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2010
التقـــرير السنوي  

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف 31 دي�شمرب 2010 

»بالريال ال�شعودي«

عام 2009عام 2010اإي�ساحات

املوجودات
موجودات متداولة

60.711.17666.418.421نقد واأر�شدة لدى البنوك
3349.624.726312.230.209مدينون، �شايف

4198.825.126228.154.280مخزون
572.738.27873.705.287م�شاريف مدفوعة مقدًما وموجودات اأخرى

681.899.306680.508.197جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة

676.522.46276.522.462ا�شتثمار يف �شركة زميلة
7887.538.475907.176.831ممتلكات واآلت ومعدات، بال�شايف
8484.567.854485.829.596موجودات غري ملمو�شة، بال�شايف

1.448.628.7911.469.528.889جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات                                                                                                     2.130.528.097

املطلوبات وحقوق امللكية
مطلوبات متداولة

9200.546.641212.704.542متويل مرابحة وقرو�س طويلة الأجل– اجلزء املتداول
1112.488.94512.341.835اإيرادات موؤجلة

12220.524.554219.687.222دائنون جتاريون ومطلوبات اأخرى
1320.604.43221.080.518الزكاة و�شريبة الدخل

454.164.572465.814.117جمموع املطلوبات املتداولة

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2010

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2010

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2010

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2010 
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2010
التقـــرير السنوي  

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية
يف 31 دي�شمرب 2010 

»بالريال ال�شعودي«

عام 2009عام 2010اإي�ساحات

1.066.844.146968.532.699الإيرادات
»675.322.410«»730.960.733«تكلفة الإيرادات

335.883.413293.210.289الربح الإجمايل
»20.886.317«-4النخفا�س يف اأ�شعار املخزون

»37.536.874«»43.433.659«23م�شاريف بيع وت�شويق
»204.800.486«»197.399.358«24م�شاريف عمومية واإدارية

-712.376.724عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف قيمة الأ�شول
107.427.12029.986.612الدخل من العمليات الرئي�سة امل�ستمرة
84.331.777-10مكا�شب من عمليات بيع واإعادة ال�شتئجار 

258.909.7335.535.469اإيرادات اأخرى، بال�شايف
»16.888.284«»10.969.431«الأعباء املالية، بال�شايف

105.367.422102.965.574الدخل من العمليات امل�ستمرة
»27.629.443«-26م�شاريف غري متكررة 

105.367.42275.336.131الدخل قبل الزكاة و�سريبة الدخل وحقوق الأقلية 
»11.134.085«»6.658.954«13الزكاة و�شريبة الدخل

98.708.46864.202.046الدخل قبل حقوق الأقلية
»18.846.719«»11.564.427«21حقوق الأقلية يف �شايف اأرباح وخ�شائر ال�شركات التابعة

87.144.04145.355.327الدخل ال�سايف لل�سنة
ربحية ال�سهم:

271.340.37من العمليات الرئي�سة امل�ستمرة
271.230.80من دخل ال�سنة قبل حقوق الأقلية

271.090.57من الدخل ال�سايف لل�سنة

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2010

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2010

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2010

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2010 

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة املركز املايل املوحدة »تتمة«
كما يف 31 دي�شمرب 2010 

»بالريال ال�شعودي«

عام 2009عام 2010اإي�ساحات

مطلوبات غري متداولة
910.000.00068.346.641متويل مرابحة وقرو�س طويلة الأجل

1426.987.61426.805.814تاأمينات من العملء
15270.9454.844.245دائنون

1694.012.95591.039.966مكافاأة نهاية اخلدمة
131.271.514191.036.666جمموع املطلوبات غري املتداولة

جمموع املطلوبات                                                                                                                585.436.086           656.850.783
حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني
1800.000.000800.000.000راأ�س املال

17185.334.196176.619.792احتياطي نظامي
1758.325.47053.968.268احتياطي اتفاقي

78.361.4258.361.425منحة حكومية مقيدة
ت�شويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة 

»2.271.050«»5.910.132«18بال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة يف اخلارج

-»1.163.678«19�شايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
258.987.004226.914.569اأرباح مبقاة

1.303.934.2851.263.593.004جمموع حقوق امل�ساهمني

21241.157.726229.593.299حقوق الأقلية

 1.493.186.303 1.545.092.011جمموع حقوق امللكية

2.130.528.0972.150.037.086جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2010

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2010

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2010

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2010 
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2010
التقـــرير السنوي  

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010

»بالريال ال�شعودي«
قائمة المركز المالي 

الموحدة كما في
31 ديسمبر 2010

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2010

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2010

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2010 

عام 2009عام 2010

الأن�شطة ال�شتثمارية
»76.522.462«-ا�شتثمار يف �شركة زميلة

»131.272.804«»28.159.038«اإ�شافات ممتلكات واآلت ومعدات
11.267.35418.383.566متح�شلت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

»4.404.806«1.154.477ت�شويات ترجمة عملت اأجنبية متعلقة باملمتلكات والآلت واملعدات، بال�شايف
»41.960.888«»1.038.597«اإ�شافات موجودات غري ملمو�شة

»235.777.394«»16.775.804«�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

81.606.102»70.504.542«متويل مرابحة وقرو�س طويلة الأجل
»7.000.000«-التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�شمالية

»3.207.511«-مكا�شب موؤجلة عن عمليات البيع واإعادة ال�شتئجار
3.785.291»3.639.082«ت�شويات حتويل عملت اأجنبية من ال�شتثمار يف ال�شركات التابعة يف اخلارج

»1.800.000«»2.000.000«مكافاآت جمل�س الإدارة
»159.356.920«»40.000.000«توزيعات اأرباح مدفوعة

»48.245.761«-حقوق الأقلية
»134.218.799«»116.143.624«�شايف النقد امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية

»74.286.748«»5.707.245«�شايف التغري يف النقد والأر�شدة لدى البنوك
66.418.421140.705.169النقد واأر�شدة لدى البنوك يف 1 يناير

60.711.17666.418.421النقد واأر�شدة لدى البنوك يف 31 دي�شمرب

عمليات غري نقدية
-»1.163.678«التغريات يف القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010

»بالريال ال�شعودي«
قائمة المركز المالي 

الموحدة كما في
31 ديسمبر 2010

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2010

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2010

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2010 

عام 2009عام 2010

الأن�شطة الت�شغيلية

105.367.42275.336.131الدخل لل�شنة قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق الأقلية

تعديلت:

51.594.02446.019.467ا�شتهلك ممتلكات واآلت ومعدات
2.300.339791.742اإطفاء موجودات غري ملمو�شة

»3.381.090«»3.841.737«اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات
-»12.376.724«عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف قيمة الأ�شول

20.886.317-النخفا�س يف اأ�شعار املخزون
19.734.19219.274.501مكافاأة نهاية اخلدمة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

103.106.863»37.394.517«مدينون
29.329.15492.701.601مخزون

967.0099.579.053م�شاريف مدفوعة مقدًما وموجودات اأخرى
147.1101.195.501اإيرادات موؤجلة

»40.987.951«»4.899.646«دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى
181.80027.936تاأمينات من العملء

»15.103.296«»16.761.203«مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة
»13.737.330«»7.135.040«زكاة و�شريبة دخل مدفوعة

127.212.183295.709.445�شايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في
31 ديسمبر 2010

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2010

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2010

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 

منحة حكومية احتياطي اتفاقياحتياطي نظاميراأ�س املالاإي�شاح
مقيدة

ت�شويات حتويل 
العملت 

الأجنبية املتعلقة 
بال�شتثمارات يف 
ال�شركات التابعة 

يف اخلارج

�شايف التغريات 
يف القيمة 

العادلة لتغطية 
مخاطر 

التدفقات 
النقدية

املجموعاأرباح م�شتبقاة

350.162.5461.376.252.386-»6.056.341«800.000.000172.084.25451.700.5028.361.425الر�شيد يف 1 يناير 2009

45.355.32745.355.327------الدخل ال�شايف ل�شنة 2009
محول اإلى الحتياطي 

-»4.535.538«----4.535.538-17النظامي

محول اإلى الحتياطي 
-»2.267.766«---2.267.766--17التفاقي

ت�شويات عملت اأجنبية، 
3.785.291--3.785.291----18�شايف

توزيعات اأرباح ومكافاآت 
»161.800.000«»161.800.000«------20اأع�شاء جمل�س الإدارة

الر�شيد يف 31 دي�شمرب 
2009800.000.000176.619.79253.968.2688.361.425»2.271.050«-226.914.5691.263.593.004

87.144.04187.144.041-----الدخل ال�شايف ل�شنة 2010

-»8.714.404«----8.714.404-17محول اإلى الحتياطي النظامي

»4.357.202«---4.357.202--17محول اإلى الحتياطي التفاقي

»3.639.082«--»3.639.082«----18ت�شويات عملت اأجنبية، �شايف

�شايف التغريات يف القيمة 
العادلة لتغطية مخاطر 

التدفقات النقدية
19-----»1.163.678«-»1.163.678«

توزيعات اأرباح ومكافاآت 
»42.000.000«»42.000.000«------20اأع�شاء جمل�س الإدارة

الر�شيد يف 31 دي�شمرب 
2010800.000.000185.334.19658.325.4708.361.425»5.910.132«»1.163.678«258.987.0041.303.934.285

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق
»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2010

»بالريال ال�شعودي«

واالتصالاإلعالم



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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التكوين والن�شاط - 1
اإن املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق هي �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة يف الريا�س باململكة العربية ال�شعودية 
بال�شجل التجاري رقم 1010087772 بتاريخ 29 ربيع الأول 1421ه�� املوافق 1 يوليو 2000م، ولديها فرع يف جدة م�شجل 

بال�شجل التجاري الفرعي رقم 1010087772/001.

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

تعمل ال�شركة يف جمال التجارة والت�شويق والدعاية والإعلن والتوزيع والطباعة والن�شر، وتزاول اأعمالها ب�شكل رئي�س 
يف ال�شرق الأو�شط واأوروبا و�شمال اأفريقيا.

ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية - 2
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفًقا للمعايري املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شادرة عن 

الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. اإن ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة هي على النحو الآتي:

العرف املحا�سبي
ال�شتثمارات يف  فيما عدا  التاريخية،  التكلفة  ملبداأ  ووفًقا  ال�شتحقاق  لأ�شا�س  وفًقا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

ال�شركات الزميلة، حيث يتم احت�شابها على اأ�شا�س طريقة حقوق امللكية، وامل�شتقات املالية املثبتة بالقيمة العادلة.

ا�ستخدام التقديرات
اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وفًقا للمبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يتطلب ا�شتخدام التقديرات والفرتا�شات التي 
قد توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإي�شاحات املوجودات واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية املوحدة، 
اإ�شافة اإلى مبالغ الإيرادات وامل�شروفات خلل تلك ال�شنة. وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنّية على اأف�شل املعلومات 

والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة اإل اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية
ا�شتبعاد  بعد  التابعة  و�شركاتها  والت�شويق  للأبحاث  ال�شعودية  املجموعة  ح�شابات  املوحدة  املالية  القوائم  تت�شمن 
املعاملت املتبادلة بني هذه ال�شركات لغر�س توحيد القوائم املالية. يتم ت�شنيف ال�شركة امل�شتثمر بها �شركة تابعة بناًء 
على درجة ال�شيطرة التي متار�شها ال�شركة على تلك ال�شركة مقارنة بال�شركاء الآخرين، واعتباًرا من التاريخ الفعلي 

ملمار�شة ال�شيطرة.

ن�شبة امللكية املبا�شرة بلد التاأ�شي�سرقم ال�شجل التجاريال�شركات التابعة
وغري املبا�شرة

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

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

70%اململكة العربية ال�شعودية1010219709ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف– م�شاهمة عامة »4«

متتلك ال�شركة الن�شب التالية يف ال�شركات التابعة املذكورة اأدناه:

1998
 تأسيس الشركة العربية

،)AMC( للوسائل 

1999
 إصدار مجلة »أردو مكزين«،
 مجلة أسبوعية ناطقة بلغة

األردو.
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اأما الكتب فيتم تقييمها بطريقة الوارد اأوًل �شادر اأوًل. طبًقا ملتطلبات معايري املحا�شبة 
ال�شعودية فاإنه يجب ت�شجيل تكلفة املخزون با�شتخدام طريقة املتو�شط املرجح. وترى 
الإدارة اأن طريقة الوارد اأوًل �شادر اأوًل هي الأن�شب نظًرا لطبيعة مواد املخزون. فيما 

لو ا�شتخدمت ال�شركة طريقة املتو�شط املرجح فاإن الفرق لن يكون جوهرًيا.

ال�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات
يتم قيد ال�شتثمارات اململوكة بن�شبة 20% اأو اأكرث من راأ�س مال ال�شركات غري التابعة، 
اأو حال توفر تاأثري مهم عليها، مبوجب طريقة حقوق امللكية. تدرج ح�شة ال�شركة يف 
اأرباح اأو خ�شائر ال�شركات الزميلة امل�شتثمر بها يف قائمة الدخل املوحدة. يتم التوقف 
عن تطبيق طريقة حقوق امللكية اإذا اأ�شبح ر�شيد ح�شاب ال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة 
�شامنة  املجموعة  كانت  اإذا  »اإل  ال�شركات  تلك  من  امل�شتمرة  للخ�شائر  نتيجة  �شفًرا 

للتزامات تلك ال�شركة، اأو ملتزمة بتقدمي دعم مايل اإ�شايف لها«.

املمتلكات والآلت واملعدات
تعد  املرتاكمة.  ال�شتهلكات  تنزيل  بعد  بالكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  تظهر 
فتعترب  التح�شينات  م�شاريف  اأما  اإيرادية،  م�شاريف  وال�شيانة  الإ�شلح  م�شاريف 
العملية  حياتها  اأ�شا�س  على  ال�شتهلكات  احت�شاب  ويجري  راأ�شمالية.  م�شاريف 
املقدرة، وذلك با�شتعمال طريقة الق�شط الثابت، ويتم اإطفاء التح�شينات على املاأجور 
اأو املتبقي من مدة عقد الإيجار  اأ�شا�س احلياة العملية املقدرة لهذه التح�شينات  على 
النحو  على  هي  الأ�شول  لهذه  الرئي�شة  للبنود  ال�شتهلك  ن�شب  اإن  اأوًل،  ينتهي  اأيهما 

التايل:

املوجودات غري امللمو�صة
اأ�سماء املطبوعات :

ت�شدرها  التي  واملجلت  ال�شحف  لأ�شماء  امل�شجلة  القيمة  املطبوعات  اأ�شماء  متثل 
املجموعة. تقوم املجموعة ب�شكل دوري بالتاأكد مما اإذا كان هناك انخفا�س يف القيمة 
امل�شجلة لأ�شماء املطبوعات با�شتخدام طرق قيا�س القيمة العادلة. ويف حالة وجود مثل 
هذا الدليل يتم اإجراء التحليلت للتاأكد من اإمكانية ا�شرتداد القيمة الدفرتية لأ�شماء 
املطبوعات بالكامل. يتم اإثبات خ�شارة النخفا�س يف قيمة اأ�شماء املطبوعات يف قائمة 
الدخل املوحدة، وذلك عند جتاوز القيمة الدفرتية لأ�شماء املطبوعات لقيمها القابلة 

لل�شرتداد.
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%

2 - 3املباين

10 - 25حت�شينات املباين امل�شتاأجرة

5 - 10اآلت ومعدات الطباعة 

10 - 25اأجهزة حا�شب اآيل ومعدات

7.5 - 25اأثاث وتركيبات

15 - 50�شيارات

ل يتم عك�س قيد خ�شارة النخفا�س ما مل تكن هذه اخل�شارة قد ن�شاأت ب�شبب اأحداث 
القيمة  الزيادة يف  واإن  تكرارها،  ويتوقع عدم  ا�شتثنائية  خارجية خا�شة ذات طبيعة 

القابلة لل�شرتداد تتعلق، ب�شكل وا�شح، بعك�س قيد اأثر هذه الأحداث اخلا�شة.

ال�سهرة:
على  ال�شراء  �شعر  فائ�س  متثل  والتي  ال�شتثمارات،  �شراء  عند  املدفوعة  ال�شهرة  اإن 
بالقوائم  واإظهارها  مالية،  �شنة  كل  نهاية  يف  قيا�شها  يتم  امل�شرتاة  املوجودات  �شايف 

املالية املوحدة بالكلفة، ويتم تعديلها مبقدار النخفا�س يف قيمتها »اإن وجد«.

حقوق الن�سر وم�سروعات تطوير الكتب:
الن�شر.  للح�شول على حقوق  اللزمة  ال�شرورية  النفقات  الن�شر جميع  ت�شمل حقوق 
اأو عدد  الثابت،  الق�شط  با�شتخدام طريقة  التعاقدي  العمر  اإطفاوؤها على مدى  ويتم 
ن�شخة  اأول  الإطفاء عند �شدور  البدء يف احت�شاب  ويتم  ن�شرها.  املتعاقد على  الكتب 

للكتاب.

م�سروع املحتوى املرئي ومواقع اإلكرتونية وبرامج حا�سب اآيل:
يتم اإطفاء م�شروع املحتوى املرئي واملواقع الإلكرتونية وبرامج احلا�شب الآيل با�شتخدام 

طريقة الق�شط الثابت على فرتة خم�س �شنوات من بدء العمل يف هذه امل�شاريع.

النخفا�س يف قيمة املوجودات
تقوم ال�شركة باإجراء مراجعة دورية للقيمة الدفرتية للموجودات امللمو�شة للتاأكد من 
وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�شارة ناجتة عن انخفا�س يف قيمة املوجودات. ويف حالة 
لتحديد  الأ�شل  لذلك  لل�شرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  يتم  الدليل،  هذا  مثل  وجود 
حجم هذه اخل�شارة، ويف احلالت التي ل ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لل�شرتداد 
لذلك الأ�شل، تقوم ال�شركة بتقدير القيمة القابلة لل�شرتداد للوحدة املدرة للنقدية 

التي ينتمي اإليها ذلك الأ�شل.
ويف احلالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لل�شرتداد للأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية 
الوحدة  اأو  الأ�شل  لذلك  الدفرتية  القيمة  تخف�س  الدفرتية، عندئذ  قيمت��ه  باأقل من 
اإثبات خ�شائر النخفا�س يف  اإلى القيمة القابلة لل�شرتداد لها، ويتم  املدرة للنقدية 

قيمة الأ�شل م�شروفات فوًرا يف قائمة الدخل املوحدة.
القيمة  تتم زيادة  القيمة، عندئذ  واإذا ما مت لحًقا عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف 
الدفرتية للأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقدية اإلى القيمة املعدلة القابلة لل�شرتداد له، 
األ تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها على القيمة الدفرتية التي كان من  على 
اأو  اإثبات خ�شارة النخفا�س يف قيمة ذلك الأ�شل  املفرت�س حتديدها فيما لو مل يتم 
الوحدة املدرة للنقدية يف ال�شنوات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�شارة النخفا�س 

يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة.

حتويل العملت الأجنبية
حتول املعاملت بالعملة الأجنبية اإلى الريال ال�شعودي باأ�شعار التحويل ال�شائدة عند 
كما  الأجنبية  بالعملت  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل  ويتم  املعاملة.  اإجراء 
يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة اإلى الريال ال�شعودي بالأ�شعار ال�شائدة يف ذلك 

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

بلد التاأ�شي�سالن�شاط الرئي�س لل�شركةال�شركات التابعة

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

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

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

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

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

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

�شركة منو الإعلمية القاب�شة وال�شركات التابعة لها
اململكة العربية ال�شعوديةالن�شر املتخ�ش�س)املعروفة �شابًقا بال�شركة ال�شعودية للن�شر املتخ�ش�س( )3(

اململكة العربية ال�شعوديةعقد املعار�س واملوؤمترات�شركة موؤمترات للمعار�س واملوؤمترات 
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الإيرادات
اأو  العملء  اإلى  املقدمة  اخلدمات  فواتري  اإ�شدار  عند  املبيعات  تتحقق 
اإثبات  يتم  حني  يف  به،  امل�شموح  اخل�شم  تنزيل  بعد  الب�شاعة،  ت�شليم 

اإيرادات ال�شرتاكات على فرتة ال�شرتاك.

امل�ساريف
تتكون م�شاريف البيع والت�شويق ب�شكل رئي�س من التكاليف املنفقة لبيع 
وت�شويق منتجات ال�شركة. ويتم ت�شنيف امل�شاريف الأخرى كم�شاريف 

عمومية واإدارية.
تت�شمن امل�شاريف العمومية والإدارية امل�شاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة 
املحا�شبية  للمعايري  وفًقا  الإيرادات  بكلفة  مبا�شر  ب�شكل  تتعلق  ل  التي 
بني  لذلك،  احلاجة  دعت  اإذا  امل�شاريف،  توزيع  ويتم  عليها.  املتعارف 

امل�شاريف العمومية والإدارية وكلفة الإيرادات على اأ�شا�س ثابت.

املخزون
يظهر املخزون ب�شعر الكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. 
اأ�شا�س طريقة املتو�شط  التنفيذ على  ويتم حتديد الكلفة للأعمال حتت 
املرجح، وتت�شمن كلفة املواد والعمالة ون�شبة محددة من امل�شاريف غري 
املبا�شرة. كما يتم تقييم الورق ومواد الطباعة وقطع الغيار الأخرى من 

املخزون على اأ�شا�س الكلفة الو�شطية املرجحة.

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

2- متتلك هذه ال�شركة �شركات تابعة بن�شبة 100% و90% م�شجلة يف الكويت والإمارات 
العربية املتحدة على التوايل. مل يتم توحيد القوائم املالية للمجموعة الكويتية، وذلك 
لوجود خلف اإداري اأدى اإلى عدم توفر املعلومات اللزمة للتوحيد. ويف الربع الأخري 
من عام 2010 متكنت املجموعة من اإنهاء هذا اخللف وقامت بتعيني م�شت�شار مايل 
القوائم  اإعداد  تاريخ  وحتى  الإداري،  املالية خلل فرتة اخللف  العمليات  ملراجعة 
املالية املوحدة مل يتم النتهاء من هذه املراجعة. وعليه مل يتم توحيد القوائم املالية 

لعام 2010. علًما باأنه لي�س لها اأثر مايل جوهري على القوائم املالية املوحدة.
التابعة للمجموعة، �شركة منو الإعلمية  اإحدى ال�شركات  3- خلل عام 2009، قامت 
بال�شجل  امل�شجلة  املتخ�ش�س«،  للن�شر  ال�شعودية  بال�شركة  �شابًقا  »املعروفة  القاب�شة 
نظام  اأحكام  وح�شب  1427ه�  الآخر  ربيع   8 وتاريخ   1010218981 رقم  التجاري 
�شعودية  م�شاهمة  �شركة  اإلى  محدودة  م�شوؤولية  ذات  �شركة  من  بالتحول  ال�شركات 
اإلى  مق�شم  �شعودي  ريال  مليون   100 لي�شبح  ال�شركة  مال  راأ�س  زيادة  ومت  مقفلة. 
10 مليني �شهم قيمة كل منها 10 ريالت �شعودية، وقد مت النتهاء من الإجراءات 
من  كل  يف  م�شجلة   %100 بن�شبة  تابعة  �شركات  ال�شركة  هذه  متتلك  كما  النظامية. 

الإمارات وال�شعودية والأردن.
ال�شركة كًل من �شركة طيبة للطباعة والن�شر املحدودة، و�شركة مطابع  4-متتلك هذه 
البل�شتيكية  والأغلفة  التجارية  للمل�شقات  العون  م�شنع  و�شركة  املحدودة،  هل 

املحدودة.
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بالريال ال�سعودي

20102009

366.974.855325.093.689مدينون جتاريون
11.758.34612.780.875اإيرادات م�شتحقة

378.733.201337.874.564

»25.644.355«»29.108.475«مخ�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

349.624.726312.230.209

بالريال ال�سعودي

20102009

133.027.954171.803.860مواد خام ومواد  تغليف بال�شايف )1(
44.789.57548.336.887كتب

17.632.36015.412.205قطع غيار
10.488.2327.688.820ب�شاعة حتت الت�شغيل وتامة ال�شنع

10.752.0123.719.819ب�شاعة يف الطريق
1.523.2981.822.516اأخرى

218.213.431248.784.107

»20.629.827«»19.388.305«مخ�ش�س ب�شاعة بطيئة احلركة

198.825.126228.154.280

3- املدينون، �سايف

4- املخزون 

اإن مخزون قطع الغيار يتعلق ب�شكل رئي�س مبمتلكات واآلت ومعدات اإحدى ال�شركات 
التابعة، ومن املتوقع اأن ت�شتخدم ملدة تزيد على �شنة.

»1« نظًرا للو�شع القت�شادي يف العام ال�شابق والتدين يف اأ�شعار الورق، قامت اإحدى 
بعمل   2009 عام  خلل  والتغليف«  للطباعة  ال�شعودية  »ال�شركة  التابعة  ال�شركات 
مراجعة �شاملة لحت�شاب �شايف القيمة املمكن حتقيقها من املخزون امل�شتخدم والقائم 
مبلغ  بت�شجيل  املجموعة  قامت  املراجعة  هذه  على  وبناء   ،2009 دي�شمرب   31 بتاريخ 
20.886.317 رياًل �شعودًيا يف عام 2009 كانخفا�س يف اأ�شعار املخزون للو�شول اإلى 
وبالتايل متت  بيع هذا املخزون  املمكن حتقيقها. خلل عام 2010 مت  القيمة  �شايف 

ت�شوية ر�شيد انخفا�س اأ�شعار املخزون بالكامل.

بالريال ال�شعودي

20102009

32.007.21334.504.634م�شاريف مدفوعة مقدًما

9.503.9237.385.199دفعات مقدمة ملوردين ونا�شرين

10.746.70510.548.241تاأمينات م�شرتدة

20.480.43721.267.213مدينون اآخرون

72.738.27873.705.287

5- امل�ساريف املدفوعة مقدًما واملوجودات الأخرى 

6- ا�ستثمار يف �سركة زميلة

بحرينية م�شاهمة مقفلة  �شركة  بتاأ�شي�س  بامل�شاهمة  ال�شركة خلل عام 2009  قامت 
قامت  بحريني.  دينار  مليون   20 قدره  براأ�شمال  الرقمي«  للإعلم  اخلليج  »�شركة 
ال�شركة بدفع مبلغ 76.5 مليون ريال �شعودي مقابل ح�شة قدرها 20% من راأ�س مال 

ال�شركة مت�شمنة علوة الإ�شدار املتفق عليها.

2005
 حققت المجموعة )SRMG( عائدات تزيد على

مليار ريال سعودي.

2006
 المجموعة طرحت أسهمها لالكتتاب العام، وتعّد

أول شركة إعالمية تخطو هذه الخطوة.

)HPP( االستحواذ على شركة مطابع هال

2007
 )SPPC( الشركة السعودية للطباعة والتغليف

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

حيث يندرج تحتها كل شركات الطباعة التابعة 
 .)UPP ,HPP ,MPP( للمجموعة
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العملت  حتويل  اأو  الت�شديدات  عن  الناجتة  واخل�شائر  املكا�شب  اإن  التاريخ. 
الأجنبية يتم اإدراجها �شمن قائمة الدخل املوحدة.

الأجنبية  بالعملت  املالية  القوائم  حتول  املالية،  القوائم  توحيد  لأغرا�س 
املايل  املركز  قائمة  بتاريخ  ال�شائدة  التحويل  باأ�شعار  ال�شعودية  الريالت  اإلى 
فرتة  لكل  التحويل  �شعر  ومبتو�شط  واملطلوبات  للموجودات  وذلك  املوحدة، 
حقوق  عنا�شر  حتول  اخل�شائر،  اأو  والأرباح  وامل�شاريف  للإيرادات  بالن�شبة 
امللكية فيما عدا الأرباح امل�شتبقاة ب�شعر التحويل ال�شائد عند ن�شوء كل عن�شر. 
اإذا  الأجنبية،  بالعملت  املالية  القوائم  ترجمة  عن  الناجتة  الت�شويات  تدرج 

كانت جوهرية، يف بند م�شتقل �شمن حقوق امل�شاهمني.

املخ�س�سات
يتم اإثبات املخ�ش�شات عند وجود التزامات »قانونية اأو متوقعة« على ال�شركة 
ناجتة عن اأحداث �شابقة، واأن تكاليف �شداد هذه اللتزامات محتملة وميكن 

قيا�شها ب�شكل موثوق به.

مكافاأة نهاية اخلدمة
يجنب مخ�ش�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني وفًقا ل�شيا�شة ال�شركة، ولنظام 
�شركات  يف  العاملني  للموظفني  بالن�شبة  املرعية  والقوانني  ال�شعودي،  العمل 

املجموعة خارج اململكة العربية ال�شعودية.

الزكاة و�سريبة الدخل
اململكة  يف  والدخل  الزكاة  م�شلحة  لأنظمة  التابعة  و�شركاتها  ال�شركة  تخ�شع 
املعد  الزكوي  للوعاء  وفًقا  الزكاة  مخ�ش�س  احت�شاب  يتم  ال�شعودية،  العربية 
والت�شويق  للأبحاث  ال�شعودية  للمجموعة  املوحدة  املالية  القوائم  اأ�شا�س  على 
الزكاة  مخ�ش�س  توزيع  يتم  ثم   ،%100 بن�شبة  اململوكة  التابعة  و�شركاتها 
بني  فروقات  اأي  ت�شجيل  يجري  لها،  التابعة  وال�شركات  ال�شركة  بني  املحت�شب 
املخ�ش�س والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي، حيث يتم حينئذ اإقفال 
املخ�ش�س. وبالن�شبة لل�شركات التابعة يف اخلارج، يتم جتنيب مخ�ش�س لقاء 
التزامات ال�شريبة، اإن وجدت، وفًقا للأنظمة ال�شريبية املتبعة يف البلدان التي 
يف  الدخل  و�شريبة  الزكاة  مخ�ش�س  حتميل  يتم  ال�شركات.  تلك  فيها  تعمل 

قائمة الدخل املوحدة.

حما�سبة عقود الإيجار
الإيجار  ترتب على عقد  اإذا  راأ�شمايل  اإيجار  كعقد  الإيجار  ت�شنيف عقد  يتم 
اإلى  العقد  مو�شوع  بالأ�شل  املتعلقة  امللكية  ومخاطر  ملنافع  جوهري  حتويل 

امل�شتاأجر، ويتم ت�شنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�شغيلية.
بها  العرتاف  ويتم  الدفرتية،  القيمة  البيع عن  �شعر  زيادة يف  اأي  تاأجيل  يتم 

وفًقا لطريقة الق�شط الثابت على املدى الزمني لعقد الإيجار.
الأدنى  للحد  احلالية  ال�شتئجار– بالقيمة  واإعادة  البيع  عمليات  ر�شملة  يتم 

يف  للأ�شل  العادلة  ال�شوقية  القيمة  اأو  الإيجار،  عقد  ن�شاأة  عند  الإيجار  لدفعات 
تاريخ ن�شوء الإيجار اأيهما اأقل. وتتم جتزئة دفعات الإيجار بني م�شاريف التمويل 
والنق�س يف التزامات الإيجار للو�شول اإلى معدل عائد ثابت على الر�شيد املتبقي 
من اللتزام، يتم حتميل م�شاريف التمويل مبا�شرة على قائمة الدخل املوحدة. يتم 
تاأجيل اأي زيادة يف �شعر البيع عن القيمة الدفرتية، ويتم العرتاف لها وفًقا لطريقة 

الق�شط الثابت على املدى الزمني لعقد الإيجار.
يتم حتميل الإيجارات امل�شتحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية على قائمة الدخل 

املوحدة خلل فرتة عقد الإيجار، وذلك با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت.
الدخل  قائمة  الت�شغيلي يف  الإيجار  الإيجارات مبوجب عقود  اإيرادات  ت�شجيل  يتم 

املوحدة خلل فرتة عقد الإيجار، وذلك با�شتخدام طريقة الق�شط الثابت.

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

للم�شاهمني.

املنحة احلكومية املقيدة 
مت قيا�س املنحة احلكومية املقيدة على اأ�شا�س القيمة العادلة للأ�شل عند احل�شول 
عليه مقابل اللتزام بالقيود املقرونة باملنحة. وقد مت اإدراج املنحة احلكومية املقيدة 
يف بند م�شتقل �شمن حقوق امللكية، واإظهار الأ�شل املمنوح �شمن املمتلكات والآلت 

واملعدات.

الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر
عن  النا�شئة  الأجنبية  العملت  مخاطر  لتغطية  اآجلة  عقوًدا  املجموعة  ت�شتخدم 
ن�شاطاتها الت�شغيلية، ويتم اإظهارها بالقيمة العادلة. وتقيد جميع امل�شتقات املالية 
عندما  وكمطلوبات  اإيجابية،  العادلة  القيمة  تكون  عندما  كاأ�شول  العادلة  بقيمتها 

تكون القيمة العادلة �شلبية.
يتم، يف العادة، احل�شول على القيمة العادلة للعقود الآجلة بالرجوع اإلى الأ�شعار 
املتداولة يف ال�شوق. ويف حالة عدم توفرها، حتدد القيمة العادلة وفق اأ�ش�س التقدير 

الأخرى، ح�شبما هو ملئم.
يف حالة ا�شتخدام الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية املتعلقة 
اأو  الأرباح  الفعال من  اإثبات اجلزء  يتم  اأو عمليات متوقعة،  موؤكدة  التزامات  باأي 
اخل�شائر الناجمة عن الأداة املالية امل�شتقة مبا�شرة �شمن حقوق امل�شاهمني. يتم 
ويتم  املوحدة،  الدخل  اأو اخل�شائر يف قائمة  الأرباح  الفعال من  اإثبات اجلزء غري 

اإثبات اأي اأرباح اأو خ�شائر قد تن�شاأ بعد اإثبات قيمة الأداة املالية.
املعاملت  يتوقع حدوث  التغطية، ول يزال  اأو عملية  اأداة املخاطر  اإنهاء  ويف حالة 
املغطاة، فاإنه يتم الإبقاء على الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة يف ذلك الوقت �شمن 
حقوق امل�شاهمني، ويتم اإثباتها طبًقا لل�شيا�شة اأعله عند وقوع العملية املغطاة. ويف 
حال احتمال عدم وقوع املعاملة املغطاة، يتم اإثبات الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة– 
املوحدة  الدخل  قائمة  يف  امل�شاهمني–  حقوق  �شمن  اإثباتها  مت  اأن  �شبق  التي 

مبا�شرة.
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املجموعاأعمال راأ�سماليةال�سياراتالأثاث والرتكيبات

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

الكلفة

194.623.60663.801.21311.810.1171.635.592.242 يناير 2010

»3.645.546«»10.783«-»393.759«ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية، �شايف

1.432.3422.760.1706.478.16428.159.038الإ�شافات

»56.821.949«»18.000«»6.231.658«»500.129«ال�شتبعادات 

-»7.339.207«-200.573حتويلت

3195.362.63360.329.72510.920.2911.603.283.785 دي�شمرب 2010

النخفا�س يف قيمة الأ�سول

»127.533.699«---1 يناير 2010

12.376.724---عك�س خ�شارة النخفا�س يف قيمة الأ�شول

312.016---ا�شتبعادات

»114.844.959«---النخفا�س يف قيمة الأ�شول

ال�ستهلكات املرتاكمة

600.881.712-179.921.78636.108.115 يناير 2010

»2.179.053«--»282.926«ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

51.594.024-2.973.4298.915.325املحمل لل�شنة

»49.396.332«-»5.608.605«»319.499«ال�شتبعادات

600.900.351-3182.292.79039.414.835 دي�شمرب 2010

القيمة الدفرتية ال�سافية

3113.069.84320.914.89010.920.291887.538.475 دي�سمرب 2010

3114.701.82027.693.09811.810.117907.176.831 دي�شمرب 2009
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7- املمتلكات والآلت واملعدات

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

اأجهزة حا�سب 
اآيل ومعدات

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

الكلفة

1265.907.578417.480.94041.522.211558.294.934182.151.643 يناير 2010

»1.374.605«-»765.316«»1.101.083«-ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

1.650.141210.6269.867.8885.759.707-الإ�شافات

»5.100.159«»41.694.411«»173.486«»3.104.106«-ال�شتبعادات 

6.048.397--1.090.237-حتويلت

31265.907.578416.016.12940.794.035526.468.411187.484.983 دي�شمرب 2010

النخفا�س يف قيمة الأ�سول

---»108.346.499«»19.187.200«1 يناير 2010

---4.834.2507.542.474عك�س خ�شارة النخفا�س يف قيمة الأ�شول

---312.016-ا�شتبعادات

---»100.492.009«»14.352.950«النخفا�س يف قيمة الأ�شول

ال�ستهلكات املرتاكمة

81.116.12424.041.821220.213.085159.480.781-1 يناير 2010

»1.287.847«-»306.388«»301.892«-ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

6.575.1243.594.02620.911.0578.625.063-املحمل لل�شنة

»1.366.334«»40.569.285«»46.803«»1.485.806«-ال�شتبعادات

85.903.55027.282.656200.554.857165.451.663-31 دي�شمرب 2010

القيمة الدفرتية ال�سافية

31251.554.628229.620.57013.511.379325.913.55422.033.320 دي�سمرب 2010

31246.720.378228.018.31717.480.390338.081.84922.670.862 دي�شمرب 2009
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قامت �شركة منو الإعلمية القاب�شة »املعروفة �شابًقا بال�شركة ال�شعودية للن�شر املتخ�ش�س« 
ملكية  حقوق  من   %51 ن�شبته  ما  ب�شراء   2008 عام  خلل  التابعة  املجموعة  �شركات  اإحدى 
للطباعة  ال�شعودية  ال�شركة  قامت  كما  والأردن.  والإمارات  ال�شعودية  من  كل  يف  �شركات   3
والتغليف و�شركة مطابع هل »اإحدى �شركات املجموعة« ب�شراء �شركة يف ال�شعودية. وقد نتجت 

عن عمليات ال�شراء هذه �شهرة مببلغ 82 مليون ريال �شعودي.
منو  ل�شركة  التابعة  ال�شركات  يف  ملكيتها  ن�شبة  بزيادة  ال�شركة  قامت   2009 عام  خلل 
هذه  لت�شبح  املتخ�ش�س«  للن�شر  ال�شعودية  بال�شركة  �شابًقا  »املعروفة  القاب�شة  الإعلمية 

ال�شركات مملوكة بالكامل للمجموعة ومت توحيد قوائمها املالية اعتباًرا من ذلك التاريخ.

9- قرو�س وت�سهيلت بنكية
للطباعة  ال�شعودية  وال�شركة  والت�شويق  للأبحاث  ال�شعودية  املجموعة  من  كل  لدى  يوجد 
والتغليف ق�شم خزينة، حيث تودع فيه معظم ال�شركات التابعة مقبو�شاتها، عند ال�شرورة. 
التابعة  ال�شركات  هذه  عن  نيابة  الئتمانية  الت�شهيلت  على  باحل�شول  اخلزينة  ق�شم  يقوم 
مبوجب اتفاقية ت�شهيلت ائتمانية رئي�شة مع بنوك محلية ميثل ر�شيد املرابحات الت�شهيلت 

الئتمانية القائمة وامل�شتخدمة من قبل �شركات املجموعة.

اأ- قامت املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق وال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف »�شركة 
تابعة« خلل العام باحل�شول على ت�شهيلت بنكية من بنوك محلية عدة على �شكل خدمات 
�شعودي  ريال  مليون   1.030 قدره  ممنوح  ب�شقف  الأجل  وطويلة  ق�شرية  مرابحة  متويل 
»2009: 1.020 مليون ريال �شعودي«. وقد بلغ الر�شيد القائم كما يف 31 دي�شمرب 2010 
الغر�س من هذه  واإن  �شعودي«،  ريال  �شعودي »2009: 281 مليون  ريال  مبلغ 211 مليون 
الت�شهيلت  هذه  اإن  ومعدات.  مواد  ا�شترياد  ومتويل  العامل  املال  راأ�س  متويل  القرو�س 
اأعباء  الت�شهيلت  املمنوحة. حتمل هذه  الت�شهيلت  البنك مببلغ  ب�شندات لأمر  م�شمونة 
 »%2  + »�شايبور  اإلى   »%1.5+ »�شايبور  بني  ما  ترتاوح  متغرية  مبعدلت  مرابحات  متويل 

وت�شتحق على مدد متفاوتة لكل عملية على حدة.

بالريال ال�شعودي

20102009

212.601.086285.968.498متويل مرابحة )اأ(

970.000-قر�س �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي )ب(

212.601.086286.938.498اإجمايل متويل املرابحات والقرو�س

»5.887.315«»2.054.445«ينزل: تكاليف متويل موؤجلة

210.546.641281.051.183�شايف متويل املرابحة والقرو�س

»212.704.542«»200.546.641«ينزل: اجلزء املتداول من متويل املرابحات والقرو�س

10.000.00068.346.641اجلزء غري املتداول

والأغلفة  التجارية  للمل�شقات  العون  م�شنع  �شركة  لدى  كان  ب- 
والتغليف«  للطباعة  ال�شعودية  لل�شركة  تابعة  البل�شتيكية »�شركة 
ب�شمان  ال�شعودي  ال�شناعية  التنمية  �شندوق  مع  قر�س  اتفاقية 
رهن ممتلكات ومعدات امل�شنع »اإي�شاح 7«، وذلك بغر�س متويل 
تو�شعة امل�شنع. قامت ال�شركة خلل �شهر فرباير من عام 2010 

ب�شداد اجلزء املتبقي من القر�س.

10- املكا�سب من عمليات بيع واإعادة ال�ستئجار
اأ- بتاريخ 1 اأغ�شط�س 2006 قامت اإحدى ال�شركات التابعة للمجموعة 
»ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف« ببيع اأر�س ذهبان واملبنى 
ريال  مليون   130 مببلغ  املحلية  البنوك  اأحد  اإلى  عليها  املقام 
�شعودي من خلل اتفاقيات بيع واإعادة ال�شتئجار، والتي ت�شتمل 
على خيار اإعادة �شراء يف نهاية املدة الزمنية لعقد الإيجار الذي 
واملبنى  الأر�س  ملكية  اآلت  وقد   .2009 28 فرباير  بتاريخ  انتهى 
ال�شركة  اإلى  �شعودي  ريال  ملي�ون  يقارب 129  البالغ قيمتهما ما 
التابعة. وت�شتمل قائمة الدخل املوحدة على املكا�شب املتبقية من 
عقد بيع واإعادة ال�شتئجار، والتي مت اإدراجها �شمن قائمة الدخل 
املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2009 مببلغ 337‚207‚3 

رياًل �شعودًيا.

والتي  ذهبان،  اأر�س  ببيع  ال�شركة  قامت   2009 يونيو   7 بتاريخ  ب- 
اآلت ملكيتها اإلى ال�شركة التابعة بتاريخ 28 فرباير 2009 كما هو 
مبني يف »اأ« اأعله اإلى اأحد البنوك املحلية مببلغ 190 مليون ريال 
ت�شتمل  والتي  ا�شتئجار،  واعادة  بيع  اتفاقيات  �شعودي من خلل 
على خيار اإعادة �شراء يف نهاية املدة الزمنية لعقد الإيجار والذي 
ينتهي يف 6 يوليو 2011. ومبوجب اتفاقية الإيجار فاإن املتح�شل 
يتم  �شعودي  ريال  مليون   190 والبالغ  الإيجار  ت�شهيلت  من 
مقابل  مرهون  مرابحة  ا�شتثمار  �شكل  على  البنك  لدى  اإيداعها 
دفعات الإيجار. وت�شتمل الدفعات امل�شتقبلية املتعلقة بعملية اإعادة 
ال�شتئجار والبالغة 195.293.957 رياًل �شعودًيا على م�شاريف 
مبعدل  احت�شابها  يتم  �شعودًيا  رياًل   5.293.957 مببلغ  مالية 

عائد متغري.

قامت ال�شركة التابعة خلل �شهر دي�شمرب 2009 بت�شديد كامل دفعات 
الإيجار امل�شتقبلية خ�شًما من ح�شاب ا�شتثمار املرابحة املذكور اأعله 
واإنهاء العقد املربم مع البنك، حيث اآلت ملكية الأر�س اإلى ال�شركة 
التابعة، ومت حتويل قيمتها الدفرتية البالغة 190 مليون ريال �شعودي 
للممتلكات والآلت واملعدات، ومت العرتاف بكامل الإيرادات املحققة 
من عملية البيع والبالغة 81.124.440 رياًل �شعودًيا اإيرادات �شمن 

قائمة الدخل املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2009.
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قيمتها -  والبالغ �شايف  البل�شتيكية«  والأغلفة  التجارية  للمل�شقات  العون  و�شركة م�شنع  »�شركة مطابع هل  التابعة  ال�شركات  مباين  بع�س  اإن 
الدفرتية 11.095.300 ريال �شعودي و14.488.430 رياًل �شعودًيا على التوايل مقامة على اأرا�ٍس م�شتاأجرة باإيجار رمزي ملدة 25 �شنة تنتهي 

يف 1437ه� و1436ه� على التوايل قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.
كانت جميع املمتلكات والآلت واملعدات كما يف 31 دي�شمرب 2009 اخلا�شة ب�شركة العون للمل�شقات التجارية والأغلفة البل�شتيكية والبالغ �شايف - 

قيمتها الدفرتية 69 مليون ريال �شعودي تقريًبا مرهونة ل�شالح �شندوق التنمية ال�شعودي مقابل القر�س املمنوح منه ل�شركة العون. وقد قامت 
�شركة العون ب�شداد اجلزء املتبقي من هذا القر�س خلل �شهر فرباير 2010، وعليه فقد مت فك الرهن على املمتلكات والآلت واملعدات »اإي�شاح 

9– ب«.
قامت ال�شركة وال�شركات التابعة لها خلل العام بتقييم الأرا�شي واملباين، ونتجت عن ذلك زيادة يف القيمة الدفرتية لتلك الأ�شول مببلغ 12.4 - 

مليون ريال �شعودي مت قيدها اإلى ح�شاب عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف قائمة الدخل املوحدة، حيث مت يف ال�شنوات ال�شابقة تخفي�س قيمة 
الأرا�شي واملباين باخل�شائر الناجتة عن انخفا�س قيمة تلك الأ�شول.

خلل عام 2008، منحت حكومة دبي ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر »اإحدى �شركات املجموعة« قطعة اأر�س يف دبي تبلغ م�شاحتها 29.809 - 
اأقدام مربعة، منحة مقيدة. وقد قيمت قطعة الأر�س مببلغ 8.4 مليون ريال، وقد مت اإدراج املنحة احلكومية املقيدة يف بند م�شتقل �شمن حقوق 

امللكية واإظهار الأ�شل �شمن املمتلكات واملعدات.

8- املوجودات غري امللمو�سة، بال�سايف 

ال�سهرةاأ�سماء املطبوعات
حقوق الن�سر 
وم�سروعات 
تطوير الكتب

م�سروع املحتوى 
املرئي ومواقع 

اإلكرتونية
املجموعبرامج حا�سب اآيل

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

الكلفة

1350.000.000124.952.8262.598.9808.176.219893.313486.621.338 يناير 2010

227.5041.038.597-811.093--الإ�شافات

31350.000.000124.952.8263.410.0738.176.2191.120.817487.659.935 دي�شمرب 2010

الإطفاءات املرتاكمة

63.076791.742-728.666--1 يناير 2010

388.6901.724.857186.7922.300.339--املحمل لل�شنة

1.117.3561.724.857249.8683.092.081--31 دي�شمرب 2010

القيمة الدفرتية ال�سافية

31350.000.000124.952.8262.292.7176.451.362870.949484.567.854 دي�سمرب 2010

31350.000.000124.952.8261.870.3148.176.219830.237485.829.596 دي�شمرب 2009
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21- حقوق الأقلية
متثل حقوق الأقلية جزًءا من �شايف نتائج العمليات، و�شايف موجودات ال�شركات التابعة املتعلقة باحل�ش�س غري اململوكة من قبل ال�شركة القاب�شة، 

ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، يف ال�شركات التابعة. فيما يلي ملخ�س حلركة حقوق الأقلية يف ال�شركات التابعة:
بالريال ال�شعودي

�سركة الإمارات
للن�سر والتوزيع

ال�سركة ال�سعودية 
20102009للطباعة والتغليف

58.786229.534.513229.593.299258.992.341يف بداية ال�شنة
»21.382.051«---ا�شتثمارات مت ال�شتحواذ عليها خلل ال�شنة

11.727.63411.564.42718.846.719»163.207«احل�شة يف اأرباح )خ�شائر( ال�شركات التابعة
»26.863.710«---ت�شويات ومدفوعات خلل ال�شنة

»104.421«241.262.147241.157.726229.593.299

الحتياطي التفاقي:
طبًقا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة، يجب على ال�شركة اأن حتول 5% من �شايف دخل ال�شنة اإلى الحتياطي التفاقي حتى يبلغ جمموع هذا الحتياطي 

25% من راأ�س املال. يجوز ا�شتخدام هذا الحتياطي للأغرا�س التي يقررها جمل�س الإدارة.

18- ت�سويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة بال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة يف اخلارج
ميثل هذا البند جميع فروقات حتويل العملت الأجنبية الناجتة عن حتويل القوائم املالية للعمليات اخلارجية، وعن حتويل اللتزامات التي تغطي 

مخاطر �شايف ا�شتثمارات املجموعة يف ال�شركات التابعة يف اخلارج.

19- �سايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
القائمة كما يف 31 دي�شمرب 2009 »التفاقية«، وذلك لتحويل اجلنيه  اتفاقية حتويل العملت الآجلة  ال�شركة مبراجعة  خلل عام 2010، قامت 
الإ�شرتليني مقابل الدولر الأمريكي املتعاقدة �شابًقا للفرتة من 5 يناير 2010 حتى 15 دي�شمرب 2010 بقيمة تعاقدية اإجمالية قدرها 9.9 مليون 
جنيه اإ�شرتليني، باتفاقية حتويل عملت اآجلة جديدة ب�شروط تف�شيلية مقابل العملت نف�شها املحولة، ومقابل قيمة تعاقدية اإجمالية قدرها 12.8 

مليون جنيه اإ�شرتليني.
مت تفعيل التفاقية املراجعة بتاريخ 15 مار�س 2010 وت�شتحق بتاريخ 15 يونيو 2011.

الإ�شرتليني  واجلنيه  الأمريكي  الدولر  بني  ال�شرف  �شعر  بني  الفرق  على  بناًء  الت�شعري  ويحت�شب  م�شبًقا،  محددة  بتواريخ  العملت  ت�شديد  يتم 
بتاريخه واأ�شعار ال�شرف املتعاقدة مبوجب التفاقية اجلديدة.

اإن القيمة العادلة مل�شتقات التحوط للتدفقات النقدية وامل�شجلة �شمن حقوق امل�شاهمني بلغت 1.163.678رياًل �شعودًيا كما يف 31 دي�شمرب 2010.

20- توزيعات الأرباح
وافقت اجلمعية العامة للم�شاهمني يف اجتماعها ال�شنوي املنعقد بتاريخ 18 ربيع الأول 1429ه� املوافق 26 مار�س 2009م على توزيع اأرباح مببلغ 160 
مليون ريال �شعودي »بواقع 2 ريال لل�شهم الواحد«، وذلك من ر�شيد الأرباح امل�شتبقاة كما يف 31 دي�شمرب 2008. كما اأقرت �شرف مبلغ 1.8 مليون 

ريال �شعودي مكافاآت لأع�شاء جمل�س الإدارة.
كما وافقت اجلمعية العامة للم�شاهمني يف اجتماعها ال�شنوي املنعقد بتاريخ 11 جمادى الأولى 1431ه� املوافق 25 اأبريل 2010م على توزيع اأرباح 
مببلغ 40 مليون ريال �شعودي بواقع 0.50 ريال لكل �شهم، وتخ�شي�س مبلغ 2 مليون ريال �شعودي مكافاأة لأع�شاء جمل�س الإدارة، وذلك من ر�شيد 

الأرباح امل�شتبقاة كما يف 31 دي�شمرب 2009.
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11- الإيرادات املوؤجلة
متثل الإيرادات املوؤجلة ا�شرتاكات مح�شلة وغري مكت�شبة. �شيتم احت�شاب هذا املبلغ 

اإيرادات يف الفرتة اللحقة على مدى فرتة ال�شرتاكات.

12- الدائنون التجاريون واملطلوبات الأخرى

13- الزكاة و�سريبة الدخل

اإن حركة مخ�ش�س الزكاة و�شريبة الدخل خلل ال�شنة هي كما يلي:

بالريال ال�شعودي

20102009

85.220.62294.872.326م�شاريف م�شتحقة
114.189.35997.164.701دائنون جتاريون واأوراق دفع )اإي�شاح 15(

1.726.6241.694.071توزيعات اأرباح م�شتحقة
19.387.94925.956.124دائنون اآخرون

220.524.554219.687.222

بالريال ال�شعودي

20102009

20.083.96520.405.461الزكاة
520.467675.057�شريبة الدخل

20.604.43221.080.518

بالريال ال�شعودي

20102009

21.080.51823.683.763الر�شيد يف 1 يناير
6.658.95411.134.085املحمل لل�شنة

»13.737.330«»7.135.040«امل�شدد خلل ال�شنة   
20.604.43221.080.518الر�شيد يف 31 دي�شمرب

بالريال ال�شعودي

20102009

91.039.96686.868.761الر�شيد يف 1 يناير

19.734.19219.274.501املخ�ش�س لل�شنة

»15.103.296«»16.761.203«امل�شدد خلل ال�شنة   

94.012.95591.039.966الر�شيد يف 31 دي�شمرب

قدمت ال�شركة و�شركاتها التابعة اإقرارتها الزكوية حتى عام 2006. وتعتقد الإدارة 
اأي التزامات مل�شلحة الزكاة  اأن مخ�ش�س الزكاة الذي مت احت�شابه كاٍف لتغطية 

والدخل قد ت�شتحق عند �شداد اأي مبالغ مبوجب الربوط الزكوية النهائية.
بتقدمي  والدخل  الزكاة  م�شلحة  موافقة  على   2007 عام  خلل  ال�شركة  ح�شلت 
اإقرار زكوي موحد لل�شركة وال�شركات التابعة. وقد قامت ال�شركة بتقدمي الإقرارات 
الزكوية للأعوام من 2007 حتى 2009، والتي ل تزال قيد املراجعة من قبل م�شلحة 

الزكاة والدخل.

14- التاأمينات من العملء
ميثل هذا البند املبالغ امل�شتلمة من محلت التوزيع لقاء بيع ال�شحف واملطبوعات 

الأخرى.

15- الدائنون
ميثل هذا البند مبالغ تتعلق ب�شيارات م�شرتاة بالتق�شيط. مل يتم احت�شاب اأي عمولة 
ظهرت  متعددة.  �شهرية  اأق�شاط  على  ال�شداد  الر�شيد  ي�شتحق  املبالغ.  هذه  على 
�شمن  �شعودي  ريال  مليون   4.6 والبالغة   2011 عام  خلل  امل�شتحقة  الأق�شاط 

»الدائنون التجاريون« »اإي�شاح 12«.

16- مكافاأة نهاية اخلدمة 
اإن حركة املخ�ش�س خلل ال�شنة هي كما يلي:

17- الحتياطيات
الحتياطي النظامي:

مت�شًيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�شعودية والنظام الأ�شا�شي 
لل�شركة، تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�شبة 10% من �شايف الدخل حتى 
للتوزيع  قابل  غري  الحتياطي  هذا  اإن  املال.  راأ�س  من   %50 الحتياطي  هذا  يبلغ 

كاأن�شبة اأرباح.
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بالريال ال�شعودي

20102009

»6.098.954«-اخل�شائر من العمليات املتوقفة )اأ(

»21.530.489«-م�شاريف غري متكررة )ب(

»27.629.443«-الإجمايل

26. امل�ساريف غري املتكررة
تتكون امل�شاريف غري املتكررة من البنود الآتية:

اأ- اخل�سائر من العمليات املتوقفة:
ال�شركة  اإدارة  املجموعة، قررت  لدى  ال�شرتاكات  ن�شاط  اإعادة هيكلة  بهدف 
خلل الن�شف الأول من عام 2009 اإيقاف واإغلق بع�س املطبوعات واملكاتب 
يف  وتوحيدها  الأن�شطة  بع�س  نقل  على  والعمل  التابعة،  �شركاتها  بع�س  لدى 

�شركات تابعة اأخرى.

ب- امل�ساريف غري املتكررة
قامت ال�شركة خلل عام 2009 بتعيني م�شت�شار مايل بغر�س درا�شة �شيا�شات 
ومطلوبات  موجودات  وقيا�س  حتديد  يف  امل�شتخدمة  والطرق  املالية،  ال�شركة 
قامت  وقد  واملطلوبات.  املوجودات  هذه  متانة  بغر�س حتديد  وذلك  ال�شركة، 

ال�شركة بتبني القرتاحات والتعديلت امللئمة لن�شاطها وظروفها.
متثل امل�شاريف غري املتكررة لعام 2009، والتي تكبدتها املجموعة و�شركاتها 
قطاعات  لبع�س  والتنظيمية  الإدارية  الهيكلة  لإعادة  خطتها  نتيجة  التابعة 
ال�شركة، والتي تتمثل يف م�شاريف رواتب، �شفر وتنقلت، فك وتركيب ونقل 

املعدات اإلى املواقع اجلديدة.

27- ربح ال�سهم
•  مت احت�شاب ربح ال�شهم من العمليات الرئي�شة امل�شتمرة لل�شنة بتق�شيم الدخل 
من الأعمال الرئي�شة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم لل�شنة املنتهية يف 

31 دي�شمرب 2010 والبالغة 80 مليون �شهم.
ربح ال�شهم من الدخل قبل حقوق الأقلية لل�شنة بتق�شيم الدخل  احت�شاب  •    مت 
قبل حقوق الأقلية على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم لل�شنة املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2010 والبالغة 80 مليون �شهم.
احت�شاب ربح ال�شهم من الدخل ال�شايف لل�شنة بتق�شيم الدخل ال�شايف  •    مت 
 2010 دي�شمرب   31 يف  املنتهية  لل�شنة  الأ�شهم  لعدد  املرجح  املتو�شط  على 

والبالغة 80 مليون �شهم.

28- املعلومات القطاعية
والتي  املجموعة،  واأعمال  بن�شاطات  القطاعية  املعلومات  تتعلق 
اخلا�شة  املالية  املعلومات  لإعداد  اأ�شا�ًشا  املجموعة  اإدارة  اعتمدتها 
بها، ومتا�شًيا مع طرق اإعداد التقارير الداخلية. تتم املعاملت بني 

القطاعات ب�شروط التعامل نف�شها مع الأطراف الأخرى.
ت�شتمل نتائج وموجودات القطاعات على بنود تتعلق ب�شورة مبا�شرة 
بقطاع معني، وبنود ميكن توزيعها على القطاعات املختلفة وفق اأ�ش�س 
القطاعات  بني  توزيعها  ميكن  ل  التي  البنود  ت�شنيف  يتم  معقولة. 

حتت بند »اأخرى«.
تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�سة التالية:

الداخلية  املطبوعات  ن�شر  ن�شاطات  على  وي�شتمل  الن�شر:   -1
واخلارجية والأبحاث والت�شويق ملنتجات املجموعة وللغري.

2- الن�شر املتخ�ش�س: وي�شتمل على ن�شاطات ن�شر املطبوعات 
واإ�شدار مطبوعات عاملية  الأخرى،  املتخ�ش�شة للأطراف 
والرتجمة  واجلامعية،  املدر�شية  الكتب  ون�شر  برتخي�س، 

وبيع املحتوى املرئي والإلكرتوين.
واملجلت  ال�شحف  توزيع  ن�شاطات  على  وي�شتمل  التوزيع:   -3
املجموعة  وملطبوعات  ودولًيا،  محلًيا  واملطبوعات  والكتب 

والغري.
4- الإعلن: وي�شتمل على القيام باأعمال الإعلن محلًيا ودولًيا، 
املقروءة  الإعلنية  الو�شائل  وت�شويق  ومتثيل  وتوزيع  واإنتاج 

وامل�شموعة واملرئية، واللوحات الإعلنية محلًيا ودولًيا.
واملوؤمترات  املعار�س  وتنظيم  اإقامة  وت�شتمل  موؤمترات:   -5

وتقدمي خدمات ت�شويق للغري.
للمجموعة  الطباعة  اأعمال  على  ي�شتمل  الطباعة:  قطاع   -6

وللغري.
7- قطاع التعليم: ي�شتمل على جتارة الكتب واملطبوعات.

8- اأخرى: وتت�شمن املركز الرئي�س ون�شاطات الإدارة العامة، 
والأن�شطة ال�شتثمارية وغريها.

2009
إطالق مجلة                                 العربية

إطالق مجلة                                 العربية

إطالق مجلة                                 العربية

2010
إطالق مجلة                                 العربية
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24- امل�ساريف العمومية والإدارية 

25- الإيرادات الأخرى- بال�سايف

بالريال ال�شعودي

20102009

رواتب ومكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة 
9.520.0009.520.000التنفيذيني

جمل�س  اأع�شاء  وم�شاريف  بدلت 
 259.200347.780الإدارة

بالريال ال�شعودي

20102009
27.557.25424.247.775رواتب واأجور ومزايا اأخرى

ترويجية  حملت  و  واإعلن  دعاية 
8.942.4649.768.816وندوات

-4.538.807مخ�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها  
2.395.1343.520.283اأخرى

43.433.65937.536.874

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

23-م�ساريف البيع والت�سويق

بالريال ال�شعودي

20102009
110.267.800118.715.986رواتب واأجور ومزايا اأخرى

23.832.83321.277.004ا�شتهلكات 
12.434.81811.344.250اأتعاب مهنية وا�شت�شارات

9.750.52811.777.761اإيجارات
2.572.0482.754.942علقات عامة

4.161.1334.546.888بريد وهاتف وفاك�س
4.369.9524.414.854تاأمني

4.719.1054.648.468م�شاريف �شفر
3.377.6214.085.215�شيانة

3.151.0783.542.673كهرباء ومياه
1.782.8812.810.673قرطا�شية

1.686.5142.196.463خدمات حا�شب اآيل
1.734.1572.139.896�شحن وتعبئة وتغليف، ور�شوم جمركية

13.558.89010.545.413اأخرى
197.399.358204.800.486

بالريال ال�شعودي

20102009

3.841.7373.381.090اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات

-2.114.502عك�س ذمة دائنة غري مطالب بها

-2.000.000عك�س مخ�ش�س ت�شفية �شركات تابعة

100.000583.900دخل اإيجار

853.4941.570.479متنوعة، بال�شايف

8.909.7335.535.469
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بالريال ال�شعودي

التوحيداملحذوفاتالإجمايلاأخرىالتعليمالطباعة

كما يف 31 دي�شمرب 2010

1.066.844.146»467.337.727«402.430.37094.762.149548.8951.534.181.873الإيرادات

335.883.413»6.618.002«78.765.21531.977.106548.894342.501.415الربح الإجمايل 

887.538.475-641.569.6961.708.16518.329.460887.538.475�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات

2.130.528.097»1.248.635.094«1.019.262.913131.497.4131.376.707.8363.379.163.191اإجمايل املوجودات

585.436.086»325.065.692«215.055.75964.715.728182.682.928910.501.778اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�شمرب 2009

968.532.699»494.650.460«357.317.54969.178.289305.6931.463.183.159الإيرادات

293.210.289»5.967.683«68.032.59326.558.271305.693299.177.972الربح الإجمايل 

907.176.831-647.613.6292.794.56216.712.004907.176.831�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات

2.150.037.086»1.308.531.871«1.021.171.137113.571.1371.460.958.1763.458.568.957اإجمايل املوجودات

656.850.783»282.318.540«256.056.09565.702.105204.220.004939.169.323اإجمايل املطلوبات
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بالريال ال�شعودي

املوؤمتراتالإعلنالتوزيعالن�سر املتخ�س�سالن�سر

كما يف 31 دي�شمرب 2010

740.001.40941.726.493120.187.799131.487.0943.037.664الإيرادات

131.932.4547.265.79531.333.66458.813.1491.865.138الربح الإجمايل 

168.840.4231.244.72429.322.32426.502.06721.616�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات

402.650.250115.829.501117.499.944213.524.7402.190.594اإجمايل املوجودات

127.022.76565.372.992101.182.798153.435.5841.033.224اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�شمرب 2009

737.991.77337.172.123124.798.151132.246.8424.172.739الإيرادات

103.476.7944.709.72632.020.28761.344.2522.730.356الربح الإجمايل 

171.024.3547.144.56434.514.36727.282.81090.541�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات

404.477.466120.760.997124.511.800210.061.0723.057.172اإجمايل املوجودات

105.243.64963.901.982108.303.442133.935.8751.806.171اإجمايل املطلوبات

28- املعلومات القطاعية- تابع

ترتكز املوجودات الت�شغيلية للمجموعة ب�شكل رئي�س يف اململكة العربية ال�شعودية. اإن الأ�شواق الرئي�شة لن�شاطات املجموعة هي ال�شرق الأو�شط واأوروبا و�شمال اأفريقيا، 
ومن غري املمكن من الناحية العملية احل�شول على املعلومات اخلا�شة بكل منطقة جغرافية تتم فيها ن�شاطات املجموعة.
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املقدرة  الأجنبي  ال�شرف  بتغطية مخاطر  اأي وقت،  املجموعة، يف  تقوم 
ب�شاأن امل�شاريف املتوقعة على مدى ال�شهور القادمة. كما تقوم املجموعة 
با�شتخدام خيارات العملت لتغطية مخاطر ال�شرف الأجنبي اخلا�شة 
�شنة  تقل عن  انتهاء  تواريخ  العملت هذه  اإن ملعظم عقود خيارات  بها. 

واحدة.
تقوم املجموعة بت�شنيف خيارات العملت اخلا�شة بها كتغطية مخاطر 
التدفقات النقدية، وتظهرها بالقيمة العادلة. بلغت القيمة العادلة خليار 
�شعودًيا  رياًل   1.163.678 املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  كما  العملت 

»2009: ل �شيء«.
بعملت  تتم  التي  الأخرى  النقدية  واملطلوبات  باملوجودات  يتعلق  وفيما 
�شايف  يكون  باأن  بالتاأكد  املجموعة  تقوم  ال�شعودي،  الريال  عدا  اأخرى 
اأجنبية  عملت  بيع  اأو  �شراء  طريق  عن  مقبولة  م�شتويات  يف  املخاطر 

بال�شعر الفوري، عند ال�شرورة.

32- القيمة العادلة للأدوات املالية
القيمة العادلة: هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �شداد 
تتكون  عادل.  تعامل  وب�شروط  ذلك  يف  راغبة  اأطراف  بني  ما  مطلوبات 

الأدوات املالية من املوجودات املالية، واملطلوبات املالية وامل�شتقات.
لدى  واأر�شدة  النقد  من  باملجموعة  اخلا�شة  املالية  املوجودات  تتكون 
مرابحة،  متويل  من  املالية  املطلوبات  تتكون  بينما  واملدينني،  البنوك، 
راأ�شمايل،  اإيجار  عقد  مبوجب  والتزامات  والدائنني،  لأجل،  والقرو�س 

وتتكون امل�شتقات من خيارات العملت ومقاي�شات اأ�شعار العمولت.
اإن القيمة العادلة للأدوات املالية ل تختلف كثرًيا عن قيمتها الدفرتية.

33- اأرقام املقارنة
لل�شنة  العر�س  مع  لتتفق   2009 �شنة  اأرقام  بع�س  تبويب  اإعادة  جرت 

احلالية.

34- اعتماد القوائم املالية وتوزيع �سايف الدخل
اعتمد جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 12 ربيع الأول 1432ه��� 
»املوافق 15 فرباير 2011م« القوائم املالية املوحدة. وقد اأو�شى املجل�س 
يف هذا الجتماع بتوزيع اأرباح مببلغ 80 مليون ريال �شعودي »بواقع 1 ريال 
امل�شاهمني خلل اجتماع اجلمعية  الواحد«. يخ�شع ذلك ملوافقة  لل�شهم 

العمومية ال�شنوية.

31- اإدارة املخاطر 

خماطر اأ�سعار العمولت
ل توجد لدى املجموعة موجودات طويلة الأجل مهمة مرتبطة بعمولة، لكن توجد 
لديها مطلوبات مرتبطة بعمولة كما يف 31 دي�شمرب 2010. تقوم املجموعة باإدارة 
مخاطر اأ�شعار العمولة اخلا�شة بها، وذلك بالإبقاء على القرو�س طويلة الأجل 

بعمولة عائمة يف م�شتوى مقبول.

ارتفاع اأ�سعار الورق
ُيعد الورق اأهم املواد اخلام التي ت�شتخدمها املجموعة من حيث تكاليفه وم�شادر 
للطباعة  ال�شعودية  ال�شركة  مطابع  با�شتخدام  املجموعة  تقوم  حيث  توفريه، 
اململكة.  داخل  مطبوعاته�ا  لطباع�ة  تابعة«  �شعودية  م�شاهمة  »�شركة  والتغليف 
وتقوم املجموعة باحل�شول على الورق مبوجب اتفاقات توريد من مورد رئي�س، 
واحل�شول على كميات اأقل من موردين مختلفني ب�شورة دورية. وتقوم املجموعة 
باحلد من التذبذب يف اأ�شعار الورق من خلل حتديد مخزونها الورق�ي واإدارته 

بكف��اءة.

خماطر الئتمان
تقوم املجموعة باحلد من مخاطر الئتمان اخلا�شة بها واملتعلقة بالعملء، وذلك 
بو�شع حدود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. ي�شمح بال�شتثمار 
ائتماين جيد.  اأخرى ذات ت�شنيف  اأطراف  مع  ال�شائلة  املالية  الأوراق  فقط يف 

وبتاريخ قائمة املركز املايل، مل يكن هناك تركز مهم يف مخاطر الئتمان.

خماطر ال�سيولة
ا التزامات  هي مخاطر عدم مقدرة ال�شركة بالوفاء بتمويل املتطلبات، وخ�شو�شً
توفر  من  بالتاأكد  وذلك  ال�شيولة،  باحلد من مخاطر  املجموعة  تقوم  القرو�س. 

الت�شهيلت الئتمانية.

خماطر العملت
ت�شتخدم  املجموعة.  لن�شاطات  العادية  الدورة  خلل  العملت  مخاطر  تن�شاأ 
الأدوات املالية امل�شتقة يف تقليل املخاطر الناجتة عن التقلبات يف اأ�شعار ال�شرف 
يف  التقلبات  ملخاطر  تتعر�س  امل�شتقة  املالية  الأدوات  هذه  اإن  وحيث  الأجنبي، 
اأ�شعار ال�شوق بعد ال�شراء، فاإنه عادة تتم مقا�شة هذه التغريات مع ما يقابلها من 

اآثار على البنود التي متت تغطية مخاطرها.
تتم  التي  امل�شاريف  ب�شاأن  الأجنبي  ال�شرف  اأ�شعار  ملخاطر  املجموعة  تتعر�س 
الرئي�شة  العملة  الإ�شرتليني  ويعد اجلنيه  ال�شعودي.  الريال  اأخرى عدا  بعملت 

التي تن�شاأ عنها هذه املخاطر.
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بالريال ال�شعودي

20102009

42.921.77126.386.595اعتمادات م�شتندية

17.880.67018.413.247خطابات �شمان

بالريال ال�شعودي

20092008

15.927.20816.178.001اأقل من �شنة

6.453.68419.759.243اأكرث من �شنة ولكن اأقل من 5 �شنوات

1.048.600-اأكرث من خم�س �شنوات

22.380.89236.985.844

29- اللتزامات املحتملة
اأ- يوجد على ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب اللتزامات والرتباطات املحتملة التالية:

30- عقود الإيجارات الت�سغيلية 
تتمثل اللتزامات باحلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية، وعقود 

اإيجار مواقع لوحات الطرق الإعلنية غري القابلة للإلغاء فيما يلي:

دورة  خلل  للمجموعة،  التابعة  ال�شركات  بع�س  �شد  مقامة  الق�شايا  بع�س  هناك  ب- 
لهذه  النهائية  النتيجة  معرفة  لعدم  ونظًرا  ب�شاأنها،  الرتافع  ويتم  العادية،  اأعمالها 
الق�شايا ب�شكل موؤكد، ل تتوقع الإدارة باأن يكون لهذه الق�شايا اأثر عك�شي جوهري على 

القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

 :2009« �شعودًيا  رياًل   22.540.340 قدره  مبلغ  قيد  احلالية،  ال�شنة  خلل  مت 
عقود  ب�شاأن  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  اإيجار  م�شروف  �شعودًيا«  رياًل   21.225.163

الإيجارات الت�شغيلية.




