
 

 
 

  
  
 

  
  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة

  )شركة مسامهة سعودية(
  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(

  
  )راجعةغري م( املوحدةاألولية القوائم املالية 
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة( األولية املوحدة القوائم املالية

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 
  فحص حمدود ملراجعي احلساباتوتقرير 

  
  

  الصفحة  
  

  ١   احلساباتفحص حمدود ملراجعيتقرير 
  

  ٢   األولية املوحدةقائمة املركز املايل
  

  ٣   األولية املوحدةقائمة الدخل
  

  ٤   األولية املوحدةقائمة التدفقات النقدية
  

  ١٩ - ٥         األولية املوحدةاملاليةإيضاحات حول القوائم 
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )امهة سعوديةشركة مس(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )راجعةغري م( املوحدة األولية قائمة املركز املايل

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(
  
  

       يونيو ٠٣كما يف                         
    ٢٠٠٩        ٢٠١٠      إيضاح      

  
  املوجودات

  اولةموجودات متد
    ٨٦,٦٢٤,٤٩٦      ٤٣,٨٧٠,٢٥٢        نقد وما يعادله
    ٩٣,٤٥٩,٤٤٩      ٨٩,٢٥٨,٢٨٠        خرىأرصدة مدينة أ وذمم مدينة
    ٥٠,٦٧٥,١٦٩      ٧٩,٢٢٧,٥٦٢        خمزون

  
        ٢٣٠,٧٥٩,١١٤      ٢١٢,٣٥٦,٠٩٤    

  :موجودات غري متداولة
    ٥٤,١١٨,٧٦٢      ٦٠,٨٧٣,٠٣٦    ٤    اتإستثمار
    ٧٤٤,٧٤٢      ٦٦٧,٠٥٤        ؤجلةمنفقات 

    ٣٩,٧٠٠,٤٤٧      ٣١,٥٨٦,٧٠٥        ممتلكات ومعدات
  

        ٩٤,٥٦٣,٩٥١      ٩٣,١٢٦,٧٩٥    
  

    ٣٢٥,٣٢٣,٠٦٥      ٣٠٥,٤٨٢,٨٨٩         املوجوداتجمموع
  

  املطلوبات
  اولةمطلوبات متد

    ١,٩٥٠,٠٠٠      -              حسابات بنكية دائنة قصرية األجل
    ٦٤,٧٦٨,٩١٥      ٩,٩٥٣٥٤,٦٧    أخرىمصروفات مستحقة ومطلوبات  وذمم دائنة

  
        ٦٦,٧١٨,٩١٥      ٥٤,٦٧٩,٩٥٣    

  :مطلوبات غري متداولة
    ٤,٠٢٢,٢٢٦      ٥,٧٨٣,٣٢٢        خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني

  
    ٧٠,٧٤١,١٤١      ٦٠,٤٦٣,٢٧٥        جمموع املطلوبات

  
  

  حقوق امللكية
  :احلقوق العائدة ملسامهي الشركة

    ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠      ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥    س املالأر
    ٢٥,١٩٦,٠٢٣      ٢٥,٩٢٩,٣٥٤        حتياطي نظاميإ

    ٦٧,٣٨٨,٦٦٩      ٥٨,١٥٧,١٣٨         مبقاةأرباح
    ١٤,٤٣٠      )١,٣٦٨,٥٢٠(       القيمة العادلةإحتياطي
    )٤١٢,٠٩٧(    )٤١٢,٠٩٧(       حتويل عمالت أجنبيةفروقات

  
    ٢٤٢,١٨٧,٠٢٥      ٢٣٢,٣٠٥,٨٧٥        مسامهي الشركةجمموع حقوق 

    ١٢,٣٩٤,٨٩٩      ١٢,٧١٣,٧٣٩        األقليةحقوق 
  

    ٢٥٤,٥٨١,٩٢٤      ٢٤٥,٠١٩,٦١٤        لكيةجمموع حقوق امل
  

    ٣٢٥,٣٢٣,٠٦٥      ٣٠٥,٤٨٢,٨٨٩         املطلوبات وحقوق امللكيةجمموع
  

  ٨   وتعهداتإلتزامات حمتملة
  

  .ية األولية املوحدةالقوائم املال ال يتجزأ من هذه  جزءا١٩ً  رقمىلإ ٥  رقم من يف الصفحات املرفقةاإليضاحاتتعترب 
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )راجعةغري م( املوحدةاألولية قائمة الدخل 

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(
  
  
  

      يونيو ٠٣ يف ة املنتهي أشهر الثالثةةلفتر         
    ٢٠٠٩        ٢٠١٠      إيضاح      

  
    ٢٥,٨٨٣,٧٢٦      ٢٤,٧٢٧,٠٧٧          صايف اإليرادات
    )١٩,٠٧٢,٨٩٣(    )١٦,٠١٨,٩٧١(        تكلفة اإليرادات

  
    ٦,٨١٠,٨٣٣      ٨,٧٠٨,١٠٦          الربح اإلمجايل

  
  :اريف تشغيليةمص

    )٢,٩٠٢,٦٦٥(    )٣,٤٨٦,٦٧٨(        عمومية وإدارية
    )٤,٢٢٠,٦٨٥(    )٤,٦١٩,٦١٩(        بيع وتسويق

  
    )٣١٢,٥١٧(    ٦٠١,٨٠٩          من العمليات) اخلسارة( الدخل

  
  :إيرادات أخرى

    ٣,١٠٥,٨٠٦      ٤,٥٩٣,٣٠٩       إيرادات اإلستثمار
    ١,١٣٩,٨٠٠      ٢,٤٠٩,٢٦٣    أخرى    صايف إيرادات

  
    ٣,٩٣٣,٠٨٩      ٧,٦٠٤,٣٨١    الدخل قبل الزكاة الشرعية وحقوق األقلية 

    )٣٠٠,٠٠٠(    )٣٠٠,٠٠٠(  الزكاة الشرعية
  

    ٣,٦٣٣,٠٨٩      ٧,٣٠٤,٣٨١    الدخل قبل حقوق األقلية 
    )٣٩٤,٦٨٠(    )٤٩٧,٤٨١(  حصة حقوق األقلية من صايف أرباح الشركات التابعة املوحدة

  
    ٣,٢٣٨,٤٠٩      ٦,٨٠٦,٩٠٠    صايف الدخل للفترة

  
  ٦   السهم للفترة) خسارة (يةرحب
    )٠,٠٢(    ٠,٠٤          من العمليات )سارةاخل(الدخل  •
    ٠,٢٤      ٠,٤١          تشغيليةال غري عملياتال من الربح •
    ٠,٢٢      ٠,٤٥           للفترةصايف الدخل •
  

  . ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة جزءا١٩ً  رقمىل إ٥ يف الصفحات من رقم املرفقة اإليضاحاتتعترب 
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  القات العامة والتسويق القابضةشركة امة لإلعالن والع
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )راجعةغري م( املوحدة األولية قائمة التدفقات النقدية

  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(
  

  
      يونيو ٠٣ يف ة املنتهي أشهر الثالثةةلفتر         
    ٢٠٠٩        ٢٠١٠      إيضاح      

  
  :التدفقات النقدية من العمليات

    ٣,٢٣٨,٤٠٩      ٦,٨٠٦,٩٠٠          فترةلل دخلال صايف
  لبنود غري نقديةتعديالت 

  
    )٣,١٠٥,٨٠٦(    )٤,٥٩٣,٣٠٩(        ستثماراإل اتإيراد

    ١,٤٤٨,٧٠٤      ١,٣٧٠,٠٧٣           وإطفاءاتإستهالكات
    )٢٤٠,٠٠٠(    )٣٤,٠٠٠(         ممتلكات ومعداتبيعأرباح 

  حصة حقوق األقلية من صايف أرباح الشركات
    ٣٩٤,٦٨٠      ٤٩٧,٤٨١            التابعة املوحدة  

  :تغريات يف رأس املال العامل
  

    ٩,٢٣٧,٧٨٢      ٢٣,٣٢١,٨٩٠          رصدة مدينة أخرىأ وذمم مدينة
    ٤,٨٢١,٩٦٤      )٦,١٢٨,٤١٤(        خمزون

   ومطلوباتمصروفات مستحقة  وذمم دائنة
    )١٩,٣٩٧,١٩٦(    )٢٦,٤٦٢,٨٨٥(        ىأخرمتداولة    

    ١٤٠,٤٧٦      ١,٩٣٣,٥٤٢       خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني
  

    )٣,٤٦٠,٩٨٧(    )٣,٢٨٨,٧٢٢(        العمليات املستخدم يف صايف النقد
  

  :ستثماراإل أنشطةالتدفقات النقدية من 
    ٥,٧٣١,١٣٩      ٧,٦١٢,١٢٨     زميلةات من شركمستلمةأرباح توزيعات 

    -            )٤,٥٩٩,٩١٣(  إضافات على أوراق مالية متاحة للبيع
    )١٢٣,٢٣١(    -          نفقات مؤجلةإضافات على 

    ٢٤٠,٠٠٠      ٣٤,٠٠٠    ممتلكات ومعدات بيعمتحصالت 
    )١,٨٨٨,٥٠٧(    )٣١٠,٣٣٩(  ممتلكات ومعداتعلى إضافات 

  
    ٣,٩٥٩,٤٠١      ٢,٧٣٥,٨٧٦    ستثماراإل أنشطة الناتج عنصايف النقد 

  
  : التمويلأنشطةالتدفقات النقدية من 

  دائنة يف حسابات بنكية الزيادةصايف 
    ١,٩٥٠,٠٠٠      -           قصرية األجل  

    -            ٢٢,٤٩٦     األقليةالتغري يف حقوق 
  

    ١,٩٥٠,٠٠٠      ٢٢,٤٩٦     التمويلأنشطة الناتج عن صايف النقد
  

    ٢,٤٤٨,٤١٤      )٥٣٠,٣٥٠(  عادلهيف نقد وما ي الزيادة) خنفاضاإل(صايف 
    ٨٤,١٧٦,٠٨٢      ٤٤,٤٠٠,٦٠٢    الفترةنقد وما يعادله كما يف بداية 

  
    ٨٦,٦٢٤,٤٩٦      ٤٣,٨٧٠,٢٥٢    فترةالنقد وما يعادله كما يف اية 

  
  جدول تكميلي عن معلومات غري نقدية

    ٦٥,٠٧٦      )١,٤٦٧,٥٤٢(  ٤  تسويات القيمة العادلة
  

  
  . ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوحدة جزءا١٩ً  رقمىل إ٥  رقم من يف الصفحاتة املرفقاإليضاحاتتعترب 
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (وحدةيضاحات حول القوائم املالية األولية املإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  
  معلومات عامة  -  ١

  
جمتمعني ( وشركاا التابعة ")الشركة ("شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة تتألف

 جمال تقوم اموعة بالعمل يف .لشركة والشركات السعودية التابعة هلا واملوضحة أدناهمن ا") اموعة"
  . التجاري والعالقات العامة والتسويق والنشر والتوزيعاإلعالن

  
 وفقاً لنظام الشركات يف اململكة العربية السعودية مبوجب  تأسست شركة مسامهة سعوديةإن الشركة هي

الصادر عن وزارة ) ١٩٨٣ أبريل ١٣(هـ ١٤٠٣مجاد الثاين  ٢٩ بتاريخ ١٣٩٧القرار الوزاري رقم 
يف مدينة جدة الصادر  ٤٠٣٠٠٠٨٨٨٩ سجل جتاري رقم  وتعمل الشركة مبوجب والصناعةالتجارة
رقم ب الثقافة واإلعالمترخيص وزارة  مبوجب و)١٩٧٥بريل  أ١٤(هـ ١٣٩٥ ربيع الثاين ٣بتاريخ 
 إن عنوان الشركة الرئيسي هو .)٢٠٠٨ نوفمرب ٢٢(هـ ١٤٢٩عدة  ذو الق٢ الصادر بتاريخ ٢٣٢٣٢

اململكة  ،٢١٤٢٢ جدة ،٥٤٥٥ ب.ص، شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضةمبىن 
  .العربية السعودية

  
هـ ١٤٣٠ رمضان ٥قرر مسامهو الشركة يف إجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد يف 

شركة إىل شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق تغيري إسم الشركة من ) ٢٠٠٩أغسطس   ٢٦(
  . القابضةعالن والعالقات العامة والتسويقامة لإل

  
، واليت متارس نفس األنشطة  الفروع التالية حسابات املركز الرئيسي وحسابات الشركةتتضمن حسابات

  :٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف  لعربية السعودية داخل اململكة االيت تقوم ا الشركة،
  

  رقم السجل التجاري  موقع الفرع
  

  ٦٢٢٨  الدمام
  ٧١٠٧  مكة املكرمة

  ١٦٧٢٢  الرياض
  ٢٠٨٤٢  جدة

  
تتضمن القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركاا التابعة التالية واليت تعمل مبوجب 

  :سجالًت جتارية منفصلة
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  ركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضةش
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )ريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلكمجيع املبالغ بال(

  
  

     الفعليةنسبة امللكية         
    )باملائة(           
     يونيو٣٠كما يف           

  
  النشاط الرئيسي    ٢٠٠٩  ٢٠١٠    بلد التأسيس     التابعةالشركة 

  
    نشر وتوزيع  ٩٩  ٩٩  اململكة العربية السعودية  شركة امة للتوزيع

   لإلعالن آد آرت مديانشركة 
    إعالنات طرق  ٥٠  ٥٠  اململكة العربية السعودية  ") شركة آد آرت   ("

    شركة قابضة  ٩٩  ٩٩  اململكة العربية السعودية  شركة امة القابضة لإلستثمار التجاري
  

 يوليو ١٧ الشركة بتاريخدارة جملس إمن قبل  هذه القوائم املالية األولية املوحدةإصدار متت املوافقة على 
٢٠١٠.  

  
  

   السياسات احملاسبية اهلامةملخص  -  ٢
  
مت تطبيق هذه .  مت إدراجها أدناهالقوائم املالية األولية املوحدة السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه أهم

  . جلميع الفترات املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلكبشكل منتظمالسياسات 
  
  عدادإلأسس ا  ١- ٢
  

على أساس التكلفة التارخيية وفقاً ملبدأ اإلستحقاق احملاسيب،  ملرفقةا  املوحدةاألولية أعدت القوائم املالية
، وطبقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة ة املتاحة للبيع بقيمتها العادلةواملعدل لقياس األوراق املالي
عداد القوائم املالية  يف إاموعة اليت تطبقها  اهلامةإن السياسات احملاسبية. السعودية للمحاسبني القانونيني

مارس  ٣١للسنة املالية املنتهية يف  مجموعة للالسنوي تتماشى مع مثيلتها املوضحة بالتقرير األولية املوحدة
٢٠١٠.  

  
   توحيد القوائم املاليةأسس  ٢- ٢
  

 من ربديسم ٣١ يناير وتنتهي يف ١ يف  أعاله١ املبينة يف إيضاح ة املوحدة التابعاتتبدأ السنة املالية للشرك
 كما ة التابعكات القوائم املالية للشرإستخدام بقد مت توحيد القوائم املالية األولية ف،عليه و.كل عام ميالدي

 كافة األرصدة واملعامالت إستبعاد عد ب،٢٠٠٩  و٢٠١٠ مارس ٣١ يف ةاملنتهي أشهرالثالثة  ةولفتريف 
القوائم املالية األولية على  جوهرياًؤثر تأثريا إذا كانت تلك األحداث واملعامالت ت اجلوهرية عند التوحيد

  .مجموعة للاملوحدة
  

نظراً ألن الشركة لديها السيطرة اليت ختوهلا صياغة وتوجيه آد آرت لقد مت توحيد القوائم املالية لشركة 
ركة السياسات املالية والتشغيلية لشركة آد آرت رغم أن الشركة ال متلك األغلبية املطلقة يف رأس مال ش

  .آد آرت
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )يع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلكمج(

  
  

  تقديرات وافتراضات حماسبية مؤثرة  ٣- ٢
  

يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على 
ملة كما يف تاريخ القوائم املالية، مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملت

 يتم تقييم التقديرات واإلفتراضات بشكل . واملصروفات خالل الفترة املاليةوكذلك تقدير مبالغ اإليرادات
مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية واليت تعترب مناسبة 

إفتراضات متعلقة باملستقبل، واليت وفقاً لتعريفها نادراً ما تتساوى مع تقوم الشركة بتقديرات و. للظروف
  .النتائج الفعلية

  
  استثمارات  ٤- ٢
  
  شركات تابعة  )أ(
  

 اليت لدى اموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية  املنشآتتلكالشركات التابعة هي إن 
حوبة بإمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت هلا حق للحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مص

ميكن اليت يتم األخذ بعني االعتبار وجود وتأثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت حالياً أو  .التصويت
يتم توحيد الشركات التابعة من .  تسيطر على منشأة أخرىاموعةتقييم ما إذا كانت عند حتويلها، وذلك 

  .كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف اموعة عن السيطرة، مجموعة السيطرة لللإنتقاتاريخ 
  

 على يتم حتديد تكلفة اإلقتناء. تابعةالشركات ال يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء
 يتم حتملها كما يف أو تلك اليت  املطلوبات اليت مت تكبدهاوأ، املقدمةأساس القيمة العادلة للموجودات 

إن زيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة . باإلقتناء املرتبطة  املباشرةباإلضافة إىل التكاليفتاريخ اإلقتناء، 
 .إن وجدت حلصة اموعة يف صايف املوجودات املشتراة القابلة للتحديد، تقيد كشهرة،

 
قة الناجتة عن تلك املعامالت عند التوحيد بني شركات يتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح غري احملق

يتم تعديل السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع السياسات احملاسبية . اموعة
  .املطبقة من قبل اموعة

  
  شركات زميلة  ) ب(
  

وعادة ما بدون سيطرة،  تأثري هام عليها ولكن مجموعةالشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للإن 
 يتم قيد . باملائة من حقوق التصويت٥٠ و  باملائة٢٠يصاحب ذلك ملكية لنسبة تتراوح بني 

 تشمل إستثمارات. مبدئياً بالتكلفةستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد إاالستثمارات يف شركات زميلة ب
بالصايف بعد خصم اإلطفاء املتراكم  الشراءزميلة على الشهرة اليت حتدد عند الشركات ال يف اموعة

  .واهلبوط يف القيمة، إن وجدت
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيالثالثة أشهر لفتريت 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  

، كما تقيد الدخل الشركات الزميلة املتحققة بعد الشراء يف قائمة ربح أو خسارة يف اموعةتقيد حصة 
يتم تعديل القيمة الدفترية . ياطياتحصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحت

 يف خسائر شركة زميلة اموعةعندما تكون حصة . بالتغريات املتراكمة الالحقة لعملية الشراءلإلستثمار 
 ة أياموعة الزميلة أو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة، ال تقيد الشركةمساوية حلصتها يف 

 .تسديدات نيابة عن الشركة الزميلةتقوم ب التزامات أو ةخسائر إضافية، ما مل تتكبد أي
 

يتم استبعاد األرباح غري احملققة من املعامالت بني اموعة وشركاا الزميلة إىل حد حصة اموعة يف 
كذلك يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل ميكن إعتبار املعاملة مؤشراً على وجود . الشركات الزميلة

  .ائم يف قيمة األصل احملولإخنفاض د
  
يتم قيد األرباح واخلسائر املخفضة الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل، إن  

  .وجدت
  
   يف أوراق مالية متاحة للبيعاتاستثمار  )ج(
  

من   باملائة٢٠ حصص تقل عن من رئيسيتاحة للبيع بشكل م  يف أوراق ماليةتتكون االستثمارات
ستثمارات يف صناديق ا مبا يف ذلك مدرجةغري و لكية عدة شركات مدرجةارات حقوق مستثما

كانت نية اإلدارة يتم قيد تلك االستثمارات ضمن املوجودات غري املتداولة إال إذا . إستثمارية، إن وجدت
 هذهقيد ت. دة األولية املوحاً من تاريخ قائمة املركز املايلثين عشر شهرإ خالل هي بيع تلك االستثمارات

 العادلة بتاريخ القوائم املالية  بالقيمةتقييمها بسعر التكلفة ومن مث يتم إعادة يف بادئ األمرستثمارات اال
  :كاآليتاألولية املوحدة 

  
قائمة املركز سعار السوق املتاحة بتاريخ أ  أساس علىدرجة امللألوراق املالية القيمة العادلة حتدد  )١

  . االستثماراتأي من هذه قيود على حتويل أو بيع ةيأ مبوجببعد تعديلها  املايل
  
 يتم حتديده عن طريق ناسب تقدير م أساس علىاملدرجة غري وراق املالية القيمة العادلة لألحتدد )٢

دفقات النقدية املتوقعة  التعلى أساسمماثلة أو مدرجة  وراق ماليةألالقيمة السوقية ىل إالرجوع 
  .ملالية غري املدرجة اليت ال ميكن حتديد قيمتها العادلة يتم قيدها بسعر التكلفة إن األوراق ا.املخصومة

  
 حقوق ضمن بنود االستثمارات كبند مستقل  هذهعادة تقييمإة عن جت املتراكمة الناسوياتيتم قيد الت

  .دلة حىت يتم استبعاد االستثمارعاالقيمة الحتياطي كإامللكية 
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  ت العامة والتسويق القابضةشركة امة لإلعالن والعالقا
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )ف ذلكمجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خال(

  
  

  التقارير القطاعية  ٥- ٢
  
  القطاع التشغيلي) أ(
  

  :إن القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت
  .تعمل يف أنشطة تدر إيرادات •
تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر وتقييم  •

 .ءاألدا
 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل •
  
  القطاع اجلغرايف) ب(
  

إن القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف 
  .بيئة اقتصادية حمددة ختضع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرى

  
  ت األجنبيةالعمال  ٦- ٢
  
  عملة عرض القوائم املالية) أ(
  

  . املوحدة بالريال السعودي وهي عملة عرض القوائم املالية للشركة األوليةتظهر البنود يف هذه القوائم املالية
  
  معامالت وأرصدة) ب(
  

لسائدة يف رف اسعار الصأساس أ الريال السعودي على إىل األجنبية املعامالت اليت تتم بالعمالت يتم حتويل
يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك . تاريخ تلك املعامالت

الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت 
  . األولية املوحدة ضمن قائمة الدخلفترةالسائدة كما يف اية ال

  
   شركات اموعة)ج(
  

 واليت تكون عملتها األجنبية التابعة والزميلة اتلشركليقيد الناتج عن حتويل املركز املايل ونتائج األعمال 
  :الرئيسية غري الريال السعودي، إىل الريال السعودي كما يلي
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )ركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاًش(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  

ائمة املركز تحول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ ق •
 . األولية املوحدةاملايل

 .تحول اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف •
 .تحول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ نشأة كل بند •
  

يل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة والزميلة إىل الريال تدرج التعديالت املتراكمة الناجتة عن حتو
  .السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية

  
يتم حتويل األرباح املوزعة املستلمة من شركة زميلة بسعر الصرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق حتويل 

 . األولية املوحدةالعملة األجنبية احملققة يف قائمة الدخل
  

عند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة والزميلة، يتم قيد فروق حتويل 
 كجزء من ربح أو  األولية املوحدةالعمالت األجنبية املقيدة سابقاً يف حقوق امللكية وذلك يف قائمة الدخل

  .خسارة االستبعاد أو البيع
  
  يعادلهنقد وما   ٧- ٢
  

 على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى عالية يعادلهيشتمل النقد وما 
  . من تاريخ الشراءقلأو أشهر أثالثة السيولة واليت تستحق خالل 

  
   مدينةذمم  ٨- ٢
  

يتم عمل خمصص . تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
ن املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن اموعة من حتصيل مجيع للديو

 األولية يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة الدخل. املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة
بلة للتحصيل، يتم عندما تكون الذمم املدينة غري قا".  بيع وتسويقاريفمص" وتظهر حتت بند املوحدة

 تقيد أي مبالغ تسترد يف وقت الحق لذمم قد مت .خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاشطبها مقابل 
  . األولية املوحدةيف قائمة الدخل"  بيع وتسويقاريفمص"شطبها بقيد دائن على 

  
  خمزون  ٩- ٢
  

حيدد سعر التكلفة على .  أيهما أقل،لتحققصايف القيمة القابلة ل سعر التكلفة أو أساسيقيم املخزون على 
بعد  سعر البيع يف سياق األعمال العادية  هوللتحققإن صايف القيمة القابلة .  املرجحمتوسط التكلفةأساس 

  . البيع املتغرية ذات العالقةاريفخصم مص
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )ة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاًشركة ام(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  

  تلكات ومعداتمم ١٠- ٢
  

 ما عدا إنشاءات  واهلبوط يف القيمة بعد خصم اإلستهالكات املتراكمةةالتكلفب املمتلكات واملعداتتظهر 
 األولية على قائمة الدخلستهالك حيمل اال. ال يتم إستهالك األراضي .حتت التنفيذ واليت تظهر بالتكلفة

لتوزيع تكلفة هذه املوجودات لتصل لقيمتها كخردة على مدى  طريقة القسط الثابت  على أساساملوحدة
  :هلا كما يلي ار اإلنتاجية املقدرةاألعم

  
    )سنة     (      

  
   ٣٣ - ٥   مباين مقامة على أراضي مملوكة

  فترة العقد   مقامة على أراضي مستأجرةمباين
   ٢٠ - ٥   آالت ومعدات

   ١٠ - ٣   لوحات ومعدات إعالن
   ١٠ - ٤   أثاث وتركيبات
   ٨ - ٤   احلاسب اآليل

   ٥ - ٤   سيارات
  

 سائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد يف قائمة الدخلحتدد األرباح واخل
  .األولية املوحدة

  
يف  ،اإلنتاجي املقدر لألصلعمر ال اليت ال تزيد جوهريا من ات العادية واإلصالحمصروفات الصيانة تقيد
 والتحسينات اهلامة، إن وجدت، ويتم يتم رمسلة التجديدات.  عند تكبدها األولية املوحدةالدخل قائمة

  .استبعاد األصل الذي مت استبداله
  
  نفقات مؤجلة ١١- ٢
  

  للفترة اجلارية األولية املوحدة ضمن قائمة الدخلاريفتقيد التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية كمص
تتكون النفقات املؤجلة من . يةبينما يتم رمسلة تلك التكاليف اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفترات املستقبل

يتم إختبار النفقات املؤجلة سنوياً للتحقق من . فيديوعلى شراء حقوق تسجيل ال موعة تكبدا ااريفمص
وجود إخنفاض دائم يف قيمتها أم ال ويتم قيدها بالتكلفة بالصايف بعد خصم خسائر اإلخنفاض يف القيمة 

فترة ال طريقة القسط الثابت على حتساب اإلطفاء بإستخداميتم إ .واإلطفاءات املتراكمة، إن وجدت
  .ثالث سنواتاملقدرة لالنتفاع ا حبيث ال تتجاوز 
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (ة األولية املوحدةيضاحات حول القوائم املاليإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  

  يف قيمة املوجودات غري املتداولة اهلبوط ١٢- ٢
  
شري احلاالت أو التغري يف الظروف يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما ت 

يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط يف القيمة، واليت . إىل أن القيمة الدفترية قد تكون غري قابلة لالسترداد
متثل الزيادة يف القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف 

لغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع املوجودات على أدىن مستوى هلا .  أيهما أعلى،االستخدامالبيع أو قيمة 
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، ). وحدات مدرة للنقد(حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة 

 اهلبوط، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك
 يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة هلبوطإذا ما مت الحقاً عكس خسارة ا. وذلك يف تاريخ كل فترة مالية

 القيمة  عنزيد ي، على أاللالستردادالقابلة تها لقيمالتقدير املعدل إىل الوحدة املدرة للنقد الدفترية لألصل أو 
يف السنوات الوحدة املدرة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو  هلبوطالدفترية فيما لو مل يتم إثبات خسارة ا

 ال يتم . األولية املوحدةإيرادات يف قائمة الدخلك يف القيمة فوراً هلبوطيتم إثبات عكس خسارة ا. السابقة
  . قيمة املوجودات غري امللموسة يفهلبوطخسارة اعكس 

  
  القروض ١٣- ٢
  

يتم رمسلة .  املتكبدة، إن وجدتة بعد حسم تكاليف املعامل املستلمةتحصالتالقروض بقيمة امليتم إثبات 
 كجزء من هذه  وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلةباقتناءتكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 

  . األولية املوحدة الدخلقائمة تكاليف القروض األخرى على حتميليتم . املوجودات
  
  ذمم دائنة ومستحقات ١٤- ٢
  

 سواء مت إصدار فواتري مبوجبها ،ت مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمةيتم إثبا
  . اموعة أو الإىل
  
  خمصصات ١٥- ٢
  

 املخصصات عندما يكون لدى اموعة إلتزام قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث سابق، يتم إثبات
  .لتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليهحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإلإوهناك 

  
  شرعيةالزكاة ال ١٦- ٢
  

للزكاة الشرعية وفقاً ألنظمة مصلحة   وشركاا التابعة املسجلة يف اململكة العربية السعوديةشركةختضع ال
  . األولية املوحدةحتمل الزكاة الشرعية على قائمة الدخل .")املصلحة ("الزكاة والدخل
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 امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضةشركة  
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )لسعودي ما مل يذكر خالف ذلكمجيع املبالغ بالريال ا(

  
  

الشرعية اإلضافية اليت تستحق مبوجب التسويات النهائية، إن وجدت، عند الزكاة يتم احملاسبة عن مبالغ 
  .حتديدها

  
   للموظفني  اخلدمةاية خمصص مكافأة ١٧- ٢
  

لكة العربية  شروط أنظمة العمل والعمال يف املم للموظفني مبوجباخلدمة اية خمصص مكافأةيتم قيد 
 وحيمل على قائمة الدخل  وشركاا التابعة املسجلة يف اململكة العربية السعودية من قبل الشركةالسعودية

 يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف .األولية املوحدة
يتم إحتساب املبالغ املسددة .  األولية املوحدةملركز املايلفيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة ا

، كما هو عند اية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخرية وعدد سنوات خدمام املتراكمة
  .موضح يف أنظمة اململكة العربية السعودية

  
  اإليرادات ١٨- ٢
  
حتقق  . بالصايف بعد اخلصوماتوتقيد ،لعمالءل خلدماتالبضاعة أو تقدمي ا تسليم عند اإليرادات يتم إثبات 

  .اإليرادات من عقود اإلعالن خالل فترة تلك العقود
  

  .يتم إثبات إيرادات األرباح املوزعة عند وجود حق بإستالم تلك املبالغ
  
  وعمومية وإداريةوتسويق  بيع اريفمص  ١٩- ٢
  

ى التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت تكون حتديداً العمومية واإلدارية علو والتسويق البيع اريفتشتمل مص
توزع هذه التكاليف بني تكلفة . ة املتعارف عليهايلمبادئ احملاسبل وفقاً اإليراداتغري مرتبطة بتكلفة 

  . والعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمةسويق البيع والتاريف ومصاإليرادات
  
   موزعةأرباح ٢٠- ٢
  

 يف الفترة اليت يتم املوافقة عليها من قبل مسامهي  األولية املوحدةاألرباح املوزعة يف القوائم املاليةتقيد  
  .الشركة

  
   إجيار تشغيليةعقود ٢١- ٢
  

 على مدى فترة  األولية املوحدة املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخلاريفيتم حتميل املص
  .تأجري على أساس اإلستحقاق وفقاً لشروط التعاقدكما يقيد إيراد ال. اإلجيار
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنيتهياملنلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  
  التسويات املتعلقة بالفترة  -  ٣

  
تشتمل القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة على مجيع التسويات اليت يتكون معظمها من املستحقات 

رورية لعرض عادل لقوائم املركز املايل والدخل والتدفقات العادية املتكررة اليت تعتربها إدارة اموعة ض
إن نتائج التشغيل األولية رمبا ال تعطي انطباعات صحيحة عن نتائج التشغيل . املوحدة النقدية األولية

جيب أن تقرأ هذه القوائم املالية األولية املوحدة واإليضاحات مع القوائم املالية السنوية . السنوية للمجموعة
  .٢٠١٠ مارس ٣١للسنة املنتهية يف  للمجموعة واإليضاحات املتعلقة ا راجعةامل
  
  

  اتإستثمار  -  ٤
  
  : من اآليتيونيو ٣٠ كما يف اتستثماراإلتكون ت

  
    ٢٠٠٩        ٢٠١٠      إيضاح  

  
    ٥٣,٨٢٧,٨٩١      ٤٥,٦٠٩,٨٧٠    ١-٤   يف شركات زميلةاتإستثمار
    ٢٩٠,٨٧١      ٢٦٣,١٦٦١٥,    ٢-٤  يف أوراق مالية متاحة للبيع اتإستثمار

  
     ٥٤,١١٨,٧٦٢      ٦٠,٨٧٣,٠٣٦    

  
  إستثمارات يف شركات زميلة  ١- ٤
  

   الفعليةنسبة امللكية             
  يونيو ٠٣كما يف  )باملائة(            

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  النشاط الرئيسي    بلد التأسيس    الشركةإسم 
    

  الشركة املتحدة لإلعالن احملدودة 
    ٤٩,٩  ٤٩,٩  دعاية وإعالن   العربية السعوديةاململكة  ")الشركة املتحدة   ("

    ٤٢,٥  ٤٢,٥  مواد إعالن  اململكة العربية السعودية  الشركة السعودية لبيع مواد اإلعالن
    ٣٠  ٣٠  إعالن  مملكة البحرين  شركة جي والتر طومسون

  شركة ("شركة الصحفيون املتحدون احملدودة
    ٥٠  ٥٠  نشر وتوزيعدار    اململكة املتحدة-جريسي   ")  الصحفيون املتحدون

  الشركة الدولية للخدمات اإلعالنية احملدودة
    ٥١  ٥١  إعالن  اململكة العربية السعودية  ")الشركة الدولية(") سانترماركت(   

  الشركة("الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع 
  ٩  ٩  توزيع  اململكة العربية السعودية  ")الوطنية  
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  لعامة والتسويق القابضةشركة امة لإلعالن والعالقات ا
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )ذلكمجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف (

  
  

  . من كل عام ميالديديسمرب ٣١ يناير وتنتهي يف ١تبدأ السنة املالية للشركات أعاله يف 
  

ولكن، خالل السنوات السابقة باعت .  باملائة٩٩,٨إن احلصة القانونية للشركة يف الشركة املتحدة هي 
صة الشركة الفعلية وبالتايل، أصبحت ح.  باملائة من حصتها يف الشركة املتحدة لطرف ثالث٥٠الشركة 
  .٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف مازالت اإلجراءات القانونية هلذا التغيري قيد اإلجناز .  باملائة٤٩,٩

  
، ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠مت قيد إستثمار الشركة يف شركة الصحفيون املتحدون بقيمة صفر كما يف 

ال تعتزم الشركة تقدمي دعم مايل . حيث جتاوزت اخلسائر املتراكمة لشركة الصحفيون املتحدون رأس ماهلا
لشركة الصحفيون املتحدون يزيد عن حصتها يف رأس مال شركة الصحفيون املتحدون، كوا شركة ذات 
مسؤولية حمدودة، وعليه مل يتم تسجيل حصة الشركة من خسائر شركة الصحفيون املتحدون للسنتني 

 مليون ريال ٤,٦مليون ريال سعودي و  ٥,٤ والبالغة ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١املنتهيتني يف 
  .سعودي، على التوايل

  
 وذلك إلعتبارات األمهية ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف مل يتم توحيد القوائم املالية للشركة الدولية 

  .النسبية
  
  إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع  ٢- ٤
  

              ٩٢٠٠        ١٠٢٠    
  
    ٢٢٥,٧٩٥      ١٢,١٣٠,٧٩٥    أبريل ١

    -            ٤,٥٩٩,٩١٣    إضافات
    ٦٥,٠٧٦      )١,٤٦٧,٥٤٢(  تسويات القيمة العادلة

  
    ٢٩٠,٨٧١      ١٥,٢٦٣,١٦٦     يونيو٣٠
  
  إستثمارات اموعة يف٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف يف أوراق مالية متاحة للبيع  اإلستثمارات متثل

  ).تداول (ية السعوديةمدرجة يف السوق املال  متاحة للبيع وهي مجيعهاأوراق مالية
  
  

  رأس املال  -  ٥
  

 من ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف  مليون ريال سعودي ١٥٠يتكون رأس مال الشركة البالغ 
  . ريال سعودي مصدرة ومدفوعة بالكامل١٠مليون سهم، قيمة السهم الواحد  ١٥
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )عوديةشركة مسامهة س(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  

 توزيع أرباح للمسامهني عن السنة املالية ٢٠٠٩ يونيو ١لذي عقد يف أوصى جملس اإلدارة يف إجتماعه ا
 ، من رأس مال الشركة القائم كما يف ذلك التاريخباملائة ١٢ وذلك بنسبة ٢٠٠٩ مارس ٣١املنتهية يف 

عام عن  مليون ريال سعودي كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة ١,٤كما أوصى جملس اإلدارة بدفع مبلغ 
 الذي العامة العادية من قبل مسامهي الشركة يف اجتماع اجلمعية التوصيات هوافقة على هذمتت امل .٢٠٠٩
  . وذلك للمسامهني املسجلني كما يف تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية٢٠٠٩ أغسطس ٢٦عقد يف 

  
  مليون٩، ٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف   من توزيعات األرباح السابقةبلغ رصيد األرباح املوزعة املستحقة

وهي مدرجة ضمن ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  ) مليون ريال سعودي٩,٤ – ٢٠٠٩(ريال سعودي 
  . أخرى متداولةومطلوبات

  
  

  السهم للفترة )خسارة( يةرحب  -  ٦
  

قسمة ب ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ املنتهيتني يف  أشهرلفتريت الثالثةالسهم رحبية ) خسارة(مت إحتساب 
  متوسط من أنشطة غري تشغيلية وصايف الدخل لكل فترة علىوالدخلت من العملياالدخل ) اخلسارة(

  . مليون سهم١٥البالغة تني وتر األسهم القائمة خالل تلك الفعدد
  
  

  معلومات عن القطاعات التشغيلية  -  ٧
  

  .تباشر اموعة أعماهلا يف اململكة العربية السعودية باإلضافة إىل نشاطي التوزيع والعالقات العامة
  
قطاعات اإلعالن والتوزيع واملكتبات وقطاعات أخرى تتمثل بشكل يف عمل اموعة بشكل أساسي ت

  .رئيسي يف نشاط املركز الرئيسي للشركة واملتعلق باإلستثمارات
  

 املنتهيتني يف فترتنيوللفيما يلي ملخص لبعض املعلومات املالية املختارة واخلاصة بقطاعات العمل كما يف 
  : يليكما يونيو ٣٠
  

  قطاعات        قطاع اإلعالن  
    اموع    أخرى    قطاع املكتبات    والتوزيع  

٢٠١٠  
   ٣١,٥٨٦,٧٠٥   ١٥,٤٢٧,٧١٧    ٤,٥٥٤,٥٤٥   ١١,٦٠٤,٤٤٣  املمتلكات واملعداتصايف 
   ٦١,٥٤٠,٠٩٠   ٥٩,٦٨٣,٤٢٩    ٦٦٧,٠٥٤    ١,١٨٩,٦٠٧   املوجودات غري املتداولة األخرىصايف

  ٢٤,٧٢٧,٠٧٧    -          ٤,٢٠٢,٤٧٥   ٢٠,٥٢٤,٦٠٢  صايف اإليرادات
    ٦,٨٠٦,٩٠٠    ٤,١٩٥,٣٤٣    )١,٧٦٥,٩٩٥(    ٤,٣٧٧,٥٥٢  )اخلسارة (صايف الدخل

  
٢٠٠٩  

    ٣٩,٧٠٠,٤٤٧    ٢٠,٨٢٥,٣٥٤    ٤,٨٧٤,١٨٤    ١٤,٠٠٠,٩٠٩  املمتلكات واملعداتصايف 
    ٥٤,٨٦٣,٥٠٤    ٥٢,٩٢٩,١٥٥    ٧٤٤,٧٤٢    ١,١٨٩,٦٠٧  صايف املوجودات غري املتداولة األخرى 

    ٢٥,٨٨٣,٧٢٦    -          ٨,٨٧٨,٨٥٨    ١٧,٠٠٤,٨٦٨  ايف اإليراداتص
    ٣,٢٣٨,٤٠٩    ٢,٠٤٢,٩٨٥    )١,٠٠١,٧٠٢(    ٢,١٩٧,١٢٦  )اخلسارة(الدخل صايف 
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (ضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةيإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  
   وتعهداتات حمتملةإلتزام  -  ٨

  
  تسهيالت بنكية

  
 ٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف ريال سعودي  مليون ١٦,٠٦ خطابات ضمان قائمة مببلغ اموعةلدى 

 واملسدد مجموعةواليت صدرت يف سياق األعمال العادية لل)  مليون ريال سعودي٩,٤ – ٢٠٠٩(
مت قيد هذا ).  مليون ريال سعودي٢,٩ – ٢٠٠٩( مليون ريال سعودي ٤,٧مقابلها غطاء نقدي مببلغ 

 .لقوائم املالية األولية املوحدة املرفقةالغطاء النقدي ضمن صايف ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى يف ا
 مليون ريال سعودي وهي مضمونة ٣,٨لدى إحدى الشركات التابعة تسهيالت مصرفية ممنوحة مببلغ 

  .من قبل الشركة
  

  قضايا
  

 مليون ١٠ جدة مبطالبة الشركة بإجيارات متأخرة مستحقة مببلغ حمافظةيف السنوات السابقة، قامت أمانة 
أمانة  ضد ية برفع قض٢٠٠٤ مارس ٣١ الشركة خالل السنة املنتهية يف  إدارةامتق .ريال سعودي
 خالل السنة املالية هذه القضيةصدر احلكم االبتدائي يف . ة تطالب فيها بالغاء تلك املطالبحمافظة جدة
 صدر .أمانة حمافظة جدة بإستئناف هذا احلكم لصاحل الشركة وقد قامت ٢٠٠٧ مارس ٣١املنتهية يف 

 اإلدارية بالرياض بتأييد احلكم اإلبتدائي لصاحل الشركة وذلك بعدم أحقية أمانة فحكم حمكمة اإلستئنا
، وعليه، ووفقاً لرأي ٢٠١٠ مارس ٣١حمافظة جدة يف تلك املطالبة خالل فترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  .ركة مببلغ املطالبة على اإلطالققانوين حصلت عليه الشركة، فإنه ال جيوز ألمانة حمافظة جدة مطالبة الش
  

أيضاً، ويف السنوات السابقة، قامت أمانة العاصمة املقدسة مبطالبة الشركة بإجيارات متأخرة مستحقة 
 برفع ٢٠٠٤ مارس ٣١قامت إدارة الشركة خالل السنة املنتهية يف .  مليون ريال سعودي٩,٢مببلغ 

لغاء تلك املطالبة كما قامت بقيد خمصص مببلغ قضية ضد أمانة العاصمة املقدسة تطالب فيها بإ
صدر احلكم اإلبتدائي يف هذه . مليون ريال سعودي ملواجهة أية تكاليف حمتملة متعلقة بالقضية  ٢,٦

 لصاحل أمانة العاصمة املقدسة، وقد قامت إدارة ٢٠٠٩ مارس ٣١القضية خالل السنة املالية املنتهية قي 
،  من الشركةم، مت رفض اإلستئناف املقد٢٠٠٩الل الربع األخري لعام خ. الشركة بإستئناف هذا احلكم

يل إحدى ودائع ي السعودي، بتس العريبوعليه قامت أمانة العاصمة املقدسة، من خالل مؤسسة النقد
 وعليه فقد.  مليون ريال سعودي٩,٢الشركة يف بنك جتاري حملي وإسترداد مبلغ املطالبة األصلي البالغ 

 مليون ريال سعودي ضمن ٦,٦ البالغاملبلغ املتبقي من قيمة املطالبة األصلية و  بقيدالشركةقامت إدارة 
  كخسائر متعلقة بقضايا٢٠١٠ مارس ٣١ يف ةاملنتهيأشهر  الثالثة ةقائمة الدخل األولية املوحدة لفتر

 العاصمة املقدسة  الصادر لصاحل أمانةاإلستئنافكما قامت الشركة بتقدمي التماس إلعادة النظر يف حكم 
  .٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف لدى ديوان املظامل وما زالت القضية منظورة 
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  ) مراجعةغري (يضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدةإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  

 جدة مبطالبة الشركة بإجيارات إضافية افظة قامت أمانة حم٢٠٠٦ مارس ٣١خالل السنة املالية املنتهية يف 
 جدة تطالب فيها افظةشركة برفع قضية ضد أمانة حم ال إدارةقامت.  مليون ريال سعودي٣,٣مببلغ 

بإلغاء تلك املطالبة، وتعتقد إدارة الشركة، بناءاً على رأي قانوين حصلت عليه، أنه ال يوجد أساس 
وبالتايل، مل يتم قيد أي خمصص . لسداد ذلك املبلغ وأن احملصلة النهائية للقضية املرفوعة ستكون لصاحلها

  .وائم املالية األولية املوحدة املرفقةلتلك املطالبة يف الق
  

 هناك قضيتان مرفوعتان ضد الشركة من أحد املتعاملني مع الشركة حيث ٢٠١٠ يونيو ٣٠كما يف 
صدر احلكم .  مليون ريال سعودي٦,٢٥يطالب مبوجبهما مبستحقات إجيار وتعويضات بإمجايل مبلغ 

وتعتقد إدارة الشركة، بناءاً على  .ودي لصاحل الشركة مليون ريال سع١اإلبتدائي يف إحدى القضيتني مببلغ 
 وأن إمجايل مبلغ التعويضات املطلوبة واملستحقاترأي قانوين حصلت عليه، أنه ال يوجد أساس لسداد 

وبالتايل، مل يتم قيد أي خمصص لتلك املطالبة يف   ستكون لصاحلهاتني املرفوعتنياحملصلة النهائية للقضي
  . املوحدة املرفقةولية األالقوائم املالية

  
توجد دعوى قضائية مقامة ضد الشركة من أحد موظفي الشركة السابقني حيث يطالب مبوجبها 

 مليون ريال سعودي وقد تقرر إحالة القضية إىل اهليئة اإلبتدائية ١,٧مبستحقات مكافأة اية اخلدمة مببلغ 
وتعتقد إدارة . ٢٠١٠ يونيو ٣٠ كما يف لتسوية اخلالفات إلصدار قرارها، ومازالت القضية منظورة

الشركة أنه ال يوجد أساس لسداد هذا املبلغ وبالتايل، مل يتم قيد أي خمصص هلذا املبلغ يف هذه القوائم 
  . املوحدة املرفقة األوليةاملالية

  
كما يف  مليون ريال سعودي ٣,٩توجد دعوى قضائية مقامة ضد إحدى الشركات التابعة مببلغ 

تعتقد إدارة الشركة التابعة، بناءاً على رأي قانوين حصلت عليه، أن هذه الدعوى . ٢٠١٠ يونيو ٣٠
وبالتايل، مل .  أية خسائر جوهرية نتيجة هلذه الدعوى الشركة التابعةليس هلا أساس وال تتوقع أن تتكبد

  .يتم قيد أي خمصص مقابل هذه الدعوى يف القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة
  

  الوضع الزكوي
  

كما أت الشركات التابعة . ١٩٩٤ مارس ٣١أت الشركة وضعها الزكوي حىت السنة املنتهية يف 
  .٢٠٠٨ ديسمرب ٣١وضعها الزكوي حىت السنة املنتهية يف 

  
 ١٩٩٥ مارس ٣١تسلمت الشركة يف السنوات السابقة ربوطات ائية من املصلحة لألعوام املنتهية يف 

 مليون ريال سعودي نتجت بشكل ٤,٢ مببلغ بفروقات زكويةب املصلحة مبوجبها ، تطال٢٠٠١حىت 
  .أساسي عن إخضاع سلفه مقدمة لشركة تابعة موحدة
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  شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق القابضة
  )شركة مسامهة سعودية(

  )شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق سابقاً(
  )غري مراجعة (لقوائم املالية األولية املوحدةيضاحات حول اإ

  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ يف تنياملنتهيلفتريت الثالثة أشهر 
  )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  
  

 مليون ريال سعودي مقابل تلك املطالبات، ٢,٩ بسداد مبلغ ٢٠٠٦ مارس ٣١قامت الشركة حىت 
 على املبلغ املتبقي لدى ديوان املظامل وتعتقد إدارة الشركة أن نتيجة عتراض باإل الشركةقامت إدارة

األولية وعليه، مل يتم قيد أي خمصص مقابل هذا املبلغ يف القوائم املالية . اإلعتراض ستكون لصاحلها
  .املرفقة املوحدة

  
طالب املصلحة ، ت٢٠٠٥ حىت ٢٠٠٢ مارس ٣١تسلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات املنتهية يف 

 مليون ريال سعودي نتجت بشكل أساسي عن إخضاع مصروفات ٢,٣مبوجبها بفروقات زكوية مببلغ 
.  مقدمة لشركة تابعة موحدة حيث قامت الشركة بسداد املبلغ وتسلمت شهادة ائيةةقسم اهلدايا وسلف

ل تلك الربوط الحقاً كما قامت يف نفس الوقت باالعتراض على تلك الربوط وقد قامت املصلحة بتعدي
  . ريال سعودي حمتسبة لصاحل الشركة لدى املصلحة مليون٠,٧٤مببلغ 

  
تطالب ومبوجبها ، ٢٠٠٨ حىت ٢٠٠٦ مارس ٣١تسلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات املنتهية يف 

 مليون ريال ١,٣سداد مبلغ قامت الشركة ب.  مليون ريال سعودي٤,٤املصلحة بفروقات زكوية مببلغ 
 مليون ريال ٣,١تقدمي إعتراض على املبلغ املتبقي البالغ ب قامتسعودي مقابل تلك الفروقات كما 

وعليه، مل يتم قيد أي خمصص . عتراض ستكون لصاحلهاسعودي وتعتقد إدارة الشركة أن نتيجة اإل
  .مقابل هذا املبلغ يف القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة

  
ما زال قيد والذي  ٢٠٠٩ مارس ٣١إلقرار الزكوي للشركة للسنة املنتهية يف  اقامت الشركة بتقدمي

  .الفحص من قبل املصلحة
  

إستلمت الشركات التابعة السعودية الشهادات الزكوية النهائية لبعض السنوات والشهادات الزكوية 
د املراجعة كما إستلمت إستفسارات من املصلحة حول السنوات اليت هي قي. املقيدة لسنوات أخرى

  .من قبل املصلحة، واليت مت الرد عليها أو سوف يتم الرد عليها من قبل الشركات ذات العالقة
  

  
  




