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 الـكـرامحـضـرات املسـاهـميـن 

 

 شركة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 

الكرام  املجموعةملساهمي  ايسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق أن يقدمو 

والذي ، م 31/12/2015في  املنتهية ةلسنلومركزها املالي  املجموعةالتقرير السنوي الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات 

ونظام الشركات  املالية،سوق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة إعداده بما يتوافق مع متطلبات ال تم 

 .زيد من التقدماملآملين أن يعكس هذا التقرير تطلعات املساهمين نحو ، ةوعللمجموالنظام األساس ي  ،السعودي

 

: الرؤية
ً
 والرسالة  أوال

 :ةــــرؤيـــال

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

ا
 ا

 :الةـــــالرس

ة بالثقة قائمة على ر ذات جودة عالية جدي إعالمية وتعليمية راقية املضمون،تقديم أفضل خدمات ومنتجات 

 . التجارية املوثوق بها العالماتو  إلى األسماء جذابة، تستندضمن بيئة عمل  االبتكار

: األهدا 
ً
 والتوقعات املستقبلية االستراتيجية فثانيا

التي و تحقيق أهدافها االستراتيجية لم تعزيز دورها ومكانتها املحلية واإلقليمية 2015واصلت املجموعة خالل العام 

 نستعرضها وفق التالي:

 األساسية:  القطاعات  استمرار   (1)

 للذاناالنشر والطباعة،  يقطاعفي  املتمثلة األساسيةم املحافظة على قطاعاتها 2015املجموعة خالل العام  واصلت

 ضمن منظومة متكاملة لتقديم خدمات متميزة ومتطورة ، وإثراء مطبوعات املجموعة باملعرفة  يعمالن
ا
سويا

 باستخدام أحدث الطرق والوسائل والكفاءات، واتباع 
ا
 ودوليا

ا
حث عن تنمية األعمال بالب ةاستراتيجيوالثقافة محليا

طاب الحصة األكبر من سوق صناعة النشر حرص املجموعة على استق املستديمة معأفضل الطرق للنماء والتنمية 

والطباعة، لصناعة روافد معرفية في منأى عن االجتهادات غير املدروسة والتجارب التي تعوزها الخبرة واملوهبة 

 والرؤى املتخصصة .
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 :ةاالستراتيجيكات اتعزيز العالقات والشر  (2)

فقد  .النمو االستراتيجييحقق ما السيما  تملكها،تعمل املجموعة على تحقيق النجاحات املنشودة من خالل عدة أدوات  

 نيياالستراتيجكاء كات مع الشر اعلى تعزيز الشر  واصلت شركة نمو القابضة وهي أحد االذرع االستثمارية للمجموعة

 وعامليا.  
ا
 محليا

نمو في الحصول على عقود تنفيذ بعض املشاريع التعليمية في جامعة  اتالتعليمية نجحت شركتوى املشاريع وعلى مس

سلمان في الخرج وجامعة القصيم وجامعة جازان وكلية الفارابي، وبعض  امللكامللك سعود وجامعة الدمام وجامعة 

ري في لحرس الوطني، واملستشفى العسكالتابعة ل الطبيةاملراكز واملدن الطبية في اململكة كمدينة امللك عبد العزيز 

 الرياض والخرج. 

 املستقبلية:النمو والرؤية ( 3)  

 

واق سوالتوجه أل تنويع مصادر الدخل لديها االستراتيجي، وذلك ب النمو استمرارية م على2015املجموعة خالل العام  حرصت

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

عالم التعليم واملحتوى واإل في مجاالت  االستثماريةاإليرادات الناتجة من مصدر واحد، حيث تقوم املجموعة بتنويع الفرص 

تواصل املجموعة تطوير املحتوى الرقمي للصحف  االستراتيجيةيق أهدافنا الجديد، وفي إطار سعينا املتواصل نحو تحق

   الخدمات.واملجالت، واملحتوى الرقمي التعليمي، والعمل على تقديم أفضل 

 
ا
جموعة خالل ية فقد واصلت املوبرؤية مستقبلية لألسواق املحلية والعامل االستراتيجيفي النمو  ةعلى حرص املجموع وتأكيدا

، لقادمةافي قطاع التغليف واملتوقع مواصلة نموها خالل االعوام  ااستثماراتهتحقيق املكاسب امللموسة في  م 2015عام

  الحصة السوقية بالسعي لزيادةوذلك 
ا
وإقليميا. كما تتوقع املجموعة بأن هذا النمو من شأنه أن يساهم  في هذا املجال محليا

 هداف املنشودة وتحقيق تطلعات املساهمين وتعظيم عوائدهم.في فتح أفاق استثمارية جديدة للوصول إلى األ 
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 للمجموعة:الكلي  األداء :ثالثا ً

 
ة على مراجع، والحفاظ على دورها الريادي في مجال االعالم والنشر. عملت املجموعة تطويرفي سعي املجموعة الدؤوب لل 

رقابة لا تحديث ومراجعة أنظمةباإلضافة الى اململكة.  شملت الشركات واألقسام اإلدارية داخل وخارج نطاق أنشطتها كافة 

املحافظة على أصول شركات املجموعة واستغاللها بالشكل  بجانباملخاطر، من  قلصويالدور الرقابي  يعزز مما داخلية ال

 األمثل. 

 

مجاالت  فيوذلك  والعام العالي، التعليم في النشر شركاتمع  عالقاته القطاعهذا  واصلفقد  قطاع التعليم يخصوفيما  

الورقية والرقمية، وتقديم حلول عملية شاملة في مجاالت التعليم الرقمي واملكتبات الرقمية، اضافة إلى  والدوريات، الكتب

 على تنمية وتطوير مجال تجهيز املكتبات 
ا
تنمية مبيعات الكتب املدرسية والجامعية واملكتبات اإللكترونية، كما عملت أيضا

 وتأثيث املختبرات العلمية في الجامعات.

 

يخص قطاع الطباعة والتغليف واملتمثل في الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى الشركات التابعة للمجموعة  أما ما 

 بنهايةها ل إلى إنخفاض قيمة املبيعات بسبب حادث الحريق فى شركتين تابعتينويعود ذلك الربح  مجملفهناك انخفاض في 

األسواق الخارجية لبعض الدول التى تتعامل معها الشركة  إستقرارباإلضافة الى عدم م 2015م وبداية عام 2014عام 

وكذلك إلى إنخفاض األسعار الناتج عن إنخفاض أسعار املواد الخام التى ترتبط بشكل مباشر بإنخفاض أسعار البترول 

 العاملية.

  

تتلخص في تكوين  مليون، 84 كما أن تراجع النتائج املالية للمجموعة يعود لوجود مصاريف وتكاليف استثنائية تقارب

وخسائر إعادة تقييم أصول ثابته وشهرة في بعض الشركات التابعة الحركة، ومخزون بطيء ، متعثرةذمم مخصصات 

اململكة  إحدى الشركات التابعة للمجموعة في الستعادة مبنىمقابل التكاليف املتوقعة  اتم تسجيلهمخصصات باإلضافة الى 

  .ستعادتهالدخول في مفاوضات إل  قد سبق وأن أعلنت املجموعة ليمتد والذي إنفيستمنت ميديا شركةوهي املتحدة 
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 :
ً
 النتائج املالية وأسباب التغيرات  رابعا

 

  

 :2014بال عاممقارنه  2015يبين الجدول التالي قائمة الدخل وقيم التغيرات ونسبها للعام 

 

 السعودية( قائمة الدخل                                                                                                   )بآالف الرياالت

 نسبة التغير%  التغير  م2014عام   م2015عام   البــيــــــــان

         

 %11.6-  (203,495)  1,743,268  1,539,773  اإليرادات

 %11.2-  (150,985)  (1,349,825)  (1,198,840)  تكلفة االيرادات

          

 %13.3-  (52,509)  393,442  340,933  اليالربح اإلجم

       -   

 %15-  (17,421)  (116,321)  (98,900)  مصاريف تسويق وبيع

 %7.7-  (20,426)  (265,010)  (244,584)  مصاريف عمومية وإدارية

 %1183  11,849  (1,001)  (12,850)  وآالت ومعداتخسائر انخفاض في قيمة ممتلكات 

   (44,000)  -  (44,000)  خسائر انخفاض في قيمة شهرة

          

 %634.7-  (70,510)  11,109  (59,401)  الدخل من العمليات الرئيسة الخسارة()

       -   

 %19.1-  (10,282)  53,908  43,626  أخرى بالصافيإيرادات 

 -  (70,654)  -  (70,654)  مصاريف الغاء عملية بيع مبنى

 %11-  6,029  (54,984)  (48,955)  بالصافيالنفقات املالية 

          

الدخل قبل الخسائر االستثنائية و الزكاة )الخسارة ( 

 وضريبة الدخل وحقوق األقلية
 (135,384)  10,034  (145,418)  -1449.3% 

       -   

 %86.2  19,500  (22,621)  (3,121)  حريق –خسائر استثنائية 

         

 %1000.5  (125,919)  (12,586)  (138,505)  قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية الخسارة 

      -   

 %17.6-  2,363  (13,403)  (11,040)  الزكاة وضريبة الدخل

          

 %475.4-  (123,556)  (25,989)  (149,545)  الدخل قبل حقوق االقلية

       -   

 %52.7-  7,016  (13,322)  (6,306)  حقوق األقلية في صافي أرباح وخسائر الشركات التابعة

          

 %296.5-  (116,540)  (39,311)  (155,851)  الدخل الصافي للسنة
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 بنســــــــــبة ) .1

ا
م، محققة 31/12/5201( % للســــــــــنة املنتهية في 11.6على صــــــــــعيد اإليرادات، شــــــــــهدت املجموعة انخفاضــــــــــا

 م.4201مليون ريال للفترة ذاتها من عام  (1,743)مليون ريال مقارنة بمبلغ  (1.540إجمالي إيرادات بلغت )

(مليون ريال للسنة املنتهية في 59.4تشغيلية )الدخل من العمليات الرئيسة( بلغت ) خسائركما حققت املجموعة  .2

( % نتيجة 634,7م، بإنخفـاض قدره )2014( مليون ريال لعام 11,1مقارنة بأرباح تشغيلية بمبلغ ) م31/12/5201

بطيئة  فة إلى مخصص بضاعةاملخصصات التي تم التحوط بها ملواجهة الخسائر املتوقعة من تعثر ذمم مدينة ، باإلضا

 إلعادة تقييم سياسة املخزون في املجموعة من أجل تعزيز املركز املالي للشركة ومواجهة 
ا
الحركة بقطاع التعليم نظرا

 
ا
انخفاض في قيمة  بعض الشركات التابعة للمجموعة  الى  شهرة  ، كما أدت إعادة تقييم  أية مخاطر محتملة مستقبال

 الشهرة مما أثر على الخسائر التشغيلية.

( مليون ريال مقارنة بمبلغ 340,9م، حيـث بـلغ )31/12/2015كما حققت املجموعة إجمالي ربح للسنة املنتهية في  .3

 ( % نتيجة ارتفاع تكلفة اإليرادات13,3م بإنخفـاض قدره )2014( مليون ريال لعام 393.4)

مليون ريــال تمثــل حصــــــــــــــة حقوق األقليــة في صــــــــــــــافي أربــاح الشـــــــــــــركــة  6.3مبلغ  م2015لعــام  تتضـــــــــــــمن حقوق األقليــة .4

 .%30السعودية للطباعة والتغليف والبالغة 

مليون ريال   39.3مليون ريال مقارنة بصــافي خســائر  بمبلغ   155,9 بلغتم  2015 خســائر لعامحققت الشــركة صــافي  .5

ـــــــت 2014في عام  ـــلغـ ـــبــــة إنخفاض بـ ـــــــة الســــهم بنسبة % 296.5م، بنسـ ـــيـ ـــــــي ربحـ ــــ ،  %297.9، ونتــــج عــــن ذلــــك إنخفاض فـ

 ( ريال للسهم بالسالب.1,95حيث بلغت  )

 

 

 

1,539,773 

1,743,268

اإليرادات

2015 2014

(155,851)

(39,311)

صافي الربح

2015 2014



 

  2015تقرير   مجلس اإلدارة للعام     
 

 

 

 (41من  8)صفحة 

 

 

تتوافق ل كما يوضح الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات الخمس املاضية، مع مالحظة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة .6

  :مع السنة الحالية

 

 

 

 اإليرادات

 

 

 

 ()بأالف الرياالت السعودي                                                                                                                          لقائمة الدخ

 البــيــــــــان
 

 م2015عام 
 

  2013عام   4201عام 
 2012عام 

 )املعدلة(

 
 2011عام 

           
 1,080,396  1,382,397  1,726,057   1,743,268   1,539,773  اإليرادات

 (730,444)  (1,000,141)  (1,305,924)  (1,349,825)   (1,198,840)  التكاليف املباشرة

           
 349,952  382,256  420.133  393,442  340,933  إجمالي الربح

           
 (45,747)  (63,407)  (82,843)  (116.321)  (98,900)  مصاريف تسويق وبيع

 (165,360)  (192,937)  (232,434)  (228,028)  (204,448)  مصاريف عمومية وإدارية

 (9,874)  (9,794)  (15,874)  (12.133)  (19,583)  أتعاب مهنية واستشارية

 (25,701)  (27,306)  (25,684)  (24,849)  (20,553)  االســـتـهـالكات 

خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات و االت و 

 معدات

 (12,850)  
(1,001)    --  -- 

       -  (44,000)  خسائر انخفاض في قيمة شهرة

           
 103.270  88,812  63.298  11,109  (59,401)  الدخل من العمليات الرئيسة

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

 13.081  92,220  (12,316)   53,908  43,626  بالصافيإيرادات أخرى 

 -  -  -  -  (70,654)  مصاريف الغاء عملية بيع مبنى

 (10,008)  (24,859)  (50,686)   (54,984)  (48,955)  بالصافيأعباء مالية 

 --  --  --  (22,621)  (3,121)  إيرادات ومصاريف غير متكررة

             
الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق 

 األقلية

  

(138,505) 

 
(12,586)  296  156,173  119,821 

           
 (8,790)  (13,562)  (14,399)  (13,403)  (11,040)  الزكاة وضريبة الدخل

           
 111,031  142,611  (14,126)  (25,989)  (149,545)  الدخل قبل حقوق األقلية

           
 (10,718)  (38,021)  (16,086)  (13,322)  (6,306)  حقوق األقلية

           
 100,313  104,590  (30,212)  (39,311)  (155,851)  الدخل الصافي للسنة

1,080.4
1,382.8

1,726.1 1,743.2
1,539.8

2011 2012 2013 2014 2015
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72.3

229.7

رأس االمال العامل

2015 2014

 

 

 يوضح الجدول التالي قائمة املركز املالي للمجموعة للخمس سنوات املاضية: .7

 
 )بآالف الرياالت السعودية(                                                            قائمة المركز المالي

 2015 عام  البــيــــــــان
 

 2014عام 
 

  2013عام 
 2012عام 

 )املعدلة(
 2011عام  

           

 892,904  1,337,302  1,210,509  1,131,467  1,135,185  املوجودات املتداولة

 1,328,175  2,083,803  2,107,947  2,061,121  1,924,542  املوجودات غير املتداولة

           

 2,221,079  3,421,105  3,318,455  3,192,588  3,059,727  مجموع املوجودات

           

 588,184  954,529  1,057,628  901,755  1,062,877  املطلوبات املتداولة

 122,485  906,559  820,129  895,037  751,141  املطلوبات غير املتداولة

           

 710,669  1,861,088  1,877,756  1,796,792  1,814,018  مجموع املطلوبات

           

 1,284,199  1,287,893  1,170,113  1,122,968  966,513  حقوق املساهمين

 226,211  272,124  270,586  272,825  279,196  حقوق األقلية

           

 2,221,079  3,421,105  3,318,455  3,192,585  3,059,727  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 

مليون ريال سعودي لعام    229,7ملـيـون ريال سـعودي، مقارنـة بمبلغ  72,3م مـبــلـغ 2015ديسمبر  31بلغـت قيمـة رأس املـال العامـل كما في  (1

 على كفاءة املجموعة في م. 2014
ا
 قويا

ا
وفير توملا كان رأس املال العامل يمثل الزيادة في األصول املتداولة عن الخصوم املتداولة، فإنه ُيعد مؤشرا

 فائض من السيولة يمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

م 2015يسـمبـرد 31بلغـــت نسـبــة التـداول )املوجودات املتداولة/املطلوبات املتداولـة( كما في  (2

عبر عن قوة املركز املالي للمجموعة وقدرتها على  1,06
ُ
) مرة (، حيث ما زالت نسبة التداول ت

 تلبية االحتياجات قصيرة األجل.
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: أنشطة
ً
 قطاعات املجموعة خامسا

 

عة، والدخول في أســـواق متنو عدة، مما يعني زيادة قدرتها على التوســـع  تمتاز املجموعة بممارســـة أنشـــطتها في مناطق جغرافية

وتعمل املجموعة من خالل عدد من الشـــــــــــــركات  ،حيث توجد لديها مراكز للنشـــــــــــــر والطباعة والتوزيع في ســـــــــــــبعة دول رئيســـــــــــــة

عــد بيئــة را ـــــــــــــخــة وداعمــة للنمو 
ُ
التــابعــة. وفي الوقــت ذاتــه تنتشـــــــــــــر األنشـــــــــــــطــة الرئيســــــــــــــة للمجموعــة في أنحــاء اململكــة، والتي ت

 االقتصادي.

 

وهي  ســـــةمرئياملجموعة تتميز بتكامل األنشـــــطة بين شـــــركااملام تةشـــــ  املجموعة بصـــــورة أســـــاســـــية في ثالثة قطاعات  وكون 

 كالتالي:

 قطـــــاع نشــــــر أ(

 

 الـةـشـــر: (1

يعد قطاع النشر أحد الركائز األساسية التي تعتمد عليها املجموعة، وذلك من خالل الشركة السعودية لألبحاث والنشر التي 

 وما يربمن خالل تلك املطبوعات وتصـــــدر  وشـــــهرية، وفصـــــلية. ،يومية وأســـــبوعية نما بيمتنوعة اإلصـــــدار  مطبوعة 15م تضـــــ

  20على 
ا
، وتصـــــــــــــدر  ملحقا

ا
لو. ، والتجاواملليالممطبوعات الشـــــــــــــركة بخمس لغات هي العربية، واإلنجليزية، واألوردية، مختلفا

باإلضــــافة الى ذلك تدعم الشــــركة وجودها في قطاع النشــــر من خالل وســــائل التواصــــل االجتماعي املختلفة وكذلك التطبيقات 

 التفاعلية لألجهزة الذكية واملواقع االلكترونية. 

 اإلعــــالن: (2

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

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

وتواصل الشركة الخليجية التوسع في نشاط اإلعالن بتأسيس  م املستمر لألبحاث اإلعالميةملتطلبات األسواق من خالل الدع

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

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

( 3.000وتفتخر الخليجية بالعمل مع أكثر من ) الحسبان صناعة اإلعالن في املنطقة، وتنوع مصادر الدخل اإلعالني لديها

ية. ارية وتسويقشريك إعالني )وكاالت إعالنية/عمالء( حول العالم، وتقدم لهم إضافة إلى املساحات اإلعالنية خدمات استش

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

عد الشـــــركة الســـــعودية للتوزيع
ُ
يق إحدى شـــــركات املجموعة الســـــعودية لألبحاث و التســـــو  م  1983التي تم تأســـــيســـــها عام  ت

 700بشـــرية مؤهله تفوق )  ســـيارة بكوادر  520تمتلك أســـطول قوامه أكثر من و والعميل  ةوتمثل نقطة الوصـــل بين املطبوع

وجد تما ك إلشـــراف على  فروع  الشـــركة في مختلف أنحاء اململكة ،واتمتلك خبرة تراكمية عالية في مجال التوزيع و موظف (  

 ن تلك الفروع لخدمةموزعة بيوالرجيع وحفظ الكتب  مخصـــــصـــــه إلســـــتالم وتســـــليم املطبوعاتالشـــــركة مســـــتودعات  لدى

أنشـــطتها ، وُيعد النشـــاط الرئيشـــ ي للشـــركة هو توزيع مطبوعات املجموعة إضـــافة إلى مطبوعات أخرى لناشـــرين مختلفين ) 

صـحف يومية ومطبوعات اسـبوعية وشـهرية إضـافة إلى املطبوعات الفصـلية العربية واألجنبية(، وهي متخصـصـه في إيصـال 

والناشــــرين انخرين في كافة مدن ومناطق اململكة بحيث تتواصــــل مع  املجموعةملطبوعات  يع والتوزيع ملنافذ الب االشــــتراكات

  واملنــافــذ عشـــــــــــــرت األلوف املشـــــــــــــتركين
ا
ع املواد الترويجيــة وإدارة الخــدمــات ي، وبجــانــب نشـــــــــــــــاطهــا الرئيشـــــــــــــ ي تتولى توز  يوميــا

الشــــركات  لكبرى   والكتالوجات والطرودشــــورات اللوجســــتية  والبــــحن بين الفروع ملختلف العمالء ، كما تتولى توزيع  البرو

ة املعارض في معرض الكتاب الدولي وكاف الشــركةكما تشــارك لهم ،  املســتهدفةفي جميع األحياء الســكنية املنتشــرة في األماكن 

 .  الشركةمع انشطة  املتوافقةفي املجاالت  املتخصصة

او موزعين معتمدين تقوم الشــــــركة بممارســــــة نشــــــاط التوزيع في عدد من األســــــواق اإلقليمية من خالل شــــــركات تابعة لها و  

لتحقيق طويره وت البريديةوخصوصا في نقل الطرود واالرساليات  الشركةوتسعى دائما لبذل الجهود للتوسع في نشاط لديها 

  .الدائمة باألرباح الشركةاإليرادات التي تعود على  أفضل

 العربية للوسائل (4

إحدى الشــركات الرائدة في تقديم البرامج والخطط التســويقية   م2007والتي تأســســت عام  –تعد الشــركة العربية للوســائل 

 ملطبوعات الشــــــــــــركة 
ا
التي تســــــــــــاعد على نمو االشــــــــــــتراكات في ســــــــــــوق املطبوعات ، حيث حققت معدل نمو ســــــــــــنوي مســــــــــــتمرا

الشــــركة الســــعودية لألبحاث والنشــــر لألفراد ، والشــــركات ، الســــعودية لألبحاث والنشــــر من خالل بيع اشــــتراكات مطبوعات 

بهدف   واملؤســــــســــــات ، والقطاعات التجارية ، والبنوك ، واملســــــتشــــــفيات ، وقيادة الحمالت واالشــــــتراكات الســــــنوية وتنفيذها

ســـســـات ؤ ملطبوعات محلية مل تاشـــتراكازيادة حصـــة الشـــركة الســـعودية لألبحاث والنشـــر في الســـوق املحلية وقيادة حمالت 

من أدوات وقنوات خاصــــة باملبيعات والخدمات )مركز االتصــــاالت ، الهاتف،  تمتلكهكل لك من خالل ما  صــــحيفة محلية ، 

ومناديب متخصــــــصــــــين في هذا األمر ( أضــــــافة إلى تأمين حاجة جميع  SMSالبريد اإللكتروني ، الفاكس ، الرســــــائل القصــــــيرة 

وتقديم خدمات ما بعد البيع عبر فريق ذو خبرة   والعربية واألجنبية  ملحليةباملطبوعات ا  القطاعات الحكومية والخاصـــــــــــــة

 عالية في تقديم أفضل الخدمات للعميل .
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 قطــــــاع نمــــــو  ب(

 

   العلمية:شركة نمو  (1

 2015حققت شركة نمو العلمية في عام 
ا
الكتب والدوريات نشر وتوزيع و  التعليمية،في تقديم الخدمات  م نموا متزايدا

اللغة والحاسب انلي، وتوريد املستلزمات التعليمية  املتخصصة، ومعاملالعلمية الورقية والرقمية، وإنشاء املكتبات 

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

طاعات التعليم في اململكة فقد تم تطوير نشاط الشركة ليشمل تقديم منظومة متكاملة من الخدمات ونتيجة لتسارع نمو ق

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

لومات للجامعات ومراكز االبحاث، لتقديم حلول علمية االنجليزية، وكذلك خدمات بيع الدوريات العلمية وقواعد املع

 شاملة في مجال التعليم الرقمي واملكتبات الرقمية.

 

مو العلمية املتكاملة فقد واصلت شركة ن التعليميةوعلى صعيد تعزيز عالقة الشركة مع شركائها املختصين في تقديم الحلول 

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

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

، وشركة سات العلياكتب الدرا( والتي تعمل في Pearson Educationتمثيل حصري، وتعزيز شراكات جديدة مع شركة )

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

( وهي شركة رائدة في التعليم االلكتروني Sam learningللتمريض والعلوم الصحية، والتمثيل الحصري لشركة سام للتعليم )

 ولكافة املراحل التي تتبع املناهج البريطانية واملناهج األمريكية،لكافة املواد املدرسية 

سلمان  لكاملالدمام وجامعة  سعود، وجامعةوعلى صعيد املشاريع فقد تم تنفيذ بعض املشاريع التعليمية في جامعة امللك 

 زبد العزيعاململكة كمدينة امللك  وجامعة جازان وكلية الفارابي، وبعض املراكز واملدن الطبية في ،القصيم الخرج، وجامعةفي 

 التابعة للحرس الوطني، واملستشفى العسكري في الرياض والخرج. الطبية

ة تجربه والتعليمية، وللشرك العلميةاحدى الشركات الرائدة في مجال تجهيز وتأثيث املختبرات  العلميةوتعتبر شركة نمو 

لة من مرحلة االنشاء الى مرح العلميةواملخططات الهندسية ملراحل تجهيز املختبرات  الفنيةرائدة في مجال وضع الخطط 

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

 بجدة. زعبد العزيوجامعة امللك الدمام وجامعة الحدود الشمالية 
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 الةشر املتخصص: (2

 في صناعة املحتوى 2006نهضت الشركة السعودية للنشر املتخصص التي تأسست في عام 
ا
م على ثقافة مهنية جديدة كليا

املتخصص، تعتمد على توظيف خبرات العمل الصحفي املتميز في إصدار املشروعات اإلعالمية املتخصصة وفق املعايير 

املرجعية واملصداقية والثقة بمحتوها ودقته.  تنشط الشركة في مجاالت صناعة املحتوى املهنية العاملية التي توفر 

املتخصص، والنشر العالمي، والنشر التجاري. صدرت عن الشركة مجموعة من املجالت العاملية في طبعتها العربية أو 

العربية  Robb Report م، ومجلة2009فمبر العربية في نو  Parents اإلنجليزية توزع في جميع دول الوطن العربي، منها مجلة

والتي صدر أول أعدادها في فبراير  Better Homes and Gardens Arabia م، ومجلة2010التي صدر أول أعدادها في يناير 

م بالتعاون مع  2007من املطبوعات العاملية كانت قد بدأت في الصدور منذ سنة  أخرى م.  هذا إضافة الى مجموعة 2013

 .ت دور النشر العاملية مثل ديزني ومجموعة فيغارو الفرنسية وإديتوريالي دوموس اإليطالية وغيرهاكبريا

تقوم الشـــــركة الســـــعودية للنشـــــر املتخصـــــص بتقديم املحتوى املتخصـــــص ملجموعة كبيرة من الجهات الرســـــمية والخاصـــــة في 

والخطوط الجويــة العربيــة  الخــارجيــة،بع لوزارة اململكــة العربيــة الســـــــــــــعوديــة من بينهــا معهــد الــدراســــــــــــــات الــدبلومــاســـــــــــــيــة التــا

ومســــتشــــفى امللك فيصــــل التخصــــ،ــــ ي ومركز األبحاث،  للتقاعد،العامة  الســــعودي واملؤســــســــةالبريد  الســــعودية، ومؤســــســــة

التعاونية للتأمين وغيرها من الهيئات والشـــــركات الكبرى في  موبايلي، وشـــــركةاتحاد اتصـــــاالت  التجاري، وشـــــركةومركز اململكة 

 لقطاعين العام والخاصا
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 (41من  14)صفحة 

 

 

 : والتغليف قطـــــاع الطبـاعـــة ج(

م، وخالل العام 1963شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر في عام  باسمتأسست الشركة السعودية للطباعة والتغليف 

العام خالل ذلك  لالكتتابمن أسهمها  %30إلى الشركة السعودية للطباعة والتغليف، وتم طرح  اسمهام تم تغيير  2007

 بأن املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق وشركاتها التابعة تمتلك 
ا
من أسهم الشركة السعودية للطباعة  %70العام، علما

تقوم بطباعة عدد من أهم الصحف  والدمام،ض وجدة والتغليف. تتميز الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة في الريا

 نيوز، الشرق، الوطن وغيرها، هذا باإلضافة إلى مطبوعات تجارية دورية.  الرياض ي، عربكالشرق األوسط، االقتصادية، 

 :ينقسم نشاط الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى قسمينو 

  
ً
باعة والتغليف إحدى أكبر شركات الطباعة في اململكة العربية السعودية، قطاع الطباعة وتعتبر الشركة السعودية للط : أوال

الشرق األوسط وشمال إفريقيا ؛ ملا تمتاز به من تقديمها لطيف واسع من الخدمات الطباعية املتكاملة، وطاقتها اإلنتاجية 

نشر وشركة مطابع هال ويعتمد نشاط ومن خالل مجموعة شركاتها التابعة املتميزة وهم شركة املدينة املنورة للطباعة وال

الطباعة بشكل أساس ي في طباعة الصحف  واملجالت التي تستهدف قطاعات مختلفة من العالم العربي، باإلضافة الى الكتب 

املجلدة واملطبوعات التجارية والتغليف بلغات وأساليب مختلفة.  كما تقوم الشركة عبر شركاتها التابعة بطباعة عدد كبير 

جالت الخاصة بالشركة السعودية لألبحاث والنشر والشركة السعودية للنشر املتخصص، وناشرين آخرين كثر، من امل

 باإلضافة إلى القطاع الحكومي، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون االسالمية، ووزارة الداخلية.

 
ً
التغليف  يبة،طاعات البالستيكية وشركاتها التابعة )شركة قطاع التغليف ويتمثل في شركة مصنع االمارات الوطني للصن :ثانيا

العاملية للتغليف  االتحادشركة عبر املستقبل للبالستيك، شركة  للتغليف،املدينة للتغليف، مصنع املستقبل  املرن، شركة

عّد شركة للصناعات( و ت فيوتشر بالست للتغليف، شركةالشفاف، شركة يونايتد سيكيورتي، املؤسسة التجارية املتحدة 

 مصنع اإلمارات الوطني 

للصناعات البالستيكية ذ م م إحدى كبريات مجموعات صناعة البالستيك و مواد التغليف املتكاملة في الخليج العربي، حيث 

العريقة املمتدة  ةتتميز بطاقتها اإلنتاجية العالية، واقتنائها أحدث تقنيات صناعة البالستيك و مواد التغليف املدعومة بالخبر 

 . كما تتميز الشركة بأنها تصّنع كامل نطاق املنتجات البالستيكية و مواد التغليف مما يضعها في مقدمة  20ألكثر من 
ا
عاما

 منافسيها في مجال صناعة البالستيك و مواد التغليف املتعددة. 

بط سوبيها، مع أفضل وأحدث املكائن، وأعلى درجات ضوتستند الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى الخبرات املتراكمة ملن

الجودة لديها، مما عزز مكانتها مع قاعدة عمالء قوية. وتأكيدا على إلتزام الشركة بالتماش ي حسب املعايير العاملية فقد حرصت 

 (.ISO 9001:2000الشركة على املحافظة على شهادة انيزو )
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ً
 املعلومات القطاعية :  سادسا

 

  قطاع:ت القطاعية للمجموعة حسب كل يوضح الجدول التالي املعلوما

 م 5201ديسمبر  31كما في 

 

 م 2015ديسمبر  31كما في 

 البند

 قطاع الطباعه قطاع نمو قـطـاع نـشــر

 التوحيد االستبعادات اإلجمالي أخرى 

 التعليم اإلعالن التوزيع الةشر
الةشر 

 املتخصص

الطباعة 

 والتغليف

           
 1,539,773 (509,249) 2,049,022 39 1,107,755 24,902 54,574 323,192 43,641 494,919 صافي اإليرادات

 340,933 (4,651) 345,584 39 232,839 8,495 (2,850) 25,984 2,250 78,827 الربح اإلجمالي

 (155,851) (7,464) (148,387) (2,787) 21,650 2,029 ( 72,569) 2,091 (15,043) (83,758) صافي الخسارة

صافي القيمة 

 الدفترية للممتلكات

54,943 12,545 15,509 1,333 171 1,020,889 17,550 1,122,940 - 1,122,940 

موجودات غير 

 ملموسة

1,855 - - 50,808 - 390,231 350,003 792,897 - 792,897 

 3,059,727 (1,430,007) 4,489,734 1,446,278 2,186,294 14,546 153,815 112,417 68,217 508,167 إجمالي املوجودات

 1,814,018 (447,102) 2,261,120 330,405 1,252,700 25,277 152,237 85,253 126,439 288,809 إجمالي املطلوبات

 البند

 قطاع الطباعه قطاع نمو قـطـاع نـشــر

 التوحيد االستبعادات اإلجمالي أخرى 

 التعليم اإلعالن التوزيع الةشر
الةشر 

 املتخصص

الطباعة 

 والتغليف

           
 1,743,268 (569,154) 2,312,422 207 1,232,328 24,686 71,302 369,365 47,538 566,966 صافي اإليرادات

 393,442 (6,959) 400,401 207 244,446 6,956 10,367 40,775 2,094 95,556 الربح اإلجمالي

 (39,311) (15,485) (23,827) (15,608) 45,379 (6184) (37,965) 8,734 (19,719) 1,537 صافي الخسارة

صافي القيمة 

 الدفترية للممتلكات
126,949 15,045 16,184 1,454 217 1,032,033 17,599 1,209,481 - 1,209,481 

موجودات غير 

 ملموسة
3,541 - - 94,786 - 390,230 350,012 838,569 - 838,569 

 3,192,588 (1,411,023) 4,603,611 1,414,708 2,282,456 13,972 243,878 152,756 79,021 416,820 إجمالي املوجودات

 1,796,792 (396,860) 2,193,652 273,734 1,370,721 26,733 169,141 124,489 120,089 108,745 إجمالي املطلوبات

 املعلومات القطاعية

 )بآالف الرياالت السعودية(
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وبا وتعد األسواق الرئيسة لنشاطات املجموعة هي الشرق األوسط وأور  ،تتركز املوجودات التشغيلية للمجموعة بشكل رئيس في اململكة العربية السعودية

  السعوديةوخارجها.املجموعة وشركاتها التابعة داخل اململكة العربية  إيراداتوشمال إفريقيا، ويوضح الجدول التالي 

 
 

 الةسبة  بآالف الرياالت السعودية  
     

 %43.8  674,642  االيرادات داخل اململكة العربية السعودية :

     خارج اململكة العربية السعودية : اإليرادات

 %32.0  493,054  اإلمارات العربية املتحدة

 %4.5  68,545  اثيوبيا

 %3.2  48,809  عمان

 %1.8  27,944  السودان

 %1.4  21,109  أوروبا

 %1.3  19,442  تونس

 %1.2  19,133  جنوب افريقيا

 %1.1  16,315  السنغال

 %1.1  16,254  قطر

 %0.9  13,575  اليمن

 %0.8  12,513  أنغوال

 %0.8  11,652  غانا

 %0.7  11,413  العراق

 %0.5  7,052  االردن
 %5.1  78,323  أخرى 

 %56.2  865,132  اإلجمــــالي
     

 %100  1,539,773  إجمالي اإليرادات داخل وخارج اململكة العربية السعودية
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 سا
ً
 :  شركات املجموعةبعا

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

 الشركات التابعة

 

 الةشاط الرئيس ي للشركة

 
بلد الةشاط 

 الرئيس ي
 

 

 رأس املال )مليون(

 
نسبة 

 امللكية
 بلد التأسيس 

ذات  -الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة 

 مسؤولية محدودة

 
 االستثمار في الشركات التابعة

 
 ) ريال سعودي( 300  السعودية

 
 السعودية  100%

ذات مسؤولية  -شركة املصنفات العلمية القابضة 

 محدودة

 
 االستثمار في الشركات التابعة

 
 ) ريال سعودي( 300  السعودية

 
 السعودية  100%

 قطاع نشر

 

 

 

  

  

   

 الشركات التابعة
 

 الةشاط الرئيس ي للشركة
 

  بلد الةشاط الرئيس ي
 

 / مليون رأس املال

نسبة  

 امللكية
 بلد التأسيس 

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 6,5  السعودية  النشر  الشركة السعودية لألبحاث والنشر

 اململكة املتحدة  %100  )جنيه إسترليني( 0,09  اململكة املتحدة  النشر والطباعة  شركة الشرق األوسط املحدودة

 اململكة املتحدة  %100  )جنيه إسترليني( 0,5  اململكة املتحدة  والتوزيعالنشر   إتش إتش الشركة السعودية لألبحاث والتسويق

 املغرب  %100  )درهم مغربي( 0,5  املغرب  الطباعة والنشر  الشركة املغربية للطباعة والنشر

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 5,5  السعودية  اإلعالم املرئي واملقروء وخدمات اإلعالن   الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 1,0  السعودية  اإلعالم املرئي واملقروء وخدمات اإلعالن  الشركة العربية للوسائل املحدودة

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 8,6  السعودية  التوزيع  الشركة السعودية للتوزيع

 الكويت  %100  )دينار كويتي( 0,3  الكويت  التوزيع  والتوزيع املحدودة شركة املجموعة الكويتية للنشر

 اإلمارات  %90  )درهم إماراتي( 1,7  اإلمارات  التوزيع  شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع املحدودة

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 1,0  السعودية  تنظيم املؤتمرات واملنتديات املتخصصة  شركة مؤتمرات للمعارض واملؤتمرات

 قطاع نمو

 

 
 

 
  

  
   

 الشركات التابعة
 

 الةشاط الرئيس ي للشركة
 

  بلد الةشاط الرئيس ي

 

 )مليون(رأس املال
نسبة  

 امللكية
 بلد التأسيس 

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

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(0,2  السعودية  الدعاية واإلعالن  شركة نمو لإلعالم املرئي 

)
ا
 السعودية  %100  ) ريال سعودي(0,5  السعودية  تطوير الوسائل التعليمية وتجارة الكتب  شركة نمو العلمية ) شركة املكتبة العلمية سابقا

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(0,5  السعودية  النشر املتخصص  السعودية للنشر املتخصصالشركة 

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 2,0  السعودية  املتاجرة في لوازم الطباعة  الشركة السعودية لألعمال التجارية

معدات االتصال وتطوير  املتاجرة  في  شركة األفق لنظم املعلومات واالتصاالت

 البرامج

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(3,5  السعودية 

شركة مفهوم التعليم لتقديم الحلول التعليمية 

 والتقنية

 السعودية  %100  ) ريال سعودي(0,1  السعودية  النشر والتوزيع 

 السعودية  %100  ريال سعودي() 0,1  السعودية  التدريب واالستشارات  شركة نمو للتدريب واالستشارات

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 0,05  السعودية  اإلعالم املرئي واملقروء وخدمات اإلعالن  شركة نمو اإلعالنية للدعاية و اإلعالن

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 0,05  السعودية  النشر والتوزيع  شركة نمو نشر للنشر

 السعودية  %100  ) ريال سعودي( 0,05  السعودية  البحوث و املساندة  لألبحاثشركة نمو اإلعالمية 

 اإلمارات  %100  )درهم إماراتي( 0,2  اإلمارات  النشر املتخصص  شركة كونتنت سبيشاليزد ميديا

 اإلمارات  %100  )درهم إماراتي( 3,0  اإلمارات  النشر والتوزيع  شركة مكتبة الجامعة

 اإلمارات  %100  )درهم إماراتي( 3,0  اإلمارات  النشر والتوزيع  شركة سمارت سوبر ستورز

 األردن  %100  )دينار أردني(  0,1  األردن  النشر والتوزيع  شركة مخزن الكتب للنشر والتوزيع ) إثراء(
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 يف:لوالتغ قطاع الطباعة

الشركات التابعة للشركة السعودية 

التي تملك فيملا للطباعة والتغليف 

 %70املجموعة 

 

 

 

  

  

   

 الشركات التابعة
 

 الةشاط الرئيس ي للشركة
 

  بلد الةشاط الرئيس ي
 

 )مليون(رأس املال 
نسبة  

 امللكية
 بلد التأسيس 

           
 السعودية  %70  ) ريال سعودي( 600  السعودية  الطباعة  الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 السعودية  %70  ) ريال سعودي(1,0  السعودية  طباعة ونشر   شركة املدينة املنورة للطباعة والتغليف 

 السعودية  %70  ) ريال سعودي( 28,5  السعودية  الطباعة  شركة مطابع هال  

 االمارات  % 70  )درهم إماراتي( 167  االمارات  التغليف والصناعات البالستيكية  شركة مصنع االمارات الوطني للصناعات البالستيكية

 السعودية  % 70  ) ريال سعودي( 0,1  السعودية  الطباعة والتغليف  شركة املستقبل لإلستثمار الصناعي

           شركات أخرى 

 الشركات التابعة
 

 الةشاط الرئيس ي للشركة
 

  بلد الةشاط الرئيس ي

 

 )مليون(رأس املال 
نسبة  

 امللكية
 التأسيسبلد  

           
 اململكة املتحدة  %100  )جنيه إسترليني( 0,5  اململكة املتحدة  خدمات التأجير  شركة ميديا إنفستمنت ليمتد

 ()جنيه إسترليني   0,5  اململكة املتحدة  تقديم خدمات اإلنترنت  شركة آراب نت تكنولوجي ليمتد

لينإستر إسترليني(إسترليني(

 ي(

 املتحدة اململكة  100% 

 ()جنيه إسترليني   0,5  جزر غرينزي   أعمال  تجارية   شركة سيدتي برودكتس 

لينإستر إسترليني(إسترليني(

 ي(

 جزر غرينزي   100% 

تسجيل وصيانة وامتالك امللكية الفكرية   ليمتد  شركة آي.بي.أم 

 للمجموعة
 ()جنيه إسترليني   0,5  جزر غرينزي  

لينإستر إسترليني(إسترليني(

 ي(

 جزر غرينزي   100% 

 ()جنيه إسترليني   0,1  اململكة املتحدة  الدعاية واالعالن   الشركة الخليجية البريطانية 

لينإستر إسترليني(إسترليني(

 ي(

 اململكة املتحدة  100% 

 ()جنيه إسترليني   0,4  اململكة املتحدة  أعمال  تجارية   شركة ستاليت جرافيكس  

لينإستر إسترليني(إسترليني(

 ي(

 اململكة املتحدة  100% 

جنيه    0,000002  اململكة املتحدة  أعمال  تجارية   شركة سيدتي ليمتد 

  (إسترليني (إسترليني

   (إسترليني

 اململكة املتحدة  100% 

جنيه ) 0,000002  اململكة املتحدة  أعمال تجارية   شركة مجلة املجلة 

إسترليني إسترليني  (إسترليني

 (إسترليني

لينإستر إسترليني(إسترليني(

 ي(

 اململكة املتحدة  100% 

 جنيه 0,000002  اململكة املتحدة  أعمال تجارية    العربية شركة ميديا 

 (إسترليني
 اململكة املتحدة  100% 
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: الزكاة

ً
 واملدفوعات النظامية ثامنا

 

د اإلنتهاء تقوم املجموعة بتسديد الزكاة بعالتابعة ألنظمة الزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية، و تخضع الشركة وشركاتها 

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

داد الضـريبية إن وجدت، كما تقوم املجموعة بسـ أما بالنسـبة للشـركات التابعة في الخارج، فيتم تجنيب مخصـص لقاء اإللتزامات

جميع اإللتزامات النظامية األخرى حســـــب األنظمة املعمول فيها في اململكة العربية الســـــعودية، ويوضـــــح الجدول التالي املســـــدد من 

  .م  2015املدفوعات النظامية خالل عام 

  
 ) بآالف الرياالت(   2015املسدد خالل العام   بيان

   

 8,341  الزكاة

 910  الضرائب

 123  الضرائب املستقطعة

 12,759  املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 10,449  املدفوعات النظامية األخرى 

   

 32,582  اإلجمــــالي

 

:   األسهم وأدوات الدين لدى املجموعة وشركااملا التابعةتاسع
ً
 ا

مليون ريال،  600ودية للطباعة والتغليف والبالغ رأسمالها ــــــــعــــــــة الســــــــركــــــــم الشــــــــهــــــــمن أس 70التابعة %تمتلك املجموعة وشركاتها 

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

ــــــــــــة   ــــــــــــركاتها التابعـ ــــــــــــهم شركة نمو القابضة  100%كما تمتلك املجموعة وشـ مليون  100والبالغ رأسمالها ،)مساهمة مقفلة(من أسـ

مليون ســـــــهم في شـــــــركة نمو القابضـــــــة،كما أنه التوجد أي  10ريال، حيث يبلغ عدد األســـــــهم اململوكة للمجموعة وشـــــــركاتها التابعة 

 ن املجموعة وشركاتها التابعة.مأدوات دين صادرة 

 

: املوارد
ً
 البشرية عاشرا

 
ا
ــا البشرية، التي ال تدخر املجموعة جهدا ــارات ثـــروتهـ ، يعتمد بالدرجـــة األولى على مهـ

ا
 ومســـتقبال

ا
تدرك املجموعة أن نجاحها، حاضرا

 في تنمية قدراتها اإلنتاجية واإلبداعية في سبيل استثمارهااالستثمار األمثل.

 

لى نحو يوفر املوارد والطــاقــات الالزمــة ملواجهــة التحــديــات ومن خالل تنميــة هــذه القــدرات الحيويــة، تعزز املجموعــة أصـــــــــــــولهــا ع

املتزايدة في أســــواق تشــــهد منافســــة متزايدة، ولتحقيق أق،ــــ ى فائدة ممكنة من املواهب املبدعة تواصــــل املجموعة تحفيز موظفيها 

 عبر العديد من البرامج التي تشمل التطوير الوظيفي، والتعليم

ة وثقافة العمل، وغيرها من الجوانب التي تعزز األداء، وتســاعد على اجتذاب املوظفين املوهوبين املســتمر، وتطوير الثقافة اإلداري

 تحفيزهم لتقديم املزيد من العطاءواالحتفاظ بهم على رأس العمل، و 
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  للموظفين:الطوارئ  عشر: صندوق أحد 

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

 ضبعإلى املجموعة. وقد أســـــــــــــهم الصـــــــــــــندوق منذ إنشـــــــــــــائه في املســـــــــــــاعدة على حل  انتمائهمعلى توطيد العالقة مع موظفيها، وزيادة 

 على أداء املوظفين وتميزهم في العمل. وقد حددت الالئحة التنظيمية للصـــــــــــــندوق الطارئة الظروف واملشـــــــــــــكالت 
ا
بما ينعكس إيجابا

 كالتالي: م 2015 الشروط واملعايير الالزمة للمساعدة، هذا وقد كانت حركة الصندوق خالل عام 

 ريال سعودي  صندوق الطوارئ للموظفين
   

 607,115  الـرصـيـد فـي بـدايــة العــام
 9,167  الـمـضــاف خـــــالل العـــام
 114,805  املـصــروف خـــالل العـــام

   

ــد نـهــايـــة الـعــام  501,477  الـرصــيـ
 

 

 االجتماعية عشر: املسؤوليةإثنا 

 
ا
اه ومن منطلق حرصـــها على اإليفاء بالتزاماتها تج ،الجهود اإلنســـانية والخيرية في املجتمع الســـعودي في دعملدور املجموعة  اســـتمرارا

ل نحــــــو دعــــــم هذه الجهــــــود، بما يعود بالخير على شرائح واسعة في ّعااملجموعة باتخاذ دور ريادي إيجــــــابي وف واملجتمع، قامتالوطن 

في دعم العديد من الجهات الخيرية  م   2015املجتمع. وفــــي هــــذا الــــســــــــيــــاق بالتحــــديــــد، فقد استمرت مساهمة املجموعة خالل عام 

 نذكر منها:

 اكاديمية االميرأحمد بن سلمان لالعالم التطبيقي. 

 الجمعية الخيرية السعودية ملرض ي الفصام. 

 مجلة الوضيحي الحياة الفطرية  الهيئة الوطنية لحماية(.) 

 املركز السعودي لزراعة االعضاء. 

 جمعية االطفال املعاقيين. 

 األمير فهد بن سلمان ملرض ي الفشل الكلوي  جميعة. 

 جميعة السعودية ملرض الزهايمر. 

 االطفال املرض ي بالسرطانلدعم  سند جمعية. 

هذا باإلضــــــــــافة إلى العديد من املشــــــــــاركات والرعاية اإلعالمية لكثير من املنتديات االقتصــــــــــادية واالجتماعية، والعديد من املؤتمرات 

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

، حيث يتلقى 
ا
ســــــــــلمان لإلعالم التطبيقي، بهدف تلبية االحتياجات التدريبية املســــــــــتجدة في مؤســــــــــســــــــــات اإلعالم. ويعد املعهد جســــــــــرا

دريب الذي يركز علىالنوعية والجودة من خالل برامج تدريب يقدمها املعهد ن في مختلف تخصـــــصـــــات اإلعالم أعلى درجات التياملهني

 تصميم البرامجملية في مجالي التدريب و بالتعاون مع منشآت عا

 .)لجمعية الخيرية لرعاية األيتام )انسان 

 مؤسسة األمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية . 

  محمد بن سلمان الخيرية )مسك(مؤسسة األمير 

 .مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة 

  .واحة االمير سلمان للعلوم 

  جمعية صوت متالزمة داون 

 صندوق املئوية 

 .اطفال املرض ي بالسرطان 
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 :  املعلومات املتعلقة بالقروضثالثة عشر

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

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

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

 

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

م، وكذلك القروض إلى إجمالي املوجودات 2014لعام  %81.0مقارنة بنسبة  م2015لعام  % 89.6القروض إلى حقوق امللكية نسبة 

  م.2014لعام  %35.0م مقارنة بنسبة 2015لعام  %36.5بنسبة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,245.7
1,116.9

2015الديون إلى حقوق الملكية 

حقوق الملكية الديون

3,059.7 1,116.9

2015الموجوداتاجماليالديون إلى حقوق 

الموجودات الديون
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 للقروض املستخدمة خالل عام
ً
 تفصيليا

ً
 م  2015 وتوضح الجداول التالية وصفا

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف( )باستثناءقروض املجموعة   (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

   

 الرياالت بآالف

ــــان ـــ   2014  2015  تاريخ القرض  البيـ
قروض تم 

 سدادها
 

مدة 

 القرض
 الجهة املانحة 

             

  336يوم    Jun-14  -----  25,000  25,000-18  (1قرض )
السعودي 

 الهولندي

يوم     Jul-14  -----  11,500  11,500-20  (2قرض ) 324  
السعودي 

 الهولندي

 السعودي الفرنش ي  161يوم   Sep-14  -----  48,000  48,000-25  (3قرض )

 السعودي الفرنش ي  169يوم   Oct-14  -----  22,000  22,000-21  (4قرض )

 سامبا  331  يوم   Nov-14  -----  20,000  20,000-17  (5قرض )

 سامبا  233  يوم   Dec-14  -----  12,500  12,500-29  (6قرض )

 Mar-15-4  (7قرض )

 
 سامبا  350  يوم   -----  -----  8,500 

 السعودي الفرنش ي  55  يوم   -----  -----  Nov-15  24,000-19  (8قرض )

 السعودي الفرنش ي  57  يوم   -----  -----  Dec-15  32,500-9  (9قرض )

 السعودي الفرنش ي  62  يوم   -----  -----  Dec-15  25,000-21  (10قرض )

 السعودي الفرنش ي  44يوم   -----  -----  Dec-15  22,500-28  (11قرض )

      -----  -----     

     139,000  139,000  112,500  اإلجـمــالـي
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   والتسويق(السعودية لألبحاث  املجموعة والتغليف )باستثناء قروض الشركةالسعوديةللطباعة (2)

 مجموعة سامبـــــا املاليــــة

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 يوم 22 3,000 3,000 0 2014/12/30 1 قرض

 يوم 22 15,000 15,000 0 2014/12/30 2 قرض

 يوم 22 2,000 2,000 0 2014/12/30 3 قرض

 أشهر 6 10,000 10,000 0 2014/09/11 4 قرض

 أشهر 3 0 0 4,000 2015/11/30 5 قرض

 أشهر 3 0 0 5,750 2015/10/07 6 قرض

 أشهر 3 0 0 7,000 2015/12/21 7 قرض

 أشهر 3 0 0 9,500 2015/12/21 8 قرض

 أشهر 3 0 0 10,000 2015/12/21 9 قرض

 أشهر 3 0 0 10,500 2015/12/21 10 قرض

 يوم 32 0 0 3,500 2015/12/23 11 قرض

  30,000 30,000 50,250   االجمالي

       

 البنك السعودي الفرنس ي

 مده القرض سدادهاقروض تم  2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 شهر 2 0 0 40,000 2015/11/29 1 قرض

 أشهر 3 0 0 3,000 2015/11/19 2 قرض

  0 0 43,000   االجمالي

       

 بنك الرياض

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 أشهر 3 7,500 7,500 0 2014/12/08 1 قرض

 أشهر 3 8,000 8,000 0 2014/12/09 2 قرض

 أشهر 6 7,500 7,500 0 2014/09/11 3 قرض

 أشهر 6 13,000 13,000 0 2014/09/16 4 قرض

 أشهر 3 3,000 3,000 0 2014/12/21 5 قرض

 أشهر 6 17,000 17,000 0 2014/10/19 6 قرض

 أشهر 6 2,000 2,000 0 2014/10/19 7 قرض

 أشهر 6 16,000 16,000 0 2014/11/06 8 قرض

 أشهر 6 28,000 28,000 0 2014/11/16 9 قرض

 أشهر 3 0 0 12,500 2015/12/01 10 قرض

 أشهر 3 0 0 28,000 2015/11/29 11 قرض

 أشهر 3 0 0 42,000 2015/10/29 12 قرض

 يوم 15 0 0 11,500 2015/12/27 13 قرض

  102,000 102,000 94,000   االجمالي
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 بنك ساب

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 أشهر 3 2,948 2,948 0 2014/10/19 1 قرض

 أشهر 3 1,735 1,735 0 2014/10/27 2 قرض

 أشهر 3 717 717 0 2014/11/02 3 قرض

 أشهر 3 1,784 1,784 0 2014/11/04 4 قرض

 أشهر 3 10,000 10,000 0 2014/11/19 5 قرض

 أشهر 3 429 429 0 2014/11/25 6 قرض

 أشهر 4 1,472 1,472 0 2014/11/17 7 قرض

 أشهر 3 8,000 8,000 0 2014/12/21 8 قرض

 سنوات 5 248 1,982 1734 2014/05/20 9 قرض

 سنوات 5 0 2,134 2134 2014/07/13 10 قرض

 سنوات 5 0 1,494 1494 2014/11/17 11 قرض

 أشهر 3 0 0 4600 2015/11/23 12 قرض

 أشهر 3 0 0 1700 2015/11/29 13 قرض

 يوم 30 0 0 856 2015/12/13 14 قرض

 أشهر 3 0 0 500 2015/11/17 15 قرض

 يوم 30 0 0 550 2015/12/20 16 قرض

 أشهر 3 0 0 369 2015/12/28 17 قرض

 أشهر 3 0 0 1419 2015/12/28 18 قرض

 أشهر 3 0 0 1366 2015/12/28 19 قرض

 أشهر 3 0 0 1269 2015/12/28 20 قرض

 شهر 2 0 0 80 2015/11/23 21 قرض

 سنوات 5 0 0 2,492 2015/05/17 24 قرض

 سنوات 5 0 0 2,508 2015/07/14 24 قرض

 سنوات 5 0 0 2,475 2015/08/04 24 قرض

 سنوات 5 0 0 997 2015/10/28 24 قرض

  27,333 32,695 26,543   االجمالي

       

 مصرف اإلنماء

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 سنة 7.5 28,300 283,000 254,700 2012/12/23 1 قرض

  28,300 283,000 254,700   االجمالي

       

 بنك أبو ظبي التجاري 

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 سنة 3.75 1,742 3,005 1,263 2012/10/21 1 قرض

 أشهر 4 2,833 2,833 0 2014/09/30 2 قرض

  4,575 5,838 1,263   االجمالي
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 ابو ظبي االسالمي

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 سنوات 6 50,121 444,276 394,155 2014/10/02 1 قرض

 سنة 5.25 0 0 64,873 2015/07/27 2 قرض

 أشهر 4 5,217 5,217 0 2014/09/15 3 قرض

 أشهر 6 11,807 11,807 0 2014/10/15 4 قرض

 شهر 2 552 552 0 2014/11/15 5 قرض

 أشهر 3 552 552 0 2014/11/15 6 قرض

 أشهر 4 3,222 3,222 0 2014/11/15 7 قرض

 شهر 2 522 522 0 2014/12/15 8 قرض

 أشهر 3 522 522 0 2014/12/15 9 قرض

 أشهر 4 4,643 4,643 0 2014/12/15 10 قرض

 أشهر 5 5,760 5,760 0 2014/12/15 11 قرض

 أشهر 5 0 0 2,595 2015/09/15 12 قرض

 أشهر 5 0 0 9,370 2015/10/15 13 قرض

 أشهر 5 0 0 11,291 2015/11/15 14 قرض

 أشهر 5 0 0 6,941 2015/12/15 15 قرض

  82,918 477,073 489,225   االجمالي

 البنك العربي

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 أشهر 3 5,041 5,041 0 2014/09/15 1 قرض

 أشهر 3 3,387 3,387 0 2014/09/15 2 قرض

 أشهر 3 1,827 1,827 0 2014/10/15 3 قرض

 أشهر 3 1,530 1,530 0 2014/11/15 4 قرض

 أشهر 3 2,906 2,906 0 2014/11/15 5 قرض

 أشهر 3 1,177 1,177 0 2014/12/15 6 قرض

  15,868 15,868 0   االجمالي

 

 

 

 

      

 االمارات االسالمي

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 سنوات 4 744 2,971 2,227 2014/12/18 1 قرض

 سنوات 4 0 0 1,975 2015/07/14 2 قرض

  744 2,971 4,202   االجمالي
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 (41من  26)صفحة 

 ستاندرد شاترد بنك

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 أشهر 3 12,617 12,617 0 2014/12/15 1 قرض

 أشهر 3 9,342 9,342 0 2014/10/15 2 قرض

  21,959 21,959 0   االجمالي

 بنك دبي االسالمي

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 أشهر 8 254 254 0 2014/06/09 1 قرض

 أشهر 5 3,043 3,043 0 2014/08/15 2 قرض

 أشهر 6 1,887 1,887 0 2014/09/15 3 قرض

 أشهر 10 184 184 0 2014/08/15 4 قرض

 أشهر 6 2,080 2,080 0 2015/10/15 5 قرض

 أشهر 10 157 157 0 2014/11/15 6 قرض

 أشهر 6 133 133 0 2014/12/15 7 قرض

 سنة 3.17 233 510 277 2014/04/30 8 قرض

 سنة 3.17 799 1,597 798 2014/03/30 9 قرض

 سنة 3.19 869 1,950 1,081 2014/09/30 10 قرض

 سنوات 4 0 0 3,768 2015/05/26 11 قرض

 سنوات 4 0 0 449 2015/08/18 12 قرض

 سنوات 4 0 0 630 2015/09/21 13 قرض

 أشهر 8 0 0 842 2015/05/15 14 قرض

 أشهر 8 0 0 1,135 2015/06/15 15 قرض

 أشهر 8 0 0 572 2015/07/15 16 قرض

 أشهر 6 0 0 3,299 2015/08/15 17 قرض

 أشهر 6 0 0 4,849 2015/09/15 18 قرض

 أشهر  6 0 0 3,150 2015/10/15 19 قرض

 أشهر 6 0 0 4,384 2015/11/15 20 قرض

 أشهر 6 0 0 5,978 2015/12/15 21 قرض

  9,639 11,795 31,212   االجمالي

 بنك املشرق 

 مده القرض قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 أشهر 6 1,784 1,784 0 2014/07/15 1 قرض

 أشهر 6 3,205 3,205 0 2014/08/15 2 قرض

 أشهر 6 434 434 0 2014/09/15 3 قرض

 أشهر 7 1,816 1,816 0 2014/11/15 4 قرض

 أشهر 5 684 684 0 2014/12/15 5 قرض

 أشهر 6 701 701 0 2014/12/15 6 قرض

 أشهر 6 0 0 1,199 2015/07/23 7 قرض

  8,624 8,624 1,199   االجمالي
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 (41من  27)صفحة 

 البنك العربي الوطني

 القرضمده  قروض تم سدادها 2014 2015 تاريخ القرض م البيان

 أشهر 6 0 0 2,760 2015/11/19 1 قرض

 أشهر 6 0 0 6,038 2015/11/29 2 قرض

  0 0 8,797   االجمالي

  331,960 991,823 1,004,392 اجمالي القروض

 

 والتغليف( للطباعة القروض )باستثناءالشركةالسعودية مستحقات (3)

 بآالف الرياالت    

 2014  2015  البيــــــــان

     

 139,000  112,500  أقل من سنة

 ---------  ---------  من سنة إلى سنتين

 ---------  ---------  من سنتين إلى خمس سنوات

 ---------  ---------  أكثر من خمس سنوات

 139,000  112,500  اإلجـمــالـي

 

  (:والتغليفالسعودية للطباعة  )الشركة املعلومات املتعلقة باملرابحات والقروض

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

 

 بآالف الرياالت

 2014 2015 البيــــــــان

   

 974,488 991,823 رصيد أول السنة

   يضاف

 705,404 344,529 املستلم خالل السنة

   يطرح

 (688,070) (331,960) السنةاملسدد خالل 

 991,823 1,004,392 رصيد أخر السنة
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 (41من  28)صفحة 

 

  وتتلخص إجمالي املرابحات والقروض بما يلي:

 

 والتغليف( للطباعة ةالشركة السعوديالقروض ) مستحقات

 

 بآالف الرياالت  

 2014 2015 البيــــــــان

   

 325,076 390,765 أقل من سنة

 115,060 139,337 من سنة إلى سنتين

 441,814 474,290 من سنتين إلى خمس سنوات

 109,873 - أكثر من خمس سنوات

 991,823 1,004,392 اإلجمالى

 

 

 

 

 

 

 

 بآالف الرياالت

 2014 2015 البيــــــــان

   

 248,904 264,359 قروض قصيرة األجل

 - - مرابحات

 742,919 740,033 قروض طويلة األجل/ تمويل إستثمار

 991,823 1,004,392 اإلجـمــالـي
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 (41من  29)صفحة 

   مجلس اإلدارةأربعة عشر: 

 مجلس اإلدارة الحالي (1

 م: 31/12/2015وذلك كما في  حسب الجدول التاليالحالي يتكون مجلس اإلدارة 

   م: 2015عام خالل  مجلس اإلدارةتمت في  التيالتغيرات   (2

  م  01/05/2015بتاريخ عضويتهم مع بداية دورة املجلس الحالية أعضاء انتهت فترة 

  م  2015خالل عام  باستقالتهم اأعضاء تقدمو 

 

 بيان األعضاء
  عضو مجلس إدارة 

 تنفيذي

غير عضو مجلس إدارة 

 تنفيذي
 مستقلإدارة عضو مجلس 

 دسعو  آلبن محمد عبد هللا بدر بن /  األمير      

 باحمدان سعود

     رئيس مجلس اإلدارة
 نعزام بن عبد الرحم/ معالي الدكتور 

 الدخيل 

     عضو مجلس اإلدارة
     عضو مجلس اإلدارة  أحمد بن عقيل الخطيب األستاذ / معالي 

     عضو مجلس اإلدارة بن حمد الراشد  نعبد الرحماألستاذ/ 
     عضو مجلس اإلدارة  صالح كامل بن محي الدين  األستاذ / 
     عضو مجلس اإلدارة بن حمد الفهد  زالدكتور / عبد العزي 
     عضو مجلس اإلدارة حسين العامودي بن  عبد هللا /الدكتور  

     عضو مجلس اإلدارة  العيش ى  نماجد بن عبد الرحماألستاذ / 
     عضو مجلس اإلدارة  عادل بن مرزوق الناصر / األستاذ  

     عضو مجلس اإلدارة صالح بقشان  عمرتركي بن / الدكتور 
     عضو مجلس اإلدارة صالح بن عبد العزيز املرزوق / االستاذ

  10 0  1   اإلجمــــــــــــــــــــــــالي

 صفة العضوية  األعضاء

 مستقل  العيسائيعمر بن األستاذ / محمد   
 مستقل امليمان  بن إبراهيماألستاذ / طالل 
 مستقل  بن إبراهيم العيش ى األستاذ / محمد

 األعضاء
تاريخ تقديم  

 االستقالة 
 صفة العضوية  تاريخ سريان االستقالة 

م26/05/2015 باحمدانسالم بن  عبد هللا األستاذ /      م27/05/2015   مستقل  
م13/11/2015 الدعيلج بن عبد هللا زعبد العزي املهندس / م14/11/2015   غير تنفيذي  
م13/11/2015  محمد أحمد الحقيل  بن خالد األستاذ /  م14/11/2015   مستقل 
م14/11/2015 محمد العيش ى  بن بدر األستاذ/  م14/11/2015   مستقل 

م14/11/2015  أحمد املوس ى  بن  عبد هللا األستاذ /  م14/11/2015   مستقل   
م12/12/2015 إبراهيم الحديثي  بن املهندس / سليمان   م13/12/2015   غير تنفيذي  

م13/12/2015 )صندوق تنمية املوارد البشرية( ممثل-معيقل  فهد آلإبراهيم ين األستاذ /  م13/12/2015   مستقل 

  املؤسسة العامة للتقاعد() -األستاذ / سليمان بن جبرين الجببرين ممثل 

 
م13/12/2015 م13/12/2015   مستقل 

م13/12/2015 براهيم الرويتع بن ا ناملهندس / عبد الرحم م13/12/2015   مستقل 
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 (41من  30)صفحة 

 اجتماعات مجلس اإلدارة 

  على النحو التالي: م2015خالل العام املالي  اجتماعات ستة عقد مجلس اإلدارة

 

  التنفيذيين:تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار رواتب و  (3

 م: 2015 خالل عام يوضح الجدول التالي رواتب وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى كبار التنفيذيين في الشركة 

 

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

 ألف ريال سعودي عن عام 337.4أو اجتماعات اللجان املنبثقة عـنه بمبـلغ إجمالي قدره 

 

 

 سجل الحضور   التاريخ
   

  م24/2/2015
 / عبد هللا العاموديالحديثي، الدكتور املهندس/ سليمان ابراهيم  الرويتع،/ عبد الرحمن إبراهيم باحمدان، املهندسسعادة االستاذ/ عبد هللا   

  العزيز الدعيلج/ عبد امليمان، االستاذاألستاذ / طالل  الجبرين،/ سليمان جبرين  العيش ى، األستاذ/ محمد  كامل، األستاذاألستاذ / محي الدين صالح 

  م4/5/2015

 / عبد هللا العاموديالحديثي الدكتور / سليمان إبراهيم الرويتع، املهندساملهندس/ عبد الرحمن إبراهيم  باحمدان،سعادة االستاذ/ عبد هللا 

مد عبد ، االســـتاذ/خالد محالعزيز الدعيلجاالســـتاذ / محي الدين صـــالح كامل، االســـتاذ / ســـليمان جبرين الجبرين، االســـتاذ/ إبراهيم فهد آل معيقل، االســـتاذ/ عبد 

 العيش ى بدر محمدالستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيش ى، االستاذ/ صالح عبد العزيز املرزوق، االستاذ/ هللا الحقيل، ا

  م26/5/2015

 املهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع، املهندس/ سليمان إبراهيم الحديثي، الدكتور/ عبد هللا العامودي باحمدان،االستاذ/ عبد هللا    

 كامل، االستاذ / سليمان جبرين الجبرين، االستاذ/ عبد العزيز الدعيلج، االستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيش ىاالستاذ / محي الدين صالح 

 / بدر محمد العيش ىاألستاذ االستاذ/ صالح عبد العزيز املرزوق، 

 م14/09/2015

 

 م14/12/2015

 

 األستاذ / محي الدين صالح كامل. العامودي، عبد هللاالدكتور/  رويتع،الإبراهيم  نعبد الرحماملهندس/  الحديثي،املهندس/ سليمان 

 الدكتور / ماجد عبدالرحمن العيش ى.، فهد آل معيقل.  إبراهيم  األستاذ/ الدعيلج.األستاذ/ عبد العزيز   الجبرين.األستاذ/ سليمان جبرين 

  األستاذ / بدر محمد العيش ى، املرزوق.األستاذ / صالح عبدالعزيز  الحقيل. عبد هللااألستاذ / خالد محمد 

 

امل، ك/ محي الدين بن صالح  الخطيب، األستاذبن عقيل  معالي األستاذ/ أحمد الدخّيل،الدكتور/ عّزام بن محمد  معاليسعود، سمو األمير/ بدر بن عبد هللا آل 

 األستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر. بقشان،الدكتور/تركي بن عمر  الراشد،األستاذ/ عبد الرحمن بن حمد  الفهد،/ عبد العزيز بن حمد ر الدكتو 

 املرزوق  زعبد العزياألستاذ / صالح بن ، العيش ى نعبد الرحمستاذ/ ماجد بن األ  العامودي،بن حسين  عبد هللاالدكتور/ 

 

24/12/2015  

 ،ستاذ/ عبد الرحمن بن حمد الراشداأل  كامل،األستاذ / محي الدين بن صالح  الدخّيل،معالي الدكتور/ عّزام بن محمد  سعود،ألمير/ بدر بن عبد هللا آل سمو ا

تاذ / صالح األس، العيش ى نعبد الرحمستاذ/ ماجد بن األ ، بن حسين العامودي عبد هللا/ ر الدكتو  الناصر،األستاذ/ عادل بن مرزوق ، الدكتور/تركي بن عمر بقشان

 املرزوق  زعبد العزيبن 

 البيان

 )مليون ريال( 

 
 أعضاء املجلس

 (2التنفيذيين )عدد 

أعضاء املجلس غير  

 "نالتنفيذيين "املستقلي

 (22) عدد

 
تلقوا رواتب وبدالت تنفيذيين 

 (1)عدد  املالي املدير 

       
 0.3  -  3.8  الرواتب والتعويضات

 0.1  -  1.4  البدالت

    -  -  املكافآت الدورية والسنوية

 -  -  -  الخط  التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عيةية أخرى تدفع بشكل 

 شهري أو سنوي 

 
- 

 
- 

 
- 
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 (41من  31)صفحة 

 :مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 من يمثلونه:وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر، أو  الحاليين مجلس اإلدارةيوضـح الجـدول التالـي حـركـة مصلحة أعضاء 

 

 

 

 

 

 مالحظات االســـــــــــــــــــــــــــــــــــم
عدد األسهم 

 بداية العام

نسبة امللكية 

 بداية العام

صافي التغير في 

عدد األسهم 

 خالل العام

نسبة 

التغير 

خالل 

 العام

عدد األسهم 

 العامنملاية 

نسبة 

امللكية 

 نملاية العام

        

م   2015/ 31/12 فيهم  كما مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  

 - - - - - -    بن محمد آل سعود  عبد هللا بدر بن / سمو األمير  

 )صندوق  يمثل-الدخيل نعزام بن عبد الرحم/ معالي الدكتور 

 تنمية املوارد البشرية(

  1,15%  1,15% - -  1,15% 922,000 أسهم الصندوق 

 - 1,000 1.57% 1,257,904 1.32% 1,053,374 أسهمه 

                       يمثل-الخطيب معالي األستاذ / أحمد بن عقيل 

 للتقاعد( املؤسسة العامة )

 4.39% 3,515.804 -- -- 4.39% 3,515,804 أسهم املؤسسة

 - 1,000 - - - 1,000 أسهمه

 - 1,000 - - - 1,000 - بن حمد الراشد  نعبد الرحماألستاذ/ 

 - 1,015 - - - 1,015 -  األستاذ / محي الدين صالح كامل  

 - 1,000 - - - - - بن حمد الفهد  زالدكتور / عبد العزي 

 - 2,015 - - - 2,015 - حسين العامودي  عبد هللا /الدكتور  

 - 1,200 - - - - - العيش ى   نعبد الرحماألستاذ / ماجد بن 

 - 1,000 - - - - - األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر   

 - 1,000 - - - - - الدكتور / تركي بن عمر صالح بقشان 

 - 1,000 - - - - - / صالح بن عبد العزيز املرزوق االستاذ

   م 2015خالل عام  مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 - 1,000 1.66% 1,330,751 1.66% 1,331,751 -  العيسائياألستاذ / محمد عمر 

 - 550 550 - - 1,000 - األستاذ / طالل إبراهيم امليمان 

 - - - 1200 - 1200 - األستاذ / محمد إبراهيم العيش ى 

 - 1,000 - - - 1,000 - إبراهيم الحديثي  / سليماناملهندس 

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

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

                           يمثل االستاذ/ سليمان بن جبرين الجبرين

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

 - 1,000 - - - 1,000 - األستاذ / عبد العزيز عبد هللا الدعيلج 

يمثل )صندوق تنمية املوارد -األستاذ / إبراهيم   آل معيقل 

 البشرية(
  1,15%  1,15% - -  1,15% 922,000 أسهم الصندوق 

 - 1,000 - 1,000 - - - األستاذ / خالد محمد أحمد الحقيل   

  3,000  3,000 - - - بدر محمد العيش ى  األستاذ/ 

 - - - 1,000 - - -  أحمد املوس ى   األستاذ / عبد هللا 
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 (41من  32)صفحة 

 راملساهمة األخعضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات  (4

 م 2015حتى نملاية  لهيئة السوق املالية السعودية *وذلك حسب آخر تحديث مقدم

 

  م  31/12/2015في كما عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة 

 غـيـر مـدرجــــة مـدرجــــــة االســــــــــــــم مسلسل

    

 محي الدين صالح كامل االستاذ / 1
 لخدمات الصحيةل دلهعضو مجلس إدارة شركة   -

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

 األستاذ / تركي بن عمر صالح بقشان  2

  

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف   - 

  

------------------------------ 

 العيس ى        ناألستاذ / ماجد عبد الرحم  3
 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف   -

 

 اليسر للتقسي   عضو مجلس إدارة شركة  -

 بيئة   عضو مجلس إدارة شركة  -

  بنك أشمور عضو مجلس إدارة شركة  -

 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف   - األستاذ / عادل بن مروزق الناصر  4
 شركة االتفاق للحديد   عضو مجلس إدارة  -

 أبسل للحديد    عضو مجلس إدارة شركة  -

 م 2015عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة خالل عام   

    

 املهندس / طالل بن إبراهيم امليمان 1
التصةيع الوطنية                                                               عضو مجلس إدارة شركة    -

   إدارة شركة اململكة القابضة  عضو مجلس-
------------------------------ 

 ------------------------------ سالم باحمدان األستاذ / عبد هللا 2 
 ألوبكو  عضو مجلس إدارة شركة  -

 الفارابي للبتروكيماويات   عضو مجلس إدارة شركة  -

 الدعيلج عبد هللا ز األستاذ / عبد العزي 3

املتطورة                                                                             عضو مجلس إدارة شركة    -

 ب عضو مجلس إدارة شركة أنابي-

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف  -

 رافال للتطوير العقاري عضو مجلس إدارة شركة -

4 
      ممثل-آل معيقل  إبراهيم فهداألستاذ / 

 صندوق تنمية املوارد البشرية
------------------------------ 

 كليات التميز عضو مجلس إدارة شركة  -

 املقييس السعودية للمهارات  عضو مجلس إدارة شركة  -

 تمكين للتقنيات عضو مجلس إدارة شركة  -

 عضو مجلس إدارة شركة تكامل للتقنيات  -

 املهندس/عبد الرحمن الرويتع 5

 عضو مجلس إدارة شركة عسير -

 عضو مجلس إدارة شركة إعمار املدينة االقتصادية -

 حلواني إخوانعضو مجلس إدارة شركة  -

 عضو مجلس إدارة شركة الخزامى لإلدارة -

 لالستثمارعضو مجلس إدارة شركة جدوى  -

 أمالك العاملية  إدارة شركةعضو مجلس    -

 عضو مجلس إدارة شركة صناعات العيس ى  -

 املهندس/ سليمان إبراهيم الحديثي 6
 

 عضو مجلس إدارة شركة عسير -

 املدائن عضو مجلس إدارة مجموعة نجمة -

 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمختبرات الخاصة -

عضو مجلس إدارة شركة فةشر كابيتال االستثمارية  -

 السعودية

 )البحرين( عضو مجلس إدارة فةشر كابيتال بنك  -

 ------------------------------ إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف عضو مجلس - األستاذ / خالد محمد الحقيل 7

 األستاذ / بدر محمد العيس ى 8
 شركة املتطورة   مجلس إدارةعضو  -

 شركة الصادرات    مجلس إدارةعضو  -

 شركة دوتشية الخليج للتموين عضو مجلس إدارة  -

  



 

  2015تقرير   مجلس اإلدارة للعام     
 

 

 

 (41من  33)صفحة 

 العالقة:مع الجهات ذات  والعقود الصفقات  

ألحد أعضـــــــــــــاء مجلس إدارة  مصـــــــــــــلحة أوفيهاعالقة،  وطرف ذي املجموعةصـــــــــــــفقات أو عقود بين  م أي 2015لم يتخلل عام 

 التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. أو للرئيس املجموعة

 

 لجان مجلس اإلدارة (5

 لجان هي كالتالي: ثالثينبثق عن مجلس اإلدارة 

 

 اللجنة التنفيذية: -أ

 

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

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

لية اباملجموعة، كما أنها مسؤولة عن مراقبة األداء العملي واملالي للمجموعة، وعن رفع التقارير إلى املجلس عن األمور امل

 واالستراتيجية وما يتصل بها

 ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:  م.2015املالي  اجتماع خالل العامأي اللجنة التنفيذية  تعقدلم كما 

  :2015بداية عام 

 لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: م 2015مايو  04في  للمجلس التنفيذية مع بداية الدروة الحاليةجنة للاتم اعادة تشكيل   

 البـيــــان  االسم  مسلسل

 رئيس اللجنة  سالم باحمدان بن  عبد هللااألستاذ/   1

 عضو اللجنة  املهندس / سليمان بن إبراهيم الحديثي   2

 عضو اللجنة  املهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع  3

 جنة للاتم اعادة تشكيل   
ا
 لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: م  2015 نوفمبر  17  من  التنفيذية اعتبارا

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل

 رئيس اللجنة  املهندس / سليمان بن إبراهيم الحديثي   1

 عضو اللجنة  املهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع  2

 عضو اللجنة  الراشد حمد بن  األستاذ/ عبدالرحمن   3

 لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: م  2015ديسمبر    14    بتاريخ التنفيذية جنة للاتم اعادة تشكيل   

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل

 رئيس اللجنة  بن محمد الدخيل   / عزاممعالي الدكتور   1

 عضو اللجنة  معالي األستاذ / أحمد عقيل الخطيب    2

 عضو اللجنة   تركي بن عمر بقشان / الدكتور   3

 

 

 البـيــــان  االسم  مسلسل

 رئيس اللجنة  سالم باحمدانبن  عبد هللااألستاذ/   1

 عضو اللجنة  املهندس / سليمان بن إبراهيم الحديثي   2

 عضو اللجنة  املهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع  3

 عضو اللجنة   املهندس / أحمد بن عقيل الخطيب  4



 

  2015تقرير   مجلس اإلدارة للعام     
 

 

 

 (41من  34)صفحة 

 :املراجعة لجنة-ب

م بتشكيل لجنة املراجعة في اجتماعه الثاني والعشرين 2006مايو  1قام مجلس إدارة املجموعة الذي ابتدأت فترة عمله بتاريخ 

م. وتتكون لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء، منهم عضوان من مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وعضو 2006مايو  22املنعقد بتاريخ 

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

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

اسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات والتوصيات اعتمدها مجلس اإلدارة وكذلك در 

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

راجعة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني، وكذلك دراسة مالحظاته على والتأكد من استقالليتهم، ومتابعة أعمالهم، مع دراسة وم

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

 وإبداء الرأي والتوصية بما يلزم.

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

  املخاطر.ومواجهة هذه اتخذتها إدارة املجموعة ملراقبة  واإلجراءات التياملجموعة للمخاطر والخطوات 

 :باملجموعةأعضاء لجنة املراجعة التالي أسماء  ويوضح الجدول اجتماعات  ثمانية م بعقد2015قامت لجنة املراجعة خالل العام 

 : 2015بداية عام 

 البـيــــان  االسم  مسلسل

     

 رئيس اللجنة  الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع  1

 عضو اللجنة  ستاذ / سليمان بن جبرين الجبريناأل   2

 عضو اللجنة   العيش ىإبراهيم محمد / األستاذ   3

 لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: م 2015مايو  04بداية الدروة الحالية للمجلس في  لجنة املراجعة معتم اعادة تشكيل   

 البـيــــان  االسم  مسلسل

     

 رئيس اللجنة  العيش ى  نماجد بن عبد الرحم/ االستاذ  1

 عضو اللجنة    األستاذ / سليمان بن جبرين الجبرين   2

 عضو اللجنة     خالد محمد الحقيل األستاذ /   3

 تم اعادة تشكيل   
ا
 من األعضاء التالية أسمائهم: م لتصبح 2015 نوفمبر 17  من  لجنة املراجعة اعتبارا

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل
     

 رئيس اللجنة  العيش ى  نماجد بن عبد الرحم/ األستاذ   1

 عضو اللجنة     الجبريناألستاذ / سليمان بن جبرين   2

 عضو اللجنة     الفهد   حمد زعبد العزي /الدكتور   3

 من األعضاء التالية أسمائهم: م لتصبح 2015ديسمبر 14   بتاريخ     لجنة املراجعةتم اعادة تشكيل                   

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل
     

 رئيس اللجنة  العيش ى  نماجد بن عبد الرحم/ األستاذ   1

 عضو اللجنة      مرزوق الناصر عادل بناألستاذ /   2

 عضو اللجنة     الفهد   حمد زعبد العزي /الدكتور   3

 



 

  2015تقرير   مجلس اإلدارة للعام     
 

 

 

 (41من  35)صفحة 

 

 الترشيحات واملكافآت: لجنة-ج

 

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

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

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن لعضوية مجلس اإلدارة، و 

تقوم اللجنة بمراجعة هيكلة مجلس اإلدارة وتشكيله، ورفع التوصيات في شأن  ااإلدارة. كميخصصه العضو ألعمال مجلس 

ي مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة ف

كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة  إذاوالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح 

 شركة اخرى.

ت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار كما تتضمن مسؤولية لجنة الترشيحات واملكافآت وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآ

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

 إلى مجلس اإلدارة. االنظام، وتقديمهأعمال اللجنة حسب 

 ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت، والتي عقدت 
ا
  م 5201خالل اجتماعا

  :2015عام بداية      

 لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: م 2015مايو  04املكآفاة والترشيحات  مع بداية الدروة الحالية للمجلس في  لجنة تم اعادة تشكيل   

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل
     

 رئيس اللجنة  العامودي  حسين  بن  الدكتور / عبدهللا  1

 عضو اللجنة  فهد آل معيقل  بن  األستاذ / إبراهيم  2

 عضو اللجنة  األستاذ / خالد الحقيل   3

 تم اعادة تشكيل   
ا
   لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم: م  2015 نوفمبر 17  من  لجنة املكآفاة والترشيحات     اعتبارا

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل
     

 رئيس اللجنة  حسين العامودي بن  الدكتور /  عبدهللا   1

 عضو اللجنة  فهد آل معيقل  بن  األستاذ / إبراهيم  2

 عضو اللجنة  األستاذ / عادل بن مرزوق الناصر   3

   لتصبح من األعضاء التالية أسمائهم:  م  2015ديسمبر  14    والترشيحات بتاريخلجنة املكآفاة تم اعادة تشكيل   

 البـيــــان  اإلســــم  مسلسل
     

 رئيس اللجنة  الدكتور /  تركي بن عمر بقشان      1

 عضو اللجنة  حمد الراشد     بن  األستاذ / عبدالرحمن  2

 عضو اللجنة  صالح كامل  بن  األستاذ / محي الدين   3

 

 البـيــــان  االســــم  مسلسل
     

 رئيس اللجنة  سالم باحمدان بن  األستاذ/ عبد هللا  1

 عضو اللجنة  بن إبراهيم الرويتع نعبد الرحماملهندس/   2

 عضو اللجنة  األستاذ/ محمد بن إبراهيم العيش ى  3



 

  2015تقرير   مجلس اإلدارة للعام     
 

 

 

 (41من  36)صفحة 

 

 اإلدارة:إقرارات أعضاء مجلس 

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

 أنه تم إعداد  جالت الحسابات بالشكل الصحيح. -

عد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. -
ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أ

  ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة املجموعة على مواصلة نشاطها. -

 

  2015تغيرات حقوق املالك خالل عام:  

 نسبة التغير % %العام نملاية الةسبة  % بداية العام الةسبة   االسم 

 %6.85 % 0.00 % 6.85 فيصل احمد بن سلمان آل سعودسمو األمير 

 % 29.90 % 0.00 % 29.90 شركة اململكة القابضة 

 %5.62 %0.00 %5.62 محمد حسين العامودي 

 %29.90 %29.90 % 0.00 (13) لالستثمارصندوق األهلي 

 %29.90 %29.90 % 0.00 (04) لالستثمارصندوق األهلي 

  من عدد األسهم املصدرة   %5*التغيرات أعاله خاصة بمن تزيد نسبتهم عن 

 

 م:2015لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام نتائج املراجعة السنوية عشر:  خمسة

 آخـــذين عن نفس العـــام، املعتمـــدة الـــداخليـــة املراجعـــة خطـــة تنفيـــذ بمتـــابعـــة املجموعـــة في املراجعـــة لجنـــة قـــامـــتم 2015 عـــام خالل

  التـدقيق أولويـات االعتبـاربـ
ا
تنفيـذه  تم يذوالـ التـابعـة، وشـــــــــــــركـاتهـا املجموعـة في املخـاطر لـدراســــــــــــــة شــــــــــــــامـل وتقييم تحليـل لنتـائج وفقـا

 بأنه يتم ســـــنوي م،2009 عام خالل املتخصـــــصـــــة االســـــتشـــــارية املكاتب أحد بواســـــطة
ا
 علما

ا
مع  يتالءممراجعة وتعديل هذا التقييم بما  ا

 وشركات املجموعة. على إدارات التي تطرأاملستجدات والتطورات 

الـداخليـة ومتـابعـة نتـائج أعمـالهـا، ومراجعـة إجراءات الرقـابـة الـداخليـة  املراجعـةوقـد اشـــــــــــــتملـت هـذه املتـابعـة على دراســــــــــــــة مالحظـات 

على تنفيذ التوصـيات الواردة في تقارير املراجعة الداخلية ضـمن إطار زمني  ركاتها التابعةللمجموعة وشـ يةتنفيذواالتفاق مع اإلدارة ال

 محدد بهدف تحسين تلك اإلجراءات وتعزيزها.

م بمتــابعــة تنفيــذ آليــة تطبيق أدلــة اإلجراءات والســـــــــــــيــاســــــــــــــات املــاليــة واإلداريــة للمجموعــة 2015خالل عــام قــامــت لجنــة املراجعــة كمــا 

 لتوصـياتها 2011وكذلك مصـفوفة الصـالحيات املالية واإلدارية، والتي تم اعتمادها وتفعيلها خالل عام وشـركاتها التابعة 
ا
م وذلك طبقا

 .م2011خالل عام إلى مجلس اإلدارة التي رفعت 

 قامت لجنة ملراجعة بالتوصـــــية إلى مجلس اإلدارة بتعيين مراجع الحســـــابات الخارجي للمجموعة وشـــــركاتها التابعة 
ا
نة املالية للســـــأيضـــــا

 م.2016ديسمبر  31التي ستنتهي في 
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 املخاطر عشر: إدارة ستة

تســـــعى إدارة املجموعة إلى مواجهة أي تحديات ومخاطر محتملة قد تؤثر في نشـــــاطها ومركزها املالي واســـــتيعابها، وذلك من 

ق من املتعلقة بها واملخاطر املتعلقة بالسو خالل دراستها وخبرتها الواسعة في صناعة النشر، والقدرة على تحديد املخاطر 

 وتعتقد املجموعة أن من أهم املخاطر املتعلقة بها: ،جهة أخرى 

  االقتصاديةاألوضاع 

 من إجمالي إيرادات املجموعة، ومســتوى جودة هذا اإليراد من حيث الكم والكيف 
ا
 جوهريا

ا
يشــكل الدخل اإلعالني عنصــرا

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

 االسـتقـرار القيـادي 

قوم على إدارة املجموعة نخبة من أفضــل الكفاءات الســعودية والعربية في جميع قطاعاتها التحريرية، واإلدارية واملالية، ت

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

 التوسع استراتيجية 

يذها، العامة وتنف اســـــــتراتيجياتهاتباشـــــــر املجموعة تخطيط العديد من املشـــــــروعات التوســـــــعية املنســـــــجمة واملتوافقة مع 

 وتخضع هذه األمور ملخاطر التأجيل وعدم التنفيذ.

 مخـاطـر الصنـاعــة 

املعلومة واستخدامها من منصات  استخدامـــات ومقومات تتعـــرض صناعـــة اإلعـــالم والنشـــر لتحديات تتحـــول فـــيـــها معطـــي

ــــع  اإلعالم التقليدية إلى منصات اإلعالم الحديثـــــة. وتعـــــي املجـــــمـــــوعـــــة وتقـــــدر هـــــذا التحـــــول، وتســـــعـــــى إلى التـــــوافـــــق مـــــع جـــــميـ

 ضمن أطر اقتصاديـة محــددة. استخدامهااملنصـات البديـلـة واملنافسـة إليصـال خدماتها و 

 ارتفاع أسعار الورق 

ُيعــــد الورق أهم املواد الخــــام التي تســـــــــــــتخــــدمهــــا املجموعــــة من حيــــث تكــــاليفــــه ومصــــــــــــــــادر توفيره، حيــــث تقوم املجموعــــة 

ـــــــــــــــا داخل  ـــــــــــــــة مطبوعاتهـ باســتخدام مطابع الشــركة الســعودية للطباعة والتغليف )شــركة مســاهمة ســعودية تابعة( لطباعـ

رق بموجب اتفاقات توريد من مورد رئيس، والحصـــــــــول على كميات أقل من اململكة. وتقوم املجموعة بالحصـــــــــول على الو 

موردين مختلفين بصورة دورية. وتقوم املجموعة بالحد من التذبذب في أسعار الورق من خالل تحديد مخزونها الورقـــــــــي 

 وإدارته بكفــاءة.

  االستحواذاستقرار العمليات بعد 

على الشــــــــــــركات الجديدة أحد املخاطر التي قد تواجهها املجموعة، وبهدف ُيعد عدم اســــــــــــتقرار العمليات بعد االســــــــــــتحواذ 

 التشغيلية.عملياتها  الستقرارتجنب تلك املخاطر تقوم املجموعة بأخذ كافة التدابير الالزمة 
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 الشركات عشر: حوكمة سبعة

  تحرص املجموعة
ا
ربية بما يتفق مع كل األنظمة واللوائح املطبقة في اململكة الع واالستثماريةعلى مباشرة جميع عملياتها التجارية  دائما

 ملقتضيات اإلدارة الرشيدة، ولوائح حوكمة بأفضل معايير الشفافية واإلفصاح السعودية. وفي هذا الجانب تلتزم املجموعة 
ا
طبقا

نظمة ثمرين في األوقات املحددة حسب أالشركات املطبقة في اململكة، بما في ذلك توفير املعلومات األساسية للمساهمين واملست

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

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

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

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

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

 املالية، عدا األحكام التالية:

 أسباب عدم التطبيق نص املادة

)ب( من املادة السادسة املتعلقة باستخدام التصويت الفقرة 

 التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة

افي بسبب توفر العدد الك سلوب التصويت التراكميألم تأخذ الشركة ب

إحدى أعضاء من أصل  عشرةمن األعضاء املستقلين بمجلس اإلدارة )

 في املجلس عشر
ا
أعضاء  كما أن م، 31/12/2015هو في  كما (عضوا

 مجلس اإلدارة يقومون بحماية حقوق األقلية من املساهمين

 )د( من املادة السادسة من الئحة حوكمة الشركات:الفقرة 

ملستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يجب على ا

 اإلفصاح-مثل صناديق االستثمار    يتصرفون بالنيابة عن غيرهم

عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم 

السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب 

جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة 

 باستثماراتهم.

الشركة أن هذا االلتزام موجه إلى املستثمرين الذين يتصرفون  ترى 

لت لها الالئحة بصناديق االستثمار، والشركة ال بالنيابة عن غيرهم ومث

تقوم بهذا الدور فهي ال تستثمر أموال انخرين في شركات مساهمة عامة 

 حتى تفصح عن سياستها في التصويت عن تلك االستثمارات.

 بأن هناك الئحة خاصة بتعارض املصالح مطبقة في املجموعة علما*

  

  

 املادة الثانية عشر من الئحة حوكمة الشركات: ط( من)الفقرة 

يحق له بحسب  الذي-ال يجوز للبخص ذي الصفة االعتبارية 

على  التصويت-نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 

 اختيار األعضاء انخرين في مجلس اإلدارة.

 ألي شخصنص حسب نص النظام األساس ي للشركة فإنه ال يوجد أي 

 في تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة بل يكون الترشيح اعتباريةذي صفة 

 لكل املساهمين.
ا
 وعاما

ا
 مفتوحا

الفقرة )أ( من املادة الثانية عشر من الئحة حوكمة الشركات التي 

  11إلى  3تنص على أن يكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 
ا
  عضوا

يزال ينص على أن عدد  الللشركة النظام األساس ي   حسب وذلك   

 12أعضاء مجلس اإلدارة 
ا
 *  عضوا

 
 
 

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

اد مو  ةاإلدارة، وإضافم لتعديل النظام األساس ي للمجموعة ليتوافق مع الئحة حوكمة الشركات ومنها بند عدد أعضاء مجلس 2010

 جديدة تتعلق باللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة، إال أن هذه التعديالت لم تحصل على النسبة املطلوبة من أصوات املساهمين إلقرارها.

 بأن لتتوافق مع لوائح حوكمة  هذا وسوف تسعى املجموعة
ا
 أ( و)ب( من البنود االسترشادية ضمن الئحة حوكمةالفقرتين )الشركات. علما

 .  ة عن هيئة السوق املالية السعوديةر الشركات الصاد
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 ثمانية عشر: خطة التحول للمعايير املحاسبية الدولية:   

 

   :معايير املحاسبة املطبقة 

 للمعايير  م31/12/2015 فيالعام املالي املنتهي  للمجموعة خاللتم إعداد القوائم املالية 
ا
املتعارف عليها  املحاسبيةوفقا

  . القانونيين للمحاسبينباململكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية 
 

 خطة تطبيق املعايير الدولية املحاسبية 

( املبنى على كتاب سعادة األمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 4/2978تعميم هيئة السوق املالية رقم )على  بناءا 

بأقرار تطبيق املعايير املحاسبية الدولية دفعة واحدة وذلك بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين 

( 1/12231/15وتعميم هيئة السوق املالية رقم )ص/ بعده،م أو  01/01/2017فترات مالية تبدأ في على القوائم املالية املعدة عن 

 م . 2015املتضمن ضرورة إعداد خطة لتطبيق املعايير الدولية املشار إليها واالنتهاء منها قبل السنة نهاية السنة امليالدية 

التالية لتطبيق املعايير الدولية للتقارير  املراحل 24/12/2015خ املنعقد بتاري باجتماعهمجلس إدارة الشركة  اعتمدفقد   

 بأن هذه الخطة قد بدأت الشركة في تطبيقها 
ا
 .م2016من يناير  اعتبارااملالية، علما

    املعتمدة: مراحل الخطة   

  املرحلة األولى / الدراسة األولية:

 .    املعايير السعوديةمراجعة السياسات املحاسبية املطبقة في الشركة حسب  .1

                                                              .حسب املعايير الدولية واملفترض تطبيقهامراجعة السياسات املحاسبية ذات األثر   .2

والعمليات  واألنظمة املحاسبيةعلى القوائم املالية  وحصر التأثيرات ”Gap Analysis“الخلوص إلى تحليل الفجوة  .3

                                                                    .                                                                                                                            التشغيلية

ات ذ واتخاذ القرارات العملبيئة وعلى على األنظمة املحاسبية  تحديد الخطوات الواجب اتباعها لعكس هذا التحول  .4

  .مفصلةالعالقة من خالل خارطة طريق 

  املرحلة الثانية / التحول املبدئي:

             عمل تقييم فني للخيارات املتاحة في عملية التحول للمعايير الدولية.                                                              .1

 واملدقق الخارجيمجلس اإلدارة  التنفيذية،من قبل اإلدارة  واإلتفاق عليهاسياسات محاسبية  اعتماد .2

 املرحلة الثالثة / التطبيق:

مالية وفق املعايير الدولية موازية لتلك  قوائم واصدارالبدء بتطبيق املعايير الدولية على السياسات املحاسبية  .1

 2016املعايير السعودية خالل العام  وفقالصادرة 

مالية للربع وفق املعايير الدولية  وإصدار قوائم م2017من الربع األول لعام  الكامل للمعايير الدولية ابتداءا  التحول  .2

 املال. وهيئة سوق للمساهمين  والتقرير عنها
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  األرباح:توزيع  عشر: سياسة تسعة

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

ية النقد واالحتياطيات، االســتثمارالعامة وعوامل أخرى، منها وجود فرص اســتثمارية، وحاجات إعادة  االقتصــاديةواألوضــاع 

 وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي. التنظيمية األخرى، االعتباراتمن  واملالية، وإمكانات العمل، إلى غير ذلك

 

كما ينص النظام األســاســ ي للمجموعة على أن توزع أرباح الشــركة الصــافية الســنوية بعد خصــم جميع املصــروفات العمومية 

 :االتيوالتكاليف األخرى على الوجه 

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا  باملائةعشرة  % 10يجنب  .1

 االحتياطي املذكور نصف رأس املال.التجنيب متى بلغ 

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض التي يقررها مجلس  باملائةخمسة  % 5يجنب كذلك  .2

 اإلدارة، ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ ربع رأس املال.

 ال املدفوع.من رأس امل باملائةخمسة  % 5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  .3

الحد املقرر، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ناإلدارة بشرط أن ال تزيد ع سمكافأة ملجليخصص بعد ما تقدم  .4

  األرباح.ى املساهمين كحصة إضافية في هـ، ويوزع الباقي بعد ذلك عل13/8/1404وتاريخ  202

 

 م 2015عام التوزيع أرباح عن  عشرون: عدم

 تحققها   األرباح لعدموالخسائر املتحققة فيه يتعذر توزيع  م، 2015 املاليللعام في ضوء النتائج املالية  
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 مجلس اإلدارة عشرون: توصياتواحد 

 

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

  

 .م2015تقرير مجلس اإلدارة للعام املوافقة على  .1

 .م31/12/2015املوافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة، والقـوائـم املاليـة املوحدة للسنة املنتهية بتاريخ  .2
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 .والبيانات املالية الربع سنوية وتحديد أتعابه

 م: 2018أبريل 30إقرار تعيين أعضاء في مجلس إدارة املجموعة وذلك لبقية دورة املجلس والتي تنتهي بتاريخ 

  فرحان آل سعود )عضو مستقل(. بن عبد هللااألمير / بدر بن 

 عضو تنفيذي(.) الدخيلالدكتور / عزام بن محمد  معالي تعيين إقرار 

  معالي األستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب )عضو مستقل(. تعيين إقرار 

   الراشد )عضو مستقل(. بنالرحمن عبد /  األستاذ تعيينأقرار 

  عضو مستقل(.)الفهد إقرار تعيين الدكتور / عبد العزيز بن حمد الحمين 

  تركي بن عمر صالح بقشان )عضو مستقل(.الدكتور  تعيينإقرار / 

 ( إقرار تعيين األستاذ/عادل بن مرزوق الناصر )عضو مستقل 

 

 

 .سائلين هللام عز وجلم أن يوفق الجميع

 

 

 مـجــلـــس اإلدارة


