل
2 – 6.67ال�سيارات

4 - 10 �سنوات اأو فرتة  الإيجار، اأيهما اأق�سرحت�سينات املباين امل�ستاأجرة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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ا�ضتثمارات عقارية
ولي�ض من  تاأجريها،  لغر�ض  بها  الحتفاظ  يتم  العقارية متثل ممتلكات  ال�ستثمارات 

اأجل ا�ستخدامها، اأو لبيعها يف �سياق العمل العتيادي و/اأو لل�ستخدام غري املحدد.
ال�ستهلك  ا  ناق�سً بالتكلفة  وتظهر  بالتكلفة،  الأ�سل  يف  العقارية  ال�ستثمارات  تقيد 
املرتاكم والنخفا�ض يف القيمة، اإن وجد. الأرا�سي اململوكة ل ت�ستهلك. ت�ستهلك تكلفة 
العقارات الأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات.
تتم  تكبدها.  عند  املوحدة  الدخل  قائمة  على  وال�سيانة  الإ�سلح  م�ساريف  حتمل 

ر�سملة التح�سينات التي تزيد، ب�سورة جوهرية، من قيمة اأو عمر الأ�سل املعني.

عمليات جتميع الأعمال وال�ضهرة
تتم املحا�سبة عن عمليات جتميع الأعمال با�ستخدام طريقة ال�ستحواذ. تقا�ض تكلفة 
ال�ستحواذ باإجمايل العو�ض املحول والذي يتم قيا�سه بالقيمة العادلة بتاريخ ال�ستحواذ 
ومبلغ حقوق الأقلية يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها بالن�سبة لكل عملية من عمليات جتميع 
عليها،  امل�ستحوذ  املن�ساأة  الأقلية يف  بقيا�ض حقوق  امل�ستحوذة  ال�سركة  تقوم  الأعمال، 
للتمييز  القابلة  املوجودات  �سايف  يف  التنا�سبية  باحل�سة  اأو  العادلة  بالقيمة  وذلك 

لل�سركة امل�ستحوذ عليها. تقيد تكاليف ال�ستحواذ املتكبدة كم�ساريف.
وعند قيام املجموعة بال�ستحواذ على عمل ما، يتم تقدير املوجودات واملطلوبات املالية 
التي مت التعهد بها من اأجل الت�سنيف والتخ�سي�ض امللئم لها وفًقا لل�سروط التعاقدية 

والظروف القت�سادية والأو�ساع ال�سائدة بتاريخ ال�ستحواذ.
املحول عن �سايف  العو�ض  الزيادة يف  والتي متثل  بالتكلفة  الأ�سل،  ال�سهرة، يف  تقا�ض 
القيمة العادلة للموجودات القابلة للتمييز اخلا�سة بال�سركة التي مت ال�ستحواذ عليها 
العادلة ل�سايف  القيمة  اأقل من  العو�ض  واإذا كان هذا  التعهد بها.  التي مت  واملطلوبات 
موجودات ال�سركة التابعة امل�ستحوذ عليها، عندئذ يدرج الفرق يف قائمة الدخل املوحدة.
ا خ�سائر النخفا�ض املرتاكمة.  وبعد الإثبات الأويل لها، تقا�ض ال�سهرة بالتكلفة ناق�سً
ولأغرا�ض اإجراء الختبار للتاأكد من عدم وجود انخفا�ض يف القيمة، تخ�س�ض ال�سهرة 
امل�ستحوذ عليها عند جتميع الأعمال – اعتباًرا من تاريخ ال�ستحواذ – لكل وحدة من 
الوحدات املدرة للنقدية اأو جمموعات الوحدات املدرة للنقدية باملجموعة، والتي يتوقع 
اأن ت�ستفيد من عملية جتميع الأعمال ب�سرف النظر عما اإذا خ�س�ست موجودات اأو 

مطلوبات اأخرى لتلك الوحدات اأو جمموعات الوحدات املدرة للنقدية.
وعندما تعد ال�سهرة جزًءا من الوحدة املدرة للنقدية اأو جزًءا من العملية �سمن الوحدة 
عند  للوحدة  الدفرتية  القيمة  امل�ستبعدة يف  بالعملية  املتعلقة  ال�سهرة  تدرج  امل�ستبعدة، 
حتديد ربح اأو خ�سارة ا�ستبعاد العملية. تقا�ض ال�سهرة امل�ستبعدة يف مثل هذه احلالت على 
اأ�سا�ض القيمة الن�سبية للعملية امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من الوحدة املدرة للنقدية.

املدرة  للوحدة  لل�سرتداد  القابلة  القيمة  بتقدير  وذلك  ال�سهرة  النخفا�ض يف  يحدد 
احلالت  ويف  ال�سهرة.  بها  املرتبطة  للنقدية(  املدرة  الوحدات  جمموعة  )اأو  للنقدية 
التي تقل فيها القيمة القابلة لل�سرتداد للوحدة املدرة للنقدية )اأو جمموعة الوحدات 
الوحدات  جمموعة  )اأو  للنقدية  املدرة  للوحدة  الدفرتية  القيمة  عن  للنقدية(  املدرة 
يف  النخفا�ض  خ�سارة  اإثبات  يتم  فاإنه  ال�سهرة،  لها  خ�س�ست  التي  للنقدية(  املدرة 

القيمة. ل يتم عك�ض قيد خ�سائر النخفا�ض املتعلقة بال�سهرة يف الفرتات اللحقة.
اأو  الأحداث  ت�سري  عندما  وذلك  ال�سنة،  اأكرث يف  اأو  واحدة  مرة  ال�سهرة  مراجعة  تتم 

التغريات يف الظروف اإلى اإمكانية انخفا�ض القيمة الدفرتية. تقوم املجموعة باإجراء 
اختبار �سنوي للتاأكد من عدم وجود انخفا�ض يف ال�سهرة وذلك بتاريخ اإعداد كل قوائم 

مالية.
وعند بيع ال�سركات التابعة، يتم اإثبات الفرق بني �سعر البيع و�سايف املوجودات زائًدا 

فروقات التحويل املرتاكمة وال�سهرة يف قائمة الدخل املوحدة.

املوجودات غري امللمو�ضة الأخرى
اأ�ضماء املطبوعات:

ت�سدرها  التي  واملجلت  ال�سحف  لأ�سماء  امل�سجلة  القيمة  املطبوعات  اأ�سماء  متثل 
اإطفاء  يتم  ل  املدة.  محدد  غري  املطبوعات  لأ�سماء  الفرتا�سي  العمر  اإن  املجموعة. 
اأ�سماء املطبوعات، بل يتم اختبارها �سنوًيا للتاأكد من عدم وجود انخفا�ض يف  تكلفة 
العمر  املجموعة مبراجعة  تقوم  للنقدية.  املدرة  الوحدات  اأ�سا�ض  على  وذلك  قيمتها، 
الإنتاجي لأ�سماء املطبوعات �سنوًيا، وذلك للتاأكد فيما اإذا كان التقومي الذي مت اإجراوؤه 
اإلى  محدد«  غري  »عمر  من  التغيري  يتم  واإل  يوؤيده  ما  هناك  يزال  ل  الإنتاجي  للعمر 
»عمر محدد« وعلى اأ�سا�ض م�ستقبلي. تقوم املجموعة ب�سكل دوري بالتاأكد مما اإذا كان 
هناك انخفا�ض يف القيمة امل�سجلة لأ�سماء املطبوعات با�ستخدام طرق قيا�ض القيمة 
اإمكانية  من  للتاأكد  التحليلت  اإجراء  يتم  الدليل  هذا  مثل  وجود  حالة  ويف  العادلة. 
فيها  يقدر  التي  احلالت  يف  بالكامل.  املطبوعات  لأ�سماء  الدفرتية  القيمة  ا�سرتداد 
املبلغ القابل لل�سرتداد لأ�سماء املطبوعات باأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ تخف�ض 
القيمة الدفرتية لأ�سماء املطبوعات اإلى القيمة القابلة لل�سرتداد ويتم اإثبات خ�سارة 

النخفا�ض يف قائمة الدخل املوحدة.

حقوق الن�ضر وم�ضروعات تطوير الكتب:
ت�سمل حقوق الن�سر جميع النفقات ال�سرورية اللزمة للح�سول على حقوق الن�سر، ويتم 
الكتب  عدد  اأو  الثابت،  الق�سط  طريقة  با�ستخدام  التعاقدي  العمر  مدى  على  اإطفاوؤها 

املتعاقد على ن�سرها. ويتم البدء يف احت�ساب الإطفاء عند �سدور اأول ن�سخة للكتاب.

م�ضروع املحتوى املرئي ومواقع اإلكرتونية وبرامج حا�ضب اآيل:
با�ستخدام  الآيل  احلا�سب  وبرامج  الإلكرتونية  واملواقع  املرئي  املحتوى  م�سروع  اإطفاء  يتم 
طريقة الق�سط الثابت على فرتة من �سنتني اإلى خم�ض �سنوات من بدء العمل يف هذه امل�ساريع.

ال�ضتثمارات املتاحة للبيع
عدم  بنية  م�سرتاة  مالية  موجودات  يف  ا�ستثمارات  للبيع،  املتاحة  ال�ستثمارات  متثل 
الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق اأو لأغرا�ض املتاجرة.  تقا�ض ال�ستثمارات املتاحة 
للبيع بالقيمة العادلة. يتم اإظهار الفروقات بني القيمة العادلة والتكلفة كبند م�ستقل يف 
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة. يتم اإدراج اأي انخفا�ض غري موؤقت يف قيمة 

هذه ال�ستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة.
حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�ض القيمة ال�سوقية يف حالة وجود �سوق مايل ن�سط لتداول 
الأوراق املالية، اأو با�ستخدام طرق تقومي بديلة اأخرى، واإل عّدت التكلفة مبنزلة القيمة 

العادلة.

النخفا�س يف قيمة املوجودات غري املتداولة 
تقوم املجموعة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل، مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات 
غري املتداولة امللمو�سة وغري امللمو�سة، للتاأكد من وجود دليل على وقوع اأي خ�سارة ناجتة 
عن النخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير 
القيمة القابلة لل�سرتداد لذلك الأ�سل لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلالت التي 
بتقدير  تقوم املجموعة  الأ�سل،  القابلة لل�سرتداد لذلك  القيمة  تقدير  ل ميكن فيها 

القيمة القابلة لل�سرتداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي اإليها ذلك الأ�سل.
ويف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لل�سرتداد للأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقدية 
الوحدة  اأو  الأ�سل  لذلك  الدفرتية  القيمة  تخف�ض  عندئذ  الدفرتية،  قيمته  من  باأقل 
اإثبات قيمة خ�سارة النخفا�ض يف  اإلى القيمة القابلة لل�سرتداد. يتم  املدرة للنقدية 

قائمة الدخل املوحدة.
زيادة  تتم  عندئذ  القيمة،  يف  النخفا�ض  عك�ض  لحًقا  مت  ما  اإذا  ال�سهرة،  عدا  فيما 
القيمة الدفرتية للأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املقدرة القابلة لل�سرتداد 
للأ�سل على األ تتجاوز القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية للأ�سل 
التي كان من املفرت�ض حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات قيمة النخفا�ض يف قيمة الأ�سل 
النخفا�ض يف  قيد  اإثبات عك�ض  يتم  ال�سابقة.  ال�سنوات  للنقدية يف  املدرة  الوحدة  اأو 

القيمة كاإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة مبا�سرة. 

الدائنون واملبالغ امل�ضتحقة الدفع 
يتم اإثبات اللتزامات لقاء املبالغ الواجبة الدفع م�ستقبًل عن الب�ساعة اأو اخلدمات 

امل�ستلمة، �سواء قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين ومقدمي اخلدمات.

القرو�س ومتويل املرابحات
يتم اإثبات القرو�ض ومتويل املرابحات بقيمة املتح�سلت امل�ستلمة بعد ح�سم تكاليف 
التي  املرابحات  ومتويل  القرو�ض  تكاليف  ر�سملة  تتم  وجدت.  اإن  املتكبدة،  املعاملة 
ترتبط مبا�سرة باإن�ساء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة، وذلك كجزء من هذه املوجودات. 

يتم حتميل تكاليف متويل املرابحات الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.

املخ�ض�ضات 
يتم اإثبات املخ�س�سات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على املجموعة ناجتة 
عن اأحداث �سابقة، واإن تكاليف �سداد هذه اللتزامات محتملة وميكن قيا�سها ب�سكل 

موثوق به. 

الزكاة و�ضريبة الدخل 
)»الهيئة«(  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  لأنظمة  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  تخ�سع 
الزكوي  للوعاء  وفًقا  الزكاة  مخ�س�ض  احت�ساب  يتم  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
والت�سويق  للأبحاث  ال�سعودية  للمجموعة  املوحدة  املالية  القوائم  اأ�سا�ض  على  املعد 
يتم  للمجموعة، ثم  اأو غري مبا�سر  ب�سكل مبا�سر  بالكامل  واململوكة  التابعة  و�سركاتها 
ت�سجيل  لها. يجري  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  املحت�سب بني  الزكاة  توزيع مخ�س�ض 
وبالن�سبة  النهائي.  الربط  اعتماد  عند  النهائي  والربط  املخ�س�ض  بني  فروقات  اأي 

التقرير السنوي  

اإن  ال�سريبة،  التزامات  لقاء  مخ�س�ض  جتنيب  يتم  اخلارج،  يف  التابعة  لل�سركات 
وجدت، وفًقا للأنظمة ال�سريبية املتَّبعة يف البلدان التي تعمل فيها تلك ال�سركات. يتم 

حتميل مخ�س�ض الزكاة و�سريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.
غري  اأطراف  مع  محددة  معاملت  عن  الواجبة  ال�سريبة  با�ستقطاع  املجموعة  تقوم 
الدخل  �سريبة  لنظام  طبًقا  وذلك  وجدت،  اإن  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  مقيمة 

ال�سعودي.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
وفًقا  املالية  القوائم  يف  للموظفني  امل�ستحقة  اخلدمة  نهاية  ملكافاأة  مخ�س�ض  يجنب 
لنظام العمل ال�سعودي بناًء على مدة خدمة املوظف. تقوم ال�سركات التابعة يف خارج 
للموظفني  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  مقابل  مخ�س�ض  بتكوين  ال�سعودية  العربية  اململكة 

واملزايا الأخرى، وذلك طبًقا لقوانني الدولة التي متار�ض فيها ن�ساطاتها.

الحتياطي النظامي
دخل  �سايف  من   ٪10 حتول  اأن  ال�سركة  على  يجب  ال�سعودي،  ال�سركات  لنظام  طبًقا 
ال�سنة اإلى الحتياطي النظامي. ويجوز لل�سركة التوقف عن اإجراء مثل هذا التحويل 
عندما يبلغ جمموع الحتياطي ن�سف راأ�ض املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

املنحة احلكومية 
مت قيا�ض املنحة احلكومية على اأ�سا�ض القيمة العادلة للأ�سل عند احل�سول عليه مقابل 
اللتزام بالقيود املقرونة باملنحة، وقد مت اإدراج املنحة احلكومية املقيَّدة يف بند م�ستقل 

�سمن حقوق امللكية واإظهار الأ�سل املمنوح �سمن املمتلكات والآلت واملعدات. 

الأدوات املالية امل�ضتقة ومحا�ضبة تغطية املخاطر
ملخاطر  النقدية  تدفقاتها  تعر�ض  لتقليل  امل�ستقة  املالية  الأدوات  املجموعة  ت�ستخدم 
العادلة  بالقيمة  امل�ستقة  املالية  الأدوات  اإثبات  الأ�سل،  يف  يتم،  العمولت.  اأ�سعار 
بتاريخ اإبرام عقد امل�ستقات، وبعد ذلك يعاد قيا�سها بالقيمة العادلة. تقيد امل�ستقات 
اإيجابية، وكمطلوبات مالية  لها  العادلة  القيمة  كموجودات مالية، وذلك عندما تكون 

عندما تكون القيمة العادلة لها �سلبية.
للم�ستقات مبا�سرة يف  العادلة  القيمة  تغريات  الناجتة عن  اأو اخل�سائر  الأرباح  تدرج 
قائمة الدخل املوحدة، فيما عدا اجلزء الفعال من تغطية مخاطر التدفقات النقدية، 

حيث يتم اإدراجه �سمن حقوق امل�ساهمني.
ولأغرا�ض محا�سبة تغطية املخاطر، ت�سنف عمليات تغطية املخاطر كتغطية مخاطر 
كانت  �سواًء  النقدية  التدفقات  التغريات يف  تغطي مخاطر  والتي  النقدية،  التدفقات 
متعلقة بخطر ما مرتبط مبوجودات اأو مطلوبات مت اإثباتها، اأو معاملة يتوقع حدوثها 

ب�سكل كبري، اأو مخاطر عملت اأجنبية تتعلق بالتزامات موؤكدة مل يتم اإثباتها.
تغطية  عملية  وتوثيق  بتخ�سي�ض  ر�سمًيا  املجموعة  تقوم  التغطية،  عملية  بدء  وعند 
اأهداف  وتوثيق  ب�ساأنها،  التغطية  محا�سبة  تطبيق  املجموعة  تود  التي  املخاطر 
وا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر املتعلقة بعملية التغطية. ي�ستمل التوثيق على حتديد اأداة 
مدى  تقييم  وطريقة  املغطاة،  املخاطر  وطبيعة  املغطاة،  املعاملة  اأو  والبند  التغطية، 
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فعالية التغريات يف القيمة العادلة لأداة التغطية عند ت�سويتها يف التغريات يف القيمة 
العادلة للبند الذي متت تغطيته اأو التدفقات النقدية املرتبطة باملخاطر املغطاة. يتوقع 
باأن تكون تغطية املخاطر هذه ذات فعالية عالية عند ت�سوية التغريات يف القيمة العادلة 
اأو التدفقات النقدية، ويتم تقوميها ب�سورة م�ستمرة للتاأكد من اأنها فعًل ذات فعالية 

عالية طوال الفرتات املالية التي خ�س�ست فيها.
يتم التوقف عن محا�سبة تغطية املخاطر، وذلك عند انتهاء �سريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو 
اإنهائها اأو تنفيذها، اأو عندما مل تعد تلك الأداة موؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر. ويف ذلك 
الوقت، بالن�سبة للعمليات املتوقعة، يتم الحتفاظ بالربح اأو اخل�سارة املرتاكمة – املثبتة 
�سابًقا �سمن حقوق امل�ساهمني - حلني حدوث العملية املتوقعة. ويف احلالت التي مل يعد 
يتوقع فيها حدوث العملية املغطاة، يتم حتويل �سايف الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة – املثبتة 

�سمن حقوق امل�ساهمني – اإلى قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.

النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية 
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجراء تقومي للتاأكد من وجود دليل مو�سوعي على 
وجود انخفا�ض يف قيمة اأ�سل مايل محدد. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم اإثبات 
خ�سارة النخفا�ض يف قائمة الدخل املوحدة. يحدد النخفا�ض يف القيمة على النحو 

التايل:
بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة – ميثل النخفا�ض يف القيمة الفرق  اأ ( 
قائمة  يف  �سابًقا  املثبتة  النخفا�ض  خ�سائر  ا  ناق�سً العادلة  والقيمة  التكلفة  بني 

الدخل املوحدة.
بني  الفرق  القيمة  يف  النخفا�ض  – ميثل  بالتكلفة  املثبتة  للموجودات  بالن�سبة  ب ( 
امل�ستقبلية املخ�سومة على  النقدية  للتدفقات  الدفرتية والقيمة احلالية  القيمة 

اأ�سا�ض معدل العائد احلايل ال�سائد يف ال�سوق لأ�سل مايل م�سابه.

اإثبات الإيرادات 
عند  اإثباتها  ويتم  املقدمة،  واخلدمات  املوردة  الب�ساعة  فواتري  قيمة  الإيرادات  متثل 
انتقال املخاطر واملنافع املهمة امل�ساحبة مللكية الب�ساعة اإلى امل�سرتي، وعندما ميكن 
قيا�ض مبلغ الإيرادات ب�سكل موثوق به عند ت�سليم الب�ساعة للعميل، يف حني يتم اإثبات 
اإيرادات ال�سرتاكات على فرتة ال�سرتاك. يتم اإثبات الإيرادات الأخرى عند حتققها.

امل�ضاريف 
تتكون م�ساريف البيع والت�سويق ب�سكل رئي�ض من التكاليف املتكبدة ب�ساأن توزيع وبيع 
املنتجات ومخ�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. ت�سنف جميع امل�ساريف الأخرى 
ما عدا تكلفة املبيعات كم�ساريف عمومية واإدارية على اأ�س�ض منتظمة بناًء على معايري 

معتمدة من قبل الإدارة.

الإيجارات الت�ضغيلية
امل�ساحبة  واملخاطر  املنافع  بجميع  املوؤجر  مبوجبها  يحتفظ  التي  الإيجارات  ت�سنف 
الإيجارات  عقود  مبوجب  الدفعات  حتمل  ت�سغيلية.  اإيجارات  كعقود  الأ�سل  مللكية 

الت�سغيلية على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

العمالت الأجنبية 
املعامالت 

حتّول املعاملت التي تتم بالعملت الأجنبية )غري امل�سمولة بعقود ال�سرف الأجنبي 
الآجلة( لريالت �سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة حني اإجراء املعاملت. ويعاد حتويل 
ال�سائدة  التحويل  باأ�سعار  الأجنبية  بالعملت  امل�سجلة  واملطلوبات  املوجودات  اأر�سدة 

بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج جميع فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة. 

عقود ال�ضرف الأجنبي الآجلة 
حتول عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة، املربمة لتغطية اأي موجودات / مطلوبات امل�سجلة 
بالعملت الأجنبية، بال�سعر الفوري عند بدء العقد. تطفاأ اأي علوات اأو خ�سومات يف 

الدخل على مدى فرتة العقد. 

حتويل العمالت الأجنبية 
�سعودية  لريالت  الأجنبية  بالعملت  التابعة  ال�سركات  ومطلوبات  موجودات  ترتجم 
اإيرادات  ترتجم  املوحدة.  املايل  املركز  قائمة  بتاريخ  ال�سائدة  التحويل  باأ�سعار 
وم�ساريف ال�سركات التابعة امل�سجلة بالعملت الأجنبية لريالت �سعودية على اأ�سا�ض 
متو�سط اأ�سعار التحويل لل�سنة. حتول عنا�سر حقوق امللكية، فيما عدا الأرباح املبقاة، 
ترجمة  عن  الناجتة  الفروقات  تدرج  عن�سر.  كل  ن�سوء  عند  ال�سائد  التحويل  ب�سعر 
عملت  »ت�سوية  بند  حتت  جوهرية،  كانت  اإذا  الأجنبية،  بالعملت  املالية  القوائم 

اأجنبية مرتاكمة« �سمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل املوحدة.
  

املعلومات القطاعية
اأو بتقدمي خدمات معينة  اأ�سا�سي من املجموعة، يقوم ببيع منتجات  القطاع هو جزء 
معينة  اقت�سادية  بيئة  يف  خدمات  بتقدمي  اأو  منتجات  ببيع  يقوم  اأو  اأعمال(،  )قطاع 
ا ملخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن  )قطاع جغرايف(. ويكون القطاع عادة معر�سً

القطاعات الأخرى. 

الأر�ضدة لدى البنوك والنقد يف ال�ضندوق   4

بالريال ال�سعودي

20162015

346.703.072328.778.324نقد وما يف حكمها

23.025.54518.797.089نقد مقيد ال�ستخدام لدى البنك

369.728.617347.575.413

بالريال ال�سعودي

20162015

485.075.223592.434.389مدينون جتاريون

)119.615.752()104.514.933(مخ�س�ض ذمم مدينة جتارية م�سكوك يف حت�سيلها

380.560.290472.818.637

كانت حركة مخ�س�ض الذمم املدينة التجارية امل�سكوك يف حت�سيلها على النحو التايل:

املدينون التجاريون، �ضايف   5

بالريال ال�سعودي

20162015
119.615.752103.353.745ر�سيد بداية ال�سنة

22.004.04610.265.363جمنب خلل ال�سنة )اإي�ساح 22(
7.003.746)36.875.583(محّول اإلى العمليات املتوقفة )اإي�ساح 15(

)1.007.102()229.282(�سطب ديون خلل ال�سنة
104.514.933119.615.752ر�سيد نهاية ال�سنة

الب�ضاعة   6

التقرير السنوي  

بالريال ال�سعودي

20162015
142.112.143172.572.248مواد خام ومواد تغليف

53.278.79947.536.376ب�ساعة حتت الت�سغيل وتامة ال�سنع
22.057.05023.265.245قطع غيار

69.731.366-كتب
4.455.8643.243.513ب�ساعة بالطريق

221.903.856316.348.748
ا: مخ�س�ض ب�ساعة بطيئة احلركة )68.368.745()19.363.240(ناق�سً

202.540.616247.980.003

بالريال ال�سعودي

20162015
88.563.94022.695.160م�ساريف مدفوعة مقدًما

13.832.53617.727.241دفعات مقدمة اإلى موردين
8.885.7919.693.730ذمم موظفني

8.277.7236.482.932تاأمينات م�سرتدة
2.390.5762.774.391نفقات مالية مدفوعة مقدًما

4.295.6477.705.830اأخرى
126.246.21367.079.284

امل�ضاريف املدفوعة مقدًما واملدينون الآخرون   7

كانت حركة مخ�س�ض ب�ساعة بطيئة احلركة على النحو التايل:

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة   8

بالريال ال�سعودي

20162015
68.368.74546.829.839ر�سيد بداية ال�سنة

21.538.906)432.908()عك�ض( جمنب خلل ال�سنة، �سايف
-)48.572.597(محّول اإلى العمليات املتوقفة )اإي�ساح 15(

19.363.24068.368.745ر�سيد نهاية ال�سنة

بالريال ال�سعودي

20162015
14.563.1304.901.333رواتب وتعوي�سات اأع�ساء جمل�ض الإدارة التنفيذيني

717.350619.440بدلت مدفوعة لأع�ساء جمل�ض الإدارة

موظفي  وكبار  واملديرين  بال�سركة  الرئي�سني  امل�ساهمني  العلقة  ذات  اجلهات  متثل 
الإدارة وال�سركات اخلا�سعة لل�سيطرة امل�سرتكة، اأو التي ميار�ض عليها تاأثري مهم من 

قبل هذه اجلهات.

فيما يلي ملخ�ض للمعاملت التي متت مع اجلهات ذات العلقة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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اأجهزة احلا�سب اآلت ومعداتحت�سينات مبايناملباينالأرا�سي
الآيل

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

التكلفة
203.819.402374.305.32539.719.867900.152.33083.178.093يف بداية ال�سنة 

98.7259.704.4971.186.3507.082.788-الإ�سافات
)3.007.692()8.235.252()15.688.925()365.597(-ال�ستبعادات 

----)17.359.761(محّول اإلى ا�ستثمارات عقارية
)1.832.290(-)1.518.688(--محّول اإلى العمليات املتوقفة

66.749.4123.315.129)1.448.874(8.368.317)19.774(حتويلت

-1.944.426---ا�ستعادة )خ�سائر( انخفا�ض *
)1.090.163()170.505()4.036.722()58.231()37.459(ت�سوية ترجمة عملت اأجنبية

186.402.408382.348.53926.731.155961.626.76187.645.865
ال�ستهلك  واملخ�س�سات

88.634.34237.441.916352.611.64766.911.312-يف بداية ال�سنة
13.620.4591.662.01257.389.8025.745.698-املحمل لل�سنة
)2.735.033()5.582.087()15.688.927()365.597(-ال�ستبعادات

---)12.245(-محّول اإلى ا�ستثمارات عقارية
)1.531.867(-)1.132.687(--محّول اإلى العمليات املتوقفة

1.170.657-)1.252.987(--حتويلت

-596.282---عك�ض انخفا�ض *
)901.995()59.071()3.235.408()6.882(-ت�سوية ترجمة عملت اأجنبية

-101.870.07717.793.919404.956.57368.658.772
�سايف القيمة الدفرتية

31186.402.408280.478.4628.937.236556.670.18818.987.093 دي�سمرب 2016
31203.819.402285.670.9832.277.951547.540.68316.266.781 دي�سمرب 2015

الإجمايل 2015الإجمايل 2016اأعمال حتت التنفيذال�سياراتالأثاث والرتكيبات

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

التكلفة
80.207.59051.441.25937.930.4241.770.754.2901.897.229.684يف بداية ال�سنة 

1.517.99767.07959.890.79979.548.23575.857.077الإ�سافات
)188.868.051()31.598.118()36.964()3.749.648()514.040(ال�ستبعادات 

5.218.062)19.925.126()2.565.365(--محّول اإلى ا�ستثمارات عقارية
-)6.291.684(-)1.345.181()1.595.525(محّول اإلى العمليات املتوقفة

--)81.161.192(2.729.1951.467.787حتويلت

)12.850.402(1.944.426---ا�ستعادة )خ�سائر( انخفا�ض *
)5.832.080()5.590.724()17.838()81.388()98.418(ت�سوية ترجمة عملت اأجنبية

82.246.79947.799.90814.039.8641.788.841.2991.770.754.290
ال�ستهلك  واملخ�س�سات

652.701.167692.635.673-64.698.36642.403.584يف بداية ال�سنة
 86.068.89785.670.284-4.004.8073.646.119املحمل لل�سنة
 )121.290.207()28.526.068(-)3.724.053()430.371(ال�ستبعادات

-)12.245(---محّول اإلى ا�ستثمارات عقارية
-)5.074.855(-)1.333.861()1.076.440(محّول اإلى العمليات املتوقفة

----82.330حتويلت

-596.282---عك�ض انخفا�ض *
)4.314.583()4.253.831(-)10.129()40.346(ت�سوية ترجمة عملت اأجنبية

67.238.34640.981.660-701.499.347652.701.167
�سايف القيمة الدفرتية:

-3115.008.4536.818.24814.039.8641.087.341.952 دي�سمرب 2016
1.118.053.123-3115.509.2249.037.67537.930.424 دي�سمرب 2015

9    املمتلكات والآلت واملعدات

وفًقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، يجب تقومي الأ�سول غري املتداولة، وذلك عند وجود موؤ�سرات تدل على انخفا�ض قيمتها القابلة   *
لل�سرتداد. عليه، وجدت اإدارة املجموعة موؤ�سرات لنخفا�ض غري موؤقت للقيمة القابلة لل�سرتداد لبع�ض الأ�سول غري املتداولة وقامت بت�سجيل خ�سائر للنخفا�ض يف 

القيمة يف ال�سنوات ال�سابقة. خلل عام 2016، قامت املجموعة بعك�ض قيد النخفا�ض يف القيمة نتيجة لزيادة القيمة املمكن ا�سرتدادها عن القيمة الدفرتية.

التقرير السنوي  
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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بالريال ال�سعودي

20162015

390.230.436390.230.436ال�سهرة – ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف )اأ(

319.426.350350.000.000اأ�سماء املطبوعات )ب( 

48.020.179-ال�سهرة – جمموعة منو القاب�سة )ج�(

1.555.6034.646.425اأخرى

711.212.389792.897.040

 �سركة 
م�سنع 

الإمارات  
٪

�سركة 
التغليف 

املرن 
املحدودة ٪

�سركة
 مطابع 
هل ٪

�سركة عرب 
امل�ستقبل 

للبل�ستيك 
٪

11.511.511.511.5معدل اخل�سم

26.119.229.226.1اإجمايل الهام�ض املقدر

8.56.87.26.1متو�سط معدل النمو ال�سنوي للمبيعات

3.2 3.23.23.2معدل النمو النهائي

الن�سبة املئوية ٪

13.8معدل اخل�سم

7.5اإجمايل الهام�ض املقدر

0.4متو�سط معدل النمو ال�سنوي للمبيعات

2.67معدل النمو النهائي

الن�سبة املئوية ٪

13معدل اخل�سم

2.6 – 5.2اإجمايل الهام�ض املقدر

7.7متو�سط معدل النمو ال�سنوي للمبيعات

3.6معدل النمو النهائي

1998
 .)AMC( تأسيس الشركة العربية للوسائل

1999
إصدار مجلة »أردو مكزين«، األسبوعية باللغة األوردية.

10  املوجودات غري امللمو�ضة 
تتكون املوجودات غري امللمو�سة كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:  

ال�ضهرة – ال�ضركة ال�ضعودية للطباعة والتغليف
ال�سنة  خلل  والتغليف،  للطباعة  ال�سعودية  ال�سركة  التابعة،  ال�سركات  اإحدى  قامت 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 بال�ستحواذ على 100٪ من ح�س�ض ال�سركاء املالكني 
ل�سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البل�ستيكية ذ.م.م )»م�سنع الإمارات«(، 
العربية  الإمارات  بدولة  ال�سارقة  اإمارة  يف  موؤ�س�سة  محدودة،  م�سوؤولية  ذات  �سركة 
ا  عو�سً يت�سمن  تقريًبا،  �سعودي  ريال  مليون   642 قدره  عو�ض  �سايف  مقابل  املتحدة، 
ًرا مببلغ 172 مليون ريال �سعودي تقريًبا يتم �سداده لأحد املالكني ال�سابقني.  موؤجًل مقدَّ
على  )»التفاقية«(  احل�س�ض  وبيع  �سراء  اتفاقية  مبوجب  الأطراف  جميع  اتفق  وقد 
نقل جميع احلقوق واللتزامات املرتبطة بامللكية بتاريخ 1 يوليو 2012 ب�سفته تاريخ 
انتقال ال�سيطرة الفعلية لل�سركة )»تاريخ ال�ستحواذ«(. وقد نتج عن عملية ال�ستحواذ 
هذه �سهرة قدرها 353.8 مليون ري�ال �سعودي تقريًبا والتي متثل فائ�ض قيمة ال�سراء 
عن القيمة العادلة ل�سايف املوجودات امل�ستحوذ عليها بتاريخ ال�سراء والبالغة 288.2 
مليون ري�ال �سعودي تقريًبا. يعمل م�سنع الإمارات يف ت�سنيع وتوزيع منتجات التغليف، 
املتحدة،  العربية  الإمارات  يف  منت�سرة  �سركات  عّدة  ولديه  البل�ستيكية.  واملنتجات 
وثلث �سركات يف اململكة العربية ال�سعودية. مت توحيد القوائم املالية مل�سنع الإمارات 

بدًءا من 1 يوليو 2012.
مت احت�ساب العو�ض املوؤجل البالغ 172 مليون ري�ال �سعودي تقريًبا طبًقا لتفاقية بيع 

و�سراء احل�س�ض وتعديلتها على الأ�سا�ض التايل:
احت�ساب اجلزء الأول من العو�ض املوؤجل با�ستخدام متو�سط �سايف اأرباح الأع�وام من   •
2012 حتى 2013 م�سروًبا يف 11.5٪، مخ�سوًما منه اجلزء املدفوع لأحد املالكني 
ال�سابقني يف تاريخ �سداد العو�ض النقدي البالغ 61.3 مليون ري�ال �سعودي. وقد مت 
تقدير هذا املبلغ على اأ�سا�ض الأرباح امل�ستهدفة واملتفق عليها �سمن التفاقية املذكورة 

ر هذا اجلزء من العو�ض مببلغ 151.4 مليون ري�ال �سع�ودي تقريًبا. اأعله. وُقدِّ
احت�ساب اجلزء الثاين )Earn-out( من العو�ض املوؤجل على اأ�سا�ض ا�ستخدام الأرباح   •
امل�ستهدف�ة واملتفق عليها �سمن التفاقية م�سروًبا يف 10٪ وفًقا للتفاقية املذكورة 

ر هذا اجلزء من العو�ض مببلغ 20.6 مليون ري�ال �سعودي تقريًبا. اأعله. وُقدِّ

ت�سمنت الإيرادات الأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 مبلغ 14.7 مليون   •
ري�ال �سعودي ميثل قيمة الفرق بني الت�سوية النهائية للعو�ض املوؤجل ور�سيد العو�ض 

املوؤجل يف الدفاتر، وذلك بناًء على �سروط التفاقية )اإي�ساح 25(.
تقوم الإدارة باإجراء اختبار لل�سهرة للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها، وذلك خلل 
الربع الأخري من الفرتة املالية. لقد تبني للإدارة اأن القيمة الدفرتية لل�سهرة كانت اأقل 
من قيمتها القابلة لل�سرتداد لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016. مت حتديد 
القيمة القابلة لل�سرتداد على اأ�سا�ض املعلومات امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة احلالية 
من  املعتمدة  املالية  املوازنة  على  املبنية  �سنوات  خلم�ض  املتوقعة  النقدية  للتدفقات 
الإدارة، وقد مت تطبيق معدل النمو التقديري ل�سركة م�سنع الإمارات، و�سركة التغليف 
املرن املحدودة، و�سركة مطابع هل، و�سركة عرب امل�ستقبل للبل�ستيك، على التدفقات 

النقدية التي تزيد على مدة املوازنة املالية. 
للمدى  النمو  معدلت  متو�سط  على  تزيد  ل  التقديرية  النمو  معدلت  اأن  الإدارة  ترى 

طويل الأجل املتعلق بالأن�سطة التي تزاولها ال�سركات. 
فيما يلي الفرتا�سات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة احلالية:

اأ�ضماء املطبوعات 
قامت الإدارة باإجراء اختبار لأ�سماء املطبوعات للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها، 
وذلك خلل الربع الأخري من ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016. لقد تبني للإدارة 
اأن القيمة الدفرتية لبع�ض اأ�سماء املطبوعات كانت اأعلى من قيمتها القابلة لل�سرتداد 
حتديد  مت  �سعودي.  ريال  مليون   30.6 مببلغ   2016 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  للفرتة 
القيمة القابلة لل�سرتداد على اأ�سا�ض املعلومات امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة احلالية 
من  املعتمدة  املالية  املوازنة  على  املبنية  �سنوات  خلم�ض  املتوقعة  النقدية  للتدفقات 
الإدارة. ترى الإدارة اأن معدلت النمو التقديرية ل تزيد على متو�سط معدلت النمو 

للمدى طويل الأجل املتعلق بن�ساط اأ�سماء املطبوعات.
فيما يلي الفرتا�سات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة احلالية لأ�سماء املطبوعات:

تتعلق  ويعك�ض مخاطر محددة  الزكاة،  امل�ستخدم كان قبل ح�ساب  اإن معدل اخل�سم 
اأ�سا�ض  على  وذلك  املقدر،  الهام�ض  اإجمايل  بتحديد  الإدارة  قامت  التابعة.  بال�سركة 

الأداء ال�سابق وتوقعاتها ب�ساأن التطورات يف ال�سوق.

احل�ضا�ضية جتاه التغريات يف الفرتا�ضات
فيما يتعلق مبراجعة القيمة احلالية، �سيوؤدي اأي تغري عك�سي يف الفرتا�سات الأ�سا�سية 
اإ�سافية يف القيمة. تعد معدلت النمو النهائية ومعدلت  اإلى وجود خ�سارة انخفا�ض 
توؤدي  اأن  التي ميكن  احلالت  الأ�سا�سية يف  الفرتا�سات  امل�ستخدمة مبنزلة  اخل�سم 

فيها التغريات املحتملة اإلى وجود انخفا�ض اإ�سايف يف القيمة.

التقرير السنوي  

1994
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.

1994
إصدار مجلة »الجميلة«، 
مجلة أسبوعية تهتم 

بجمال المرأة وصحتها.

ال�ضهرة – جمموعة منو القاب�ضة:
بناًء على اختبار تقومي ال�سهرة الذي مت اإجراوؤه من قبل الإدارة على م�ستوى املجموعة 
كما يف 31 دي�سمرب 2015، مت ت�سجيل انخفا�ض يف قيمة ال�سهرة ملجموعة منو القاب�سة 
مببلغ 44 مليون ريال �سعودي، والذي مت ت�سمينه يف نتائج ال�ستثمار يف �سركة تابعة 

متوقفة يف قائمة الدخل املوحدة )اإي�ساح 15(. 
لحًقا خلل الربع الأول من العام احلايل، قررت اإدارة املجموعة اإيقاف اأن�سطة �سركة 
منو العلمية )�سركة تابعة( )اإي�ساح 15(. عليه، مت تقييم ال�ستثمار بناًء على القيمة 
�سهرة   2015 دي�سمرب   31 يف  كما  ال�ستثمار  ر�سيد  ت�سمن  وقد  منه،  للتحقق  القابلة 
مببلغ 48 مليون ريال �سعودي، عليه، مت ت�سجيل انخفا�ض بكامل قيمة ال�سهرة، وذلك 

لعدم قابلية ا�سرتداد هذا املبلغ نتيجة لإيقاف الن�ساط.
فيما يلي الفرتا�سات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف ح�ساب القيمة احلالية لل�سركات التابعة:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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11   ال�ضتثمارات العقارية
مبنى  عليها  مقام  اأر�ض  قطعة  من   2016 دي�سمرب   31 يف  كما  العقارية  ال�ستثمارات  تتكون 

موؤجر لأطراف خارجية، وقطعة اأر�ض محتفظ بها لغر�ض التاأجري.
تتلخ�ض حركة ال�ستثمارات العقارية كما يلي:

ميثل املبلغ املحول خلل عام 2016 يف قيمة اأر�ض مملوكة ل�سركة املدينة املنورة للطباعة   *
املمتلكات  من  والتغليف«، مت حتويلها  للطباعة  ال�سعودية  لل�سركة  تابعة  »�سركة  والن�سر 
والآلت واملعدات اإلى ال�ستثمارات العقارية، وذلك نظًرا للتغري يف الغر�ض منها، حيث 

اإن الأر�ض محتفظ بها حالًيا لغر�ض التاأجري اأو البيع.

12 ال�ضتثمار املتاح للبيع
ال�سركة  ح�س�ض  جمموع  من   ٪7 والبالغة  املجموعة  ح�سة  يف  للبيع  املتاح  ال�ستثمار  يتمثل 
الوطنية املحدودة للتوزيع، والتي مت ال�ستحواذ عليها خلل العام احلايل مقابل 1.000.000 
ريال �سعودي، وذلك عن طريق تنازل املجموعة عن اأر�سدة م�ستحقة لها لدى ال�سركة الوطنية 

املحدودة للتوزيع. 
لعدم  نظًرا  بالتكلفة  للتوزيع  املحدودة  الوطنية  ال�سركة  يف  ال�ستثمار  بقيد  املجموعة  قامت 

توفري القيمة العادلة لهذا ال�ستثمار.

بالريال ال�سعودي

20162015

13.030.23817.565.782ر�سيد بداية ال�سنة

-19.925.126محول من ممتلكات واآلت ومعدات *

)5.218.062(-محول اإلى ممتلكات واآلت ومعدات

858.018-عك�ض خ�سائر انخفا�ض

)169.613()531.858(ا�ستهلك

)5.887()3.070(ت�سوية ترجمة عملت اأجنبية

32.420.43613.030.238ر�سيد نهاية ال�سنة

بالريال ال�سعودي

20162015

141.335.572127.283.142م�ساريف م�ستحقة

102.674.9826.634.033اإيرادات موؤجلة

10.774.9427.843.574دفعات مقدمة من عملء
لتغطية مخاطر  العادلة  القيمة  التغريات يف  �سايف 

120.9354.342.430التدفقات النقدية

171.801.132-مبالغ م�ستحقة لعملية اإلغاء مبنى )*(

16.664.06813.577.825اأخرى

271.570.499331.482.136

13    امل�ضاريف م�ضتحقة الدفع واملطلوبات الأخرى

التقرير السنوي  

اأ�سماء املطبوعاتال�سهرة
حقوق الن�سر 

وم�سروعات تطوير 
الكتب

م�سروع املحتوى 
املرئي ومواقع 

اإلكرتونية
الإجمايلاأخرىبرامج حا�سب اآيل

2016
الإجمايل

2015

التكلفة

438.250.615350.000.0007.238.31815.079.7242.582.3322.782.638815.933.627858.982.479يف بداية ال�سنة

889.581951.148-853.25236.329---الإ�سافات

)44.000.000()78.593.829(----)30.573.650()48.020.179(خ�سائر انخفا�ض يف القيمة
محّول اإلى العمليات املتوقفة 

-)7.238.318(---)7.238.318(--)اإي�ساح 15(

390.230.436319.426.350-15.932.9762.618.6612.782.638730.991.061815.933.627

الإطفاء

4.450.42913.952.1461.851.3742.782.63823.036.58720.413.663--يف بداية ال�سنة

1.192.5142.622.924-918.198274.316---املحمل لل�سنة
محّول اإلى العمليات املتوقفة 

-)4.450.429(---)4.450.429(--)اإي�ساح 15(

---14.870.3442.125.6902.782.63819.778.67223.036.587

�سايف القيمة الدفرتية

-711.212.389-1.062.632492.971-390.230.436319.426.350كما يف 31 دي�سمرب 2016

792.897.040--438.250.615350.000.0002.787.8891.127.578730.958كما يف 31 دي�سمرب 2015

فيما يلي بيان باحلركة يف اأر�سدة املوجودات غري امللمو�سة:

2005
حققت المجموعة السعودية 

لألبحاث والتسويق عائدات تزيد 
على مليار ريال سعودي.

خلل الربع الرابع من عام 2015، قامت اإدارة املجموعة بتوقيع عقد لبيع اأحد عقاراتها   *
واملتمثل يف مبنى مملوك لإحدى �سركاتها التابعة يف اململكة املتحدة. لحًقا وبعد توقيع 
يتم  مل  وعليه،  البيع.  عملية  باإلغاء  وذلك  باملبنى،  الحتفاظ  الإدارة  قررت  العقد، 
العرتاف بهذه الأرباح الراأ�سمالية. وكان من املتوقع اأن يرتتب على عملية الإلغاء حتمل 
اإ�سافية والتي مت تكوين مخ�س�ض مقابلها �سمن امل�ساريف امل�ستحقة كما يف  تكاليف 
31 دي�سمرب 2015. ميثل هذا البند مخ�س�ض التكاليف الإ�سافية عن عملية اإلغاء املبنى 

لة. ومبلغ الأرباح الراأ�سمالية املرحَّ

لحًقا، خلل عام 2016، مل تتو�سل اإدارة املجموعة اإلى اتفاق نهائي مع امل�سرتي بخ�سو�ض 
عملية الإلغاء. عليه، مت ا�ستكمال عملية البيع والعرتاف بالربح الناجت من عملية البيع وعك�ض 

املخ�س�ض املكون م�سبًقا مقابل حتمل تكاليف اإ�سافية لعملية الإلغاء.

14    الت�ضهيالت البنكية
قرو�ض  �سكل  على  واأجنبية  محلية  بنوك  ة  عدَّ مع  بنكية  ت�سهيلت  اتفاقيات  املجموعة  لدى 
جمموعه  يبلغ  اإجمايل  ب�سقف  �سمان  وخطابات  م�ستندية،  واعتمادات  مرابحات،  ومتويل 
1.77 مليار ريال �سعودي تقريًبا )2015: 2.27 مليار ريال �سعودي( بلغ الر�سيد امل�ستخدم 
املرابحة كما يف 31 دي�سمرب 2016 مبلغ 1.12 مليار ريال �سعودي  القرو�ض ومتويلت  من 
تقريًبا )2015: 1.11 مليار ريال �سعودي(. اإن الغر�ض من هذه الت�سهيلت متويل راأ�ض املال 
العامل وال�ستثمارات ومتويل ا�سترياد مواد اأولية ومعدات متعلقة باأن�سطة املجموعة ونفقات 

راأ�سمالية. حتمل هذه الت�سهيلت نفقات متويل متفًقا عليها.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
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التقرير السنوي  

2006
المجموعة طرحت أسهمها لالكتتاب العام،   •

وتعّد أول شركة إعالمية تخطو هذه الخطوة.

.)HPP( االستحواذ على شركة مطابع هال  •

بالريال ال�سعودي

20162015

18.761.32369.869.956املوجودات املتداولة

1.047.7064.004.756املوجودات غري املتداولة

)34.382.239()26.989.059(املطلوبات املتداولة

)1.554.958()1.206.395(املطلوبات غري املتداولة

37.937.515)8.386.425()عجز( ر�سيد ال�ستثمار

بالريال ال�سعودي

20162015

30.202.18531.761.627الزكاة

382.86280.343�سريبة الدخل

30.585.04731.841.970

بالريال ال�سعودي

20162015

6.457.46854.361.271الإيرادات

)28.500.939()42.578.630(�سايف اخل�سارة لل�سنة

بالريال ال�سعودي

20162015

31.761.62730.563.129ر�سيد بداية ال�سنة

8.473.4079.539.860جمنب خلل ال�سنة

)8.341.362()9.359.029(مدفوع خلل ال�سنة

-)673.820(محّول اإلى العمليات املتوقفة )اإي�ساح 15(

30.202.18531.761.627ر�سيد نهاية ال�سنة

بالريال ال�سعودي

20162015

80.343490.370ر�سيد بداية ال�سنة

1.623.8721.500.421جمنب خلل ال�سنة

)1.910.448()1.321.353(مدفوع خلل ال�سنة

382.86280.343ر�سيد نهاية ال�سنة

15     العجز يف ال�ضتثمار يف �ضركة تابعة متوقفة
بالكامل  اململوكة  تابعة( -  العلمية )�سركة  اأن�سطة �سركة منو  اإيقاف  اإدارة املجموعة  قررت 
من قبل املجموعة- وهي ب�سدد درا�سة البدائل املتاحة مل�ستقبل ال�سركة. عليه، فقد توقفت 
املجموعة بدًءا من الربع الأول من عام 2016 عن توحيد القوائم املالية لهذه ال�سركة �سمن 
قوائمها املالية املوحدة، ومت ت�سنيف هذا ال�ستثمار »كعجز ا�ستثمار يف �سركة تابعة متوقفة« 
�سمن املطلوبات املتداولة يف الفرتة احلالية، نظًرا للخ�سائر املرتاكمة وامل�ستملة على نتائج 
تقومي ال�ستثمار بالقيمة القابلة للتحقق والذي نتج عنه ت�سجيل انخفا�ض على القيمة الدفرتية 
اأعمالها  نتائج  ت�سنيف  كما مت  �سعودًيا،  رياًل  ال�ستثمار مببلغ 48.020.179  لهذا  املتبقية 
للفرتة احلالية بالإ�سافة اإلى فرتة املقارنة �سمن العمليات املتوقفة يف قائمة الدخل املوحدة. 

يبني اجلدول اأدناه ملخ�ض البيانات املالية ل�سركة منو العلمية كما يف:

16     الزكاة و�ضريبة الدخل
تتكون الزكاة و�سريبة الدخل من الآتي:

18    راأ�س املال
 2016 دي�سمرب   31 يف  كما  �سعودي  ريال  مليون   800 البالغ  ال�سركة  مال  راأ�ض  يتكون 

و2015 من 80 مليون �سهم قيمة كل منها 10 ريالت �سعودية.

19  الحتياطي النظامي
تغطية  بعد  ال�سنة  يتم حتويل 10٪ من �سايف دخل  ال�سعودي،  ال�سركات  لنظام  طبًقا 
اإجراء مثل  التوقف عن  لل�سركة  النظامي. ويجوز  اإلى الحتياطي  املرتاكمة  اخل�سائر 
هذا التحويل عندما يبلغ جمموع الحتياطي ن�سف راأ�ض املال. اإن هذا الحتياطي غري 

قابل للتوزيع.

20  الحتياطي التفاقي
ل 5٪ من �سايف دخل ال�سنة  طبًقا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، يجب على ال�سركة اأن حتوِّ
اإلى الحتياطي التفاقي حتى يبلغ جمموع هذا الحتياطي 25٪ من راأ�ض املال. يجوز 

رها جمل�ض الإدارة. ا�ستخدام هذا الحتياطي للأغرا�ض التي يقرِّ

احلركة يف املخ�ض�س خالل ال�ضنة
كانت حركة مخ�س�ض الزكاة خلل ال�سنة على النحو التايل:

كما كانت حركة مخ�س�ض ال�سريبة خلل ال�سنة على النحو التايل:

التابعة  و�سركاتها  للمجموعة  الزكوي  الوعاء  اأ�سا�ض  على  املحملة  الزكاة  احت�ساب  مت 
والتغليف  للطباعة  ال�سعودية  وال�سركة  مبا�سر  اأو غري  مبا�سر  ب�سكل  بالكامل  اململوكة 

)�سركة تابعة( كل على حدة.

الربوط الزكوية
قدمت ال�سركة و�سركاتها التابعة ب�سكل منفرد الإقرارات الزكوية حتى عام 2006، وقد 

قامت ال�سركة باإنهاء و�سعها الزكوي املنفرد لل�سنوات من 2001 اإلى 2006.
ح�سلت ال�سركة خلل عام 2007 على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل )»الهيئة«( 
بتقدمي اإقرار زكوي موحد للمجموعة و�سركاتها التابعة اململوكة بالكامل ب�سكل مبا�سر اأو 
غري مبا�سر. قامت املجموعة بتقدمي الإقرارات الزكوية اإلى الهيئة للأعوام من 2007 
اإلى 2015 وقد مت ا�ستلم الربوط الزكوية للعامني 2005 و2006 والتي نتج عنها فروقات 
مببلغ 2.7 مليون ريال �سعودي وقد قامت ال�سركة بالعرتا�ض عليها. كما مت ا�ستلم 
ربوط زكوية خلل الفرتة احلالية للأعوام من 2007 اإلى 2010 ونتج عنها فروقات مببلغ 
23 مليون ريال �سعودي، وقد قامت ال�سركة كذلك بالعرتا�ض عليها. ترى اإدارة املجموعة 
وم�ست�سارها الزكوي اأن املح�سلة النهائية للعرتا�سات �سوف تكون يف �ساحلها. ووفًقا 

لتقديرات الإدارة مت جتنيب مخ�س�ض كاٍف مقابل هذه البنود املعرت�ض عليها.

فيما يتعلق بال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف ما يلي :
قدمت ال�سركة اإقراراتها الزكوية لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2005 حتى 2008 
والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  قامت  ال�سنوات.  لهذه  الزكاة  �سهادات  على  وح�سلت 
ال�سركة بفروقات زكوية  ال�سنوات وطالبت  الزكوية لهذه  الربوط  باإ�سدار  )»الهيئة«( 
بلغت 6.582.634 ري�اًل �سعودًيا، وقد قامت ال�سركة بتقدمي اعرتا�سها على ذلك اإلى 
اإدارة  وترى  الهيئة،  قبل  من  الدرا�سة  قيد  زال  ما  والذي  البتدائية  العرتا�ض  جلنة 

ال�سركة اأن املح�سلة النهائية للعرتا�سات �سوف تكون يف �سالح ال�سركة.

دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنوات  املوحدة  الزكوية  الإقرارات  بتقدمي  ال�سركة  قامت 
2009 حتى 2015 ح�سلت على �سهادات الزكاة املقيَّدة حتى �سنة 2013، كما ح�سلت 
الربوط  الهيئة  ت�سدر  ومل  و2015،   2014 ل�سنتي  املقيَّدة  غري  الزكاة  �سهادات  على 

الزكوية عن هذه ال�سنوات.

17     مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

بالريال ال�سعودي

20162015

120.843.326115.752.252كما يف 1 يناير

22.300.51322.692.713املخ�س�ض لل�سنة

-)1.554.959(محول اإلى عمليات متوقفة

)17.601.639())17.175.579املدفوع خلل ال�سنة

124.413.301120.843.326كما يف 31 دي�سمرب

بالريال ال�سعودي

20162015

38.063.04839.511.324رواتب واأجور

22.004.04610.265.363مخ�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها )اإي�ساح 5(

16.181.25621.698.989نقل و�سحن

13.311.5178.201.998م�ساريف ت�سويق واإعلن

6.920.5694.016.842اإيجارات

743.439887.451ا�ستهلك

8.002.1314.426.984اأخرى

105.226.00689.008.951

21     املنحة احلكومية املقيدة
)اإحدى  والن�سر  للأبحاث  ال�سعودية  ال�سركة   2008 عام  خلل  دبي  حكومة  منحت 
اأقدام مربعة منحة  تبلغ م�ساحتها 29.809  اأر�ض يف دبي  �سركات املجموعة( قطعة 
مقيَّدة. وقد قّيمت قطعة الأر�ض مببلغ 8.4 مليون ريال �سعودي، وقد مت اإدراج املنحة 
�سمن  الأ�سل  واإظهار  امل�ساهمني  حقوق  �سمن  م�ستقل  بند  يف  املقيَّدة  احلكومية 
املباين  اإن�ساء  بدء  يتم  اأن  على  املنحة  �سروط  تت�سمن  واملعدات.  والآلت  املمتلكات 
خلل مدة اأق�ساها 3 �سنوات من تاريخ املنحة. هذا وقد انتهت فرتة ال�سماح وقامت 
ال�سركة بتجديد فرتة �سماح ملدة 3 �سنوات اأخرى والتي انتهت يف عام 2014. عليه، 
قامت املجموعة بطلب جتديد فرتة �سماح اأخرى والتي مل يتم النتهاء من اإجراءاتها 

النظامية حتى تاريخ هذه القوائم املالية املوحدة.

22     امل�ضاريف البيعية والت�ضويقية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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25      الإيرادات الأخرى، بال�ضايف23      امل�ضاريف العمومية والإدارية بالريال ال�سعودي

20162015
145.401.378130.243.911رواتب واأجور
67.089.45218.681.084اأتعاب مهنية

17.820.43712.202.794اإيجار
رواتب وتعوي�سات وبدلت اأع�ساء جمل�ض 

الإدارة )اإي�ساح 8(
15.280.4805.520.773

14.910.39919.296.880ا�ستهلكات
8.551.7892.696.180�سفر

8.293.2976.754.194هاتف وفاك�ض
6.474.4805.209.667تاأمني

-5.000.000مخ�س�ض ق�سايا
3.959.4703.688.819�سيانة واإ�سلح

3.208.4363.246.008مخ�س�سات اأر�سدة مدينة اأخرى
2.777.8972.397.634منافع عامة

2.679.0212.895.915م�ساريف حكومية
2.072.7182.773.482حا�سب اآيل

904.1871.070.671قرطا�سية
18.765.31312.693.041اأخرى

323.188.754229.371.053

بالريال ال�سعودي

20162015
5.699.02616.125.480تعوي�سات تاأمني )*(

3.175.000898.347عك�ض مخ�س�سات
2.429.0772.297.577اإيراد اإيجارات

538.615836.636مبيعات خردة ورجيع
263.89813.916.804اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات

14.661.630-ت�سوية العو�ض املوؤجل )اإي�ساح 10 اأ(

)9.185.400(1.553.595مطالبة هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة )**(
3.822.2284.008.646اأخرى

17.481.43943.559.720

بالريال ال�سعودي

20162015
25.577.93331.379.989اعتمادات م�ستندية

16.015.1038.220.172خطابات �سمان
7.989.1032.182.188التزامات راأ�سمالية

2009
الشركة السعودية للنشر المتخصص

تطالق مجلة                              العربية

ومجلة                               العربية

ومجلة                           العربية

24      اأرباح بيع مبنى
باإي�ساح  مو�سح  هو  كما  املبنى،  بيع  عملية  با�ستكمال  العام  خلل  ال�سركة  قامت 
رقم 13، والعرتاف بالربح الناجت من عملية البيع وعك�ض املخ�س�ض املكون م�سبًقا 
مقابل حتمل تكاليف اإ�سافية لعملية الإلغاء، وذلك مببلغ 94 مليون ريال �سعودي )ما 
يعادل 25.75 مليون جنيه اإ�سرتليني( و67 مليون ريال �سعودي )ما يعادل 12.75 

مليون  جنيه اإ�سرتليني(، على التوايل.

2007
 )SPPC( الشركة السعودية للطباعة والتغليف

طرحت أسهمها لالكتتاب العام، وهي تعد 
المزود الرئيس لخدمات الطباعة للمجموعة. 

26     اخل�ضائر ال�ضتثنائية
املرن  التغليف  �سركة  يف  الإنتاج  خطوط  اأحد  يف  حريق  اندلع   ،2015 مار�ض   26 بتاريخ 
اأ�سرار  نتج عن هذا احلادث  وقد  والتغليف(،  للطباعة  ال�سعودية  لل�سركة  تابعة  )�سركة 
القيمة  بلغت  للمبنى.  الأ�سرار  بع�ض  وكذلك  املخزون،  من  وجزء  للماكينات  جزئية 
املجموعة  اإدارة  قامت  �سعودي.  ريال  مليون   26.5 مبلغ  املت�سررة  للأ�سول  الدفرتية 
بال�ستعانة بالراأي الفني للطاقم الهند�سي لديها ووفًقا لأف�سل التقديرات قيمت اخل�سائر 
الناجتة عن هذا احلريق مببلغ 3.1 مليون ريال �سعودي موزعة ما بني 2.7 مليون ريال 
�سعودي للممتلكات والآلت واملعدات ومبلغ 0.4 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق باملخزون 

والتي مت حتميلها على قائمة الدخل املوحدة.
ح�سلت املجموعة على تعوي�سات التاأمني املتعلقة بتلك الأ�سرار واخل�سائر خلل الفرتة 

احلالية، كما هو مبني يف )الإي�ساح 25( حول القوائم املالية املوحدة.

27     خ�ضارة ال�ضهم 
مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم من اخل�سارة من العمليات الرئي�سة لل�سنة ومن �سايف خ�سارة 
عدد  على  ال�سنة  خ�سارة  و�سايف  الرئي�سة  العمليات  من  اخل�سارة  بتق�سيم  وذلك  ال�سنة، 

الأ�سهم القائمة والبالغ 80 مليون �سهم.

28      التعهدات واللتزامات املحتملة  
لدى املجموعة كما يف 31 دي�سمرب اللتزامات املحتملة التالية:

التقرير السنوي  

تعوي�سات  قيمة   2016 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  ال�سنة  خلل  املح�سل  املبلغ  ميثل   *
الأول من عام 2015 يف �سركة  الربع  الإنتاج خلل  اأحد خطوط  املتعلقة بحريق  التاأمني 
تابعة للمجموعة يف مدينة جدة، نتج عنه خ�سائر واأ�سرار يف املوجودات كما هو م�سار اإليه 

يف الإي�ساح )26( حول القوائم املالية املوحدة.

خلل عام 2015، ا�ستلمت �سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البل�ستيكية   **
)�سركة تابعة مملوكة 100٪( فاتورة من هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة مببلغ قدره 11.7 
مليون ريال �سعودي، والتي متثل مطالبات خا�سة بالفروقات يف املبالغ املفوترة عن ال�سنوات 
اأن �سدرت من قبل هيئة كهرباء  ال�سابقة، والتي مل يتم ت�سمينها يف الفواتري التي �سبق 
ومياه ال�سارقة والتي مت �سدادها حينئٍذ من قبل �سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات 
البل�ستيكية، وقد قامت الإدارة بتعيني م�ست�سار م�ستقل لتقييم مدى �سحة املبالغ املفوترة. 
وبناًء على راأي امل�ست�سار القانوين وتقديرات الإدارة، فقد مت تكوين مخ�س�ض مقابل هذه 

املطالبة.
خلل عام 2016، مت التفاق مع هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة على ت�سوية هذه املطالبة ومل 

يرتتب عليها اأي خ�سائر اإ�سافية.

ب�ساأنها  الرتافع  ويتم  العادية،  اأعمالها  دورة  خلل  املجموعة،  �سد  مقامة  ق�سايا  هناك 
حالًيا اإل اأنه ل ميكن حتديد النتيجة النهائية لهذه الق�سايا ب�سكل موؤكد. ل تتوقع الإدارة 
اأن تكون نتائج هذه الق�سايا جوهرية على القوائم املالية املوحدة للمجموعة كما يف 31 

دي�سمرب 2016.

29      املعلومات القطاعية 
املجموعة  اإدارة  اعتمدتها  والتي  املجموعة  واأعمال  بن�ساطات  القطاعية  املعلومات  تتعلق 
كاأ�سا�ض لإعداد املعلومات املالية اخلا�سة بها ومتا�سًيا مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. 

تتم املعاملت بني القطاعات ب�سروط التعامل نف�سها مع الأطراف الأخرى.
ت�ستمل نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�سورة مبا�سرة بقطاع معني، وبنود 
ل  التي  البنود  ت�سنيف  يتم  معقولة.  اأ�س�ض  وفق  املختلفة  القطاعات  على  توزيعها  ميكن 

ميكن توزيعها بني القطاعات حتت بند »اأخرى«.

تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سة التالية:
والأبحاث  واخلارجية  الداخلية  املطبوعات  ن�سر  ن�ساطات  على  وي�ستمل   - الن�سر   •

والت�سويق ملنتجات املجموعة وللغري.
وي�ستمل على ن�ساطات ن�سر املطبوعات املتخ�س�سة للأطراف   - املتخ�س�ض  الن�سر   •
املرئي  املحتوى  وبيع  والرتجمة  برتخي�ض،  عاملية  مطبوعات  واإ�سدار  الأخرى، 

والإلكرتوين.
واملطبوعات  والكتب  واملجلت  ال�سحف  توزيع  ن�ساطات  على  وي�ستمل   - التوزيع   •

محلًيا ودولًيا وملطبوعات املجموعة والغري.
واإنتاج وتوزيع ومتثيل  باأعمال الإعلن محلًيا ودولًيا  القيام  الإعلن - وي�ستمل على   •
محلًيا  الإعلنية  واللوحات  واملرئية  وامل�سموعة  املقروءة  الإعلنية  الو�سائل  وت�سويق 

ودولًيا
على اأعمال الطباعة على الورق والبل�ستيك  وي�ستمل   - والتغليف  الطباعة  قطاع   •

واملل�سقات التجارية، بالإ�سافة اإلى �سناعة املنتجات البل�ستيكية للمجموعة وللغري.
املدر�سية  الأدوات  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة  على  وي�ستمل   - التعليم  قطاع   •
والدورات  واخلدمات  الو�سائل  وتنظيم  وتركيبها،  و�سيانتها  واملختربات  املكتبي  والأثاث 

التعليمية والتدريبية والفنية يف املجال التعليمي.
قطاع العلقات العامة – وي�ستمل على خدمات العلقات العامة الدولية واملحلية   •

والدرا�سات والبحوث واملحافل الإعلمية والت�سويقية.
اأخرى - وتت�سمن املركز الرئي�ض ون�ساطات الإدارة العامة والأن�سطة ال�ستثمارية   •

وغريها. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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بالريال ال�سعودي

املجموع ا�ستبعادات التوحيد املجموعاأخرىالعلقات العامةالتعليمالطباعة والتغليفالإعلنالتوزيعالن�سر املتخ�س�ضالن�سر

كما يف وللفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016 

1.446.461.171)514.558.019(174.375.000374.7451.961.019.190-499.471.43419.385.23836.424.902225.594.0481.005.393.823الإيرادات

359.881.402)4.531.652 (8.841.73853.185364.413.054-135.062.9554.116.1552.439.78726.103.679187.795.555الربح الإجمايل

�سايف الدخل 
)58.244.212(7.483.378)65.727.590( )55.764.919()20.972.018()90.626.991( )34.891.915()17.072.769()22.860.394()4.234.264(180.695.680)اخل�سارة(

ممتلكات واآلت 
1.087.341.952-181.59118.059.0721.087.341.952-66.642.748128.19411.153.79610.611.710980.564.841 ومعدات، �سايف

موجودات غري 
711.212.389-320.290.556711.212.389--390.230.436---691.397ملمو�سة، �سايف

2.911.050.513)1.396.414.581(297.652.2251.256.997.3214.307.465.094-523.034.99613.302.32054.258.90496.406.5722.065.812.756جمموع املوجودات

1.740.613.163)582.936.892(2.323.550.055  318.624.243440.679.259-139.084.26428.284.854136.841.05193.371.4061.166.664.978جمموع املطلوبات

كما يف وللفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 

1.485.412.202)509.248.247(251.7331.994.660.449--494.918.67524.902.38843.640.593323.191.6671.107.755.393الإيرادات

343.812.353)4.650.542(68.311348.462.895--78.826.7488.495.0522.249.70625.984.094232.838.984الربح الإجمايل

�سايف الدخل 
 )155.851.435( )7.464.098( )148.387.337( )2.855.214(- )72.500.939(2.090.94621.649.616)15.043.071(2.029.493)83.758.168()اخل�سارة(

ممتلكات واآلت 
1.118.053.123-17.550.2751.118.053.123-54.380.533171.16012.545.25711.183.6481.020.889.3261.332.924ومعدات، �سايف

موجودات غري  
792.897.040-350.003.227792.897.040-390.230.43650.808.068---1.855.309ملمو�سة، �سايف

3.059.433.738)1.430.006.401(1.446.277.7344.489.440.139-507.605.21214.545.96768.216.517112.685.4412.186.294.041153.815.227جمموع املوجودات

1.813.724.496)447.102.322(330.404.6392.260.826.818-288.247.24925.277.484126.438.65185.521.7131.252.700.082152.237.000جمموع املطلوبات

ترتكز املوجودات الت�سغيلية للمجموعة ب�سكل رئي�ض يف اململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة. تعتقد الإدارة باأنه من غري املمكن من الناحية العملية 
احل�سول على املعلومات اخلا�سة لكل منطقة جغرافية تتم فيها ن�ساطات املجموعة.

30    اإدارة املخاطر 29   املعلومات القطاعية  
مخاطر اأ�ضعار العمولت

نتيجة  ما  مالية  اأداة  قيمة  تذبذب  عن  الناجتة  املخاطر  العمولت  اأ�سعار  مخاطر  متثل 
للتغريات يف اأ�سعار العمولت ال�سائدة يف ال�سوق. تخ�سع املجموعة ملخاطر اأ�سعار العمولت 
والقرو�ض  البنكية  الودائع  ذلك  يف  مبا  بعمولة،  املرتبطة  ومطلوباتها  موجوداتها  ب�ساأن 
مبراقبة  وذلك  العمولت،  اأ�سعار  مخاطر  باإدارة  املجموعة  تقوم  لأجل.  املرابحة  ومتويل 

التغريات يف اأ�سعار العمولت با�ستمرار.

مخاطر العمالت 
متثل مخاطر العملت الناجتة عن تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار 
ال�سرف الأجنبي. مل تقم املجموعة باأي معاملت مهمة عدا بالريال ال�سعودي والدولر 
مبراقبة  الإدارة  وتقوم  ال�سنة.  خلل  الإماراتي  والدرهم  الإ�سرتليني  واجلنيه  الأمريكي 
اأ�سعار ال�سرف الأجنبي، وتعتقد باأن تاأثري مخاطر العملت على املجموعة  التقلبات يف 

كان غري جوهري خلل ال�سنة.

مخاطر الئتمان 
تكبد  اإلى  يوؤدي  بالتزاماته، ما  الوفاء  الئتمان عدم مقدرة طرف ما على  متثل مخاطر 
الذين  العملء  جميع  اأن  على  املجموعة  �سيا�سة  تن�ض  مالية.  خل�سارة  الآخر  الطرف 
يرغبون يف التعامل على اأ�سا�ض الآجل يخ�سعون للتحقق من الناحية الئتمانية. اإن الأدوات 
البنوك  لدى  الأر�سدة  من  اأ�سا�ًسا  تتكون  الئتمان  لرتكيزات مخاطر  تخ�سع  التي  املالية 
املالية ذات  املوؤ�س�سات  النقدية لدى عدد من  الأر�سدة  باإيداع  واملدينني. تقوم املجموعة 
ت�سنيف ائتماين جيد، ولديها �سيا�سة تقوم على و�سع حدود لأر�سدتها املودعة لدى كل 
موؤ�س�سة مالية. ل تعتقد املجموعة باأن هناك مخاطر مهمة على عدم اأداء هذه املوؤ�س�سات. 
نظًرا  باملدينني  يتعلق  فيما  الئتمان  مخاطر  لرتكيزات  معر�سة  نف�سها  املجموعة  تعد  ل 

لتنوع قاعدة عملئها العاملني يف مختلف الأن�سطة واملتواجدين يف مناطق متعددة.

مخاطر ال�ضيولة 
متثل مخاطر ال�سيولة ال�سعوبات التي تواجهها املجموعة يف توفري الأموال للوفاء بالتعهدات 
املتعلقة بالأدوات املالية. ميكن اأن تنتج مخاطر ال�سيولة عن عدم املقدرة على بيع اأي اأ�سل 
مايل ب�سرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم املجموعة باإدارة مخاطر ال�سيولة، وذلك 
بالتاأكد من توفر الت�سهيلت البنكية. تن�ض �سروط البيع اخلا�سة باملجموعة على اأن يتم 
�سداد املبالغ نقًدا عند توريد الب�ساعة اأو على اأ�سا�ض الآجل. ت�سدد الذمم الدائنة التجارية 

يف العادة خلل 90 يوًما من تاريخ ال�سراء.

31    القيمة العادلة لالأدوات املالية 
بني  ما  مطلوبات  �سداد  اأو  ما  موجودات  تبادل  مبوجبها  يتم  التي  هي  العادلة  القيمة 
لدى  الأر�سدة  من  املالية  الأدوات  تتكون  عادل.  تعامل  وب�سروط  ذلك  يف  راغبة  اأطراف 
البنوك واملدينني التجاريني وامل�ساريف املدفوعة مقدًما واملدينني الآخرين، بينما تتكون 
املطلوبات املالية من متويلت املرابحة والدائنني التجاريني وامل�ساريف م�ستحقة الدفع 

واملطلوبات الأخرى.
اإن القيمة العادلة للأوراق املالية ل تختلف كثرًيا عن قيمتها الدفرتية بتاريخ قائمة املركز 

املايل.

32    اعتماد القوائم املالية املوحدة 
اعتمدت القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 16 جمادى الآخرة  1438ه� 

)املوافق 15 مار�ض 2017(.
 

33    اأرقام املقارنة
متت اإعادة تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة كي تتما�سى مع عر�ض ال�سنة احلالية.

التقرير السنوي  

2013
الشركة السعودية للنشر المتخصص

تطالق مجلة                          

2010
الشركة السعودية للنشر المتخصص

تطالق مجلة                          

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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IPO

IPO

SRMG
Goes Public

(Initial Public Offering)

SPPC
Goes Public

(Initial Public Offering)

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

SRMG acquired
Hala Printing Press

(By SSPC)

(By SSPC)

(By SSPC)

(By SSPC)

(By SSPC)

1994 1998 1999 2007 2008 2009 2010 20132005 2006

جملة �سهرية تهتم
باجلمال وال�سحة

�سحيفة ماليامل اليومية

�سحيفة الأردو اليومية

was founded

SSPC
Acquired 51%

of University Bookshop 
Companies

SSPC
Acquired 49%

of University Bookshop 
Companies

1963 1972 1975 1978 1980 1981 1983 1987

Madina Printing Press

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

1990

�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

Al Eqtisadiah Daily 
Business Newspaper

Arrajol Monthly Male 
Lifestyle Glossy 

Magazine

Hia Monthly
Female Lifestyle
Glossy Magazine

1992

جملة �سهرية للرجل تهتم 
بالأ�سلوب الراقي للحياة

جملة �سهرية للمراأة تهتم 
بالأ�سلوب الراقي للحياة

تاأ�سي�ض

�سحيفة يومية تهتم
بالأعمال التجارية

اإلعالمية القابضة
MEDIA HOLDING



80


