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الن�شر  جمموعات  اإح���دى  والت�شويق  للأبحاث  ال�شعودية  املجموعة  تعد 

املتكاملة الرائدة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا. كما تتمتع املجموعة 

الن�شر، والو�شائل الإعلمية، والإعلن، والتوزيع،  البارز يف جمالت:  مبركزها 

وتتميز  القراء.  من  كبرية  ون�شبة  وا�شع،  ح�شور  ولديها  اململكة،  يف  والطباعة، 

املجموعة بوجود اأن�شطتها الرئي�شة يف اأنحاء اململكة، كما اأن لها مراكز للن�شر، 

والطباعة، والتوزيع، يف �شبعة بلدان رئي�شة. وتعمل املجموعة من خلل عدد من 

�شركاتها،  بني  الراأ�شي  بالتكامل  تتمّيز  جمموعة  وبو�شفها  التابعة.  ال�شركات 

تن�شط املجموعة ب�شورة اأ�شا�شية يف جمالت عدة وهي: الن�شر، ومبيعات الإعلم 

والإعلن، والطباعة، والتغليف، والتوزيع.

اجملموعة السعودية لألبحاث والتسويق
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األمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س الإدارة

ح�شرات امل�شاهمني الكرام

�شركة املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ل�شركة  ال�شنوي  بالتقرير  اإدارة املجموعة لكم  يتقدم جمل�س 

املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق للعام املايل املنتهي يف 

31 دي�شمرب 2013م.

لقد كان العام 2013 مليًئا بالتحديات، حيث اقت�شت ال�شرورة 

تاأثر  من  الرغم  وعلى  �شابقة،  �شنوات  تخ�س  ق�شايا  معاجلة 

ال�شوقية  ال�شغوط  ا�شتمرار  الق�شايا مع  بتلك  املجموعة  نتائج 

والت�شارع التقني يف جمال الإعلم، اإل اأن املجموعة ومن خلل 

الإي��رادات  يف  منًوا  حققت  الدخل  م�شادر  تنويع  يف  �شيا�شتها 

بن�شبة 24.8%، ومنًوا باإجمايل الربح بن�شبة %13.3.

ول �شك اأن جمل�س الإدارة يدرك متاًما التحديات التي تواجه 

املجموعة، ول يخفى على ح�شراتكم اأهمية ا�شرتاتيجية النمو 

من  املجموعة  تتخذه  وم��ا  تكلفة،  من  يرافقها  وم��ا  والتو�شع 

يرتقي  اإلكرتوين  اإعلمي  كيان  وتطوير  لبناء  لزم��ة  خطوات 

مكانة  يعك�س  ج��ودة  م�شتوى  اإىل  والو�شول  الكرمي،  بالقارئ 

التعليم  قطاع  زال  م��ا  كذلك  الإع���لم.  جم��ال  يف  املجموعة 

جديدة  هيكلة  وبناء  التعليمية  م�شاريعه  تطوير  يف  م�شتمًرا 

تتنا�شب وخططه امل�شتقبلية.

لدعمكم  وتقديري  �شكري  عن  اأع��رب  اأن  اأود  اخلتام  ويف 

ال�شالح  حتقيق  يف  اجلميع  يوفق  اأن  املوىل  �شائًل  وجهودكم، 

العام للمجموعة وامل�شاهمني فيها وجميع اأ�شحاب امل�شالح. ول 

نن�شى حجر الأ�شا�س يف جمموعتنا وهو العن�شر الب�شري حيث 

متمنًيا  وانتمائهم،  جهودهم  على  اجلزيل  بال�شكر  لهم  اأتقدم 

موا�شلة تلك اجلهود لتحقيق املنفعة للم�شاهمني الكرام.

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
إلى المساهمين 
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حـضـرات المسـاهـميـن الكـرام
شركة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مل�شاهمي  يقدموا  اأن  واأع�شاءه  والت�شويق  للأبحاث  ال�شعودية  املجموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ي�شر 

املايل  ومركزها  املجموعة  اإجنازات  اأهم  على  ال�شوء  يلقي  الذي  ال�شنوي  التقرير  الكرام  املجموعة 

لل�شنة املنتهية يف 2013/12/31م، والذي مت اإعداده مبا يتوافق مع متطلبات لئحة حوكمة ال�شركات 

ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية ونظام ال�شركات ال�شعودي والنظام الأ�شا�شي للمجموعة. اآملني اأن 

يعك�س هذا التقرير تطلعات امل�شاهمني نحو مزيد من التقدم.

أوالً: الرؤية والرسالة

) أ( الرؤية
تعظيم دور املجموعة ومكانتها لتكون واحدة من اأكرب الكيانات الإعلمية الأعلى و�شوًل للقارئ حملًيا 

وعامل����ًيا. 

)ب( الرسالة:
تقدمي اأف�شل خدمات ومنتجات اإعلمية وتعليمية راقية امل�شمون، ذات جودة عالية، جديرة بالثقة، 

قائمة على البتكار �شمن بيئة عمل جذابة ت�شتند اإىل العلمات التجارية املوثوق بها. 

 

ثانًيا: األهداف االستراتيجية والتوقعات المستقبلية

وا�شلت املجموعة خلل عام 2013م تعزيز دورها ومكانتها املحلية والإقليمية من خلل امل�شي قدًما 

يف حتقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية التي ن�شتعر�شها وفق الآتي:

1- المحافظة على القطاعات التقليدية
الن�شر  جمالت  يف  التقليدية  قطاعاتها  على  املحافظة  على  2013م  عام  خلل  املجموعة  عملت 

واإثراء  ومتطورة،  متميزة  خدمات  لتقدمي  متكاملة  منظومة  �شمن  مًعا  تعمل  والتي  والطباعة، 

مطبوعات املجموعة باملعرفة والثقافة حملًيا ودولًيا با�شتخدام اأحدث الطرق والو�شائل والكفاءات، 

للنماء والتنمية امل�شتدمية، مع حر�س  اأف�شل الطرق  واتباع ا�شرتاتيجية تنمية الأعمال بالبحث عن 

املجموعة على ا�شتقطاب احل�شة الأكرب من �شوق �شناعة الن�شر والطباعة، وال�شعي لإقامة �شراكات 

جديدة مع كربى املوؤ�ش�شات وال�شركات ل�شناعة روافد معرفية مبناأى عن الجتهادات غري املدرو�شة 

والتجارب التي تعوزها اخلربة واملوهبة والروؤى املتخ�ش�شة.

2- النمو االستراتيجي والرؤية المستقبلية
اأدوات  عدة  خلل  من  املن�شودة  النجاحات  حتقيق  على  املجموعة  تعمل 

متلكها لتنويع ال�شتثمارات، ل �شيما من خلل تنمية قطاع التعليم وتطوير 

مبا  جديدة  �شراكات  وخلق  ال�شابقة  ال�شراكات  وتعزيز  التعليمي،  املحتوى 

يحقق النمو ال�شرتاتيجي.

على  والن�شر  الإعلم  جمال  يف  الريادية  املجموعة  مل�شرية  ا�شتمراًرا 

التنظيمية  قدراتنا  اأن  من  دائًما  التاأكد  علينا  والعاملي  املحلي  ال�شعيدين 

عززت  املنطلق  هذا  ومن  املقبلة،  للأعوام  التحديات  قدر  على  الداخلية 

يف  التحولت  ملواكبة  الرقمي  الإعلم  جمال  يف  ا�شتثماراتها  املجموعة 

القطاعات الإعلمية من الإعلم الورقي اإىل الإعلم الرقمي.

النمو ال�شرتاتيجي وبروؤية م�شتقبلية للأ�شواق  لتاأكيد حر�س املجموعة يف 

ا�شتثماراتها يف  2013م  عام  املجموعة خلل  فقد عززت  والعاملية  املحلية 

قطاع التغليف ويتوقع منوها خلل الأعوام املقبلة.

قامت  املجموعة،  من  امل�شتهدف  ال�شرتاتيجي  النمو  حتقيق  اإطار  ويف 

املجموعة بالتعاقد مع جمموعة بو�شطن لل�شت�شارات والتي تعد من ال�شركات 

العاملية الرائدة ذات اخلربة الوا�شعة يف جمال ال�شت�شارات املالية والإدارية، 

وذلك �شعًيا من املجموعة لتطوير ا�شرتاتيجية النمو لتحقق اأعلى اأداء فيها 

كمجموعة اإعلمية من خلل تزويدها بال�شرتاتيجيات والدرا�شات واأف�شل 

املمار�شات للحوكمة والإدارة مبا يحقق رفع الكفاءة فيها.

٣- التوسع والتنويع
حر�شت املجموعة خلل عام 2013م على ا�شتمرارية تنويع م�شادر الدخل 

التعليم  بقطاعات  علقة  ذات  جديدة  ا�شتثمارية  لأ�شواق  والتوجه  لديها 

والتغليف والطباعة غري الورقية لرت�شيخ مبداأ توزيع نطاق خماطر الإيرادات 

الناجتة من م�شدر واحد، حيث تقوم املجموعة بتنويع الفر�س التي تتيحها 

منتجات الإعلم اجلديد واأدواته، وذلك من اأجل مواكبة التطورات ال�شريعة 

التعليم واملحتوى والإعلم اجلديد،  اأن�شطة  والن�شر، ويف  الإعلم  يف �شوق 

توا�شل  ال�شرتاتيجية  اأهدافنا  حتقيق  نحو  املتوا�شل  �شعينا  اإطار  ويف 

الرقمي  واملحتوى  واملجلت،  لل�شحف  الرقمي  املحتوى  تطوير  املجموعة 

التعليمي، والعمل على تقدمي اأف�شل اخلدمات.

 هذا اإىل جانب التنويع يف قطاعات التغليف والتعليم والطباعة غري الورقية 

وزيادة  عملئها  قاعدة  لتقوية  دوؤوب  ب�شكل  ال�شعي  خلل  من  وتنميتها 

ح�شتها ال�شوقية يف تلك املجالت حملًيا واإقليمًيا. كما تتوقع املجموعة اأن 

هذا التنوع من �شاأنه اأن ي�شهم يف فتح اآفاق ا�شتثمارية جديدة للو�شول اإىل 

الأهداف املن�شودة وحتقيق تطلعات امل�شاهمني وتعظيم عوائدهم.

ثالًثا: األداء الكلي للمجموعة

ال�شنوات  خلل  املجموعة  ر�شمتها  التي  ال�شرتاتيجية  لل�شيا�شة  ترجمًة 

فقد  لل�شركة،  الدخل  م�شادر  واإثراء  ال�شتثمارات  بتنويع  املا�شية  القليلة 

يف  ومنو   ،%24.8 بن�شبة  الإيرادات  يف  منو  حتقيق  املجموعة  ا�شتطاعت 

اإجمايل الربح بن�شبة 13.3% مقارنة بعام 2012م، اإل اأن م�شتوى الربحية 

قد انخف�س خلل عام 2013م مقارنة بالعام ال�شابق. ويعود هذا النخفا�س 

مببلغ  متكررة  غري  ا�شتثنائية  م�شاريف  احلالية  الفرتة  اأرباح  ت�شمن  اإىل 

20.5 مليون ريال مت اإقرارها خلل العام لهيكلة بع�س قطاعات املجموعة، 

اإ�شافة اإىل ارتفاع م�شاريف التمويل للعام احلايل ب�شبب ال�شتحواذ على 

�شركة م�شنع الإمارات الوطني الذي مت بو�شاطة ال�شركة ال�شعودية للطباعة 

والتغليف والتي متتلك بها املجموعة ما ن�شبته 70 %. وقد ت�شمنت امل�شاريف 

الت�شويقية والإدارية للفرتة احلالية م�شاريف ال�شت�شارات املالية والإدارية 

وم�شاريف �شركة م�شنع الإمارات الوطني للن�شف الأول من العام احلايل 

الن�شف  من  ابتداًء  امل�شنع  نتائج  توحيد  ب�شبب  مقارنة  اأرقام  وجود  دون 

الثاين من العام ال�شابق. 

يف  النظر  اإعادة  خلل  من  املايل  مركزها  بتعزيز  املجموعة  قامت  كما 

�شيا�شة املخزون يف قطاعي الطباعة والتعليم، ما نتج عنه اأخذ خم�ش�شات 

والتحوط مقابل ذمم م�شكوك يف حت�شيلها، حيث  الفرتة،  اإ�شافية خلل 

اأثر يف م�شتوى الربحية لعام 2013م. 
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تأسيس شركة المدينة المنورة 

للطباعة والنشر)MPP( في جدة، 
وتعدّ أول شركة فرعية تابعة 

 .)SRMG( للمجموعة

قائمة الدخل

)باآلف الريالت ال�شعودية(

ن�شبة التغريالتغري عام 2012عام 2013البيان

24.8%1.726.0571.382.753343.304الإيرادات

29.2%)292.345()1.000.497()1.292.842(تكلفة الإيرادات

13.3%433.215382.25650.959الربح الإجمايل

51.3%)32.518()63.407()95.925(م�شاريف ت�شويق وبيع

19.1%)43.955()230.037()273.992(م�شاريف عمومية واإدارية

)28.7%()25.514(63.29888.812الدخل من العمليات الرئي�شة

)113.3%()104.536(92.220)12.316(اإيرادات اأخرى - بال�شايف

103.8%)25.827()24.859()50.686(النفقات املالية بال�شايف

)96.8%()155.877(296156.173الدخل قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق الأقلية

6.3%)860()13.562()14.422(الزكاة و�شريبة الدخل

)109.9%()156.737(142.611)14.126(الدخل  قبل حقوق الأقلية

) 57.7%(21.935)38.021()16.086(حقوق الأقلية يف �شايف اأرباح ال�شركات التابعة وخ�شائرها

) 128.9%()134.802(104.590)30.212(الدخل ال�شايف لل�شنة

رابًعا: النتائج المالية وأسباب التغيرات

 يبني اجلدول التايل قائمة الدخل وقيم التغريات ون�شبها للعام 2013 مقارنة بالعام 2012:

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  

يف  املنتهية  لل�شنة   %)24.8( بن�شبة  منًوا  املجموعة  �شهدت  الإيرادات،  �شعيد  على 

2013/12/31م، حمققة اإجمايل اإيرادات بلغ )1.726(مليون ريال مقارنة مببلغ )1.383( 

مليون ريال للفرتة ذاتها من عام 2012م، ويعود �شبب ذلك ب�شكل رئي�س اإىل ت�شمن اإيرادات 

2013م  لعام  البل�شتيكية  لل�شناعات  الوطني  الإمارات  م�شنع  �شركة  اإيرادات  2013م  عام 

كاملًة، مقارنة باأرباح ال�شتة اأ�شهر الأخرية من عام 2012م وفق تاريخ توقيع اتفاقية ال�شتحواذ 

ال�شعودية  ال�شركة  قبل  من  عليها  ال�شتحواذ  مت  والتي  ال�شعودية  املحا�شبية  املعايري  ح�شب 

للطباعة والتغليف - اإحدى ال�شركات التابعة للمجموعة.

)63.3(مليون  بلغت  الرئي�شة(  العمليات  من  )الدخل  ت�شغيلية  اأرباًحا  املجموعة  حققت  كما 

2012م،  لعام  ريال  مليون   )88.8( مببلغ  مقارنة  2013/12/31م  يف  املنتهية  لل�شنة  ريال 

بانخف�ا�س قدره )28.7( % نتيجة املخ�ش�شات التي مت التحوط بها ملواجهة اخل�شائر املتوقعة 

من تعرث ذمتي �شحيفة امل�شتقبل و�شحيفة �شم�س وخم�ش�س ملواجهة خ�شائر حمتملة يف �شركة 

بقطاعي  احلركة  بطيئة  ب�شاعة  خم�ش�س  اإىل  اإ�شافة  والتوزيع،  للن�شر  الكويتية  املجموعة 

الطباعة والتعليم نظًرا لإعادة تقييم �شيا�شة املخزون يف املجموعة من اأجل تعزيز املركز املايل 

لل�شركة ومواجهة اأي خماطر حمتملة م�شتقبًل.

كما حققت املجموعة منًوا بن�شبة )13.3(% يف اإجمايل الربح لل�شنة املنتهية يف 2013/12/31م، 

حي�ث ب�لغ )433.2( مليون ريال مقارنة مببلغ )382.3( مليون ريال لعام 2012م.

تت�شمن حقوق الأقلية لعام 2013م مبلغ 15.6 مليون ريال متثل ح�شة حقوق الأقلية يف �شايف 

اأرباح ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف والبالغة %30.

حققت ال�شركة �شايف خ�شائر بلغت  30.2 مليون ريال مقارنة ب�شايف اأرباح مببلغ 104.6 مليون 

ريال يف عام 2012م، بن�ش�ب�ة انخفا�س ب�لغ��ت 128.9%، ونت�ج ع�ن ذل�ك انخفا�س ف���ي ربح�ي��ة 

ال�ش�هم بن�شبة 129%، حيث بلغت )0.38( ريال لل�شهم بال�شالب.

)30.212(

104.590

اإليرادات
1.382.7531.726.057

عام 2013عام 2013 عام 2012عام 2012

صافي الربح
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قائمة املركز املايل

)باآلف الريالت ال�شعودية(

عام 2013البيان
عام 2012 

)املعدلة(

عام 2011
عام 2010 

)املعدلة(

عام 2009

1.210.5091.344.196892.904656.722680.508املوجودات املتداولة

2.107.9462.083.8031.328.1751.428.1681.469.529املوجودات غري املتداولة

3.318.4553.427.9992.221.0792.084.8902.150.037جمموع املوجودات

1.057.628961.695588.184461.518465.814املطلوبات املتداولة

820.129906.559122.485132.729191.037املطلوبات غري املتداولة

1.877.7561.868.254710.669594.247656.851جمموع املطلوبات

1.170.1131.287.6211.284.1991.265.8201.263.593حقوق امل�شاهمني

270.586272.124226.211224.823229.593حقوق الأقلية

3.318.4553.427.9992.221.0792.084.8902.150.037جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بلغ�ت قيم�ة راأ�س امل�ال العام�ل كما يف 31 دي�شمرب 2013م م�ب��ل�غ 152.9 مل�ي�ون ريال �ش�عودي، 

مقارن�ة مببلغ 382.5 مليون ريال �شعودي لعام 2012م. وملا كان راأ�س املال العامل ميثل الزيادة 

يف الأ�شول املتداولة عن اخل�شوم املتداولة، فاإنه ُيعد موؤ�شًرا قوًيا على كفاءة املجموعة يف توفري 

فائ�س من ال�شيولة ميكنها من الوفاء بالتزاماتها.

بلغ���ت ن�ش�ب��ة الت�داول )املوجودات املتداولة/املطلوبات املتداول�ة( كما يف 31 دي�ش�مب�ر2013م 

1.1 )مرة(، حيث ما زالت ن�شبة التداول ُتعربرِّ عن قوة املركز املايل للمجموعة وقدرتها على 

تلبية الحتياجات ق�شرية الأجل.

152.9 382.5

عام 2013 عام 2012

رأس المال العامل

1972
تأسيس الشركة السعودية 

لألبحاث والنشر)SRPC(، واآلن 
هي واحدة من أهم دور النشر 

في الشرق األوسط.

اأ.

1975ب.
إطالق »عرب نيوز«، أول 

جريدة سعودية تصدر باللغة 
اإلنجليزية.

قائمة الدخل

)باآلف الريالت ال�شعودية(

عام 2013البيان
عام 2012 

)املعدلة(

عام 2011
عام 2010 

)املعدلة(

عام 2009

1.726.0571.382.7531.080.3961.043.553968.533الإيرادات

)675٫323()708٫109()730.444()1.000.497()1.292.842(التكاليف املبا�شرة

433.215382.256349.952335.444293.210اإجمايل الربح

-----اإيرادات ا�شتثمارات يف حقوق ملكية �شركات

)37٫537()43٫560()45٫747()63٫407()95٫925(م�شاريف ت�شويق وبيع

)172٫179()165٫756()165.360()192.937()228.387(م�شاريف عمومية واإدارية

)11٫344()12٫435()9.874()9.794()15.874(اأتعاب مهنية وا�شت�شارية

)21٫277()25٫569()25.701()27.306()29.731(ال�ش���ت�ه�لكات

-1.78612.376--خ�شارة النخفا�س يف قيمة الأ�شول

)20٫886(----النخفا�س يف قيمة املخزون

63.29888.812105.056100.50029.987الدخل من العمليات الرئي�شة

--13.478--اأرباح بيع ا�شتثمار يف �شركة زميلة

92.22011.29511.93289.867)12.316(اإيرادات اأخرى بال�شايف

)16٫888()10٫956()10٫008()24.859()50.686(اأعباء مالية بال�شايف

)27٫630(----اإيرادات وم�شاريف غري متكررة

296156.173119.821101.47675.336الدخل قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق الأقلية

)11٫134()6٫659()8٫790()13.562()14.422(الزكاة و�شريبة الدخل

142.611111.03194.81764.202)14.126(الدخل قبل حقوق الأقلية

)18٫847()10٫397()10٫718()38.021()16٫086(حقوق الأقلية 

104.590100.31384.42045.355)30.212(الدخل ال�شايف لل�شنة

7. يو�شح اجلدول التايل قائمة املركز املايل للمجموعة لل�شنوات اخلم�س املا�شية:كما يو�شح اجلدول الآتي قائمة الدخل لل�شنوات اخلم�س املا�شية، مع ملحظة اأنه متت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة لتتوافق مع ال�شنة احلالية:

يف  التح�شن  مدى  2013م  لعام  للمجموعة  املالية  النتائج  تظهر 

بالأن�شطة احلالية من  الهتمام  نتيجة  الأرباح،  واإجمايل  الإيرادات 

جهة، والدخول يف اأ�شواق وا�شتثمارات جديدة ذات م�شتقبل واعد من 

جهة اأخرى، وما زالت املجموعة م�ش�تمرة ف�ي تطبي�ق ا�ش�رتاتيجيتها 

والبح�ث ع�ن ف�ر�س ا�شتثمارية جمدية من اأجل حتقيق النمو املن�شود 

خلل الفرتة املقبلة.

اإليرادات

1.800

1.700
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1.400

1.300

1.200
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900

800
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1.043.6 1.080.4

2010 20132009 2011 2012

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  
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وذلك من خلل ال�شتعانة باخلربات الوطنية املوؤهلة واملدربة ومن خلل 

الدوليني واملتخ�ش�شني يف هذا املجال  ال�شتفادة من خربات �شركائنا 

مع الأخذ يف احل�شبان تطبيق معايري اجلودة العالية والقيا�شية لتحقيق 

اأهداف عملئنا ومتطلباتهم.

العلمية خطوات  للعمل املنهجي املدرو�س فقد خطت �شركة منو  ونتيجة 

�شريعة وموفقة يف تنفيذ اأهداف اخلطة ال�شرتاتيجية املبنية على تقدمي 

جمموعة من اخلدمات املتميزة يف جمال التعليم والتدريب بكفاءة اإدارية 

وتنفيذها  متكاملة  حلول  تقدمي  اخلدمات  هذه  وت�شمل  عالية.  ومالية 

بالتعاون مع �شركاء دوليني لديهم  مبعايري جودة عاملية وقيا�شية وذلك 

اخلربة والدراية الكافية لتحقيق متطلبات عملئنا حملًيا واإقليمًيا.

ونتيجة لت�شارع منو قطاعات التعليم يف اململكة وتنوع اخلدمات املطلوبة 

لي�شمل  ال�شركة  ن�شاط  تو�شع  فقد  الرقمية  التقنيات  وبخا�شة يف جمال 

وجميع  واجلامعات  للمدار�س  اخلدمات  من  متكاملة  منظومة  تقدمي 

املنظمات الأكادميية. ولهذا وا�شلت �شركة منو العلمية توثيق علقاتها 

واملدر�شي.  العايل  التعليم  يف  الن�شر  جمال  يف  ال�شركات  كربى  مع 

فتطورت العلقات مع وايلي )Wiley( واإل�شيفري )Elsevier( وبخا�شة 

 )Mosby’s eLearning( الإلكرتوين  للتعليم  موزبي  برناجمهم  عرب 

للتمري�س  امل�شتمر  التعليم  يف  الإلكرتونية  للمناهج  مكتبة  اأ�شخم  وهو 

اأكيوكوم  مثل  �شركات  مع  جديدة  �شراكات  عقد  ومت  ال�شحية.  والعلوم 

)Accucom( وين�شوي حتتها اأكرث من 13 دورية علمية وقواعد بيانات 

 SAM( اأكادميية. ومت احل�شول على متثيل ح�شري ل�شركة �شام للتعليم

املواد  جلميع  الإلكرتوين  التعليم  يف  رائدة  �شركة  وهي   )Learning
املدر�شية ولكل املراحل التي تتبع املناهج الربيطانية واملناهج الأمريكية. 

وو�شعت ال�شركة من تنوع املناهج الدرا�شية لت�شمل �شركاء مثل �شادلري 

)Sadlier( لي�شبح �شريًكا ا�شرتاتيجًيا مع ما منلكه من علقات متميزة 

 )McGraw-Hill( مع الكثريين من اأهم النا�شرين العامليني كمجروهيل

وكولينز )Collins( واأوك�شفورد )Oxford( وغريهم.

وعلى �شعيد امل�شاريع وا�شتمراًرا لتعزيز التوجه ال�شرتاتيجي لل�شركة يف 

والقطاع اخلا�س  للقطاع احلكومي  التعليمية  امل�شاريع  تنفيذ  التو�شع يف 

فقد جنحت ال�شركة يف العمل مع وزارة الرتبية والتعليم يف تو�شيع نطاق 

املراحل  جلميع  الثالث  للعام  الإجنليزية  اللغة  مناهج  تطوير  م�شروع 

الدمام،  جامعة  مع  جديدة  عقوًدا  حازت  اأنها  اإىل  اإ�شافة  الدرا�شية. 

حائل،  وجامعة  احلكمة،  دار  وكلية  الفارابي،  وكلية  الق�شيم،  وجامعة 

وبع�س املراكز واملدن الطبية يف اململكة كمدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

التابعة للحر�س الوطني والكثري من املدار�س املرموقة يف اململكة كمدار�س 

الريا�س وال�شعد وثامر والكون.

التدريب  لتقدمي  قدراتها  تطوير  يف  وا�شعة  خطوات  ال�شركة  وخطت 

لتنمية املوارد الب�شرية وتطويرها اإدارًيا ومهنًيا وتقيًنا با�شتخدام اأف�شل 

جمال  يف  متخ�ش�شة  دورات  تقدمي  اإىل  بالإ�شافة  احلديثة.  الأ�شاليب 

اللغة الإجنليزية واللغات الأخرى كال�شينية والفرن�شية وتطوير مهارات 

املعلمني حيث متّكنت ال�شركة من اجتذاب �شركات لها باع يف هذا املجال 

مثل IC3 ,Certiport والتي ُتعادل اأرقى الختبارات يف احلا�شوب كالتي 

ُتقّدم من كامربدج.

وتتعهد �شركة منو العلمية باملحافظة على مكانتها ك�شركة رائدة يف خدمة 

جمتمعنا العربي من خلل تقدمي خدمة متميزة يف وطننا واللتزام باجلودة 

والتميز يف اأداء عملها مع احلفاظ على قيم ديننا الإ�شلمي يف تعاملتها.

النشر المتخصص
نه�شت ال�شركة ال�شعودية للن�شر املتخ�ش�س التي تاأ�ش�شت يف عام 2006م 

على ثقافة مهنية جديدة كلًيا يف �شناعة املحتوى املتخ�ش�س، تعتمد هذه 

الثقافة على توظيف خربات العمل ال�شحفي املتميز يف اإ�شدار امل�شروعات 

املرجعية  توفر  التي  العاملية  املهنية  املعايري  وفق  املتخ�ش�شة  الإعلمية 

املتخ�ش�س،  املحتوى  �شناعة  جمالت  يف  ال�شركة  تن�شط  وامل�شداقية. 

والن�شر العاملي، والن�شر التجاري. �شدرت عن ال�شركة جمموعة من املجلت 

العاملية يف طبعتها العربية اأو الإجنليزية توزع يف جميع دول الوطن العربي، 

 Robb Report العربية يف نوفمرب 2009م، وجملة Parents منها جملة

 Better Homes العربية التي �شدر اأول اأعدادها يف يناير 2010م، وجملة

and Gardens Arabia والتي �شدر اأول اأعدادها يف فرباير 2013م. 

ج( قطـــــاع الطبـاعـــة والتغليف
تاأ�ش�شت ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف با�شم �شركة املدينة املنورة 

ا�شمها  تغيري  2007م مت  1963م، وخلل عام  والن�شر يف عام  للطباعة 

اأ�شهمها  من   %30 طرح  ومت  والتغليف،  للطباعة  ال�شعودية  ال�شركة  اإىل 

للكتتاب العام خلل ذلك العام، علًما باأن املجموعة ال�شعودية للأبحاث 

ال�شعودية  ال�شركة  اأ�شهم  من   %70 متتلك  التابعة  و�شركاتها  والت�شويق 

للطباعة والتغليف. تتميز ال�شركة بوجود مراكز طباعة �شحف متطورة 

يف الريا�س وجدة والدمام واملدينة املنورة، تقوم بطباعة عدد من اأهم 

ال�شحف كال�شرق الأو�شط، القت�شادية، الريا�شي، عرب نيوز، ال�شرق، 

الوطن، الريا�شي وغريها، هذا اإ�شافة اإىل مطبوعات جتارية دورية. 

كما تقوم ال�شركة عرب �شركاتها التابعة بطباعة عدد كبري من املجلت 

اخلا�شة بال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر وال�شركة ال�شعودية للن�شر 

القطاع احلكومي، مثل  اإىل  اإ�شافة  اآخرين كرث،  ونا�شرين  املتخ�ش�س، 

وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة ال�شوؤون الإ�شلمية، ووزارة الداخلية. وتعد 

ال�شركة واحدة من اأكرب دور الطباعة يف ال�شرق الأو�شط، ملا متتاز به من 

تقدميها طيًفا وا�شًعا من اخلدمات الطباعية املتكاملة، وطاقتها الإنتاجية، 

ومن خلل جمموعة �شركاتها التابعة املتميزة وهي: �شركة املدينة املنورة 

والن�شر،  للطباعة  طيبة  و�شركة  هل،  مطابع  و�شركة  والن�شر،  للطباعة 

اإ�شافة  ال�شناعي،  لل�شتثمار  امل�شتقبل  و�شركة  املرن،  التغليف  و�شركة 

اإىل �شركة م�شنع الإمارات الوطني لل�شناعات البل�شتيكية و�شركاتها 

ال�شتحواذ  والتي مت  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  امل�شجلة يف  التابعة 

عليها خلل عام 2012م واملنت�شرة �شركاتها وم�شانعها يف كل من دبي 

اإىل اخلربات املرتاكمة  ال�شركة  وال�شارقة والريا�س. وت�شتند  واأبو ظبي 

اجلودة  �شبط  درجات  واأعلى  واأحدثها،  املكائن  اأف�شل  مع  ملن�شوبيها، 

لديها، ما عزز مكانتها مع قاعدة عملء قوية. ولتاأكيد التزام ال�شركة 

بالتما�شي ح�شب املعايري العاملية فقد حر�شت ال�شركة على املحافظة على 

.)ISO 9001:2000( شهادة الآيزو�

1980
إصدار مجلة أسبوعية 

»سياسية، واقتصادية« 
جديدة، تحمل اسم 

»المجلة«.

1978
تأسيس جريدة »الشرق 

األوسط« في لندن، 
بريطانيا، وهي أول 

جريدة عربية ذات طابع 
.)SRPC( دولي تنشرها

خامًسا: أنشطة قطاعات المجموعة

متتاز املجموعة مبمار�شة اأن�شطتها يف مناطق جغرافية عدة، ما يعني زيادة قدرتها على التو�شع 

والدخول يف اأ�شواق متنوعة، حيث توجد لديها مراكز للن�شر والطباعة والتوزيع يف �شبع دول 

رئي�شة، وتعمل املجموعة من خلل عدد من ال�شركات التابعة. ويف الوقت ذاته تنت�شر الأن�شطة 

الرئي�شة للمجموعة يف اأنحاء اململكة، والتي ُتعد بيئة را�شخة وداعمة للنمو القت�شادي.

وكون املجموعة تتميز بتكامل الأن�شطة بني �شركاتها، تن�شط املجموعة ب�شورة اأ�شا�شية يف 

ثلثة قطاعات رئي�شة، وهي كالآتي:

أ( قطـــــاع نشــــــر
 الـنـشر

من  وذلك  املجموعة،  عليها  تعتمد  التي  الأ�شا�شية  الركائز  اإحدى  الن�شر  قطاع  يعد 

وت�شدر ملحق  17 مطبوعة،  ت�شم  التي  والن�شر  للأبحاث  ال�شعودية  ال�شركة  خلل 

يربو عددها الإجمايل على 20 ملحًقا، تتوزع بني مطبوعات يومية واأ�شبوعية و�شهرية. 

والأوردية،  والإجنليزية،  العربية،  هي  لغات  بخم�س  ال�شركة  مطبوعات  وت�شدر 

واملاليامل، والتجالو. كما تتميز ال�شركة بقوة قاعدة امل�شرتكني والقراء لديها، حمققة 

بذلك التفوق والتميز على جميع امل�شتويات املحلية والإقليمية.

 ت�شتمد ال�شركة متيزها من كوادرها الب�شرية، حيث ت�شم فريًقا من املحررين ذوي 

اخلربة الوا�شعة، واملكانة املتميزة التي حققت لهم �شهرة وا�شعة بني القراء.

اإلعــــالن
يف  الإعلنية  ال�شركات  كربى  من  العامة  والعلقات  للإعلن  اخلليجية  ال�شركة  تعد 

منطقة اخلليج العربي، وهي �شاحبة المتياز الإعلين احل�شري ملطبوعات ال�شركة 

ال�شعودية للأبحاث والن�شر. وتقوم ال�شركة مبتابعة م�شتمرة وفاعلة ملتطلبات الأ�شواق من 

خلل الدعم امل�شتمر للأبحاث الإعلمية وتوا�شل ال�شركة اخلليجية التو�شع يف ن�شاط 

الإعلن بتاأ�شي�س علقات وثيقة بالأ�شواق العربية، وتطوير الر�شالة الإعلمية للمعلنني 

الإبداعي  الت�شميم  وخدمات  والإعلنية،  الإعلمية  مبيعاتها  وتو�شعة  املنطقة،  يف 

ا اإىل زيادة ح�شتها من الأ�شواق اخلليجية والعربية،  والعلقات العامة. كما ت�شعى  اأي�شً

اآخذة يف احل�شبان �شناعة الإعلن يف املنطقة، وتنوع م�شادر الدخل الإعلين لديها 

اإعلنية/ اإعلين )وكالت  اأكرث من )3.000( �شريك  بالعمل مع  وتفتخر اخلليجية 

ا�شت�شارية  الإعلنية خدمات  امل�شاحات  اإىل  اإ�شافة  العامل، وتقدم لهم  عملء( حول 

وت�شويقية. ومن املتوقع اأن ت�شهد ال�شنوات القليلة املقبلة تطوًرا كبرًيا يف هذا املجال.

 الـتـوزيـــع
ُتعد ال�شركة ال�شعودية للتوزيع اإحدى �شركات املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق 

ومتثل نقطة الو�شل بني املطبوعة والعميل كما تعد اأكرب �شركة توزيع يف اململكة من 

حيث التغطية اجلغرافية حيث متتلك اأ�شطوًل متكامًل قوامه اأكرث من 1000 �شيارة 

جمال  يف  عالية  تراكمية  خربة  متتلك  موظف(   1300( تفوق  موؤهلة  ب�شرية  بكوادر 

26 فرًعا يف خمتلف  اإىل  التي ت�شل  ال�شركة  التوزيع والت�شويق للإ�شراف على فروع 

م�شتودعات  ال�شركة  متتلك  كما  وقرية،  مدينة   563 من  اأكرث  لتغطية  اململكة  اأنحاء 

كبرية جمهزة للتخزين موزعة بني تلك الفروع خلدمة اأن�شطتها، وُيعد الن�شاط الرئي�س 

لل�شركة هو توزيع مطبوعات املجموعة اإ�شافة اإىل مطبوعات اأخرى لنا�شرين خمتلفني 

)�شحف يومية، ومطبوعات اأ�شبوعية و�شهرية، اإ�شافة اإىل املطبوعات الف�شلية العربية 

والأجنبية(، وهي متخ�ش�شه يف اإي�شال ال�شرتاكات ملطبوعات املجموعة والنا�شرين 

األف   200 من  اأكرث  مع  تتوا�شل  بحيث  ومناطقها،  اململكة  مدن  جميع  يف  الآخرين 

م�شرتك يومًيا، وبجانب ن�شاطها الرئي�س تتوىل توزيع املواد الرتويجية واإدارة اخلدمات 

الربو�شورات  توزيع  تتوىل  كما  العملء،  ملختلف  الفروع  بني  وال�شحن  اللوج�شتية 

يف  املنت�شرة  ال�شكنية  الأحياء  جميع  يف  ال�شركات  لكربى  والكاتالوجات  واملطويات 

ا تو�شيل الطرود الربيدية لكربى �شركات النقل  الأماكن امل�شتهدفة لهم، وتتوىل اأي�شً

وال�شركات املتخ�ش�شة وتو�شيلها جلميع مدن اململكة ومناطقها. كما ت�شهم ال�شركة 

الكتاب  معر�س  والإعلم يف  الثقافة  وزارة  مع  وامل�شاركة  بالتعاون  للتوزيع  ال�شعودية 

الدويل واملعار�س كافة التي تقيمها �شركات املعار�س باململكة .

 كما تقوم ال�شركة مبمار�شة ن�شاط التوزيع يف عدد من الأ�شواق الإقليمية من خلل 

�شركات تابعة لها وت�شعى دائًما لبذل اجلهود للتو�شع حملًيا واإقليمًيا يف ن�شاط التوزيع 

وتطويره خلدمة مطبوعات املجموعة واملطبوعات الأخرى التي تتوىل توزيعها ودعمها.

العربية للوسائل
ال�شركات  اإحدى  2007م  عام  تاأ�ش�شت  والتي   – للو�شائل  العربية  ال�شركة  تعد 

ال�شرتاكات  منو  على  ت�شاعد  التي  الت�شويقية  واخلطط  الربامج  تقدمي  يف  الرائدة 

ال�شركة  ملطبوعات  م�شتمًرا  �شنوي  منو  معدل  حققت  حيث  املطبوعات،  �شوق  يف 

ال�شعودية  ال�شركة  مطبوعات  ا�شرتاكات  بيع  خلل  من  والن�شر  للأبحاث  ال�شعودية 

للأبحاث والن�شر للأفراد، وال�شركات، واملوؤ�ش�شات، والقطاعات التجارية، والبنوك، 

وامل�شت�شفيات، وقيادة احلملت وال�شرتاكات ال�شنوية وتنفيذها بهدف زيادة ح�شة 

ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر يف ال�شوق املحلية، وذلك من خلل قنوات خا�شة 

 ، الفاك�س   ، الإلكرتوين  الربيد  الهاتف،  الت�شالت،  )مركز  واخلدمات  باملبيعات 

احلكومية  القطاعات  جميع  حاجة  تاأمني  اإىل  اإ�شافة   )SMS الق�شرية  الر�شائل 

واخلا�شة باملطبوعات املحلية والعربية والأجنبية  وتقدمي خدمات ما بعد البيع عرب 

فريق ذي خربة عالية يف تقدمي اأف�شل اخلدمات للعميل.

النا�شرين  من  عدد  لأكرب  خدماتها  تقدمي  على  للو�شائل  العربية  ال�شركة  تعمل  كما 

لقيادة حملت ال�شرتاكات ملطبوعاتهم واحل�شول على الوكالة احل�شرية للإعلن 

يف مطبوعاتهم يف ال�شوق ال�شعودي ملا متتلكه ال�شركة من كوادر وفريق متخ�ش�س يف 

جمال املبيعات من ذوي اخلربة يف فروعها باململكة والذي يقوم بالرتويج للخدمات 

التي تقدمها ال�شركة واخلدمات التي تقدمها �شركات املجموعة ال�شعودية للأبحاث 

امل�شرتكني  خدمات  اإدارة  على  للو�شائل  العربية  ال�شركة  قدرة  جانب  اإىل  والت�شويق، 

والعملء املتعاملني مع كربى ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة والقطاعات احلكومية عرب 

فريق )خدمة العملء( الذي متتلكه ال�شركة.

 ب( قطــــــاع نمــــــو
شركة نمو العلمية

حققت �شركة منو العلمية يف عام 2013 م منًوا متزايًدا يف تقدمي خدمات تطوير املحتوى 

التعليمي املتخ�ش�س واملناهج الرتبوية ويف تقدمي الدرا�شات ال�شرتاتيجية وال�شت�شارية 

لتطوير املناهج التعليمية يف القطاعني احلكومي واخلا�س. مع تقدمي حلول اإبداعية 

متخ�ش�شة يف التعليم الإلكرتوين، واإن�شاء املكتبات املتخ�ش�شة وجتهيزها بتزويدها 

املناهج  الرقمية، وتطوير  الفهر�شة  والإلكرتونية، وتقدمي  الورقية  والدوريات  بالكتب 

للف�شول الذكية، ومعامل اللغة واحلا�شب الآيل، وتوريد امل�شتلزمات التعليمية للمدار�س 

التقنية،  وال�شت�شارات  والتدريب  وقطاعاتها،  اأنواعها  بجميع  واجلامعات  واملعاهد 

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  
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املعلومات القطاعية )باآلف الريالت ال�شعودية(

كما يف 31 دي�شمرب 2013 

البند

قطاع النموقطاع الن�شر
قطاع

الطباعة

التوحيدال�شتبعاداتالإجمايلاأخرى

التعليمالإعلنالتوزيعالن�شر
الن�شر 

املتخ�ش�س

الطباعة 

والتغليف

1.726.057)627٫747(616.07549.334388.579116.77940.7671.141.7665042.353.804�شايف الإيرادات

433.215)5.196(118.0784.60941.78221.56217.043234.833504438.411الربح الإجمايل

1.250.863-137.88212.20418.2871.4231.1691.061.88118.0171.250.863�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات

3.318.455)1.477.738(424.37876.645169.663256.82581.2162.292.5851.494.8814.796.193اإجمايل املوجودات

1.877.756)408.200(114.26395.791145.448137.22792.7231.415.243285.2612.285.956اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�شمرب 2012

البند

قطاع النموقطاع الن�شر
قطاع

الطباعة

التوحيدال�شتبعاداتالإجمايلاأخرى

التعليمالإعلنالتوزيعالن�شر
الن�شر 

املتخ�ش�س

الطباعة 

والتغليف

1.382.753)714.904(684.23162.219417.374126.40841.164765.8953662.097.657�شايف الإيرادات

382.256)5.858(126.33513.84442.33538.24316.216150.774366388.114الربح الإجمايل

1.218.819-148.09016.03920.5941.2151.2851.013.12518.4721.218.819�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات

3.427.999)1.391.054(450.35489.168170.88371.523276.5822.357.4141.403.1294.819.053اإجمايل املوجودات

1.868.254)410.793(115.31183.640149.839100.933118.7281.491.693218.9032.279.047اإجمايل املطلوبات

سادًسا: المعلومات القطاعية

ترتكز املوجودات الت�شغيلية للمجموعة ب�شكل رئي�س يف اململكة العربية ال�شعودية، وتعد الأ�شواق الرئي�شة لن�شاطات املجموعة هي ال�شرق الأو�شط، واأوروبا، يو�شح اجلدول التايل املعلومات القطاعية للمجموعة ح�شب كل قطاع

و�شمال اإفريقيا. ويو�شح اجلدول التايل اإيرادات املجموعة و�شركاتها التابعة داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها.

الن�شبةباآلف الريالت ال�شعوديةالبيان

90.14%1.574.295الإيرادات داخل اململكة العربية ال�شعودية:

الإيرادات خارج اململكة العربية ال�شعودية:

8.35 %125.449الإمارات العربية املتحدة

1.0 %17.480اأوروب��ا

0.06 %1.047ق�ط��ر

0.02 %411الأردن

0.11 %1.846الكويت

0.04 %631ُعمان

0.06 %1.132املغرب

0.03 %446تون�س

0.05 %939ل�ب�نان

0.06 %1.052البحرين

0.04 %699م�شر

0.01 %148ال�شودان

0.01 %248ليبيا

0.01 %234اأخرى

9.86 %151.762الإجم����ايل

100 %1.726.057اإجمايل الإيرادات داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  
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بلد التاأ�شي�سن�شبة امللكيةراأ�س املال/ مليونبلد الن�شاط الرئي�سالن�شاط الرئي�س لل�شركةال�شركات التابعة

ال�شعودية70%600 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالطباعةال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف

ال�شعودية70%1.0 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالطباعة�شركة مطابع هل

�شركة م�شنع العون للمل�شقات التجارية والأغلفة

البل�شتيكية املحدودة )فليك�س باك(
ال�شعودية70%28.5 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالتغليف

ال�شعودية70%1.0 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالطباعة�شركة طيبة للطباعة والن�شر

اململكة املتحدة100%0.4 )جنيه اإ�شرتليني(اململكة املتحدةالطباعة�شركة �شتاليت جرافيك�س

الإمارات70%167 )درهم اإماراتي(الإماراتالتغليف وال�شناعات البل�شتيكية�شركة م�شنع الإمارات الوطني لل�شناعات البل�شتيكية

ال�شعودية70%0.1 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالطباعة والتغليف�شركة امل�شتقبل لل�شتثمار ال�شناعي

بلد التاأ�شي�سن�شبة امللكيةراأ�س املال/ مليونبلد الن�شاط الرئي�سالن�شاط الرئي�س لل�شركةال�شركات التابعة

اململكة املتحدة100%0.5 )جنيه اإ�شرتليني(اململكة املتحدةخدمات التاأجري�شركة ميديا اإنف�شمنت ليمتد

اململكة املتحدة100%0.5 )جنيه اإ�شرتليني(اململكة املتحدةتقدمي خدمات الإنرتنت�شركة اآراب نت تكنولوجي ليمتد

قطاع الطباعة والتغليف

�شركات اأخرى

امل�شدد خالل العام 2013م )باآالف الرياالت(بيان

10.239الزكاة

973ال�شرائب

431ال�شرائب امل�شتقطعة

11.129املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية

11.389املدفوعات النظامية الأخرى

34.161الإجم����ايل

ثامًنا: الزكاة والمدفوعات النظامية

تخ�شع ال�شركة و�شركاتها التابعة لأنظمة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�شعودية، وتقوم املجموعة بت�شديد الزكاة بعد النتهاء من ت�شوية جميع املعلقات 

والإجابة عن جميع ال�شتف�شارات من م�شلحة الزكاة والدخل.

اأما بالن�شبة لل�شركات التابعة يف اخلارج، فيتم جتنيب خم�ش�س لقاء اللتزامات ال�شريبية اإن وجدت، كما تقوم املجموعة ب�شداد جميع اللتزامات النظامية 

الأخرى ح�شب الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية، ويو�شح اجلدول التايل امل�شدد من املدفوعات النظامية خلل عام 2013م.

بلد التاأ�شي�سن�شبة امللكيةراأ�س املال/ مليونبلد الن�شاط الرئي�سالن�شاط الرئي�س لل�شركةال�شركات التابعة

ال��ش�ع�ودي�ة100%300 )ريال �شعودي(ال��ش�ع�ودي�ةال�شتثمار يف ال�شركات التابعةال�شركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�شة- ذات م�شوؤولية حمدودة

ال��ش�ع�ودي�ة100%300 )ريال �شعودي(ال��ش�ع�ودي�ةال�شتثمار يف ال�شركات التابعة�شركة امل�شنفات العلمية القاب�شة- ذات م�شوؤولية حمدودة

بلد التاأ�شي�سن�شبة امللكيةراأ�س املال/ مليونبلد الن�شاط الرئي�س الن�شاط الرئي�س لل�شركةال�شركات التابعة

ال�شعودية100%6.5 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالن�شرال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر

اململكة املتحدة100%0.5 )جنيه اإ�شرتليني(اململكة املتحدةالن�شر والطباعة�شركة ال�شرق الأو�شط املحدودة

اململكة املتحدة100% 0.5 )جنيه اإ�شرتليني(اململكة املتحدةالن�شر والتوزيعاإت�س اإت�س ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

املغرب100%0.5 )درهم مغربي(املغربالطباعة والن�شرال�شركة املغربية للطباعة والن�شر

ال�شعودية100%5.5 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلنال�شركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة

ال�شعودية100%1.0 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلنال�شركة العربية للو�شائل املحدودة

ال�شعودية100%8.6 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالتوزيعال�شركة ال�شعودية للتوزيع

الكويت100%0.3 )دينار كويتي(الكويتالتوزيع�شركة املجموعة الكويتية للن�شر والتوزيع املحدودة

الإمارات90%1.7 )درهم اإماراتي(الإماراتالتوزيع�شركة الإمارات للطباعة والن�شر والتوزيع املحدودة

ال�شعودية100%1.0 )ريال �شعودي(ال�شعوديةتنظيم املوؤمترات واملنتديات املتخ�ش�شة�شركة موؤمترات للمعار�س واملوؤمترات

سابًعا: شركات المجموعة

متتلك املجموعة الن�شب التالية يف ال�شركات التابعة املذكورة اأدناه، والتي تعمل يف املجال نف�شه:

قطاع ن�شر

بلد التاأ�شي�سن�شبة امللكيةراأ�س املال/ مليونبلد الن�شاط الرئي�سالن�شاط الرئي�س لل�شركةال�شركات التابعة

ال�شعودية100%100 )ريال �شعودي(ال�شعوديةاإنتاج وتوزيع �شوتي ومرئي اإلكرتوين �شركة منو الإعلمية القاب�شة

ال�شعودية100%0.2 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالدعاية والإعلن�شركة منو للإعلم املرئي

ال�شعودية100% 0.5 )ريال �شعودي(ال�شعوديةتطوير الو�شائل التعليمية وجتارة الكتب�شركة منو العلمية )�شركة املكتبة العلمية �شابًقا(

ال�شعودية100%0.5 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالن�شر املتخ�ش�سال�شركة ال�شعودية للن�شر املتخ�ش�س

ال�شعودية100%2.0 )ريال �شعودي(ال�شعوديةاملتاجرة يف لوازم الطباعةال�شركة ال�شعودية للأعمال التجارية

ال�شعودية100%3.5 )ريال �شعودي(ال�شعوديةاملتاجرة يف معدات الت�شال وتطوير الربامج�شركة الأفق لنظم املعلومات والت�شالت

ال�شعودية100%0.1 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالن�شر والتوزيع�شركة مفهوم التعليم لتقدمي احللول التعليمية والتقنية

ال�شعودية100%0.1 )ريال �شعودي(ال�شعوديةالتدريب وال�شت�شارات�شركة منو للتدريب وال�شت�شارات

ال�شعودية100%0.05 ) ريال �شعودي(ال�شعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلن�شركة منو الإعلنية للدعاية و الإعلن

ال�شعودية100%0.05 ) ريال �شعودي(ال�شعوديةالن�شر والتوزيع�شركة منو ن�شر للن�شر

ال�شعودية100%0.05 ) ريال �شعودي( ال�شعوديةالبحوث و امل�شاندة�شركة منو الإعلمية للأبحاث

الإمارات100%0.2 )درهم اإماراتي(الإماراتالن�شر املتخ�ش�س�شركة كونتنت �شبي�شيليزد ميديا

الإمارات100%3.0 )درهم اإماراتي(الإماراتالن�شر والتوزيع�شركة مكتبة اجلامعة

الإمارات100%3.0 )درهم اإماراتي(الإماراتالن�شر والتوزيع�شركة �شمارت �شوبر �شتورز

الأردن100%0.1 )دينار اأردين(الأردنالن�شر والتوزيع�شركة خمزن الكتب للن�شر والتوزيع )اإثراء(

قطاع منو

2013تقرير مجلس اإلدارة
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اثنا عشر: المسؤولية االجتماعية

ا�شتمراًرا لدور املجموعة يف دعم اجلهود الإن�شانية واخلريية يف املجتمع ال�شعودي، ومن منطلق حر�شها على الإيفاء بالتزاماتها جتاه الوطن 

واملجتمع، قامت املجموعة باتخاذ دور ريادي اإيج�ابي وفاعل نح�و دع�م هذه اجله�ود مبا يعود باخلري على �شرائح وا�شعة يف املجتمع. وف�ي ه�ذا 

ال��ش��ي�اق بالتح�دي�د، فقد ا�شتمرت م�شاهمة املجموعة خلل عام 2013م يف دعم العديد من اجلهات اخلريية نذكر منها:

اأكادميية الأمرياأحمد بن �شلمان للإعلم التطبيقي.

اجلمعية اخلريية ال�شعودية ملر�شى الف�شام.

الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية واإمنائها )جملة الو�شيحي(.

املركز ال�شعودي لزراعة الأع�شاء.

جمعية الأطفال املعاقني.

جمعية الأمري فهد بن �شلمان ملر�شى الف�شل الكلوي.

اجلمعية ال�شعودية ملر�س الزهامير.

جميعة �شند لدعم الأطفال املر�شى بال�شرطان.

اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام )اإن�شان(.

موؤ�ش�شة الأمري �شلطان بن عبدالعزيز اخلريية 2013م.

موؤ�ش�شة الأمري حممد بن �شلمان اخلريية )م�شك(.

مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة.

واحة الأمري �شلمان للعلوم.

هذا اإ�شافة اإىل العديد من امل�شاركات والرعاية الإعلمية لكثري من املنتديات القت�شادية والجتماعية، والعديد من املوؤمترات والندوات التي 

تهم اأطياف املجتمع كافة.

وما جتدر الإ�شارة اإليه يف هذا املجال قيام املجموعة بدعم اإطلق معهد الأمري اأحمد بن �شلمان للإعلم التطبيقي، بهدف تلبية الحتياجات 

التدريبية امل�شتجدة يف موؤ�ش�شات الإعلم. ويعد املعهد ج�شًرا، حيث يتلقى املهنيون يف خمتلف تخ�ش�شات الإعلم اأعلى درجات التدريب الذي 

يركز على النوعية واجلودة من خلل برامج تدريب يقدمها املعهد بالتعاون مع من�شاآت عاملية يف جمايل التدريب وت�شميم الربامج.

ثالثة عشر: المعلومات المتعلقة بالقروض

حر�شت املجموعة على اأن تكون جميع تعاملتها وتعاملت ال�شركات التابعة داخل اململكة وفق ال�شريعة الإ�شلمية، واأن تكون القرو�س التي حت�شل عليها وفق نظام 

املعاملت الإ�شلمية، وت�شتفيد املجموعة من تلك القرو�س لتمويل ا�شتثماراتها و�شد احتياجات �شركاتها التابعة با�شتثناء ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف، وذلك 

خللق جمالت عمل اأكرث قدرة على حتقيق معدلت ربحية عالية ومن ثم �شمان تدفقات نقدية قادرة على الوفاء بالتزامات املجموعة وحتقيق و�شع نقدي اإيجابي.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن الزيادة امللحوظة يف ر�شيد القرو�س ترجع اإىل التو�شعات يف ا�شتثمارات املجموعة، والتي كان اآخرها ال�شتحواذ على م�شنع الإمارات الوطني 

املايل يف �شوء  بقوة مركزها  تتمتع  زالت  املجموعة ما  اأن  اإل  القائمة،  القرو�س  الزيادة يف ر�شيد  تلك  الرغم من  2012، وعلى  البل�شتيكية خلل عام  لل�شناعات 

ال�شتثمارات التي مت ال�شتحواذ عليها، فقد بلغت القرو�س اإىل حقوق امللكية 80 % لعام 2013م مقارنة بن�شبة 73.9% لعام 2012م، وكذلك ن�شبة القرو�س اإىل اإجمايل 

املوجودات 34.8% لعام 2013م مقارنة بن�شبة 33.6 % لعام 2012م.

3.318.5

الديون املوجودات الديون حقوق امللكية

الديون إلى الموجودات 2013 الديون إلى حقوق الملكية 2013

ريال �شعودي�شندوق الطوارئ للموظفني

273.119الر�شيد يف بداية العام

249.996امل�شاف خلل العام

85.000امل�شروف خلل العام 

438.115الر�شيد نهاية العام

تاسًعا: األسهم وأدوات الدين لدى المجموعة وشركاتها التابعة

اأ�ش�ه�م ال�ش�رك�ة ال�ش�ع�ودية للطباعة والتغليف والبالغ راأ�شمالها  متتلك املجموعة و�شركاتها التابعة 70% من 

ال�شركة  �شهم يف  42 مليون  التابعة  و�شركاتها  للمجموعة  اململوكة  الأ�شهم  يبلغ عدد  ريال، حيث  600 مليون 

ال�شعودية للطباعة والتغليف.

والبالغ  مقفلة(،  )م�شاهمة  القاب�شة  منو  �شركة  اأ�ش�هم  من   %100 التابع�ة  و�ش�ركاتها  املجموعة  متتلك  كما 

راأ�شمالها 100 مليون ريال، حيث يبلغ عدد الأ�شهم اململوكة للمجموعة و�شركاتها التابعة 10 مليني �شهم يف 

�شركة منو القاب�شة، كما اأنه ل توجد اأي اأدوات دين �شادرة من املجموعة و�شركاتها التابعة.

عاشًرا: الموارد البشرية

تدرك املجموعة اأن جناحها، حا�شًرا وم�ش�تقبًل، يعتمد بالدرج�ة الأوىل على مه�ارات ث�روته�ا الب�شرية، التي 

ل تدخر املجموعة جهًدا يف تنمية قدراتها الإنتاجية والإبداعية يف �شبيل ا�شتثمارها ال�شتثمار الأمثل.

اللزمة  والطاقات  املوارد  يوفر  نحو  اأ�شولها على  املجموعة  تعزز  القدرات احليوية،  تنمية هذه  ومن خلل 

املواهب  فائدة ممكنة من  اأق�شى  ولتحقيق  ت�شهد مناف�شة متزايدة،  اأ�شواق  املتزايدة يف  التحديات  ملواجهة 

والتعليم  الوظيفي،  التطوير  ت�شمل  التي  الربامج  العديد من  املجموعة حتفيز موظفيها عرب  توا�شل  املبدعة 

امل�شتمر، وتطوير الثقافة الإدارية وثقافة العمل، وغريها من اجلوانب التي تعزز الأداء، وت�شاعد على اجتذاب 

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

أحد عشر: صندوق الطوارئ للموظفين

قامت املجموعة يف عام 2007م باإن�شاء �شندوق الطوارئ للموظفني الذين تواجههم بع�س الظروف وامل�شكلت 

ا منها على توطيد العلقة مع موظفيها، وزيادة انتمائهم اإىل املجموعة. وقد اأ�شهم ال�شندوق  الطارئة، حر�شً

منذ اإن�شائه يف امل�شاعدة على حل بع�س الظروف وامل�شكلت الطارئة مبا ينعك�س اإيجاًبا على اأداء املوظفني 

ومتيزهم يف العمل. وقد حددت اللئحة التنظيمية لل�شندوق ال�شروط واملعايري اللزمة للم�شاعدة، هذا وقد 

كانت حركة ال�شندوق خلل عام 2013 كالتايل:

1981
إطالق مجلة »سيدتي«، 

مجلة أسبوعية، عائلية 
االهتمامات.

1983
تأسيس الشركة 

السعودية للتوزيع 
)SDC(، لتعمل في مجال 

توزيع المطبوعات.

1.157.7

1.157.7

1.440.7

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  



2425

اجلهة املانحةمدة القر�سقرو�س مت �شدادها20132012تاريخ القر�سالبي��������ان

�شامبا6 اأ�شهر10.00010.000-يوليو 2012قر�س )1(

الهولندي6 اأ�شهر10.00010.000-اأغ�شط�س 2012قر�س )2(

الهولندي6 اأ�شهر12.00012.000-اأغ�شط�س 2012قر�س )3(

الهولندي6 اأ�شهر12.00012.000-�شبتمرب 2012قر�س )4(

الهولندي�شهر واحد10.00010.000-دي�شمرب 2012قر�س )5(

الهولندي�شهر واحد25.00025.000-دي�شمرب 2012قر�س )6(

البنك العربي6 اأ�شهر9.5009.500-دي�شمرب 2012قر�س )7(

الهولندي�شهر واحد6.0006.000-دي�شمرب 2012قر�س )8(

الفرن�شي6  اأ�شهر--10.000يوليو 2013قر�س )9(

الفرن�شي6  اأ�شهر--40.000اأكتوبر 2013قر�س )10(

الهولندي6  اأ�شهر--20.000اأكتوبر 2013قر�س )11(

الهولندي3 اأ�شهر--3.600نوفمرب 2013قر�س )12(

الفرن�شي4 اأ�شهر--3.000نوفمرب 2013قر�س )13(

الفرن�شي6 اأ�شهر--4.750نوفمرب 2013قر�س )14(

الفرن�شي5 اأ�شهر--21.000دي�شمرب 2013قر�س )15(

الهولندي3 اأ�شهر--25.000دي�شمرب 2013قر�س )16(

الفرن�شي5 اأ�شهر--4.400دي�شمرب 2013قر�س )17(

الهولندي3 اأ�شهر--4.000دي�شمرب 2013قر�س )18(

الفرن�شي5 اأ�شهر--40.000دي�شمرب 2013قر�س )19(

الفرن�شي5 اأ�شهر--7.500دي�شمرب 2013قر�س )20(

183.25094.50094.500الإج�م����ال�ي

اجلهة املانحةمدة القر�سقرو�س مت �شدادها20132012تاريخ القر�سالبي��������ان

�شامبا6 اأ�شهر27.000-2013/10/097.000قر�س )1(

�شامبا6 اأ�شهر13.000-2013/11/046.000قر�س )2(

�شامبا6 اأ�شهر7.000-2013/11/065.000قر�س )3(

�شامبا6 اأ�شهر6.000-2013/11/172.000قر�س )4(

�شامبا6 اأ�شهر5.000-2013/12/043.000قر�س )5(

�شامبا6 اأ�شهر2.000-2013/12/1220.000قر�س )6(

�شامبا6 اأ�شهر3.000-2013/12/1510.000قر�س )7(

�شامبا6 اأ�شهر20.000-2013/12/228.000قر�س )8(

�شامبا6 اأ�شهر--2013/12/233.000قر�س )9(

�شامبا 3 اأ�شهر--2013/10/0215.000قر�س )10(

�شامبا6 اأ�شهر--2013/12/226.000قر�س )11(

�شامبا6 اأ�شهر--2013/11/2110.000قر�س )12(

�شامبا6 اأ�شهر--2012/12/167.021قر�س )13(

�شامبا6 اأ�شهر---2012/11/17قر�س )14(

�شامبا6 اأ�شهر---2012/11/21قر�س )15(

بنك الريا�س1.25 �شنة---2012/09/16قر�س )16(

بنك الريا�س6 اأ�شهر---2012/12/16قر�س )17(

بنك الريا�س6 اأ�شهر--2013/11/1116.000قر�س )18(

بنك الريا�س6 اأ�شهر--2013/11/1828.000قر�س )19(

بنك الريا�س6 اأ�شهر--2013/12/117.500قر�س )20(

بنك الريا�س6 اأ�شهر2013/09/177.50034.31927.298قر�س )21(

بنك الريا�س6 اأ�شهر2013/12/158.00016.00016.000قر�س )22(

بنك الريا�س6 اأ�شهر2013/10/097.00028,00028.000قر�س )23(

بنك الريا�س6 اأ�شهر2013/11/046.0007.5007.500قر�س )24(

بنك الريا�س6 اأ�شهر2013/11/065.0007.5007.500قر�س )25(

�شامبا6 اأ�شهر--2013/11/172.000قر�س )26(

�شامبا6 اأ�شهر--2013/12/043.000قر�س )27(

�شامبا6 اأ�شهر--2013/12/1220.000قر�س )28(

�شامبا6 اأ�شهر--2013/12/1510.000قر�س )29(

�شامبا6 اأ�شهر--2013/12/228.000قر�س )30(

قرو�س املجموعة )با�شتثناء ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف(

)باآلف الريالت ال�شعودية(

قرو�س ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف)با�شتثناء املجموعه ال�شعودية للأبحاث والت�شويق (

)باآلف الريالت ال�شعودية(

وتو�شح اجلداول التالية و�شًفا تف�شيلًيا للقرو�س امل�شتخدمة خلل عام 2013م:

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  
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2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  

اجلهة املانحةمدة القر�سقرو�س مت �شدادها20132012تاريخ القر�سالبي��������ان

اأبو ظبي الإ�شلمي-596596-2011/01/31قر�س )61(

اأبو ظبي الإ�شلمي-5.5295.529-2011/01/30قر�س )62(

اأبو ظبي الإ�شلمي3 اأ�شهر2012/10/1519.06012.01612.016قر�س )63(

اأبو ظبي الإ�شلمي3 اأ�شهر2012/11/158.30413.40913.409قر�س )64(

اأبو ظبي الإ�شلمي3 اأ�شهر2012/12/1515.91513.77413.774قر�س )65(

دبي الإ�شلمي3.17 �شنة2011/05/14107274167قر�س )66(

دبي الإ�شلمي3.17 �شنة2011/06/165813678قر�س )67(

دبي الإ�شلمي3.19 �شنة2011/06/167317198قر�س )68(

دبي الإ�شلمي-458458-2011/09/30قر�س )69(

دبي الإ�شلمي-2.0182.018-2011/09/30قر�س )70(

دبي الإ�شلمي-252252-2012/09/05قر�س )71(

دبي الإ�شلمي2.25 �شنة2012/07/081.8474.0602.214قر�س )72(

دبي الإ�شلمي3.76 �شنة19-2013/04/30736قر�س )73(

دبي الإ�شلمي3.71 �شنة198-2013/03/302.393قر�س )74(

دبي الإ�شلمي3.50 �شنة2.157-2013/09/092.816قر�س )75(

دبي الإ�شلمي-3838-2011/09/30قر�س )76(

دبي الإ�شلمي-136136-2012/10/15قر�س )77(

دبي الإ�شلمي-141141-2012/11/15قر�س )78(

دبي الإ�شلمي-342342-2012/12/15قر�س )79(

دبي الإ�شلمي8 اأ�شهر--2013/08/15333قر�س )80(

دبي الإ�شلمي8 اأ�شهر--2013/09/151.616قر�س )81(

دبي الإ�شلمي8 اأ�شهر--2013/10/15591قر�س )82(

دبي الإ�شلمي8 اأ�شهر--2013/11/152.211قر�س )83(

دبي الإ�شلمي8 اأ�شهر--2013/12/153.533قر�س )84(

اأبو ظبي التجاري3.75 �شنة2012/03/054.7425.215477قر�س )85(

اأبو ظبي التجاري-5.8645.864-2012/07/15قر�س )86(

اأبو ظبي التجاري-1.4141.414-2012/08/15قر�س )87(

اأبو ظبي التجاري-317317-2012/09/15قر�س )88(

اأبو ظبي التجاري-657657-2012/10/15قر�س )89(

اأبو ظبي التجاري-3.2113.211-2012/11/15قر�س )90(

اأبو ظبي التجاري-1.4931.493-2012/12/15قر�س )91(

�شتاندرد ت�شارترد-13.62513.625-2012/12/01قر�س )92(

�شتاندرد ت�شارترد0.25 �شنة--2013/10/153.535قر�س )93(

�شتاندرد ت�شارترد0.25 �شنة--2013/11/1510.107قر�س )94(

�شتاندرد ت�شارترد0.25 �شنة--2013/12/152.143قر�س )95(

974.4891.058.662793.845الإج�م����ال�ي

اجلهة املانحةمدة القر�سقرو�س مت �شدادها20132012تاريخ القر�سالبي��������ان

بنك الريا�س6 اأ�شهر--2012/10/223.000قر�س )31(

بنك الريا�س6 اأ�شهر--2013/10/0917.000قر�س )32(

بنك الريا�س6 اأ�شهر--2013/09/1513.000قر�س )33(

ال�شعودي الهولندي6 اأ�شهر38.00038.000-2013/10/03قر�س )34(

ال�شعودي الهولندي6 اأ�شهر21.00021.000-2012/12/02قر�س )35(

ال�شعودي الهولندي6 اأ�شهر--2012/12/0938.000قر�س )36(

ال�شعودي الهولندي6 اأ�شهر--2013/11/1821.000قر�س )37(

ال�شعودي الهولندي6 اأ�شهر--2013/11/216.000قر�س )38(

ال�شعودي الربيطاين 3 اأ�شهر7.4327.432-2013/12/09قر�س )39(

ال�شعودي الربيطاين 3 اأ�شهر3.5433.543-2013/12/19قر�س )40(

ال�شعودي الربيطاين 3 اأ�شهر--2013/12/262.691قر�س )41(

ال�شعودي الربيطاين 3 اأ�شهر--2013/12/2610.000قر�س )42(

ال�شعودي الربيطاين�شهر واحد--2013/12/265.300قر�س )43(

ال�شعودي الربيطاين3 اأ�شهر--2013/12/051.270قر�س )44(

ال�شعودي الربيطاين3 اأ�شهر--2013/12/161.305قر�س )45(

ال�شعودي الربيطاين3 اأ�شهر--2013/12/171.296قر�س )46(

ال�شعودي الربيطاين�شهران--2013/12/171.837قر�س )47(

العربي الوطني�شهر واحد--2013/12/183.122قر�س )48(

العربي الوطني�شهر واحد--2013/12/224.285قر�س )49(

العربي الوطني�شهر واحد--2013/12/237.500قر�س )50(

العربي الوطني�شهر واحد--2013/12/262.775قر�س )51(

العربي الوطني�شهر واحد--2012/05/272.448قر�س )52(

العربي الوطني�شهر واحد--2012/12/235.117قر�س )53(

العربي الوطني�شهر واحد--2011/01/117.000قر�س )54(

العربي الوطني3 اأ�شهر--2013/03/2111.900قر�س )55(

العربي الوطني-جدة-3.7953.795-2011/01/12قر�س )56(

م�شرف المناء7.5 �شنة2012/10/22283.000480.000197.000قر�س )57(

اأبو ظبي الإ�شلمي2.19 �شنة184.358184.358-2013/10/09قر�س )58(

اأبو ظبي الإ�شلمي5 �شنوات29.650-2013/09/15276.500قر�س )59(

اأبو ظبي الإ�شلمي-59.06959.069-2013/10/03قر�س )60(

تابع: قرو�س ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف)با�شتثناء املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق(

 )باآلف الريالت ال�شعودية(

تابع: قرو�س ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف)با�شتثناء املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق(

 )باآلف الريالت ال�شعودية(
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20132012البي��������ان

183.25094.500اأقل من �شنة

--من �شنة اإىل �شنتني

--من �شنتني اإىل خم�س �شنوات

--اأكرث من خم�س �شنوات

183.25094.500الإج�م��ال�ي

20132012البي��������ان

1.058.662218.606ر�شيد اأول ال�شنة

ي�شاف

354.611-ر�شيد 2012/7/1 لل�شركة امل�شتحوذ عليها )�شركة م�شنع الإمارات الوطني لل�شناعات البل�شتيكية(

957.6101.060.367امل�شتلم خلل ال�شنة

يطرح

)574.922( )1.041.784(امل�شدد خلل ال�شنة

 1.058.662 974.488ر�شيد اآخر ال�شنة

20132012البي��������ان

446.515325.638قرو�س ق�شرية الأجل

76.551-مرابحات

527.973656.473قرو�س طويلة الأجل/ متويل ا�شتثمار

974.4881.058.662الإج�م��ال�ي

20132012البي��������ان

446.502441.413اأقل من �شنة

88.002121.233من �شنة اإىل �شنتني

355.08416.016من �شنتني اإىل خم�س �شنوات

84.900480.000اأكرث من خم�س �شنوات

974.4881.058.662الإج�م��ال�ي

املعلومات املتعلقة باملرابحات والقرو�س )ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف( 

تتلخ�س حركة املرابحات وقرو�س ال�شركة امل�شتخدمة لأغرا�س الأن�شطة الت�شغيلية وال�شتثمارية على النحو التايل:

)باآلف الريالت ال�شعودية(

ويتلخ�س اإجمايل املرابحات والقرو�س مبا يلي:

)باآلف الريالت ال�شعودية(

م�شتحقات القرو�س )ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف(

)باآلف الريالت ال�شعودية(

م�شتحقات القرو�س )با�شتثناء ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف(

)باآلف الريالت ال�شعودية(

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  

1987
تأسيس المجموعة السعودية 
.)SRMG( لألبحاث والتسويق

إصدار جريدة »الرياضية«، 
جريدة رياضية يومية.



3031

أربعة عشر: مجلس اإلدارة

جمل�س الإدارة احلايل

يتكون جمل�س الإدارة احلايل من اثني ع�شر ع�شًوا م�شنفني ح�شب اجلدول التايل:

بيانالأع�شاء
ع�شو جمل�س اإدارة 

تنفيذي

ع�شو جمل�س اإدارة 

غري تنفيذي

ع�شو جمل�س اإدارة 

م�شتقل

رئي�س جمل�س الإدارةالأمري/ تركي بن �شلمان بن عبد العزيز

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/ عبد اهلل �شامل �شعيد باحمدان

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/ حممد عمر العي�شائي

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/ حميي الدين �شالح عبد اهلل كامل

ع�شو جمل�س الإدارة املهند�س  عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع

ع�شو جمل�س الإدارةالدكتور/ عزام بن حممد الدخيرِّل

ع�شو جمل�س الإدارة الدكتور عبداهلل ح�شني العامودي

ع�شو جمل�س الإدارةاملهند�س/ �شليمان اإبراهيم احلديثي

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/ �شالح بن نا�شر اجلا�شر

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/  اأحمد بن عقيل اخلطيب

ع�شو جمل�س الإدارةال�شتاذ/ �شليمان بن جربين اجلربين

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/ حممد بن اإبراهيم العي�شى

228الإج�م����ال�ي

 التغريات يف جمل�س الإدارة خلل عام 2013:

الإدارة الأمري/ في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز بتاريخ 2013/2/7م )ع�شو تنفيذي(، وتعيني الأمري/ تركي بن �شلمان بن  ا�شتقالة رئي�س جمل�س  	•
عبدالعزيز رئي�ًشا ملجل�س الإدارة بتاريخ 2013/2/7م.                                                                   

الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد )ع�شو غري تنفيذي( كممثل عن املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية يف جمل�س اإدارة  	انتهاء متثيل معايل  	•
املجموعة بتاريخ 2013/2/7م. 

العي�شى )ع�شو غري تنفيذي( ممثًل عن املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية بتاريخ 2013/4/29م.  اإبراهيم  تعيني الأ�شتاذ/ حممد  		•
انتهاء متثيل معايل الأ�شتاذ/ حممد عبداهلل اخلرا�شي )ع�شو م�شتقل( كممثل للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد يف 2013/3/17م، وتعيني الأ�شتاذ/ �شليمان  		•

جربين اجلربين كممثل عن املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد يف 2013/3/18م.

الأ�شتاذ / حممد عبداهلل اأبو نيان بتاريخ 2013/5/7، وتعيني الأ�شتاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب )ع�شو م�شتقل( بتاريخ  امل�شتقل(  	ا�شتقالة )الع�شو  	•
2013/5/7م.

اجتماعات جمل�س الإدارة

عقد جمل�س الإدارة خم�شة اجتماعات خلل العام املايل 2013م على النحو التايل:

�شجل احل�شورالتاريخ

2013/02/07م

�شمو الأمري في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز، معايل الأ�شتاذ / حممد بن عبداهلل اخلرا�شي، املهند�س / عبدالرحمن الرويتع، الدكتور/ 

عزام بن حممد الدخيل، املهند�س / �شليمان اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ/ حممد عمر العي�شائي، الأ�شتاذ / حميي الدين �شالح كامل، 

الدكتور/ عبداهلل العامودي.

2013/02/10م

�شمو الأمري تركي بن �شلمان بن عبدالعزيز، معايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي، املهند�س / عبدالرحمن الرويتع، الدكتور/ 

عزام بن حممد الدخيل، املهند�س / �شليمان اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ / �شالح اجلا�شر، الأ�شتاذ / حميي الدين �شالح كامل، الدكتور/ 

عبداهلل العامودي.

2013/05/21م

�شمو الأمري تركي بن �شلمان بن عبدالعزيز، املهند�س / عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع، الدكتور / عزام بن حممد الدخيل، املهند�س/ 

�شليمان اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ / حميي الدين �شالح كامل، الدكتور/ عبداهلل العامودي، الأ�شتاذ / �شالح اجلا�شر، الأ�شتاذ / 

�شليمان جربين اجلربين، الأ�شتاذ / اأحمد بن عقيل اخلطيب.

2013/10/27م

�شمو الأمري تركي بن �شلمان بن عبدالعزيز، املهند�س / عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع، الدكتور / عزام بن حممد الدخيل، املهند�س / 

�شليمان اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ / حميي الدين �شالح كامل، الدكتور/ عبداهلل العامودي، الأ�شتاذ / عبداهلل �شامل �شعيد باحمدان،  

الأ�شتاذ / �شالح اجلا�شر، الأ�شتاذ / �شليمان جربين اجلربين، الأ�شتاذ / حممد العي�شى.

2013/12/16م
�شمو الأمري تركي بن �شلمان بن عبدالعزيز، املهند�س / عبدالرحمن الرويتع، الدكتور / عزام بن حممد الدخيل، املهند�س / �شليمان 

اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ / حميي الدين �شالح كامل، الدكتور/ عبداهلل العامودي، الأ�شتاذ / عبداهلل �شامل �شعيد باحمدان، الأ�شتاذ/ 

�شالح اجلا�شر، الأ�شتاذ / �شليمان جربين اجلربين،  الأ�شتاذ / حممد العي�شى، الأ�شتاذ / اأحمد بن عقيل اخلطيب.

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  
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 م�شلحة اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

يو�ش�ح اجل�دول التال�ي ح�رك�ة م�شلحة اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم واأولدهم الق�شر، اأو من ميثلونهم يف املجموعة و�شركاتها التابعة خلل 

عام 2013م:

ملحظاتال�ش�����������������������������������م
عدد الأ�شهم 

بداية العام

ن�شبة امللكية 

بداية العام

0٫02%15.000-الأمري/ تركي بن �شلمان بن عبدالعزيز

الأ�شتاذ/ حممد بن اإبراهيم العي�شى

)ميثل املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية(
5٫25%4.198.234اأ�شهم املوؤ�ش�شة

4٫39%3.515.804اأ�شهم املوؤ�ش�شةال�شتاذ/ �شليمان بن جربين اجلربين

-1.015-الأ�شتاذ/ حميي الدين �شالح كامل

0٫41%325.000-الأ�شتاذ/ عبداهلل �شامل �شعيد باحمدان

1٫66%1.331.751-الأ�شتاذ/ حم�م�د عمر العي�شائي

-1.000-الأ�شتاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب

0٫22%175.000-املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع

1٫32%1.053.374-الدكتور/ عزام بن حممد الدخيرِّل

املهند�س/ �شليمان اإبراهيم احلديثي

)ميثل �شركة جدة لل�شتثمار التجاري(

1٫69%1.351.751اأ�شهم املوؤ�ش�شة

-500اأ�شهمه

-1.000-الأ�شتاذ/ �شالح بن نا�شر اجلا�شر

-2.015-الدكتور/ عبداهلل ح�شني  العامودي

رواتب اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وتعوي�شاتهم: 

يو�شح اجلدول التايل رواتب اأع�شاء جمل�س الإدارة وبدلتهم، اإ�شافة اإىل كبار التنفيذيني يف ال�شركة:

)مليون ريال �شعودي(

البيان
اأع�شاء املجل�س

التنفيذيون )عدد 2(

اأع�شاء املجل�س غري التنفيذيني

»امل�شتقلني« عدد )10(
كبار التنفيذيني )عدد 1(

1.2-9.6الرواتب و التعوي�شات

 0.8-2.0البدلت

-1.62.0املكافاآت الدورية وال�شنوية

---اخلطط التحفيزية

---اأي تعوي�شات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع ب�شكل �شهري اأو �شنوي

كما مت �شرف بدلت وم�شروفات احل�شور لكل ع�شو من اأع�ش�اء جمل��س الإدارة ح��ش�ر اجتماعات املجل��س، 

اأو اجتماعات اللجان املنبثقة ع�نه مبب�لغ اإجمايل قدره 809.1 األف ريال �شعودي عن عام 2013م.

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  

�شايف التغري يف 

عدد الأ�شهم 

خلل العام

ن�شبة التغري 

خلل العام

عدد الأ�شهم 

نهاية العام

ن�شبة امللكية 

نهاية العام

--1,000-

--4.198.234%5٫25

--3.515.804%4٫39

--1.015-

--325.000%0٫41

--1.331.751%1٫66

--1.000-

--175.000%0٫22

--1.053.374%1٫32

--1.351.751%1٫69

--500-

6.000-7.000-

--2.015-

1990
تأسيس الشركة الخليجية 

لإلعالن والعالقات العامة، لتنشط 
في بيع المساحات اإلعالنية في 

مطبوعات المجموعة.
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ال�شفقات والعقود مع اجلهات ذات العلقة:

مل يتخلل عام 2013م اأي �شفقات اأو عقود بني املجموعة وطرف ذي علقة، اأو فيها م�شلحة لأحد اأع�شاء جمل�س اإدارة املجموعة اأو للرئي�س التنفيذي اأو للمدير 

املايل اأو لأي �شخ�س ذي علقة باأي منهم.

جلان جمل�س الإدارة

ينبثق من جمل�س الإدارة ثلث جلان هي كالتايل:

 اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية احلالية من اأربعة اأع�شاء من جمل�س الإدارة. ويف نطاق امل�شوؤوليات التنفيذية التي اأوكلها املجل�س لها، فاإن اللجنة التنفيذية م�شوؤولة عن 

الإ�شراف على تنفيذ ال�شرتاتيجية ال�شاملة للمجموعة، وعن و�شع امليزانيات اخلا�شة باملجموعة، كما اأنها م�شوؤولة عن مراقبة الأداء العملي واملايل للمجموعة، 

وعن رفع التقارير اإىل املجل�س عن الأمور املالية وال�شرتاتيجية وما يت�شل بها.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية �شتة اجتماعات يف العام املايل 2013م. ويو�شح اجلدول التايل اأ�شماء اأع�شاء اللجنة التنفيذية: 

الب�ي����انال�ش����مم�شل�شل

رئي�س اللجنةالأمري/ تركي بن �شلمان بن عبد العزيز1

ع�شو اللجنةاملهند�س/ عبد الرحمن بن اإبراهيم الرويتع2

ع�شو اللجنةالدكتور/ عزام بن حممد الدخيرِّل3

ع�شو اللجنةاملهند�س / اأحمد بن عقيل اخلطيب4

جلنة املراجعة

قام جمل�س اإدارة املجموعة الذي ابتداأت فرتة عمله بتاريخ 1 مايو 2006م بت�شكيل جلنة املراجعة يف اجتماعه الثاين والع�شرين املنعقد بتاريخ 22 مايو 2006م. 

وتتكون جلنة املراجعة من ثلثة اأع�شاء، منهم ع�شوان من جمل�س الإدارة غري التنفيذيني، وع�شو ثالث من خارج جمل�س الإدارة متخ�ش�س يف ال�شوؤون املالية 

واملحا�شبية. وت�شمل مهام هذه اللجنة وم�شوؤولياتها درا�شة نظام الرقابة الداخلية، والإ�شراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف املجموعة من اأجل التحقق من مدى 

فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهام التي اعتمدها جمل�س الإدارة، وكذلك درا�شة تقارير املراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�شحيحية للملحظات 

والتو�شيات الواردة فيها.

كما تت�شمن م�شوؤوليات جلنة املراجعة التو�شية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�شبني القانونيني وف�شلهم، وحتديد اأتعابهم، والتاأكد من ا�شتقلليتهم ومتابعة اأعمالهم، 

مع درا�شة خطة املراجعة ومراجعتها مع املحا�شب القانوين،  وكذلك درا�شة ملحظاته على القوائم املالية املوحدة للمجموعة، ومتابعة ما مت ب�شاأنها مع درا�شة 

القوائم املالية الأولية وال�شنوية قبل عر�شها على جمل�س الإدارة، واإبداء الراأي والتو�شية مبا يلزم.

ا بدرا�شة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة، واإبداء الراأي والتو�شية ملجل�س الإدارة ب�شاأنها، وتقييم فاعلية تقدير اإدارة املجموعة للمخاطر واخلطوات  تقوم اللجنة اأي�شً

والإجراءات التي اتخذتها اإدارة املجموعة ملراقبة هذه املخاطر ومواجهتها.

ع�شوية اأع�شاء جمل�س الإدارة يف ال�شركات امل�شاهمة الأخرى كما يف 2013/12/31م

غ�ي�ر م�درج����ةم�درج������ةال�ش�����������������������������������مم�شل�شل

الدكتور/ عزام بن حممد الدخيرِّل1

ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ع�شري

ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية خلدمات ال�شيارات )�شا�شكو(

ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة العقارية ال�شعودية

رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة منو القاب�شة

الأ�شتاذ/ �شالح بن نا�شر اجلا�شر2
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة احتاد الت�شالت )موبايلي(
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة عبد العزيز ال�شغري القاب�شة

املهند�س/ �شليمان اإبراهيم احلديثي3
رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ع�شري

ع�شو جمل�س اإدارة جمموعة جنمة املدائن

رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للمختربات اخلا�شة

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة فن�شر كابيتال ال�شتثمارية ال�شعودية

ع�شو جمل�س اإدارة فن�شر كابيتال بنك )البحرين(

املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع4

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ع�شري

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة اإعمار املدينة القت�شادية

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة حلواين اإخوان

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة اخلزامى للإدارة

ع�شو جمل�س اإدارة ع�شو جمل�س اإدارة �شركة جدوى لل�شتثمار

ع�شو جمل�س اإدارة  �شركة اأملك العاملية 

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة �شناعات العي�شى 

الأ�شتاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب5

ع�شو جلنة املخاطر �شركة ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(.

رئي�س جلنة التدقيق واملراجعة، ع�شو جلنة التعوي�شات، �شركة 

اأرامكو ال�شعودية لتكرير زيت الت�شحيم.

الأ�شتاذ / حميي الدين �شالح كامل6
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة جبل عمر  

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة دلة للخدمات ال�شحية
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة اخلزامى للإدارة

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  

تعيني الأمري/ تركي بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�ًشا للجنة التنفيذية بتاريخ 2013/4/6م 

بناًء على ا�شتقالة الأمري في�شل بن �شلمان من املجل�س بتاريخ 2013/2/7م.

مت تعيني الأ�شتاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب ع�شًوا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2013/5/7م، 

بعد ا�شتقالة املهند�س �شليمان احلديثي من اللجنة التنفيذية بتاريخ 2013/4/6م.
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اإقرارات اأع�شاء جمل�س الإدارة

يقر جمل�س الإدارة مبا يلي:

اأنه مت اإعداد �شجلت احل�شابات بال�شكل ال�شحيح.

عد على اأ�ش�س �شليمة ومت تنفيذه بفاعلية.
ُ
اأن نظام الرقابة الداخلية اأ

ل يوجد اأي �شك يذكر ب�شاأن قدرة املجموعة على موا�شلة ن�شاطها.

ل توجد عقود فيها م�شلحة لأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة.

قامت جلنة املراجعة بعقد ثمانية اجتماعات خلل عام 2013م. ويو�شح اجلدول التايل اأ�شماء اأع�شاء جلنة املراجعة:

 جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

تتكون جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من ثلثة اأع�شاء من جمل�س الإدارة وت�شمل مهام هذه اللجنة وم�شوؤولياتها التو�شية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح 

لع�شوية املجل�س، وفًقا لل�شيا�شات واملعايري املعتمدة، واملراجعة ال�شنوية للحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�شبة لع�شوية جمل�س الإدارة، واإعداد 

و�شف للقدرات واملوؤهلت املطلوبة لع�شوية جمل�س الإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�ش�شه الع�شو لأعمال جمل�س الإدارة. كما 

تقوم اللجنة مبراجعة هيكلة جمل�س الإدارة وت�شكيله، ورفع التو�شيات يف �شاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها، وحتديد جوانب ال�شعف والقوة يف 

جمل�س الإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة، والتاأكد ب�شكل �شنوي من ا�شتقللية الأع�شاء امل�شتقلني، وعدم وجود اأي تعار�س 

م�شالح اإذا كان الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة اأخرى.

كما تت�شمن م�شوؤولية جلنة الرت�شيحات واملكافاآت و�شع �شيا�شات وا�شحة لتعوي�شات اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ومكافاآتهم، ومتابعة 

تنفيذ تو�شيات اللجنة بعد عر�شها على جمل�س الإدارة واملوافقة عليها، واإعداد التقارير الدورية وال�شنوية من اأعمال اللجنة ح�شب النظام، وتقدميها 

اإىل جمل�س الإدارة.

ويو�شح اجلدول التايل اأ�شماء اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت، والتي عقدت اجتماعني خلل 2013م.

الب�ي����انال�ش����مم�شل�شل

رئي�س اللجنةاملهند�س/ �شليمان بن اإبراهيم احلديثي1

ع�شو اللجنةالأ�شتاذ / �شليمان بن جربين اجلربين2

ع�شو اللجنةالدكتور/ �شعد بن �شالح الرويتع3

الب�ي����انال�ش����مم�شل�شل

رئي�س اللجنةالأ�شتاذ/ عبد اهلل �شامل باحمدان1

ع�شو اللجنةاملهند�س/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع2

ع�شو اللجنةالأ�شتاذ/ حممد بن اإبراهيم العي�شى3

خمسة عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2013م 

 خلل عام 2013م قامت جلنة املراجعة يف املجموعة مبتابعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة عن العام نف�شه، اآخذين يف احل�شبان اأولويات التدقيق وفًقا لنتائج حتليل 

وتقييم �شامل لدرا�شة املخاطر يف املجموعة و�شركاتها التابعة، والذي مت تنفيذه بو�شاطة اأحد املكاتب ال�شت�شارية املتخ�ش�شة خلل عام 2009م،علًما باأنه تتم �شنوًيا مراجعة 

هذا التقييم وتعديله مبا يتلءم مع امل�شتجدات والتطورات التي تطراأ على اإدارات املجموعة و�شركاتها.

كما قامت جلنة املراجعة خلل عام 2013م مبتابعة تنفيذ اآلية تطبيق اأدلة الإجراءات وال�شيا�شات املالية والإدارية للمجموعة و�شركاتها التابعة وكذلك م�شفوفة ال�شلحيات 

املالية والإدارية، والتي مت اعتمادها وتفعيلها خلل عام 2011م وذلك طبًقا لتو�شياتها التي رفعت اإىل جمل�س الإدارة خلل عام 2011م.

ا قامت جلنة املراجعة بالتو�شية اإىل جمل�س الإدارة بتعيني مراجع احل�شابات اخلارجي للمجموعة و�شركاتها التابعة لل�شنة املالية التي �شتنتهي يف 31 دي�شمرب 2014م.  اأي�شً

وبناًء على نتائج مهام التدقيق التي قامت اإدارة املراجعة الداخلية بتنفيذها خلل عام 2013م على م�شتوى املجموعة و�شركاتها التابعة، مل يت�شح وجود ق�شور جوهري يف 

اإجراءات الرقابة الداخلية يتطلب الإف�شاح عنه، علًما باأنه قد مت التفاق مع الإدارة التنفيذية للمجموعة و�شركاتها التابعة على تنفيذ التو�شيات الواردة يف تقارير املراجعة 

الداخلية �شمن اإطار زمني حمدد بهدف حت�شني اإجراءات الرقابة الداخلية وتعزيزها.

ستة عشر: إدارة المخاطر

ت�شعى اإدارة املجموعة اإىل مواجهة اأي حتديات وخماطر حمتملة قد توؤثر يف ن�شاطها ومركزها املايل وا�شتيعابها، وذلك من خلل درا�شتها وخربتها الوا�شعة يف �شناعة 

الن�شر، والقدرة على حتديد املخاطر املتعلقة بها واملخاطر املتعلقة بال�شوق من جهة اأخرى، وتعتقد املجموعة اأن من اأهم املخاطر املتعلقة بها:

•			الأو�شاع القت�شادية
ي�شكل الدخل الإعلين عن�شًرا جوهرًيا من اإجمايل اإيرادات املجموعة، وم�شتوى جودة هذا الإيراد من حيث الكم والكيف عر�شة للدورات القت�شادية املعروفة يف 

املنطقة، اإ�شافة اإىل املخاطر ال�شيا�شية املوؤثرة يف هذا ال�شياق.

•			ال�ش�تق�رار القي�ادي
تقوم على اإدارة املجموعة نخبة من اأف�شل الكفاءات ال�شعودية والعربية يف جميع قطاعاتها التحريرية، والإدارية واملالية، فا�شتقرار هذه القيادات من اأهم العنا�شر املوؤثرة 

يف تطور اأداء املجموعة.

•			ا�شرتاتيجية التو�شع
تبا�شر املجموعة تخطيط العديد من امل�شروعات التو�شعية املن�شجمة واملتوافقة مع ا�شرتاتيجياتها العامة وتنفيذها، وتخ�شع هذه الأمور ملخاطر التاأجيل وعدم التنفيذ.

•			خم�اط�ر ال�شن�اع��ة
تتع�ر�س �شناع�ة الإع�لم والن�ش�ر لتحديات تتح�ول ف�ي�ها معط�ي�ات ومقومات ا�شتخدام املعلومة وا�شتخدامها من من�شات الإعلم التقليدية اإىل من�شات الإعلم احلديث�ة. 

وتع�ي املج�م�وع�ة وتق�در ه�ذا التح�ول، وت�ش�ع�ى اإىل الت�واف�ق م�ع ج�مي�ع املن�ش�ات البدي�ل�ة واملناف�ش�ة لإي�ش�ال خدماتها وا�شتخدامها �شمن اأطر اقت�شادي�ة حم��ددة.

•			ارتفاع اأ�شعار الورق
ُيعد الورق اأهم املواد اخلام التي ت�شتخدمها املجموعة من حيث تكاليفه وم�شادر توفريه، حيث تقوم املجموعة با�شتخدام مطابع ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف 

)�شركة م�شاهمة �شعودية تابعة( لطباع�ة مطبوعاته�ا داخل اململكة. وتقوم املجموعة باحل�شول على الورق مبوجب اتفاقات توريد من مورد رئي�س، واحل�شول على كميات 

اأقل من موردين خمتلفني ب�شورة دورية. وتقوم املجموعة باحلد من التذبذب يف اأ�شعار الورق من خلل حتديد خمزونها الورق�ي واإدارته بكف��اءة.

•			ا�شتقرار العمليات بعد ال�شتحواذ
ُيعد عدم ا�شتقرار العمليات بعد ال�شتحواذ على ال�شركات اجلديدة اإحدى املخاطر التي قد تواجهها املجموعة، وبهدف جتنب تلك املخاطر تقوم املجموعة باأخذ جميع 

التدابري اللزمة ل�شتقرار عملياتها الت�شغيلية.

مت تعيني املهند�س/ �شليمان بن اإبراهيم احلديثي رئي�ًشا للجنة املراجعة بتاريخ 2013/4/6م.

مت تعيني الأ�شتاذ/ �شليمان بن جربين اجلربين ع�شًوا يف جلنة املراجعة بتاريخ 2013/4/6م بناًء على انتهاء 

متثيل معايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد يف جمل�س اإدارة املجموعة، وذلك 

ب�شبب ا�شتقالته من ع�شوية جمل�س اإدارة املجموعة التي مت اعتمادها من جمل�س الإدارة بتاريخ 2013/3/18م.

مت تعيني الأ�شتاذ/ عبداهلل �شامل باحمدان رئي�ًشا للجنة الرت�شيحات واملكافاآت بتاريخ 2013/4/29م.

مت تعيني الأ�شتاذ/حممد بن اإبراهيم العي�شى ع�شًوا يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بتاريخ 2013/4/29م بناًء 

على انتهاء متثيل معايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية يف جمل�س 

اإدارة املجموعة، وذلك ب�شبب ا�شتقالته من ع�شوية جمل�س اإدارة املجموعة التي مت اعتمادها من جمل�س الإدارة 

بتاريخ 2013/2/7م.

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  
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 سبعة عشر: حوكمة الشركات

حتر�س املجموعة، دائًما، على مبا�شرة جميع عملياتها التجارية وال�شتثمارية مبا يتفق مع كل الأنظمة واللوائح املطبقة يف اململكة 

ولوائح  الر�شيدة،  الإدارة  والإف�شاح طبًقا ملقت�شيات  ال�شفافية  باأف�شل معايري  املجموعة  تلتزم  ال�شعودية. ويف هذا اجلانب  العربية 

حوكمة ال�شركات املطبقة يف اململكة، مبا يف ذلك توفري املعلومات الأ�شا�شية للم�شاهمني وامل�شتثمرين يف الأوقات املحددة ح�شب اأنظمة 

هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية وتعليماتها ولئحة احلوكمة املعمول بها يف املجموعة.

و�شائل  بدعم  والرت�شيحات(  املكافاآت  وجلنة  املراجعة،  وجلنة  التنفيذية،  )اللجنة  الفرعية  وجلانه  املجموعة  اإدارة  جمل�س  ويقوم 

احلوكمة واأ�شاليبها ب�شورة م�شتمرة، وتتم مراجعة قواعد احلوكمة اخلا�شة بال�شركة من حني لآخر للتاأكد من ملءمتها لأغرا�شها، 

ا لأغرا�س الإدارة الر�شيدة. ول�شتيعاب امل�شتجدات واملتطلبات النظامية املتجددة لهيئة ال�شوق املالية واأي�شً

وب�شورة عامة ميكن القول باأن ال�شركة قد التزمت مبتطلبات احلوكمة الواردة يف لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة ال�شوق 

املالية، عدا الأحكام التالية:

 الت�شويت الرتاكمي عند اختيار اأع�شاء جمل�س الإدارة

مل تاأخذ ال�شركة باأ�شلوب الت�شويت الرتاكمي ب�شبب توافر العدد الكايف من الأع�شاء امل�شتقلني مبجل�س الإدارة )ثمانية اأع�شاء من 

اأ�شل اثني ع�شر ع�شًوا يف املجل�س(، كما اأن اأع�شاء جمل�س الإدارة يقومون بحماية حقوق الأقلية من امل�شاهمني.

عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة

رغم اأن لئحة حوكمة ال�شركات تن�س على اأن يكون عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة من 3 اإىل 11 ع�شًوا، اإل اأن النظام الأ�شا�شي لل�شركة 

ل يزال ين�س على اأن عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة 12ع�شًوا، بزيادة ع�شو واحد عن احلد الأق�شى املذكور باللئحة.

ا من املجموعة على تطبيق بنود لئحة حوكمة ال�شركات، فقد عقدت املجموعة جمعية عامة غري عادية يف 25 اأبريل من عام  وحر�شً

2010م لتعديل النظام الأ�شا�شي للمجموعة ليتوافق مع لئحة حوكمة ال�شركات ومنها بند عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة، واإ�شافة 

مواد جديدة تتعلق باللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة، اإل اأن هذه التعديلت مل حت�شل على الن�شبة املطلوبة من اأ�شوات امل�شاهمني 

لإقرارها. هذا و�شوف ت�شعى املجموعة لتتوافق مع لوائح حوكمة ال�شركات.

ثمانية عشر: سياسة توزيع األرباح

تقوم �شيا�شة ال�شركة على دفع اأرباح حلملة اأ�شهمها ب�شورة �شنوية بناًء على دخل ال�شركة، وو�شعها املايل، واأحوال ال�شوق، والأو�شاع 

القت�شادية العامة، وعوامل اأخرى، منها وجود فر�س ا�شتثمارية، وحاجات اإعادة ال�شتثمار، والحتياطيات النقدية واملالية، واإمكانات 

العمل، اإىل غري ذلك من العتبارات التنظيمية الأخرى، و�شيتم توزيع الأرباح بالريال ال�شعودي.

كما ين�س النظام الأ�شا�شي للمجموعة على اأن توزع اأرباح ال�شركة ال�شافية ال�شنوية بعد خ�شم جميع امل�شروفات العمومية والتكاليف 

الأخرى على الوجه الآتي:

يجنب 10 % ع�شرة يف املئة من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 

الحتياطي املذكور ن�شف راأ�س املال.

يجنب كذلك 5 % خم�شة يف املئة من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخ�ش�س للأغرا�س التي يقررها جمل�س الإدارة، 

ويوقف هذا التجنيب اإذا بلغ ربع راأ�س املال.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�شاهمني تعادل 5 % خم�شة يف املئة من راأ�س املال املدفوع.

يخ�ش�س بعد ما تقدم مكافاأة ملجل�س الإدارة ب�شرط األ تزيد على احلد املقرر، وذلك مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 202 وتاريخ 

1404/8/13ه�، ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة اإ�شافية يف الأرباح. 

تسعة عشر: توزيع أرباح عن عام 2013م

 قررت املجموعة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 17 فرباير 2014م ويف �شوء النتائج املالية لعام 2013 عدم توزيع اأرباح عن عام 2013م.

عشرون: توصيات مجلس اإلدارة

يو�شي جمل�س اإدارة املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق للجمعية العامة العادية املوقرة مبا يلي:

املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة لعام 2013م.

املوافق�ة على تق�ري�ر مراجع�ي ح�ش�ابات ال�ش�رك�ة والق�وائ�م املالي�ة املوحدة لل�شنة املنتهية بتاريخ 2013/12/31م.

اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن اأعمالهم خلل ال�شنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م.

اإقرار تعيني الأ�شتاذ/ �شليمان بن جربين اجلربين ممثًل عن املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد يف جمل�س اإدارة املجموعة لبقية دورة املجل�س احلالية والتي 

تنتهي بتاريخ 30 اأبريل 2015م.

اإقرار تعيني الأ�شتاذ/ حممد بن اإبراهيم العي�شى ممثًل عن املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية يف جمل�س اإدارة املجموعة لبقية دورة املجل�س 

احلالية والتي تنتهي بتاريخ 30 اأبريل 2015م.

اإقرار تعيني الأ�شتاذ/ اأحمد بن عقيل اخلطيب يف جمل�س اإدارة املجموعة لبقية دورة املجل�س احلالية والتي تنتهي بتاريخ 30 اأبريل 2015م.

املوافقة على عدم توزيع اأرباح عن العام املايل 2013م.

املوافقة على تعيني مراقب احل�شابات من بني املر�شحني من جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية لل�شركة لعام 2014م والبيانات املالية الربع �شنوية 

وحتديد اأتعابه.

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

جمل�س الإدارة

2013تقرير مجلس اإلدارة
التقرير السنوي  
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ن�شبة التداول

العائد على الأ�شول

�شايف الدخل

) مرة (

) مليون ريال �شعودي (

Net Income (Million SAR)

Current Ratio

Return on Assets

اإجمايل الإيرادات

اإجمايل الأ�شول

اإجمايل حقوق امللكية

الدخل من العمليات الرئي�شة

) مليون ريال �شعودي (
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العائد على راأ�س املال

العائد على حقوق امللكية

ن�شبة الرفع املايل

Return on Shareholder’s Equity

Leverage Ratio

Return on Capital
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املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة املركز املايل املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب2013

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

عام 2012 )معّدلة(عام 2013اإي�شاح

املوجودات

موجودات متداولة

3139.320.054135.332.886نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

4598.908.709585.168.619ذمم مدينة، بال�شايف

819.500.065195.500.000ذمة مدينة من بيع اأر�س

2220.302.35813.828.147مطلوب من اأطراف ذوي علقة

5350.448.815335.546.841خمزون، بال�شايف

682.028.56078.819.042م�شاريف مدفوعة مقدًما وموجودات اأخرى

1.210.508.5611.344.195.535جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

7.240.225-22مطلوب من طرف ذي علقة

718.421.71918.405.475ا�شتثمارات عقارية

81.250.863.0891.218.819.041ممتلكات واآلت ومعدات، بال�شايف

9838.661.767839.338.480موجودات غري ملمو�شة، بال�شايف

2.107.946.5752.083.803.221جمموع املوجودات غري املتداولة

جمموع املوجودات                                                                                                     3.318.455.136          3.427.998.756

املطلوبات وحقوق امللكية

مطلوبات متداولة

10629.765.661535.912.713اجلزء املتداول من قرو�س ومتويل مرابحات

117.613.1078.825.186اإيرادات موؤجلة

12393.636.122393.123.422دائنون جتاريون ومطلوبات اأخرى

1326.613.05123.833.734الزكاة و�شريبة الدخل

1.057.627.941961.695.055جمموع املطلوبات املتداولة

يتبع

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في ٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 
ديسمبر 201٣ 

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 
2013للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التقرير السنوي  
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املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة الدخل املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب2013

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

عام 2012 )معّدلة(عام 2013اإي�شاحات

1.726.056.5761.382.752.907الإيرادات

)1.000.497.151()1.292.841.749(تكلفة الإيرادات

433.214.827382.255.756الربح الإجمايل

م�شاريف ت�شغيلية:

)63.406.831()95.925.197(23بيع وت�شويق

)230.037.318()273.991.587(24عمومية واإدارية

63.298.04388.811.607دخل ال�شنة من العمليات الرئي�شية

92.220.274)12.316.209(25اإيرادات وم�شاريف اأخرى، �شايف

)24.859.290()50.685.566(نفقات مالية، �شايف

296.268156.172.591دخل ال�شنة قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق الأقلية

)13.561.500()14.422.088(13الزكاة و�شريبة الدخل

142.611.091)14.125.820()خ�شارة( دخل ال�شنة قبل حقوق الأقلية

--ح�شة حقوق الأقلية يف �شايف اأرباح وخ�شائر ال�شركات التابعة

)38.020.600()16.085.856(21 ال�شركات التابعة

104.590.491)30.211.676(�شايف )خ�شارة(دخل ال�شنة

ربحية )خ�شارة( ال�شهم:

260.791.11دخل ال�شنة من العمليات الرئي�شة

1.31)0.38(26�شايف )خ�شارة( دخل ال�شنة

تعد الإي�شاحات املرفقة يف ال�شفحات من رقم 8 اإىل رقم 37 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في ٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 
ديسمبر 201٣ 

املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة املركز املايل املوحدة »تتمة«

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب2013

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

عام 2012 )معّدلة(عام 2013اإي�شاحات

مطلوبات غري متداولة

10527.972.723617.249.521قرو�س ومتويل مرابحات طويلة الأجل

1418.471.21919.104.067تاأمينات نقدية م�شتلمة من العملء

1160.649.310167.798.554ذمم دائنة

15113.035.274102.406.763خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

820.128.526906.558.905جمموع املطلوبات غري متداولة

جمموع املطلوبات                                                                                                                1.877.756.467         1.868.253.960

حقوق امللكية

حقوق امل�شاهمني

1800.000.000800.000.000راأ�س املال

16203.777.609203.777.609احتياطي نظامي

1767.547.17767.547.177احتياطي اتفاقي

88.361.4258.361.425منحة حكومية مقّيدة

ت�شويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة 

بال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة يف اخلارج
18)4.483.263()4.045.419(

1.124.373)1.274.544(19�شايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

2096.184.115210.855.791اأرباح مبقاة

1.170.112.5191.287.620.956جمموع حقوق امل�شاهمني

21270.586.150272.123.840حقوق الأقلية

1.440.698.6691.559.744.796جمموع حقوق امللكية

3.318.455.1363.427.998.756جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

--28التزامات حمتملة

تعد الإي�شاحات املرفقة يف ال�شفحات من رقم 8 اإىل رقم 37 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في ٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 
ديسمبر 201٣ 
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املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب2013

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

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في ٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 
ديسمبر 201٣ 

عام 2012 )معّدلة(عام 2013اإي�شاحات

التدفقات النقدية من اأن�شطة ال�شتثمار:

)101.411.099()120.152.171(اإ�شافات اإىل ممتلكات واآلت ومعدات

7.464.83622.653.669متح�شلت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

90.000.000-متح�شلت ذمة مدينة من بيع ا�شتثمار يف �شركة زميلة

)484.432.807(-ا�شتحواذ على �شركة تابعة

15.522)16.244(ا�شتثمارات عقارية

-175.999.935متح�شلت من بيع اأر�س

)1.132.897()879.414(ت�شويات ترجمة عملت اأجنبية متعلقة باملمتلكات والآلت واملعدات، بال�شايف

)1.088.113()3.371.248(اإ�شافات اإىل موجودات غري ملمو�شة

)475.395.725(59.045.694�شايف النقد الناجت من )امل�شتخدم يف(اأن�شطة ال�شتثمار

التدفقات النقدية من اأن�شطة التمويل:

4.576.150458.819.524التغري يف القرو�س ومتويل مرابحات طويلة وق�شرية الأجل

1.809.276)437.844(ت�شويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة بال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة يف اخلارج

)4.015.580()4.460.000(مكافاآت جمل�س الإدارة

)79.833.316()79.947.862(توزيعات اأرباح مدفوعة

)9.467.000()17.623.546(التغري يف حقوق الأقلية

367.312.904)97.893.102(�شايف النقد)امل�شتخدم يف(الناجت من اأن�شطة التمويل

)3.206.902(3.987.168�شايف التغري يف النقد وما يعادله

127.289.71092.990.112نقد وما يعادله كما يف بداية ال�شنة

-)2.700.334(التغري يف النقد املقيد لدى البنوك

37.506.500-1نقد وما يعادله م�شتحوذ عليه خلل ال�شنة

3128.576.544127.289.710نقد وما يعادله كما يف نهاية ال�شنة

معلومات اإ�شافية عن اأن�شطة غري نقدية

2.398.9171.507.415التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

195.500.000-8ذمة مدينة من بيع اأر�س

1.326.240)2.035.039(4�شطب خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

2.820.265)1.395.184(5�شطب خم�ش�س ب�شاعة بطيئة احلركة

)6.297.263()312.174(عك�س تاأمينات نقدية م�شتلمة من العملء

157.521.860-اجلزء غري امل�شدد من قيمة ال�شتحواذ على �شركة تابعة، بال�شايف

تعد الإي�شاحات املرفقة يف ال�شفحات من رقم 8 اإىل رقم 37 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب2013

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

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في ٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في ٣1 
ديسمبر 201٣ 

عام 2012 )معّدلة(عام 2013اإي�شاحات

التدفقات النقدية من العمليات:

296.268156.172.591الدخل قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق الأقلية

تعديلت لبنود غري نقدية:

82.819.82265.801.808ا�شتهلكات

4.047.9613.724.310اإطفاءات

)77.142.797()2.812.387(8اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات

-1.515.266خ�شائر انخفا�س يف قيمة م�شاريع حتت التنفيذ

)6.297.263()312.174(عك�س تاأمينات نقدية م�شتلمة من العملء

22.367.74814.865.049خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

التغريات يف راأ�س املال العامل:

9.981.220)13.740.090(ذمم مدينة

)35.255.704()14.901.974(خمزون

4.569.068)3.209.518(م�شاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة اأخرى

)1.544.532()1.212.079(اإيرادات موؤجلة

1.542.570)9.087.599(دائنون جتاريون ومطلوبات متداولة اأخرى

)1.630.390()320.674(تاأمينات نقدية م�شتلمة من العملء

)3.016.012(766.014مطلوب من/ اإىل اأطراف ذوي علقة

)15.456.852()11.739.237(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

)11.437.147()11.642.771(زكاة و�شريبة دخل مدفوعة

42.834.576104.875.919�شايف النقد الناجت من العمليات

يتبع
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التقرير السنوي  
قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣1 ديسمبر 201٣

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٣

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 201٣ 

احتياطي اتفاقياحتياطي نظاميراأ�س املالاإي�شاح
منحة حكومية 

مقيدة

ت�شويات حتويل 

العملت 

الأجنبية املتعلقة 

بال�شتثمارات يف 

ال�شركات التابعة يف 

اخلارج

�شايف التغريات 

يف القيمة العادلة 

لتغطية خماطر 

التدفقات النقدية

املجموعاأرباح مبقاة

1.287.620.956 1.124.373210.855.791)4.045.419(1800.000.000203.777.60967.547.1778.361.425 يناير 2013 )معّدلة(

)30.211.676()30.211.676(------�شايف دخل ال�شنة

)437.844(--)437.844(----18ت�شويات عملت اأجنبية، ال�شايف

�شايف التغريات يف القيمة العادلة  

لتغطية خماطر التدفقات النقدية
19-----)2.398.917(-)2.398.917(

توزيعات اأرباح اأع�شاء  جمل�س 

الإدارة ومكافاآتهم
20------)84.460.000()84.460.000(

96.184.1151.170.112.519)1.274.544()4.483.263(31800.000.000203.777.60967.547.1778.361.425 دي�شمرب 2013

2012

1.263.729.354 205.969.454)383.042()5.854.695(1800.000.000193.318.56062.317.6528.361.425 يناير 2012 )معّدلة(

------�شايف دخل ال�شنة
104.590.491 104.590.491

ل اإىل الحتياطي النظامي -)10.459.049(----10.459.049-16املحوَّ

ل اإىل الحتياطي التفاقي -)5.229.525(---5.229.525--17املحوَّ

1.809.276-- 1.809.276----18�شايف ت�شويات عملت اأجنبية

�شايف التغريات يف القيمة العادلة  

لتغطية خماطر التدفقات النقدية
19-----1.507.415 -1.507.415

توزيعات اأرباح اأع�شاء

 جمل�س الإدارة ومكافاآتهم
------)84.015.580()84.015.580(

210.855.7911.287.620.956 1.124.373)4.045.419(1800.000.000203.777.60967.547.1778.361.425 يناير 2012 )معّدلة(

تعد الإي�شاحات املرفقة يف ال�شفحات من رقم 8 اإىل رقم 37 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب2013

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

واالتصالاإلعالم

التخصصي
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معلومات عامة - 1

اإن املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق )ال�شركة( هي �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية وتعمل 

2000(. ولديها  يوليو  1421ه� )1  الأول  29 ربيع  بتاريخ  الريا�س  1010087772 �شادر يف مدينة  مبوجب �شجل جتاري رقم 

فرع يف جدة م�شجل بال�شجل التجاري الفرعي رقم 1010087772/001. اإن عنوان ال�شركة الرئي�س هو �س. ب. 53108، حي 

املوؤمترات، طريق مكة املكرمة، الريا�س11583، اململكة العربية ال�شعودية.

يتكون راأ�س مال ال�شركة البالغ 800 مليون ري�ال �شعودي من 80 مليون �شهم قيمة كل منها 10 ري�الت �شعودية.

ال�شعودية  وال�شركات  ال�شركة  من  »املجموعة«(  )جمتمعة  التابعة  و�شركاتها  والت�شويق  للأبحاث  ال�شعودية  املجموعة  تتاألف 

وتزاول  والن�شر،  والطباعة  والتوزيع  والإعلن  والدعاية  والت�شويق  التجارة  جمال  يف  املجموعة  تعمل  لها.  التابعة  والأجنبية 

اأعمالها ب�شكل رئي�س يف ال�شرق الأو�شط واأوروبا و�شمال اأفريقيا.

تت�شمن القوائم املالية املوحدة املرفقة ح�شابات ال�شركة و�شركاتها التابعة التالية والتي تعمل مبوجب �شجلت جتارية منف�شلة:

اأدناه مملوكة منا�شفة لكل من ال�شركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�شة و�شركة امل�شنفات  التابعة املذكورة  اإن ال�شركات 

العلمية القاب�شة:

بلد التاأ�شي�سرقم ال�شجل التج��اريال�شركات التابعة

ن�شبة امللكية الفعلية املبا�شرة وغري 

املبا�شرة كما يف 31 دي�شمرب

20132012

100%100%اململكة العربية ال�شعودية1010119045ال�شركة الفكرية للدعاية والإعلن القاب�شة – ذات م�شوؤولية حمدودة

100%100%اململكة العربية ال�شعودية1010119043�شركة امل�شنفات العلمية القاب�شة – ذات م�شوؤولية حمدودة

70%70%اململكة العربية ال�شعودية1010219709ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف – م�شاهمة عامة )3(

بلد التاأ�شي�سالن�شاط الرئي�س لل�شرك���ةال�شركات التابعة

اململكة العربية ال�شعوديةالن�شرال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر وال�شركات التابعة لها )1(

اململكة العربية ال�شعوديةالتوزيعال�شركة ال�شعودية للتوزيع وال�شركات التابعة لها )2(

اململكة العربية ال�شعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلن والبيعال�شركة العربية للو�شائل املحدودة

اململكة العربية ال�شعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلنال�شركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة

اململكة العربية ال�شعوديةاملتاجرة يف العطور والأدوات املن�زلية ولوازم الطباعةال�شركة ال�شعودية للأعمال التجارية

اململكة العربية ال�شعوديةاملتاجرة يف معدات الت�شال  وتطوير الربامج�شركة الأفق لنظم املعلومات والت�شالت

اململكة العربية ال�شعوديةالن�شر املتخ�ش�س�شركة منو الإعلمية القاب�شة وال�شركات التابعة لها

اململكة العربية ال�شعوديةعقد املعار�س واملوؤمترات�شركة موؤمترات للمعار�س واملوؤمترات

اململكة  خارج  م�شجلة   %100 بن�شبة  تابعة  �شركات  ال�شركة  هذه  متتلك   -1

العربية ال�شعودية.

املجموعة  �شركة  مال  راأ�س  يف   %100 للتوزيع  ال�شعودية  ال�شركة  متتلك   -2

الكويتية للتوزيع والن�شر املحدودة، �شركة م�شجلة يف دولة الكويت، و90% يف 

راأ�س مال �شركة الإمارات للطباعة والن�شر املحدودة، �شركة م�شجلة يف دولة 

املجموعة  ل�شركة  املالية  القوائم  توحيد  يتم  مل  املتحدة.  العربية  الإمارات 

الكويتية للتوزيع والن�شر املحدودة وذلك لوجود خلف اإداري اأدى اإىل عدم 

توافر املعلومات اللزمة للتوحيد. متكنت املجموعة يف الربع الأخري من عام 

2010 من اإنهاء هذا اخللف وقامت بتعيني م�شت�شار مايل ملراجعة العمليات 

املالية خلل فرتة اخللف الإداري، وحتى تاريخ اإعداد هذه القوائم املالية 

مل يتم النتهاء من هذه املراجعة. وعليه، مل يتم توحيد القوائم املالية حتى 

تاريخه. علًما باأنه لي�س لها اأثر مايل جوهري على القوائم املالية املوحدة.

3- متتلك ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف كًل من �شركة طيبة للطباعة 

والن�شر املحدودة و�شركة مطابع هل و�شركة التغليف املرن املحدودة و�شركة 

ال�شناعي  لل�شتثمار  امل�شتقبل  و�شركة  والن�شر  للطباعة  املنورة  املدينة 

و�شركة م�شنع الإمارات الوطني لل�شناعات البل�شتيكية ذ.م.م.

قامت اإحدى ال�شركات التابعة، ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف، خلل 

100% من ح�ش�س  2012 بال�شتحواذ على  31 دي�شمرب  ال�شنة املنتهية يف 

ال�شركاء املالكني ل�شركة م�شنع الإمارات الوطني لل�شناعات البل�شتيكية 

يف  موؤ�ش�شة  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  الإمارات(،  )م�شنع  ذ.م.م 

املتحدة، مقابل �شايف عو�س قدره  العربية  الإمارات  بدولة  ال�شارقة  اإمارة 

ًرا مببلغ 172  ا موؤجًل مقدَّ 642 مليون ري�ال �شعودي تقريًبا، يت�شمن عو�شً

ومت  ال�شابقني،  املالكني  لأحد  �شداده  �شيتم  تقريًبا،  �شعودي  ري�ال  مليون 

جميع  اتفق  وقد  املوحدة.  املايل  املركز  قائمة  يف  املطلوبات  �شمن  قيده 

الأطراف مبوجب اتفاقية �شراء وبيع احل�ش�س )التفاقية( على نقل جميع 

تاريخ  بو�شفه   2012 يوليو   1 بتاريخ  بامللكية  املرتبطة  واللتزامات  احلقوق 

نتج عن عملية  لل�شركة )تاريخ ال�شتحواذ(. وقد  الفعلية  ال�شيطرة  انتقال 

ال�شتحواذ هذه �شهرة قدرها 353.8 مليون ري�ال �شعودي تقريًبا والتي متثل 

فائ�س قيمة ال�شراء عن القيمة العادلة ل�شايف املوجودات امل�شتحوذ عليها 

�شركة  تعمل  تقريًبا.  �شعودي  ري�ال  مليون   288.2 والبالغة  ال�شراء  بتاريخ 

م�شنع الإمارات الوطني لل�شناعات البل�شتيكية ذ.م.م يف ت�شنيع منتجات 

التغليف واملنتجات البل�شتيكية وتوزيعها، ولديها عّدة �شركات منت�شرة يف 

توحيد  مت  ال�شعودية.  العربية  اململكة  يف  و�شركة  املتحدة  العربية  الإمارات 

التابعة،  لل�شركة  املالية  القوائم  �شمن  الإمارات  مل�شنع  املالية  القوائم 

ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف، بدًءا من 1 يوليو 2012.

طبًقا  �شعودي  ري�ال  مليون   172 حوايل  البالغ  املوؤجل  العو�س  احت�شاب  مت 

لتفاقية بيع و�شراء احل�ش�س وتعديلتها على الأ�شا�س التايل:

اأرباح  1- احت�شاب اجلزء الأول من العو�س املوؤجل با�شتخدام متو�شط �شايف 

الأعوام من 2012 وحتى 2014 م�شروًبا يف 11.5%، خم�شوًما منه اجلزء 

املدفوع لأحد املالكني ال�شابقني يف تاريخ �شداد العو�س النقدي البالغ 61.3 

مليون ري�ال �شعودي، وقد مت تقدير هذا املبلغ على اأ�شا�س الأرباح امل�شتهدفة 

ر هذا اجلزء من العو�س  واملتفق عليها �شمن التفاقية املذكورة اأعله. وُقدرِّ

مببلغ 151.4 مليون ري�ال �شع�ودي تقريًبا و�شيتم �شداده بعد اإ�شدار القوائم 

املالية مل�شنع الإمارات لعام 2014.

اأ�شا�س  على  املوؤجل  العو�س  )Earn-out(من  الثاين  اجلزء  احت�شاب   -2

ا�شتخدام الأرباح امل�شتهدف�ة واملتفق عليها �شمن التفاقية م�شروًبا يف %10 

 20.6 ر هذا اجلزء من العو�س مببلغ  اأعله. وُقدرِّ وفًقا للتفاقية املذكورة 

القوائ�����م  اإ�ش����دار  بعد  �شنوًيا  �شداده  ويتم  تقريًبا  �شع�ودي  ري�ال  مليون 

و   2012 للأع������وام  الإم������ارات  مل�شن������ع  ال�شنوي������ة  املدقق������ة  املالي�������ة 

2013 و 2014.

مت عر�س اجلزء املتداول من قيمة العو�س املوؤجل كما يف 31 دي�شمرب 2013 

غري  واجلزء  املتداولة  املطلوبات  �شمن  �شعودي  ري�ال  مليون   7.1 البالغ 

املتداول البالغ 160.7 مليون ري�ال �شعودي �شمن املطلوبات غري املتداولة.

1992
إصدار صحيفة »االقتصادية«، مطبوعة 

يومية تهم رجال المال واألعمال.

إطالق مجلة »الرجل«، مجلة شهرية تعنى 
بشؤون مجتمع النخبة.

إطالق مجلة »هي«، مجلة شهرية تهتم 
بشؤون المرأة المتميزة.
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القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 
2013للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التقرير السنوي  

2-      ملخ�س ال�شيا�شات املحا�شبية املهمة

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفًقا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها يف 

اململكة العربية ال�شعودية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. 

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املهمة املتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو التايل:

2-1 اأ�ش�س الإعداد

التكلفة  ملبداأ  ووفًقا  ال�شتحقاق  لأ�شا�س  وفًقا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

التاريخية، فيما عدا ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة حيث يتم احت�شابها على 

اأ�شا�س طريقة حقوق امللكية، وامل�شتقات املالية املثبتة بالقيمة العادلة.

2-2 تقديرات وافرتا�شات حما�شبية موؤثرة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة

عليها  املتعارف  املحا�شبة  ملعايري  وفًقا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 

ا�شتخدام تقديرات وافرتا�شات توؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات، والإف�شاح 

املوحدة،  املالية  القوائم  تاريخ  يف  كما  املحتملة  واللتزامات  املوجودات  عن 

تقييم  يتم  املالية.  الفرتة  خلل  وامل�شاريف  الإيرادات  مبالغ  تقدير  وكذلك 

وعوامل  �شابقة  على خربة  مبنية  وهي  م�شتمر  ب�شكل  والفرتا�شات  التقديرات 

اأخرى تت�شمن توقعات بالأحداث امل�شتقبلية والتي تعد منا�شبة للظروف. تقوم 

ال�شركة بعمل تقديرات وافرتا�شات متعلقة بامل�شتقبل، اإل اأن النتائج الفعلية قد 

تختلف عن هذه التقديرات.

2-3 اأ�ش�س توحيد القوائم املالية

تت�شمن القوائم املالية املوحدة املرفقة ح�شابات ال�شركة و�شركاتها التابعة التي 

يكون للمجموعة فيها حقوق ملكية فعلية بن�شبة 50% اأو اأكرث و/ اأو ت�شيطر على 

�شيا�شاتها  توجيه  على  القدرة  لديها  اأو  فيها  الت�شويت  حقوق  ن�شف  من  اأكرث 

املالية والت�شغيلية. يتم ا�شتبعاد اأهم املعاملت والأر�شدة بني �شركات املجموعة 

عند توحيد القوائم املالية.

2-4 الإيرادات

اإىل  مة  املقدَّ فواتري اخلدمات  اإ�شدار  اأو  الب�شاعة  ت�شليم  املبيعات عند  تتحقق 

العملء، بعد تن�زيل اخل�شم امل�شموح به، يف حني يتم اإثبات اإيرادات ال�شرتاكات 

على فرتة ال�شرتاك.

مالية  فرتة  من  اأكرث  خلل  اإجنازها  يتم  التي  العقود  من  الإيرادات  تتحقق 

رة للعقد. تقا�س مرحلة الإجناز باحت�شاب  واحدة بناًء على مرحلة الإجناز املقدَّ

وميثل  للعقد.  رة  املقدَّ الكلية  التكاليف  اإىل  لتاريخه  املنفقة  التكاليف  ن�شبة 

اإجمايل قيمة العقد.  الإيراد املكت�شب لتاريخه حا�شل �شرب ن�شبة الإجناز يف 

فاإنه  خ�شارة،  اإىل  واإيراداته  العقد  لتكاليف  احلالية  التقديرات  ت�شري  وعندما 

يتم اأخذ خم�ش�س للخ�شارة الكلية للعقد بغ�س النظر عن ن�شبة العمل املنجز. 

يتم تخفي�س الدفعات الدورية من العقود والدفعات املقبو�شة من العملء، اإن 

وجدت، من مبلغ العقد قيد التنفيذ. يتم ت�شجيل الإيرادات بالزيادة عن الفواتري 

املدينة  الذمم  �شمن  فواتري  بها  ي�شدر  مل  كاإيرادات  العملء  اإىل  ال�شادرة 

واملوجودات املتداولة. ويتم قيد املقبو�س بالزيادة عن الإيرادات كفواتري �شادرة 

بالزيادة عن الإيرادات �شمن املطلوبات.

2-5 م�شاريف بيع وت�شويق وعمومية واإدارية 

تتكون م�شاريف البيع والت�شويق ب�شكل رئي�س من التكاليف املنفقة لبيع منتجات 

عمومية  كم�شاريف  الأخرى  امل�شاريف  ت�شنيف  ويتم  وت�شويقها.  ال�شركة 

واإدارية.

تت�شمن امل�شاريف العمومية والإدارية امل�شاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي 

ل تتعلق ب�شكل مبا�شر بتكلفة الإيرادات وفًقا ملعايري املحا�شبة املتعارف عليها يف 

اإذا دعت احلاجة لذلك، بني  اململكة العربية ال�شعودية ويتم توزيع امل�شاريف، 

امل�شاريف العمومية والإدارية وتكلفة الإيرادات على اأ�شا�س ثابت.

2-6 نقد وما يعادله

وال�شتثمارات  البنوك  ولدى  ال�شندوق  النقد يف  يعادله على  وما  النقد  ي�شتمل 

ق�شرية الأجل الأخرى عالية ال�شيولة والتي ت�شتحق خلل ثلثة اأ�شهر اأو اأقل من 

تاريخ ال�شراء، اإن وجدت.

1994
إصدار مجلة »الجميلة«، مجلة أسبوعية تهتم 

بجمال المرأة وصحتها.

إطالق صحيفة »أردو نيوز«، أول صحيفة 
يومية تصدر بلغة األردو في المملكة العربية 

السعودية، والخليج العربي.

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

العربية السعودية، والخليج العربي.

2-7 خمزون

يظهر املخزون ب�شعر التكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. ويتم 

املرجح  املتو�شط  طريقة  اأ�شا�س  على  التنفيذ  حتت  للأعمال  التكلفة  حتديد 

وتت�شمن تكلفة املواد والعمالة ون�شبة حمددة من امل�شاريف غري املبا�شرة. كما 

يتم تقييم الورق ومواد الطباعة وقطع الغيار الأخرى من املخزون على اأ�شا�س 

املتو�شط املرجح للتكلفة. يتم تكوين خم�ش�س للمخزون الراكد وبطيء احلركة.

2-8 عمليات جتميع املن�شاآت وال�شهرة

ال�شتحواذ  طريقة  با�شتخدام  املن�شاآت  جتميع  عمليات  عن  املحا�شبة  تتم 

وذلك  العو�س  ملجموع  العادلة  بالقيمة  ال�شتحواذ  تكلفة  وتقا�س  املحا�شبية. 

كما يف تاريخ ال�شتحواذ، اإ�شافة اإىل قيمة اأي من ح�ش�س الأقلية يف ال�شركة 

بقيا�س  امل�شرتي  يقوم  من�شاآت،  جتميع  عملية  لكل  وبالن�شبة  عليها.  امل�شتحوذ 

ح�ش�س الأقلية يف ال�شركة امل�شتحوذ عليها اإما بالقيمة العادلة اأو بن�شبة احل�شة 

يف قيمة �شايف املوجودات التي ميكن حتديدها بذاتها لل�شركة امل�شتحوذ عليها.

عندما تقوم ال�شركة بال�شتحواذ على من�شاأة اأخرى، فاإنها تقوم بتحديد مدى 

لل�شروط  وفًقا  وذلك  املقتناة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  ت�شنيف  ملءمة 

التعاقدية والظروف القت�شادية وال�شروط ذات ال�شلة كما يف تاريخ ال�شتحواذ.

يتم قيا�س ال�شهرة مبدئًيا بالتكلفة التي متثل الفائ�س يف اإجمايل قيمة العو�س 

املقتناة  واملطلوبات  املوجودات  ل�شايف  العادلة  القيمة  يف  ال�شركة  ح�شة  عن 

العادلة  القيمة  من  اأقل  العو�س  قيمة  كانت  اإذا  اأما  بذاتها.  للتحديد  والقابلة 

ل�شايف موجودات ال�شركة التابعة التي مت ال�شتحواذ عليها، فاإن الفرق يف هذه 

احلالة يدرج مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة.

ا اأي خ�شائر مرتاكمة نا�شئة  بعد العرتاف املبدئي تقا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�شً

ال�شهرة  توزيع  يتم  القيمة،  انخفا�س  اختبار  ولغر�س  القيمة.  انخفا�س  عن 

اإىل  تاريخ ال�شتحواذ،  املن�شاآت، وذلك من  املكت�شبة من خلل عمليات جتميع 

كل وحدة من وحدات املجموعة املولدة للنقد اأو جمموعات من الوحدات املولدة 

اأن ت�شتفيد من عمليات جتميع املن�شاآت ب�شرف النظر  للنقد والتي من املتوقع 

عن تخ�شي�س املوجودات اأو املطلوبات الأخرى للمجموعة اإىل تلك الوحدات اأو 

جمموعة الوحدات.

من  جزء  ا�شتبعاد  ويتم  النقد  توليد  وحدة  من  جزًءا  ال�شهرة  ت�شكل  عندما 

العمليات �شمن تلك الوحدة، يتم اإدراج ال�شهرة املرتبطة بالعمليات امل�شتبعدة 

اخل�شارة  اأو  الربح  حتديد  عند  وذلك  امل�شتبعدة  للعمليات  الدفرتية  القيمة  يف 

الناجتة عن ا�شتبعاد العمليات. يتم قيا�س ال�شهرة امل�شتبعدة يف هذه احلالة على 

اأ�شا�س القيمة الن�شبية للعمليات امل�شتبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة توليد 

النقد. وعند بيع ال�شركات التابعة، يتم العرتاف بالفرق بني �شعر البيع و�شايف 

املوجودات زائًدا فروقات الرتجمة املرتاكمة وال�شهرة يف قائمة الدخل املوحدة.

2-9 ممتلكات واآلت ومعدات

املرتاكمة  ال�شتهلكات  خ�شم  بعد  بالتكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  تظهر 

ل  بالتكلفة.  تظهر  والتي  التنفيذ،  حتت  اإن�شاءات  عدا  ما  القيمة،  يف  والهبوط 

القيمة  مع  املتح�شلت  ال�شتبعاد مبقارنة  الناجتة عن  واخل�شائر  الأرباح  د  حتدَّ

الدفرتية وتقيَّد يف قائمة الدخل املوحدة.

العمر  من  جوهرًيا  تزيد  ل  التي  العادية  والإ�شلحات  ال�شيانة  تقيَّدم�شاريف 

ر�شملة  تتم  تكبدها.  عند  املوحدة،  الدخل  قائمة  يف  للأ�شل،  ر  املقدَّ الإنتاجي 

التجديدات والتح�شينات املهمة، اإن وجدت، ويتم ا�شتبعاد الأ�شل الذي مت ا�شتبداله.

2-10 ا�شتثمارات عقارية

يتم  ممتلكات  هو  مبنى(  من  جزء  و/اأو  املبنى  اأو  )الأر�س  العقاري  ال�شتثمار 

اأجل  من  ولي�س  الراأ�شمالية  قيمتها  لزيادة  اأو  تاأجريها  لغر�س  بها  الحتفاظ 

اأو لبيعها  اإدارية  اأو لأغرا�س  اأو اخلدمات  اأو توريدها  اإنتاج ال�شلع  ا�شتخدامها يف 

يف �شياق العمل العتيادي و/اأو لل�شتخدام غري املحدد. يظهر ال�شتثمار العقاري 

بالتكلفة بعد خ�شم ال�شتهلكات املرتاكمة، ما عدا الأرا�شي التي تظهر بالتكلفة. 

الثابت  الق�شط  اأ�شا�س طريقة  املوحدة على  الدخل  قائمة  ال�شتهلك على  يحّمل 

وذلك لتوزيع تكلفة املوجودات ذات العلقة على مدى الأعمار الإنتاجية املقّدرة لها.

القيمة  مع  املتح�شلت  مبقارنة  ال�شتبعاد  عن  الناجتة  واخل�شائر  الأرباح  حتدد 

الدفرتية وتقّيد يف قائمة الدخل املوحدة.

2-11 ذمم مدينة

ا خم�ش�س الديون امل�شكوك  تظهر الذمم املدينة باملبالغ الأ�شلية للفواتري ناق�شً

يكون  عندما  حت�شيلها  يف  امل�شكوك  للديون  خم�ش�س  عمل  يتم  حت�شيلها.  يف 

املبالغ  جميع  حت�شيل  من  املجموعة  متكن  عدم  على  مو�شوعي  دليل  هناك 

املخ�ش�شات  هذه  قيد  يتم  املدينة.  للذمم  الأ�شلية  ال�شروط  مبوجب  امل�شتحقة 

يتم  للتح�شيل،  قابلة  املدينة غري  الذمم  تكون  املوحدة. عندما  الدخل  يف قائمة 

�شطبها مقابل خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. تقيَّد اأي مبالغ ت�شرتد يف 

وقت لحق لذمم قد مت �شطبها بقيد دائن يف قائمة الدخل املوحدة.

عدد ال�شنوات

33 - 50مباٍن

4 – 10 اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقلحت�شينات على مباٍن م�شتاأجرة

10 – 20اآلت الطباعة ومعداتها

4 – 10اأجهزة حا�شب اآيل ومعدات

4 – 13.3الأثاث واملفرو�شات والرتكيبات

2 – 6.67�شيارات

يتم ا�شتهلك الأرا�شي. يحّمل ال�شتهلك على قائمة الدخل املوحدة على اأ�شا�س 

الأعمار  مدى  على  املوجودات  هذه  تكلفة  لتوزيع  وذلك  الثابت  الق�شط  طريقة 

رة لها كما يلي: الإنتاجية املقدَّ
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2-12 موجودات غري ملمو�شة

اأ�شماء املطبوعات:

متثل اأ�شماء املطبوعات القيمة امل�شجلة لأ�شماء ال�شحف واملجلت التي ت�شدرها 

اإذا كان هناك انخفا�س يف  املجموعة. تقوم املجموعة ب�شكل دوري بالتاأكد مما 

القيمة امل�شجلة لأ�شماء املطبوعات با�شتخدام طرق قيا�س القيمة العادلة. ويف حالة 

وجود مثل هذا الدليل يتم اإجراء التحليلت للتاأكد من اإمكانية ا�شرتداد القيمة 

الدفرتية لأ�شماء املطبوعات بالكامل. يتم اإثبات خ�شارة النخفا�س يف قيمة اأ�شماء 

املطبوعات يف قائمة الدخل املوحدة، وذلك عند جتاوز القيمة الدفرتية لأ�شماء 

املطبوعات لقيمها القابلة لل�شرتداد.

ب�شبب  ن�شاأت  قد  تكن هذه اخل�شارة  ما مل  النخفا�س  قيد خ�شارة  يتم عك�س  ل 

اأحداث خارجية خا�شة ذات طبيعة ا�شتثنائية ويتوقع عدم تكرارها، واأن الزيادة 

يف القيمة القابلة لل�شرتداد تتعلق، ب�شكل وا�شح، بعك�س قيد اأثر هذه الأحداث 

اخلا�شة.

ال�شهرة:

اإن ال�شهرة املدفوعة عند �شراء ال�شتثمارات والتي متثل فائ�س �شعر ال�شراء على 

�شايف املوجودات امل�شرتاة يتم قيا�شها يف نهاية كل �شنة مالية واإظهارها بالقوائم 

املالية املوحدة بالتكلفة ويتم تعديلها مبقدار النخفا�س يف قيمتها، اإن وجد.

حقوق الن�شر وم�شروعات تطوير الكتب:

ت�شمل حقوق الن�شر جميع النفقات ال�شرورية اللزمة للح�شول على حقوق الن�شر 

ويتم اإطفاوؤها على مدى العمر التعاقدي با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت اأو عدد 

الكتب املتعاقد على ن�شرها. ويتم البدء يف احت�شاب الإطفاء عند �شدور اأول ن�شخة 

للكتاب.

م�شروع املحتوى املرئي ومواقع اإلكرتونية وبرامج حا�شب اآيل:

الآيل  احلا�شب  وبرامج  الإلكرتونية  واملواقع  املرئي  املحتوى  م�شروع  اإطفاء  يتم 

با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت على فرتة من �شنتني اإىل خم�س �شنوات من بدء 

العمل يف هذه امل�شاريع.

2-13 الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة

عندما  قيمتها  يف  بالهبوط  يتعلق  فيما  املتداولة  غري  املوجودات  مراجعة  تتم 

ت�شري احلالت اأو التغري يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة 

لل�شرتداد. يتم اإثبات اخل�شارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، والتي متثل الزيادة 

العادلة  القيمة  وهي  لل�شرتداد  القابلة  القيمة  عن  للأ�شل  الدفرتية  القيمة  يف 

تقدير  لغر�س  اأعلى.  اأيهما  ال�شتخدام،  قيمة  اأو  البيع  تكاليف  ا  ناق�شً للأ�شل 

الهبوط، يتم جتميع املوجودات على اأدنى م�شتوى لها بحيث توجد تدفقات نقدية 

منف�شلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، 

بخلف املوجودات غري امللمو�شة، والتي �شبق اأن حدث هبوط يف قيمتها بغر�س 

احتمال عك�س ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ كل قوائم مالية. اإذا ما مت لحًقا عك�س 

خ�شارة الهبوط يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�شل اأو الوحدة 

يزيد على  األ  القابلة لل�شرتداد، على  لقيمتها  ل  املعدَّ التقدير  اإىل  للنقد  املدرة 

اأو  الأ�شل  ذلك  قيمة  الهبوط يف  خ�شارة  اإثبات  يتم  لو مل  فيما  الدفرتية  القيمة 

الهبوط يف  اإثبات عك�س خ�شارة  يتم  ال�شابقة.  ال�شنوات  للنقد يف  املدرة  الوحدة 

القيمة فوًرا كاإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة. ل يتم عك�س خ�شارة الهبوط يف 

قيمة املوجودات غري امللمو�شة.

2-14 العملت الأجنبية

)اأ( العملة الرئي�شة

تظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة بالري�ال ال�شعودي وهو العملة الوظيفية 

لل�شركة.

)ب( معاملت واأر�شدة

على  ال�شعودي  الري�ال  اإىل  الأجنبية  بالعملت  تتم  التي  املعاملت  حتويل  يتم 

اأ�شا�س اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ تلك املعاملت. يتم قيد اأرباح وخ�شائر 

حتويل  من  الناجتة  وكذلك  املعاملت  تلك  ت�شوية  عن  الناجتة  العملة  فروق 

�شرف  اأ�شعار  اأ�شا�س  على  الأجنبية  بالعملة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات 

العملت ال�شائدة كما يف نهاية الفرتة �شمن قائمة الدخل املوحدة. 

)ج( �شركات املجموعة

الأجنبية  لل�شركات  الأعمال  ونتائج  املالية  املراكز  حتويل  عن  الناجت  يقيَّد 

التابعة اأو الزميلة التي تكون عملتها الوظيفية غري الري�ال ال�شعودي اإىل الري�ال 

ال�شعودي كما يلي:

•	حُتّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة 
يف تاريخ قائمة املركز املايل.

�شعر  متو�شط  اأ�شا�س  على  دخل  قائمة  لكل  وامل�شاريف  الإيرادات  حُتّول  	•
ال�شرف.

الأرباح املبقاة باأ�شعار ال�شرف  فيما عدا  امللكية  بنود ح�شابات حقوق  •	حُتّول 
ال�شائدة يف التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه.

تدرج التعديلت املرتاكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية لل�شركات التابعة اأو 

الزميلة الأجنبية اإىل الري�ال ال�شعودي، اإذا كانت جوهرية، كبند منف�شل �شمن 

حقوق امللكية.

يتم حتويل توزيعات الأرباح امل�شتلمة من �شركة زميلة ب�شعر ال�شرف يف تاريخ 

املعاملة ويتم قيد فروق حتويل العملة الأجنبية املحققة يف قائمة الدخل املوحدة.

عند ا�شتبعاد اأو بيع جزء من ال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة اأو التابعة الأجنبية، 

يتم قيد فروق حتويل العملت الأجنبية املقيَّدة يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل 

املوحدة كجزء من ربح اأو خ�شارة ال�شتبعاد اأو البيع.

2-15 التقارير القطاعية

)اأ( القطاع الت�شغيلي

القطاع الت�شغيلي هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي:

اإيرادات. تدر  اأن�شطة  يف  •	تعمل 
القرارات  اتخاذ  اأجل  من  عملياتها  نتائج  بتحليل  با�شتمرار  الإدارة  تقوم  	•

التي تتعلق بتوزيع امل�شادر و تقييم الأداء.

معلومات مالية ب�شكل منف�شل. عنها  •	تتوافر 

)ب( القطاع اجلغرايف

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي تقوم 

باأن�شطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�شادية حمددة تخ�شع ملخاطر وعوائد خمتلفة 

عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�شادية اأخرى.

2-16 خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

يتم قيد خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �شروط نظام العمل 

ل  يف اململكة العربية ال�شعودية من قبل ال�شركة و�شركاتها التابعة ال�شعودية ويحمَّ

على قائمة الدخل املوحدة. يتم احت�شاب مبلغ اللتزام على اأ�شا�س قيمة املكافاأة 

قائمة  تاريخ  يف  كما  عمله  املوظف  ترك  لو  فيما  للموظف  حتق  التي  املكت�شبة 

املركز املايل املوحدة.

نهاية  مكافاأة  مقابل  خم�ش�س  بتكوين  حالًيا  الأجنبية  التابعة  ال�شركات  تقوم 

اخلدمة للموظفني واملزايا الأخرى وذلك طبًقا لقوانني الدول التي متار�س فيها 

لة اأو غري ممولة لل�شركات التابعة الأجنبية.  ن�شاطاتها. ل توجد برامج تقاعد مموَّ

2-17 القرو�س ومتويل املرابحات

ح�شم  بعد  امل�شتلمة  املتح�شلت  بقيمة  املرابحات  ومتويل  القرو�س  اإثبات  يتم 

ومتويل  القرو�س  تكاليف  ر�شملة  تتم  وجدت.  اإن  املتكبدة،  املعاملة  تكاليف 

املرابحات التي ترتبط مبا�شرة باإن�شاء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة وذلك كجزء 

قائمة  على  الأخرى  املرابحات  تكاليف متويل  يتم حتميل  املوجودات.  من هذه 

الدخل املوحدة.

2-18 ذمم دائنة وم�شتحقات

التي �شيتم دفعها مقابل ب�شائع وخدمات م�شتلمة،  اإثبات مبالغ املطلوبات  يتم 

�شواء مت اإ�شدار فواتري مبوجبها اإىل املجموعة، اأم ل.

2-19 الزكاة و�شريبة الدخل

تخ�شع ال�شركة و�شركاتها التابعة لأنظمة م�شلحة الزكاة والدخل )امل�شلحة( 

يف اململكة العربية ال�شعودية، يتم احت�شاب خم�ش�س الزكاة وفًقا للوعاء الزكوي 

املعد على اأ�شا�س القوائم املالية املوحدة للمجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق 

و�شركاتها التابعة واململوكة بالكامل ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر للمجموعة، ثم 

يتم توزيع خم�ش�س الزكاة املحت�شب بني ال�شركة وال�شركات التابعة لها. يجري 

ت�شجيل اأي فروقات بني املخ�ش�س والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي 

حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�ش�س. وبالن�شبة لل�شركات التابعة يف اخلارج، يتم 

جتنيب خم�ش�س لقاء التزامات ال�شريبة، اإن وجدت، وفًقا للأنظمة ال�شريبية 

املتَّبعة يف البلدان التي تعمل فيها تلك ال�شركات. يتم حتميل خم�ش�س الزكاة 

و�شريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.

اأطراف  الواجبة عن معاملت حمددة مع  ال�شريبة  با�شتقطاع  تقوم املجموعة 

غري مقيمة يف اململكة العربية ال�شعودية، اإن وجدت، وذلك طبًقا لنظام �شريبة 

الدخل ال�شعودي.
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2-20 خم�ش�شات

يتم اإثبات املخ�ش�شات عندما يكون لدى املجموعة التزام قانوين حايل اأو متوقع 

ناجت عن حدث �شابق، وهناك احتمال كبري ل�شتخدام موارد املجموعة لت�شوية هذا 

اللتزام، واإمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.

2-21 املنحة احلكومية املقيَّدة

مت قيا�س املنحة احلكومية املقيَّدة على اأ�شا�س القيمة العادلة للأ�شل عند احل�شول 

احلكومية  املنحة  اإدراج  مت  وقد  باملنحة،  املقرونة  بالقيود  اللتزام  مقابل  عليه 

املقيَّدة يف بند م�شتقل �شمن حقوق امللكية واإظهار الأ�شل املمنوح �شمن املمتلكات 

والآلت واملعدات.

2-22  الأدوات املالية امل�شتقة وتغطية املخاطر

املالية  امل�شتقات  جميع  وتقيَّد  العادلة.  بالقيمة  امل�شتقة  املالية  الأدوات  قيا�س  يتم 

بقيمتها العادلة كاأ�شول عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون 

القيمة العادلة �شلبية.

يتم يف العادة احل�شول على القيمة العادلة للم�شتقات املالية بالرجوع اإىل الأ�شعار 

د القيمة العادلة وفق اأ�ش�س التقدير  املتداولة يف ال�شوق. ويف حالة عدم توافرها، حتدَّ

الأخرى، ح�شبما هو ملئم.

يف حالة ا�شتخدام الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية خماطر التدفقات النقدية املتعلقة 

اأو  الأرباح  من  الفّعال  اجلزء  اإثبات  يتم  متوقعة،  عمليات  اأو  موؤكدة  التزامات  باأي 

يتم  امل�شاهمني.  مبا�شرة �شمن حقوق  امل�شتقة  املالية  الأداة  الناجمة عن  اخل�شائر 

اإثبات اجلزء غري الفّعال من الأرباح اأو اخل�شائر يف قائمة الدخل املوحدة، ويتم اإثبات 

اأي اأرباح اأو خ�شائر قد تن�شاأ بعد اإثبات قيمة الأداة املالية.

املعاملت  حدوث  يتوقع  يزال  ول  التغطية،  عملية  اأو  املخاطر  اأداة  اإنهاء  حالة  ويف 

الوقت �شمن  اأو اخل�شائر املرتاكمة يف ذلك  الأرباح  الإبقاء على  يتم  فاإنه  املغطاة، 

حقوق امل�شاهمني، ويتم اإثباتها طبًقا لل�شيا�شة اأعله عند وقوع العملية املغطاة، ويف 

حال احتمال عدم وقوع املعاملة املغطاة، يتم اإثبات الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة – 

التي �شبق اأن مت اإثباتها �شمن حقوق امل�شاهمني – يف قائمة الدخل املوحدة مبا�شرة.

2-23 عقود اإيجار ت�شغيلية

الت�شغيلية على قائمة الدخل املوحدة  الإيجار  املتعلقة بعقود  يتم حتميل امل�شاريف 

على مدى فرتة الإيجار. كما يقيَّد اإيراد التاأجري على اأ�شا�س ال�شتحقاق وفًقا ل�شروط 

التعاقد.

2-24 توزيعات اأرباح

تقيَّد توزيعات الأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي تتم املوافقة عليها.

2-25 اإعادة ت�شنيف

لل�شنة  العر�س  طريقة  مع  تتوافق  لكي  املقارنة،  اأرقام  بع�س  ت�شنيف  اإعادة  متت 

احلالية.
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بالريال ال�شعودي

20132012 

1.653.7902.153.228نقد يف ال�شندوق

126.922.754125.136.482نقد لدى البنوك

10.743.5108.043.176نقد مقّيد لدى البنوك

139.320.054135.332.886

بالريال ال�شعودي

20132012 

139.320.054135.332.886نقد يف ال�شندوق ولدى البنوك

)8.043.176()10.743.510(نقد مقيَّد لدى البنك

128.576.544127.289.710

بالريال ال�شعودي

20132012

22.547.97516.262.292الر�شيد يف 1 يناير

5.389.143-ر�شيد م�شتحوذ عليه خلل ال�شنة

19.343.5733.716.805املجنب خلل ال�شنة

)2.820.265()1.395.184(�شطب خلل ال�شنة

40.496.36422.547.975الر�شيد يف 31 دي�شمرب

بالريال ال�شعودي

لة(2013 2012  )معدَّ

659.845.488625.971.029ذمم جتارية

9.978.2599.082.319اإيرادات م�شتحقة

669.823.747635.053.348

)49.884.729()70.915.038(خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها 

598.908.709585.168.619

بالريال ال�شعودي

20132012

49.884.72934.087.077الر�شيد يف 1 يناير

23.065.34811.084.953اإ�شافات خلل ال�شنة

6.038.939-ر�شيد م�شتحوذ عليه خلل ال�شنة

)1.326.240()2.035.039(�شطب خلل ال�شنة 

70.915.03849.884.729الر�شيد يف 31 دي�شمرب

بالريال ال�شعودي

20132012

253.634.969225.555.809مواد خام ومواد تغليف

64.875.74460.165.017كتب

22.561.82422.392.636قطع غيار

47.713.07538.216.576ب�شاعة حتت الت�شغيل وتامة ال�شنع

1.964.39310.699.004ب�شاعة يف الطريق

195.1741.065.774اأخرى

390.945.179358.094.816

)22.547.975()40.496.364(خم�ش�س ب�شاعة بطيئة احلركة

350.448.815335.546.841

3- النقد وما يعادله

لأغرا�س قائمة التدفقات النقدية املوحدة، ي�شمل النقد وما يعادله كما يف 31 دي�شمرب 

ما يلي:

تتلخ�س حركة خم�ش�س ب�شاعة بطيئة احلركة فيما يلي:

يتعلق خمزون قطع الغيار ب�شكل رئي�س مبمتلكات اإحدى ال�شركات التابعة واآلتها ومعداتها.

4- ذمم مدينة، بال�شايف

5- خمزون، بال�شايف 

بالريال ال�شعودي

20132012

37.796.81836.331.790م�شاريف مدفوعة مقدًما

17.139.86915.010.021دفعات مقدمة ملوردين ونا�شرين

5.765.0755.242.067تاأمينات م�شرتدة

21.326.79822.235.164مدينون اآخرون

82.028.56078.819.042

6- م�شاريف مدفوعة مقدًما وموجودات اأخرى

7- ا�شتثمارات عقارية

عليها  اأر�س مقام  2013 من قطعة  دي�شمرب   31 كما يف  العقارية  ال�شتثمارات  تتكون 

مبنى موؤّجر لأطراف خارجية.

تتلخ�س حركة خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها فيما يلي:

1998
تأسيس الشركة العربية 

 .)AMC( للوسائل
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القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 
2013للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التقرير السنوي  

املجموعاأعمال راأ�شماليةال�شياراتالأثاث والرتكيبات

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

التكلفة

189.045.87258.327.38690.156.0322.012.570.361 يناير 2013

228.8286.84621.4082.620.341ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

1.493.3892.295.04273.717.013120.152.171الإ�شافات

)11.695.105()2.763.568()6.578.201()637.858(ال�شتبعادات 

-)61.196.778(1.023.576125.400حتويلت

3191.153.80754.176.47399.934.1072.123.647.768 دي�شمرب 2013

النخفا�س يف قيمة املوجودات

)113.059.169(---1 يناير 2013

)1.515.266()1.515.266(--خ�شائر انخفا�س

)114.574.435()1.515.266(--31 دي�شمرب 2013

ال�شتهلكات املرتاكمة

680.692.151-170.814.42847.248.504 يناير 2013

1.740.927-168.2554.274ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

----ا�شتهلك اأ�شول م�شتحوذ عليها

82.819.822-4.114.2734.980.730املحّمل لل�شنة

)7.042.656(-)6.128.756()380.521(ال�شتبعادات

--26.037)77.175(حتويلت

758.210.244-3174.639.26046.130.789 دي�شمرب 2013

القيمة الدفرتية ال�شافية

3116.514.5478.045.68498.418.8411.250.863.089 دي�شمرب 2013

3118.231.44411.078.88290.156.0321.218.819.041 دي�شمرب 2012

9- ممتلكات واآلت ومعدات، بال�شايف

املباينالأرا�شي
حت�شينات 

اآلت ومعدات طباعةاملباين امل�شتاأجرة

اأجهزة حا�شب 

اآيل ومعدات

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

التكلفة

1230.302.374569.836.85542.615.078824.673.379107.613.385 يناير 2013

92.934747.934423.309279.994819.088ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

1.499.9821.121.51836.386.8283.638.399-الإ�شافات

)292.062(-)535.318()313.223()574.875(ال�شتبعادات 

55.420.2112.844.942-1.782.649-حتويلت

31229.820.433573.554.19743.624.587916.760.412114.623.752 دي�شمرب 2013

النخفا�س يف قيمة املوجودات

---)99.881.339()13.177.830(1 يناير 2013

-----خ�شائر انخفا�س

---)99.881.339()13.177.830(31 دي�شمرب 2013

ال�شتهلكات املرتاكمة

117.352.94434.366.204319.307.68591.602.386-1 يناير 2013

253.080435.86076.501802.957-ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

-----ا�شتهلك اأ�شول م�شتحوذ عليها

15.962.0143.583.00147.181.9706.997.834-املحّمل لل�شنة

)94.683(-)155.192()283.504(-ال�شتبعادات

)496.767(631.819-)83.914(-حتويلت

133.200.62038.229.873367.197.97598.811.727-31 دي�شمرب 2013

القيمة الدفرتية ال�شافية

31216.642.603340.472.2385.394.714549.562.43715.812.025 دي�شمرب 2013

31217.124.544352.602.5728.248.874505.365.69416.010.999 دي�شمرب 2012 
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12- دائنون جتاريون ومطلوبات اأخرى

13- الزكاة و�شريبة الدخل

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 
2013للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التقرير السنوي  
 2008 عام  خلل  التابعة،  املجموعة  �شركات  اإحدى  القاب�شة،  الإعلمية  منو  �شركة  قامت 

ب�شراء ما ن�شبته 51% من حقوق ملكية 3 �شركات يف كل من ال�شعودية والإمارات والأردن. كما 

والتغليف و�شركة مطابع هل )اإحدى �شركات املجموعة(  للطباعة  ال�شعودية  ال�شركة  قامت 

ب�شراء �شركة يف ال�شعودية. وقد نتجت عن عمليات ال�شراء هذه �شهرة مببلغ 82 مليون ري�ال 

�شعودي.

منو  ل�شركة  التابعة  ال�شركات  يف  ملكيتها  ن�شبة  بزيادة   2009 عام  خلل  ال�شركة  قامت 

الإعلمية القاب�شة لت�شبح هذه ال�شركات مملوكة بالكامل للمجموعة، ونتج عن ذلك �شهرة 

مببلغ 33 مليون ري�ال �شعودي، ومت توحيد قوائمها املالية بدًءا من ذلك التاريخ.

ا اإي�شاح رقم )1(. انظر اأي�شً

10- قرو�س ومتويل مرابحات

تتاألف القرو�س ومتويل املرابحات كما يف 31 دي�شمرب مما يلي:

ة بنوك حملية واأجنبية على  لدى املجموعة و�شركاتها التابعة اتفاقيات ت�شهيلت بنكية مع عدَّ

�شكل خدمات قرو�س ومتويل مرابحات واعتمادات م�شتندية وخطابات �شمان ب�شقف ممنوح 

يبلغ جمموعه 2.3 مليار ري�ال �شعودي )2012: 2.2 مليار ري�ال �شعودي(. بلغ الر�شيد القائم 

كما يف 31 دي�شمرب 2013 مبلغ 1.3مليار ري�ال �شعودي )2012: 1.2مليار ري�ال �شعودي(. اإن 

الغر�س من هذه الت�شهيلت متويل راأ�س املال العامل وال�شتثمارات ومتويل ا�شترياد مواد اأولية 

متويل  اأعباء  الت�شهيلت  هذه  حتمل  راأ�شمالية.  ونفقات  املجموعة  باأن�شطة  متعلقة  ومعدات 

متفًقا عليها.

قامت اإحدى ال�شركات التابعة، ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف، خلل �شهر يونيو 2013 

ب�شداد مبكر لقر�س م�شرف الإمناء مببلغ 197 مليون ري�ال �شعودي من اأ�شل التمويل طويل 

480 مليون ري�ال �شعودي، والذي اأدى اإىل تخفي�س نفقات التمويل اخلا�شة به  الأجل البالغ 

مببلغ 45.5 مليون ري�ال �شعودي خلل مدة التمويل البالغة 7.5 �شنة، اأي مبعّدل 6.1 مليون 

ري�ال �شعودي تقريًبا �شنوًيا.

تت�شمن القرو�س ومتويل املرابحات قر�س جتمع بنكي تبلغ قيمته ال�شمية 307.5 مليون ري�ال 

�شعودي تقريًبا وي�شتحق بعد 5 �شنوات وبخطة تنازلية بداأت يف اإبريل 2013. مت احل�شول على 

والتغليف(  للطباعة  ال�شعودية  لل�شركة  تابعة  الإمارات )�شركة  القر�س من قبل م�شنع  هذا 

بغر�س اإعادة هيكلة ديون م�شنع الإمارات و�شركاته التابعة واملتعلقة بعملية ال�شتحواذ على 

2012. يحمل هذا القر�س عمولة ت�شاوي ليبور ل�شهر واحد  م�شنع الإمارات يف �شهر يوليو 

اإ�شافًة اإىل 3.75% �شنوًيا قابلة للتجديد. بلغ ر�شيد هذا القر�س كما يف 31 دي�شمرب 2013 ما 

بالريال ال�شعودي

20132012

5.006.19414.162.116ت�شهيلت جاٍر مدين

1.152.732.1901.139.000.118قرو�س ومتويل مرابحات

1.157.738.3841.153.162.234

)535.912.713()629.765.661(اجلزء املتداول

527.972.723617.249.521اجلزء غري املتداول

اإن بع�س مباين ال�شركات التابع�ة )�شركة مطابع هل و�شركة التغليف املرن املحدودة( - 

ري�اًل  و14.488.430  �شعودي  ري�ال   11.095.300 الدفرتية  قيمتها  �شايف  والبالغ 

�شعودًيا على التوايل مقامة على اأرا�س م�شتاأجرة باإيجار رمزي ملدة 25 �شنة تنتهي خلل 

عامي 1436ه� و 1437ه� على التوايل، قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.

خلل عام 2008، منحت حكومة دبي ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر )اإحدى �شركات - 

املجموعة( قطعة اأر�س يف دبي تبلغ م�شاحتها 29.809 اأقدام مربعة كمنحة مقيَّدة. وقد 

مت تقييم قطعة الأر�س مببلغ 8.4 مليون ري�ال، وقد مت اإدراج املنحة احلكومية املقيَّدة يف 

بند م�شتقل �شمن حقوق امللكية واإظهار الأ�شل �شمن املمتلكات والآلت واملعدات.

قامت اإحدى ال�شركات التابعة خلل �شهر دي�شمرب 2012 ببيع اأر�س مببلغ 215.5 مليون - 

ري�ال �شعودي وحتقيق ربح قدره 77 مليون ري�ال �شعودي تقريًبا. علًما باأن القيمة الدفرتية 

20 مليون  138.5 مليون ري�ال �شعودي. مت �شداد مبلغ  للأر�س املباعة بتاريخ البيع هي 

ري�ال �شعودي نقًدا من قيمة الأر�س واإظهار املتبقي والبالغ 195.5 مليون ري�ال �شعودي 

�شمن املوجودات املتداولة يف قائمة املركز املايل املوحدة )انظر اإي�شاح 25(.

9- موجودات غري ملمو�شة، بال�شايف 

ال�شهرةاأ�شماء املطبوعات

حقوق الن�شر 

وم�شروعات 

تطوير الكتب

م�شروع املحتوى 

املرئي ومواقع 

اإلكرتونية

برامج حا�شب اآيل
م�شاريف ما قبل 

الت�شغيل
املجموع

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

التكلفة

1350.000.000478.763.0435.050.24212.720.1351.899.7602.782.638851.215.818 يناير 2013

3.371.248-1.392.70569.9801.561.778346.785-الإ�شافات

31350.000.000480.155.7485.120.22214.281.9132.246.5452.782.638854.587.066 دي�شمرب 2013

الإطفاءات املرتاكمة

2.428.9746.423.411675.4872.349.46611.877.338--1 يناير 2013

423.6322.796.636601.690226.0034.047.961--املحّمل لل�شنة

2.852.6069.220.0471.277.1772.575.46915.925.299--31 دي�شمرب 2013

القيمة الدفرتية ال�شافية

31350.000.000480.155.7482.267.6165.061.866969.368207.169838.661.767 دي�شمرب 2013

31350.000.000478.763.0432.621.2686.296.7241.224.273433.172839.338.480 دي�شمرب 2012

بالريال ال�شعودي

20132012

130.825.575114.667.418م�شاريف م�شتحقة

239.385.232262.372.861دائنون جتاريون واأوراق دفع

2.114.7442.062.606توزيعات اأرباح م�شتحقة

21.310.57114.020.537دائنون اآخرون

393.636.122393.123.422

بالريال ال�شعودي

20132012

26.245.28223.059.026الزكاة

367.769774.708�شريبة الدخل

26.613.05123.833.734

2005
حققت المجموعة )SRMG( عائدات تزيد على 

مليار ريال سعودي.

2006
المجموعة طرحت أسهمها لالكتتاب العام، 

وتعدّ أول شركة إعالمية تخطو هذه الخطوة.

)HPP( االستحواذ على شركة مطابع هال

قيمته 276.5 مليون ري�ال �شعودي تقريًبا.

التجمع  قر�س  من  �شعودي  ري�ال  مليني   304 مبلغ  �شحب   2013 عام  خلل  مت 

ممتلكات  ل�شراء  ال�شابق  البنكي  التجمع  قر�س  لت�شوية  ا�شتخدامه  ومت  البنكي، 

واآلت ومعدات للتو�شعات امل�شتقبلية.

اإىل  اإ�شافة  لأمر  ب�شندات  م�شمونة  التابعة  لل�شركة  املمنوحة  الت�شهيلت  اإن 

مقابل  الإمناء  م�شرف  اإىل  جدة  مدينة  يف  ذهبان  منطقة  يف  اأر�س  قطعة  رهن 

الت�شهيلت املمنوحة لل�شركة، بينما الت�شهيلت املمنوحة لل�شركة التابعة، م�شنع 

الإمارات، م�شمونة مبا يلي:

حق  عن  والتنازل  ومعداته  واآلته  وممتلكاته  الإمارات  م�شنع  خمزون  رهن  	•
ا�شتخدام اأر�س يف مدينة اأبو ظبي ال�شناعية. 

كل بنك. ح�شة  ح�شب  للبنوك  والآلت  املخزون  تاأمني  بولي�شة  •	جتيري 
له. التابعة  وال�شركات  الإمارات  م�شنع  قبل  من  متبادلة  •	�شمانات 

والتغليف. للطباعة  ال�شعودية  ال�شركة  من  تعهد  •	خطاب 
اإن معظم ق��رو�س املرابح��ات ومتوي��لها هي بالري�ال ال�شع���ودي با�شتثناء ما يعادل 

�شعودي  ري�ال  مليون   292.3 و  الإماراتي  بالدرهم  �شع���ودي  ري�ال  مليون   64.3

بالدولر الأمريكي كما يف 31 دي�شمرب 2013 )2012: ما يعادل 210.5 مليون ري�ال 

�شعودي بالدرهم الإماراتي و 118.1 مليون ري�ال �شعودي بالدولر الأمريكي(.

11- الإيرادات املوؤجلة

هذا  احت�شاب  �شيتم  مكت�شبة.  وغري  حم�شلة  ا�شرتاكات  املوؤجلة  الإيرادات  متثل 

املبلغ كاإيرادات يف الفرتة اللحقة على مدى فرتة ال�شرتاكات.
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21- حقوق الأقلية

متثل حقوق الأقلية جزًءا من �شايف نتائج العمليات، و�شايف موجودات ال�شركات التابعة املتعلقة باحل�ش�س غري اململوكة من قبل ال�شركة الأم، 

ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، يف ال�شركات التابعة. فيما يلي ملخ�س حلركة حقوق الأقلية يف ال�شركات التابعة:

بالريال ال�شعودي

�شركة الإمارات

للن�شر والتوزيع

ال�شركة ال�شعودية 

للطباعة والتغليف

�شركة م�شنع الإمارات 

الوطني لل�شناع�ات 

البل�شتيكية ذ.م.م

20132012

254.297.29718.152.210272.123.840226.211.134)325.667(الر�شيد يف بداية ال�شنة

17.359.106)7.621.169()7.621.169(--اإ�شافات

15.570.912591.53116.085.85638.020.600)76.587(احل�شة يف اأرباح )خ�شائر( ال�شركات التابعة

)9.467.000()10.002.377(-)10.002.377(-ت�شويات ومدفوعات خلل ال�شنة

)402.254(259.865.83211.122.572270.586.150272.123.840

16- احتياطي نظامي

ال�شركة  على  فاإن  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�شركات  نظام  اأحكام  مبوجب 

الحتياطي  هذا  يعادل  اأن  اإىل  نظامي  كاحتياطي  الدخل  �شايف  من   %10 جتنيب 

50% من راأ�س املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني حالًيا.

17- احتياطي اتفاقي

5% من �شايف دخل  ل  اأن حتورِّ ال�شركة  لل�شركة، يجب على  طبًقا للنظام الأ�شا�شي 

راأ�س  25% من  الحتياطي  يبلغ جمموع هذا  التفاقي حتى  الحتياطي  اإىل  ال�شنة 

رها جمل�س الإدارة. املال. يجوز ا�شتخدام هذا الحتياطي للأغرا�س التي يقررِّ

18- ت�شويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة بال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة 

يف اخلارج

ميثل هذا البند جميع فروقات حتويل العملت الأجنبية الناجتة عن حتويل القوائم 

�شايف  خماطر  تغطي  التي  اللتزامات  حتويل  وعن  اخلارجية،  للعمليات  املالية 

ا�شتثمارات املجموعة يف ال�شركات التابعة يف اخلارج.

19- �شايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

كان لدى ال�شركة اتفاقية حتويل عملت اآجلة قائمة كما يف 31 دي�شمرب 2012 وذلك 

لتغطية خماطر التدفق�ات النقدية بالعم���لت الأجنبي����ة النا�شئة عن ن�شاطاته���ا 

الت�شغيلية خارج اململكة العربية ال�شعودية، وذلك لتحويل اجلنيه ال�شرتليني مقابل 

الدولر الأمريكي للفرتة من 13 نوفمرب 2012 وحتى 1 نوفمرب 2013 مقابل قيمة 

العملت  ت�شديد  يتم  حيث  ا�شرتليني.  جنيه  مليون   12 قدرها  اإجمالية  تعاقدية 

بتواريخ حمددة م�شبًقا ويحت�شب الت�شعري بناًء على الفرق بني �شعر ال�شرف بني 

الدولر الأمريكي واجلنيه ال�شرتليني بتاريخه واأ�شعار ال�شرف املتعاقدة مبوجب 

�شمن  وامل�شجلة  الآجلة  ال�شرف  لعقود  املوجبة  العادلة  القيمة  بلغت  التفاقية. 

حقوق امل�شاهمني مبلغ 1.124.373 ري�اًل �شعودًيا كما يف 31 دي�شمرب 2012.

 31 يف  كما  قائمة  عمولت  �شعر  مقاي�شة  اتفاقية  التابعة  ال�شركات  اإحدى  لدى 

النا�شئة  2013 وذلك لتغطية خماطر التدفقات النقدية ل�شعر العمولت  دي�شمرب 

عن ن�شاطاتها الت�شغيلية والتي تبلغ قيمتها ال�شمية 287 مليون ري�ال �شعودي.

بلغت القيمة العادلة ال�شالبة لها كما يف 31 دي�شمرب 2013 وامل�شجلة �شمن حقوق 

امل�شاهمني 1.274.544ري�اًل �شعودًيا.

20- توزيعات الأرباح ومكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة

5 جمادى الأوىل  وافقت اجلمعية العامة للم�شاهمني يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 

1434ه�، املوافق 17 مار�س 2013 على توزيع اأرباح مببلغ 80 مليون ري�ال �شعودي 

�شعودي  ري�ال  مليون   2.4 مبلغ  وتخ�شي�س  �شهم  لكل  واحد  �شعودي  ري�ال  بواقع 

ال�شركات  لبع�س  العامة  اجلمعية  ت  اأقرَّ كما  الإدارة.  جمل�س  لأع�شاء  كمكافاأة 

مليون   2.06 منها  ال�شركة  ح�شة  بلغت  اإدارتها،  جمل�س  لأع�شاء  مكافاأة  التابعة 

ري�ال �شعودي تقريًبا.

بالريال ال�شعودي

20132012

102.406.76395.453.757الر�شيد يف 1 يناير

ل لل�شنة 22.367.74814.865.049املحمَّ

7.544.809-خم�ش�س م�شتحوذ عليه خلل ال�شنة

)15.456.852()11.739.237(امل�شدد خلل ال�شنة   

113.035.274102.406.763الر�شيد يف 31 دي�شمرب

2007
الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
)SPPC( طرحت أسهمها لالكتتاب 

العام، وهي تعد المزود الرئيس 
لخدمات الطباعة للمجموعة، حيث يندرج 

تحتها كل شركات الطباعة التابعة 
 .)Flex, MPP, HPP( للمجموعة

2009
إطالق مجلة                           

إطالق مجلة                           

إطالق مجلة                           

بالريال ال�شعودي

20132012

13.255.00013.600.000رواتب اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة التنفيذيني ومكافاآتهم

809.254462.100بدلت اأع�شاء جمل�س الإدارة وم�شاريفهم

5.405.921-اإيراد اأتعاب اإدارة )اإي�شاح 26(

8.119.452-م�شروف تاأمني

بالريال ال�شعودي

20132012

1.249.6366.470.821املجموعة الكويتية للتوزيع والن�شر املحدودة 

134.112117.101�شركة �شتاليت جرافيك�س

18.918.61014.480.450�شركة بطاقة امل�شتقبل لل�شناعات ذ.م.م

20.302.35821.068.372

اجلزء غري املتداول من مطلوب من اأطراف ذوي علقة

)7.240.225(-�شركة بطاقة امل�شتقبل لل�شناعات ذ.م.م

20.302.35813.828.147اجلزء املتداول من مطلوب من اأطراف ذوي علقة

22- معاملت مع اأطراف ذوي علقة 

قامت املجموعة خلل ال�شنة باإجراء املعاملت الآتية مع الأطراف ذوي العلقة:

يتكون املطلوب من اأطراف ذوي علقة كما يف 31 دي�شمرب مما يلي:

تت�شمن الذمم الدائنة الأخرى كما يف 31 دي�شمرب 2012 مبلغ 12.1 مليون ري�ال �شعودي لطرف ذي 

علقة مقابل خدمات ا�شت�شارية تتعلق بعملية ال�شتحواذ )انظر اإي�شاح 1(.

تتلخ�س حركة خم�ش�س الزكاة خلل ال�شنة فيما يلي:

 ,2006 عام  حتى  الزكوية  الإق��رارات  منفرد  ب�شكل  التابعة  و�شركاتها  ال�شركة  قدمت 

التزامات  اأي  لتغطية  كاٍف  احت�شابه  مت  الذي  الزكاة  خم�ش�س  باأن  الإدارة  وتعتقد 

مل�شلحة الزكاة والدخل قد تنتج مبوجب الربوط الزكوية.

من  لل�شنوات  املنفرد  الزكوي  و�شعها  والت�شويق  للأبحاث  ال�شعودية  املجموعة  اأنهت 

2001 حتى 2006.

ح�شلت ال�شركة خلل عام 2007 على موافقة م�شلحة الزكاة والدخل بتقدمي اإقرار 

زكوي موحد لل�شركة وال�شركات التابعة، وقد قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات الزكوية 

2012 والتي ل تزال قيد املراجعة من قبل م�شلحة الزكاة  2007 وحتى  للأعوام من 

والدخل.

14- تاأمينات نقدية مت�شلمة من العملء

ميثل هذا البند املبالغ املت�شلمة من حمال التوزيع كتاأمني لقاء بيع ال�شحف واملطبوعات 

الأخرى.

15- خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

تتلخ�س حركة خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني فيما يلي:

بالريال ال�شعودي

20132012

23.059.02620.975.970الر�شيد يف 1 يناير

ل لل�شنة 13.424.97812.153.016املحمَّ

64.627-ر�شيد م�شتحوذ عليه خلل ال�شنة

)10.134.587()10.238.722(امل�شدد خلل ال�شنة   

26.245.28223.059.026الر�شيد يف 31 دي�شمرب
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26- ربحية ال�شهم

مت احت�شاب ربحية ال�شهم للدخل من العمليات الرئي�شة و�شايف الدخل لل�شنة بالق�شمة 

على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم لل�شنة والبالغ 80 مليون �شهم.

27- املعلومات القطاعية

تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات املجموعة واأعمالها والتي اعتمدتها اإدارة املجموعة 

كاأ�شا�س لإعداد املعلومات املالية اخلا�شة بها ومتا�شًيا مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. 

تتم املعاملت بني القطاعات ب�شروط التعامل نف�شها مع الأطراف الأخرى.

بقطاع معني  مبا�شرة  تتعلق ب�شورة  بنود  القطاعات وموجوداتها على  نتائج  ت�شتمل 

وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق اأ�ش�س معقولة. يتم ت�شنيف البنود 

التي ل ميكن توزيعها بني القطاعات حتت بند »اأخرى«.

تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�شة الآتية:

1.  الن�شر: وي�شتمل على ن�شاطات ن�شر املطبوعات الداخلية واخلارجية والأبحاث 

والت�شويق ملنتجات املجموعة وللغري.

2.  الن�شر املتخ�ش�س: وي�شتمل على ن�شاطات ن�شر املطبوعات املتخ�ش�شة للأطراف الأخرى، 

واإ�شدار مطبوعات عاملية برتخي�س، والرتجمة وبيع املحتوى املرئي والإلكرتوين.

3.  التوزيع: وي�شتمل على ن�شاطات توزيع ال�شحف واملجلت والكتب واملطبوعات 

حملًيا ودولًيا وملطبوعات املجموعة والغري.

4.  الإعلن: وي�شتمل على القيام باأعمال الإعلن حملًيا ودولًيا واإنتاج الو�شائل 

الإعلنية املقروءة وامل�شموعة واملرئية واللوح�ات الإعلنية وتوزيعها ومتثيلها 

وت�شويقها حملًيا ودولًيا.

5.  قطاع الطباعة والتغليف: وي�شتمل على اأعمال الطباعة على الورق والبل�شتيك 

واملل�شقات التجارية اإ�شافة اإىل �شناعة املنتجات البل�شتيكية للمجموعة 

وللغري.

6.  قطاع التعليم: وي�شتمل على جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوات املدر�شية والأثاث 

املكتبي واملختربات و�شيانتها وتركيبها وتنظيم الو�شائل واخلدمات والدورات 

التعليمية والتدريبية والفنية يف املجال التعليمي.

7.  اأخرى: وتت�شمن املركز الرئي�س ون�شاطات الإدارة العامة والأن�شطة ال�شتثمارية 

وغريها.

2010
إطالق مجلة                          

24- م�شاريف عمومية واإدارية

25-  اإيرادات وم�شاريف اأخرى، بال�شايف

بالريال ال�شعودي

20132012

156.155.840127.068.435رواتب واأجور ومزايا اأخرى

29.731.12727.306.317ا�شتهلكات واإطفاءات 

15.874.3989.793.793اأتعاب مهنية وا�شت�شارات

12.064.76010.765.124اإيجارات

1.549.2544.355.001علقات عامة

8.271.9937.440.671بريد وهاتف وفاك�س

2.832.2413.381.099تاأمني

3.121.7082.273.989م�شاريف �شفر

5.235.2744.860.543�شيانة

3.234.5613.436.098كهرباء ومياه

1.393.0391.918.345قرطا�شية

2.202.8792.751.598خدمات حا�شب اآيل

415.479693.854�شحن وتعبئة وتغليف، ور�شوم جمركية

3.091.5041.655.860م�شاريف حكومية

3.594.2541.975.215م�شاريف جمل�س الإدارة

-8.000.000خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

17.223.27620.361.376اأخرى

273.991.587230.037.318

بالريال ال�شعودي

20132012

2.812.38777.142.797اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات

2.483.7441.813.599دخل اإيجار

-)20.500.000(م�شاريف ا�شتثنائية غري متكررة *

)208.891()153.764()خ�شائر(/ اأرباح فروقات عملة 

5.405.921-اإيراد اأتعاب اإدارة

3.041.4248.066.848متنوعة، بال�شايف

)12.316.209(92.220.274

* متثل امل�شاريف ال�شتثنائية غري املتكررة م�شاريف مت اإقرارها من قبل املجموعة خلل الربع 

الأول من عام 2013 �شمن خطتها لتطوير بع�س القطاعات وهيكلتها والتي تعمل على اإمتامها.

بالريال ال�شعودي

املجموعا�شتبعادات التوحيداملجموعاأخرىالتعليم

116.779.046504.2312.353.803.533)627.746.957(1.726.056.576

21.561.336504.231438.411.796)5.196.969(433.214.827

1.422.56618.017.5081.250.863.089-1.250.863.089

256.825.4251.494.879.1824.796.192.618)1.477.737.482(3.318.455.136

137.227.289285.261.3372.285.957.240)408.200.773(1.877.756.467

126.407.995365.5292.097.657.510)714.904.603(1.382.752.907

38.243.339365.529388.114.051)5.858.295(382.255.756

1.215.23018.471.2411.218.819.041-1.218.819.041

71.522.5011.403.129.3414.819.052.688)1.391.053.932(3.427.998.756

100.933.155218.902.8932.279.047.646)410.793.686(1.868.253.960

الن�شر
الن�شر 

املتخ�ش�س
الإعلنالتوزيع

الطباعة 

والتغليف

كما يف 31 دي�شمرب 2013

616.074.58040.767.32249.333.627388.579.2071.141.765.520الإيرادات

118.078.29417.043.4664.609.21941.782.187234.833.063الربح الإجمايل 

ممتلكات واآلت  

ومعدات، بال�شايف

137.881.8421.168.57712.204.44118.286.7001.061.881.455

424.378.43581.216.29776.645.053169.662.8542.292.585.372جمموع املوجودات

114.262.88192.723.42595.791.106145.447.8401.415.243.362جمموع املطلوبات

كما يف 31 دي�شمرب 2012

684.230.82741.164.16662.219.389417.374.251765.895.353الإيرادات

126.335.29816.217.16513.844.21442.334.745150.773.761الربح الإجمايل 

ممتلكات واآلت  

ومعدات، بال�شايف

148.089.6571.284.53016.039.29920.593.6541.013.125.430

450.353.576276.582.44289.167.727170.883.0542.357.414.047جمموع املوجودات

115.311.230118.727.66983.640.018149.838.7691.491.693.912جمموع املطلوبات

27- املعلومات القطاعية- تابع

ترتكز املوجودات الت�شغيلية للمجموعة ب�شكل رئي�س يف اململكة العربية ال�شعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة. اإن الأ�شواق الرئي�شة لن�شاطات املجموعة هي ال�شرق 

الأو�شط، واأوروبا، و�شمال اأفريقيا، ومن غري املمكن من الناحية العملية احل�شول على املعلومات اخلا�شة لكل منطقة جغرافية تتم فيها ن�شاطات املجموعة.

بالريال ال�شعودي

20132012

46.037.86436.690.121رواتب واأجور ومزايا اأخرى

3.255.0801.758.705دعاية واإعلن و حملت ترويجية وندوات

23.065.34711.084.953خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها  

12.355.5018.091.554�شحن وتخلي�س

11.211.4055.781.498اأخرى

95.925.19763.406.831

23-م�شاريف بيع وت�شويق
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ب�شاأن  الأجنبي  ال�شرف  اأ�شعار  ملخاطر  املجموعة  تتعر�س 

ال�شعودي.  الري�ال  عدا  اأخرى  بعملت  تتم  التي  امل�شاريف 

ويعد اجلنيه ال�شرتليني العملة الرئي�شة التي تن�شاأ عنها هذه 

املخاطر. 

رة  املقدَّ الأجنبي  ال�شرف  خماطر  بتغطية  املجموعة  تقوم 

تقوم  حيث  املنظور،  امل�شتقبل  يف  املتوقعة  امل�شاريف  ب�شاأن 

با�شتخدام اأدوات حتوُّط لتغطية هذه املخاطر.

وفيما يتعلق باملوجودات واملطلوبات النقدية الأخرى التي تتم 

بعملت اأخرى عدا الري�ال ال�شعودي، تقوم املجموعة بالتاأكد 

اأن يكون �شايف املخاطر يف م�شتويات مقبولة عن طريق  من 

�شراء عملت اأجنبية اأو بيعها بال�شعر الفوري، عند ال�شرورة. 

القيمة العادلة للأدوات املالية

اأو  اأ�شل  تبادل  بها  يتم  التي  القيمة  هي  العادلة  القيمة  اإن 

يف  الرغبة  ولديهم  دراية  ذوي  اأطراف  بني  التزام  ت�شوية 

ذلك وتتم ب�شروط التعامل نف�شها مع اأطراف م�شتقلة. تتكون 

الأدوات املالية من موجودات ومطلوبات مالية واأدوات حتوُّط.

وما  نقد  من  باملجموعة  اخلا�شة  املالية  املوجودات  تتكون 

ا�شتثمار يف �شركة  بيع  يعادله وذمم مدينة وذمة مدينة من 

مرابحات  متويل  من  املالية  املطلوبات  تتكون  بينما  زميلة. 

�شرف  عقود  من  التحوُّط  اأدوات  وتتكون  جتاريني،  ودائنني 

جوهرًيا  تختلف  ل  املالية  للأدوات  العادلة  القيمة  اإن  اآجلة. 

عن قيمتها الدفرتية.

31- تعديل على ال�شنوات ال�شابقة

خلل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013، قامت املجموعة 

اأر�شدة  لت�شحيح  ال�شابقة  ال�شنوات  مبالغ  بع�س  بتعديل 

والإيرادات وتكلفة   2012 31 دي�شمرب  العملء كما يف  بع�س 

و2011   2012 دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنوات  الإيرادات 

و2010. ونتيجة لذلك انخف�س �شايف الدخل لل�شنوات املنتهية 

و11.4  �شعودي  ري�ال  مليون   13.7 مببلغ  التواريخ  تلك  يف 

مليون ري�ال �شعودي و9 مليني ري�ال �شعودي، على التوايل. مت 

تعديل املبالغ والأر�شدة الأخرى ذات العلقة للقوائم املالية 

املوحدة كما يف ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 كما يلي:

30-  الأدوات املالية واإدارة املخاطر 

خماطر اأ�شعار العمولت

بعمولة،  مرتبطة  مهمة  الأجل  طويلة  موجودات  املجموعة  لدى  يوجد  ل 

 .2013 دي�شمرب   31 كما يف  بعمولة  لديها مطلوبات مرتبطة  توجد  لكن 

تقوم املجموعة باإدارة خماطر اأ�شعار العمولة اخلا�شة بها وذلك بالإبقاء 

على الت�شهيلت الئتمانية بعمولة عائمة يف م�شتوى مقبول. 

ارتفاع اأ�شعار الورق

ُيعدُّ الورق اأهم املواد اخلام التي ت�شتخدمها املجموعة من حيث تكاليفه 

ال�شركة  مطابع  با�شتخدام  املجموعة  تقوم  حيث  توفريه،  وم�شادر 

لطباع�ة  تابعة(  �شعودية  م�شاهمة  )�شركة  والتغليف  للطباعة  ال�شعودية 

مطبوعاتها داخل اململكة. وتقوم املجموعة باحل�شول على الورق مبوجب 

اتفاقات توريد من مورد رئي�س، واحل�شول على كميات اأقل من موردين 

خمتلفني ب�شورة دورية. وتقوم املجموعة باحلد من التذبذب يف اأ�شعار 

الورق من خلل حتديد خمزونها الورقي واإدارته بكفاءة.

خماطر الئتمان

واملتعلقة  بها  اخلا�شة  الئتمان  خماطر  من  باحلد  املجموعة  تقوم 

بالعملء وذلك بو�شع حدود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم املدينة 

اأطراف  مع  ال�شائلة  املالية  الأوراق  فقط يف  بال�شتثمار  ي�شمح  القائمة. 

اأخرى ذات ت�شنيف ائتماين جيد. وبتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة، 

مل يكن هناك تركز مهم يف خماطر الئتمان.

خماطر ال�شيولة

ا  وخ�شو�شً متطلبات  بتمويل  بالوفاء  ال�شركة  مقدرة  عدم  خماطر  هي 

وذلك  ال�شيولة  خماطر  من  باحلد  املجموعة  تقوم  القرو�س.  التزامات 

ال�شيولة  لتوفري  اأ�شا�شي  ب�شكل  الئتمانية  الت�شهيلت  توافر  من  بالتاأكد 

اللزمة ملقابلة اأي التزامات على املجموعة.

خماطر العملت

املجموعة.  لن�شاطات  العادية  الدورة  خلل  العملت  خماطر  تن�شاأ 

ت�شتخدم الأدوات املالية امل�شتقة يف تقليل املخاطر الناجتة عن التقلبات 

امل�شتقة  املالية  الأدوات  هذه  اإن  وحيث  الأجنبي،  ال�شرف  اأ�شعار  يف 

تتم  فاإنه عادة  ال�شراء،  بعد  ال�شوق  اأ�شعار  التقلبات يف  تتعر�س ملخاطر 

مقا�شة هذه التغريات مع ما يقابلها من اآثار على البنود التي متت تغطية 

خماطرها.

بالريال ال�شعودي

20132012

65.928.70859.039.856اعتمادات م�شتندية

20.713.69814.173.117خطابات �شمان

28- اللتزامات املحتملة

يوجد على ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب اللتزامات املحتملة والتعهدات الآتية:

29- عقود الإيجارات الت�شغيلية 

لدى املجموع���ة عق��ود اإيج��ار ت�شغيلي�ة متعلقة مبكات��ب املجموع���ة ومرافقه��ا وفروعه��ا. مت 

خلل ال�شنة احلالية قيد مبلغ قدره 12.064.760ري�اًل �شعودًيا )2012: 10.765.124 

الإيجارات  عقود  ب�شاأن  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  اإيجار  كم�شروف  �شعودًيا(  ري�اًل 

الت�شغيلية.

لدى اإحدى ال�شركات التابعة تعهدات راأ�شمالية بقيمة 23.4 مليون ري�ال �شعودي تقريًبا 

ل�شراء اآلت من خلل اعتمادات م�شتندية �شادرة بالقيمة نف�شها تقريًبا.

هناك بع�س الق�شايا مقامة �شد بع�س ال�شركات التابعة للمجموعة، خلل دورة اأعمالها 

العادية، ويتم الرتافع ب�شاأنها، ونظًرا لعدم معرفة النتيجة النهائية لهذه الق�شايا ب�شكل 

املالية  القوائم  على  جوهري  عك�شي  اأثر  الق�شايا  لهذه  يكون  اأن  الإدارة  تتوقع  ل  موؤكد، 

املوحدة للمجموعة.

75

الر�شيد كما عر�س �شابًقا

1 يناير 2012

الر�شيد بعد التعديل

1 يناير 2012

223.368.509205.969.454اأرباح مبقاة

195.365.507193.318.560احتياطي نظامي

63.341.12662.317.652احتياطي اتفاقي

الر�شيد كما عر�س �شابًقا

31 دي�شمرب 2012

الر�شيد بعد التعديل

31 دي�شمرب 2012

619.288.546585.168.619ذمم مدينة, بال�شايف

239.857.730210.855.791اأرباح مبقاة

207.189.601203.777.609احتياطي نظامي

69.253.17367.547.177احتياطي اتفاقي

املبالغ كما عر�شت �شابًقا

31 دي�شمرب 2012

املبالغ  بعد التعديل

31 دي�شمرب 2012

1.401.199.1021.382.752.907الإيرادات

)1.000.497.151()1.005.292.894(تكلفة الإيرادات

395.906.208382.255.756الربح الإجمايل

102.462.05988.811.607دخل ال�شنة من العمليات الرئي�شة

169.823.043156.172.591دخل ال�شنة قبل الزكاة وال�شريبة وحقوق الأقلية

118.240.942104.590.491�شايف دخل ال�شنة

املبلغ كما عر�س �شابًقا

31 دي�شمرب 2012

املبلغ  بعد التعديل

31 دي�شمرب 2012

1.281.11من دخل ال�شنة من العمليات الرئي�شة

1.481.31من �شايف دخل ال�شنة

قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني املوحدة:

قائمة املركز املايل املوحدة:

قائمة الدخل املوحدة:

ربحية ال�شهم:

2013
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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 Takeover of
Hala Printing Press

(By SSPC)

(By SSPC)

(By SSPC)

(By SSPC)

(By SSPC)

1994 1998 1999 2007 2008 2009 2010 20132005 2006

جملة �شهرية تهتم

باجلمال وال�شحة

�شحيفة ماليامل اليومية

�شحيفة 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

�شحيفة يومية تهتم بال�شوؤون 

الريا�شية

جملة اأ�شبوعية للأطفال

جملة اأ�شبوعية للمراأة

جملة �شيا�شية اأ�شبوعية

اأول �شحيفة يومية دولية ت�شدر 

باللغة العربية

اأول �شحيفة يومية ت�شدر 

باللغة الإجنليزية

Al Eqtisadiah Daily 
Business Newspaper

Arrajol Monthly Male 
Lifestyle Glossy 

Magazine

Hia Monthly
Female Lifestyle
Glossy Magazine

1992

جملة �شهرية للرجل تهتم 

بالأ�شلوب الراقي للحياة

جملة �شهرية للمراأة تهتم 

بالأ�شلوب الراقي للحياة

تاأ�شي�س

�شحيفة يومية تهتم

بالأعمال التجارية

اإلعالمية القابضة
MEDIA HOLDING




