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تصميم وإخراج



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

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

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

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

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

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

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

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

والإعلن، والطباعة، والتوزيع.

اجملموعة السعودية لألبحاث والتسويق
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األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

ح�سرات امل�ساهمني الكرام

�سركة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ال�شعودية  للمجموعة  ال�شنوي  التقرير  خ��لل  من  األتقيكم  اأن  يل  يطيب 

للأبحاث والت�شويق للعام املايل املنتهي يف 2011/12/31م، والذي ي�شعدين من 

واإجن��ازات خلل  نتائج  �شركتكم من  ما حققته  اأهم  عليكم  اأعر�س  اأن  خلله 

عام 2011م.

اأهدافها  املن�شرم م�شريتها يف حتقيق  العام  وا�شلت املجموعة خلل  لقد 

املتكاملة،  واأن�شطتها  املتعددة  قطاعاتها  م�شتوى  على  ومتيزها  ال�شرتاتيجية 

حيث �شاعدت اأن�شطة قطاعات املجموعة على و�شع املزيد من الأ�ش�س يف بناء 

�شناعة الإعلم والن�شر، مبا يدعم ريادتها والرتقاء مبكانتها حملًيا واإقليمًيا. 

يف  2011م  عام  خلل  املجموعة  دخلت  ال�شتثمارية  الفر�س  �شعيد  وعلى 

بع�س امل�شاريع ال�شتثمارية املهمة، ولعل من اأهمها توقيع عقد م�شروع »تاأ�شي�س 

مكتبة مركز امللك عبدالعزيز العاملي للثقافات« التابع ل�شركة اأرامكو ال�شعودية، 

هذا  تنفيذ  ُيعد  حيث  التابعة،  ال�شركات  اإح��دى  العلمية  منو  �شركة  طريق  عن 

امل�شروع نقلة نوعية يف الأعمال واخلدمات التي تقدمها ال�شركة، وخطوة مهمة 

وك�شب  واإدارتها،  املكتبات  باإن�شاء  علقة  ذات  جديدة  اأ�شواق  يف  الدخول  نحو 

عملء مميزين يف ال�شوقني املحلي والإقليمي.

كما �شهد عام 2011م منًوا بن�شبة 39.1% يف اإيرادات قطاع التعليم مقارنة 

قطاع  يف  التدريجي  النمو  معدلت  حتقيق  املجموعة  وموا�شلة  2010م،  بعام 

الن�شر، حيث ارتفع الإيراد الإعلين ملطبوعات املجموعة عن عام 2010م بن�شبة 

5.6%، وقد �شاهمت تلك الإجنازات يف حت�شن النتائج املالية لعام 2011م.

مقارنة  اأرباحها  �شايف  18.8% يف  بن�شبة  املجموعة منًوا  وقد حققت  هذا 

بالعام ال�شابق، حيث بلغت 100.3 مليون ريال مقارنة مببلغ 84.4 مليون ريال 

يف عام 2010م. ي�شاف اإىل ذلك حتقيق املجموعة اأرباًحا ت�شغيلية بلغت 105.1 

مليون ريال لل�شنة املنتهية يف 2011/12/31م مقارنة مببلغ 100.5 مليون ريال 

عن عام 2010، وبارتفاع قدره %4.5. 

الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وبا�شم  با�شمي  اأتقدم  اأن  يفوتني  ل  اخلتام  ويف 

الغالية  وثقتهم  امل�شتمر  دعمهم  على  املجموعة  م�شاهمي  اإىل  اجلزيل  بال�شكر 

التنفيذية  للإدارة  مو�شول  وال�شكر  واعتزازنا،  تقديرنا  دائًما حمل  كانت  التي 

اأن  اآملني  2011م،  عام  خلل  املميزة  وجهودهم  اأدائهم  على  العاملني  وجميع 

حتقق املجموعة مزيًدا من التقدم والزدهار.

وال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

كلمة

رئيس مجلس اإلدارة

إلى المساهمين 
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حـ�سـرات امل�سـاهـميـن الكـرام

�سركة املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

ال�شلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�شر رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق اأن يرحبوا مب�شاهمي املجموعة، واأن يقدموا لهم التقرير ال�شنوي الذي ي�شتعر�س اأداءها، 

والإجنازات التي حققتها خلل العام املايل 2011م، والتي ن�شتعر�شها يف تقريرنا هذا، اآملني اأن يعك�س هذا التقرير تطلعات امل�شاهمني نحو مزيد من التقدم.

أوالً: الرؤية والرسالة

)اأ( الروؤية

تعظيم دور املجموعة ومكانتها لتكون واحدة من اأكرب الكيانات الإعلمية يف منطقة ال�شرق الأو�شط، واملوؤ�ش�شة الرائدة يف تلبية احتياجات تطلعات العملء 

فيما يتعلق باخلدمات الإعلمية ومواكبتها.

 )ب( الر�سالة:

تقدمي خدمات ومنتجات اإعلمية راقية امل�شمون، ذات جودة عالية جديرة بالثقة وابتكار منتجات جديدة دائًما تلبي احتياجات خمتلف ال�شرائح.

ثانًيا: األهداف االستراتيجية والتوقعات المستقبلية

اأن�شطة قطاعات  �شاعدت  وقد  متنوعة،  اأ�شواق  والدخول يف  التو�شع  على  وقدرتها  م�شرية منوها،  تدعم  التي  اأن�شطتها  وتكامل  قطاعاتها  بتعدد  املجموعة  تتميز 

املجموعة على و�شع املزيد من الأ�ش�س يف بناء �شناعة الإعلم والن�شر، مبا يحقق اأهدافها ال�شرتاتيجية وتطلعاتها ال�شتثمارية، والرتقاء مبكانتها حملًيا واإقليمًيا. 

وتن�شط املجموعة ب�شورة اأ�شا�شية يف ثلثة قطاعات رئي�شة وفق التايل:

1• قطاع ن�سر

ويندرج حتته جميع �شركات الن�شر والإعلن والتوزيع، و�شوف يوا�شل هذا القطاع بذل اجلهود احلثيثة يف تطوير �شناعة الن�شر، واإثراء مطبوعات املجموعة 

حملًيا ودولًيا با�شتخدام جميع الو�شائل املتوافرة واأحدث املن�شات الإلكرتونية.

2• قطاع منو

يعد قطاع منو الذراع ال�شتثماري للمجموعة يف اأن�شطة التعليم واملحتوى والإعلم اجلديد، ويف اإطار �شعي املجموعة نحو حتقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية، وا�شلت 

املجموعة خلل العام 2011م التو�شع املدرو�س يف قطاع التعليم، وتنفيذ جمموعة من امل�شاريع املهمة، وتبني عدد من ال�شرتاتيجيات الإدارية، وال�شيا�شات 

الت�شغيلية، التي تدعم م�شرية النمو، وقد جاءت جميع تلك امل�شاريع لتوؤكد حر�س املجموعة على تعظيم م�شالح امل�شاهمني. 

3• قطاع الطباعة

اإليها املجموعة وذلك من خلل تقدمي منتجات وخدمات طباعية  يت�شمن قطاع الطباعة �شركات الطباعة والتغليف، والتي تعد اإحدى الركائز التي ت�شتند 

متكاملة ملطبوعات املجموعة والأطراف الأخرى، وتوا�شل ال�شركات العاملة يف هذا القطاع تعظيم املكا�شب من خلل زيادة ح�شتها ال�شوقية يف جمال الطباعة، 

و�شعيها لتقوية قاعدة عملئها وتو�شيعها.

 

وتتوقع املجموعة اأن املرحلة القادمة �شت�شهد تطورات ملمو�شة يف ا�شتثماراتها يف اأن�شطة التعليم واملحتوى، حيث �شتوا�شل املجموعة تطوير املحتوى الرقمي 

لل�شحف واملجلت، واملحتوى الرقمي التعليمي، والعمل على تقدمي اأف�شل اخلدمات املتعلقة باملحتوى، اإ�شافة اإىل ا�شتكمال العمل على م�شاريعها ال�شتثمارية 

اهلل،  باإذن  امل�شتقبلية،  الربحية  موؤ�شرات  على  اإيجاًبا  ينعك�س  مبا  2012م  العام  خلل 

وو�شع املزيد من اخلطط لل�شتفادة من الفر�س التي اأتاحتها منتجات الإعلم اجلديد 

واأدواته، اآملني اأن ت�شهم اأعمال املجموعة يف حتقيق التطلعات املن�شودة.

 ثالًثا: األحداث الجوهرية وإنجازات عام 2011م

املختلفة  املجالت  يف  مهمة  اإجنازات  حتقيق  يف  متميًزا  عاًما  2011م  املايل  العام  يعد 

للمجموعة و�شركاتها التابعة، والعودة اإىل معدلت النمو املن�شودة والتي نعر�شها عليكم 

يف تقريرنا هذا على النحو التايل:-

1- الأداء الكلي للمجموعة

�شهد عام 2011م منًوا ملحوًظا يف قطاع التعليم والذي متيز بتحقيق منو بن�شبة %39.1 

الن�شر،  قطاع  التدريجي يف  النمو  املجموعة حتقيق معدلت  وا�شلت  كما  الإيرادات.  يف 

اأداء  اإ�شافة اإىل حت�شن   %5.6 حيث ارتفع الإيراد الإعلين ملطبوعات املجموعة بن�شبة 

املجموعة على م�شتوى نتائجها املالية، م�شتمرة بذلك يف تاأكيد مكانتها حملًيا واإقليمًيا.

2- �سركة منو 

 )اأ( م�سروع تاأ�سي�س مركز امللك عبدالعزيز العاملي للثقافات

قامت �شركة منو العلمية خلل العام 2011م بتوقيع عقد م�شروع »تاأ�شي�س مكتبة مركز 

تنفيذ  يعد  حيث  ال�شعودية،  اأرامكو  ل�شركة  التابع  للثقافات«  العاملي  عبدالعزيز  امللك 

هذا امل�شروع نقلة نوعية يف الأعمال واخلدمات التي تقدمها ال�شركة وخطوة مهمة نحو 

الدخول يف اأ�شواق جديدة ذات علقة باإن�شاء املكتبات واإدارتها، وك�شب عملء مميزين 

يف ال�شوق املحلي والإقليمي.

 )ب( اإعادة هيكلة اأعمال جمموعة منو

قامت �شركة منو باإعادة هيكلة اأعمالها وذلك بهدف خدمة ال�شرتاتيجية اجلديدة نحو 

املواقع  الإيراد الإعلين يف  اأكرب على  املن�شود، حيث �شيتم الرتكيز ب�شكل  النمو  حتقيق 

والدخول يف جمالت جديدة  التعليم  لتطوير قطاع  وبذل مزيد من اجلهد  الإلكرتونية، 

اأعمال  تنويع  �شاأنها  من  جديدة  م�شاريع  نحو  التوجه  �شيتم  كذلك  املكتبات،  كتجهيز 

جمموعة منو وتعزيز دور املجموعة جتاه املجتمع يف امل�شوؤولية الجتماعية.

3- بيع ح�سة املجموعة يف �سركة »اخلليج للإعلم الرقمي«

الرقمي«  2011م ببيع ح�شتها يف �شركة »اخلليج للإعلم  العام  قامت املجموعة خلل 

والبالغة 20% من راأ�س املال مببلغ 90 مليون ريال، والتي مت تاأ�شي�شها عام 2008م ب�شراكة 

مع �شركة الت�شالت ال�شعودية وجمموعة اآ�شرتو املاليزية. وقد حققت املجموعة اأرباًحا 

راأ�شمالية من عملية البيع بلغت 13.5 مليون ريال. وقد جاءت عملية البيع متوافقة مع نهج 

املجموعة ال�شتثماري، هذا و�شوف ت�شتمر املجموعة يف امل�شي قدًما نحو تطوير اخلدمات 

املتعلقة باملحتوى الرقمي لل�شحف واملجلت اإ�شافة اإىل املحتوى الرقمي التعليمي.
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على �شعيد الإيرادات، �شهدت املجموعة منًوا بن�شبة 3.53% لل�شنة املنتهية يف 2011/12/31م 

حمققة اإجمايل اإيرادات بلغ 1.080.4 مليون ريال مقارنة مببلغ 1.043.6 مليون ريال للفرتة 

ذاتها من عام 2010م، ويرجع �شبب ذلك ب�شكل رئي�س اإىل منو اإيرادات الإعلن بن�شبة %5.6 

اإ�شافة اإىل النمو امللحوظ يف قطاع التعليم والذي �شهد منًوا بن�شبة 39.1% وذلك نتيجة التو�شع 

يف الأن�شطة احلالية وال�شتثمار يف اأن�شطة جديدة. 

كما حققت املجموعة اأرباًحا ت�شغيلية )الدخل من العمليات الرئي�شة( بلغت 105.1 مليون ريال 

لل�شنة املنتهية يف 2011/12/31م مقارنة مببلغ 100.5 مليون ريال لعام 2010م، وبارتفاع قدره 

.%4.53

هذا مع العلم باأن الأرباح الت�شغيلية لعام 2010م قد ت�شمنت اأرباًحا ناجتة عن عك�س خم�ش�س 

النخفا�س يف قيمة الأ�شول مببلغ 12.4 مليون ريال مقابل 1.8 مليون ريال مت ت�شجيلها يف عام 

2011م، وبا�شتبعاد اأثر تلك املبالغ فاإن الأرباح الت�شغيلية لعام 2011م ت�شجل منًوا بن�شبة %17.2 

مقارنة بالعام ال�شابق 2010م.

كما حققت املجموعة منًوا بن�شبة 5.44 % يف اإجمايل الربح لل�شنة املنتهية يف 2011/12/31م، 

حي�ث ب�لغ 353.7 مليون ريال مقارنة مببلغ 335.4 مليون ريال لعام 2010م.

�شهد عام 2011م حتقيق املجموعة اإيرادات ا�شتثنائية وفق التايل:

   بيع ح�شة املجموعة يف ا�شتثمار �شركة اخلليج للإعلم الرقمي، حيث �شجلت املجموعة اأرباًحا 

راأ�شمالية مببلغ 13.5 مليون ريال.

لإحدى  مملوكة  اأر�س  قطعة  بيع  نتيجة  ريال  مليون   8.1 مبلغ  الأخرى  الإيرادات  ت�شمنت    

ال�شركات التابعة.

تت�شمن حقوق الأقلية لعام 2011م مبلغ 10.7 مليون ريال متثل ح�شة حقوق الأقلية يف ال�شركة 

ال�شعودية للطباعة والتغليف والبالغة 30 %.

حققت ال�شركة �شايف اأرباح بلغت 100.3 مليون ريال مقارنة مبا مقداره 84.4 مليون ريال يف 

عام 2010م، بن�ش�ب�ة ن�م�و ب�لغ��ت 18.83%، ونت�ج ع�ن ذل�ك ارتفاع ف���ي ربح�ي��ة ال�ش�هم بن�شبة 

17.9 %، حيث بلغت 1.25 ريال لل�شهم.

.1

.2

.3

.4

.6

.5

1963
تأسيس شركة المدينة 

المنورة للطباعة 
والنشر)MPP( في جدة، 
وتعّد أول شركة فرعية 

 .)SRMG( تابعة للمجموعة

قائمة الدخل

)باآلف الريالت ال�شعودية(

ن�سبة التغريالتغري عام 2010 )املعدلة(عام 2011البيان

3.53%1.080.3961.043.55336.843الإيرادات

2.63%)18.592()708.109()726.701(تكلفة اليرادات

5.44%353.695335.44418.251الربح الإجمايل

5.02%)2.187()43.560()45.747(م�شاريف ت�شويق وبيع

0.45%)917()203.760()204.677(م�شاريف عمومية واإدارية

)85.58( %)10.591(1.78512.376عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف قيمة املوجودات

4.53%105.056100.5004.556الدخل من العمليات الرئي�سة

100%13.478-13.478اأرباح بيع ا�شتثمار يف �شركة زميلة

 )5.34( %)637(11.29511.932اإيرادات اأخرى - بال�شايف

)8.65( %948)10.956()10.008(النفقات املالية بال�شايف

18.08%119.821101.47618.345الدخل قبل الزكاة و�سريبة الدخل وحقوق الأقلية

32%)2.131()6.659()8.790(الزكاة و�شريبة الدخل

17.10%111.03194.81716.214الزكاة  قبل حقوق القلية

3.09%)321()10.397()10.718(حقوق الأقلية يف �شايف اأرباح وخ�شائر ال�شركات التابعة

18.83%100.31384.42015.893الدخل ال�سايف لل�سنة

رابًعا: النتائج المالية وأسباب التغيرات

يبني اجلدول التايل قائمة الدخل وقيم التغريات ون�شبها للعام 2011م مقارنة بالعام 2010م:

84.4 100.3

عام 2010عام 2011

اإليرادات
1.043.6 1.080.4

عام 2010عام 2011

صافي الربح
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التقـــرير السنوي  



1415

قائمة املركز املايل

)باآلف الريالت ال�شعودية(

عام 2007عام 2008عام 2009عام 2010 )املعدلة(عام 2011البيان

893.040656.722680.508982.1751.068.945املوجودات املتداولة

1.328.1751.428.1681.469.5291.277.1811.118.384املوجودات غري املتداولة

2.221.2152.084.8902.150.0372.259.3562.187.329جمموع املوجودات

588.320461.518465.814473.345446.465املطلوبات املتداولة

122.485132.729191.037150.767129.349املطلوبات غري املتداولة

710.805594.247656.851624.112575.814جمموع املطلوبات

1.284.1991.265.8201.263.5931.376.2521.401.106حقوق امل�شاهمني

226.211224.823229.593258.992210.409حقوق الأقلية

2.221.2152.084.8902.150.0372.259.3562.187.329جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

8 . يو�شح اجلدول التايل قائمة املركز املايل للمجموعة للخم�س �شنوات املا�شية:

304.7 م�ل�ي�ون ريال �ش�عودي، مقارن�ة مببلغ  2011م م�ب��ل�غ  31 دي�شمرب  العام�ل كما يف  امل�ال  راأ�س  بلغ�ت قيم�ة 

195.2 مليون ريال �شعودي لعام 2010م. وملا كان راأ�س املال العامل ميثل الزيادة يف الأ�شول املتداولة عن اخل�شوم 

املتداولة، فاإنه ُيعد موؤ�شًرا قوًيا على كفاءة املجموعة يف توفري فائ�س من ال�شيولة ميكنها من الوفاء بالتزاماتها.

بلغ�ت ن�ش�بة الت�داول )املوجودات املتداولة/املطلوبات املتداول�ة( كما يف 31 دي�ش�مب�ر 2011م 1.5 )مرة(، حيث 

ما زالت ن�شبة التداول ُتعربرِّ عن قوة املركز املايل للمجموعة وقدرتها على تلبية الحتياجات ق�شرية الأجل.

ن�شري هنا اإىل اأنه ورد لفت انتباه يف تقرير املراجع اخلارجي يو�شح الآتي:

يف  كما  العلقة  ذات  واحل�شابات  املبقاة  الأرباح  ر�شيد  بتعديل  املجموعة  قامت   ،14 اإي�شاح  يف  مبني  هو  »كما 

2010م ت�شحيًحا لبع�س املعاجلات املحا�شبية يف اإحدى ال�شركات التابعة )ال�شركة ال�شعودية للطباعة  1 يناير 

والتغليف( لكي تتفق مع معايري املحا�شبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية، كما نتج عن ذلك تعديل 

لبع�س الأر�شدة كما يف31 دي�شمرب 2010م ونتائج ال�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ«.

195.2 304.7

عام 2010عام 2011

1972رأس المال العامل
 تأسيس الشركة السعودية
 لألبحاث والنشر)SRPC(، واآلن

 هي واحدة من أهم دور
النشر في الشرق األوسط.

اأ.

ب.

ج.

1975
 إطالق »عرب نيوز«، أول

 جريدة سعودية تصدر باللغة
اإلنجليزية.

قائمة الدخل

)باآلف الريالت ال�شعودية(

عام 2007عام 2008عام 2009عام 2010 )املعدلة(عام 2011البيان

1.080.3961.043.553968.5331.342.2251.113.298الإيرادات

)653.050()838.904()675.323()708.109()726.701(التكاليف املبا�شرة

353.695335.444293.210503.321460.248اإجمايل الربح

4.3514.977---اإيرادات ا�شتثمارات يف حقوق ملكية �شركات

)38.623()48.776()37.537()43.560()45.747(م�شاريف ت�شويق وبيع

)155.425()183.506()172.179()165.756()168.851(م�شاريف عمومية واإدارية

)15.775()15.395()11.344()12.435()10.744(اأتعاب مهنية وا�شت�شارية

)24.645()25.498()21.277()25.569()25.082(ال�ش���ت�ه�لكات

-11.292-1.78512.376عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف قيمة الأ�شول

--)20.886(--النخفا�س يف قيمة املخزون

105.056100.50029.987245.789230.757الدخل من العمليات الرئي�سة

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

11.29511.93289.86736.40752.989اإيرادات اأخرى بال�شايف

)885()4.935()16.888()10.956()10.008(اأعباء مالية بال�شايف

16.590134.778)27.630(--اإيرادات وم�شاريف غري متكررة

119.821101.47675.336293.851417.639الدخل قبل الزكاة و�سريبة الدخل وحقوق الأقلية

)25.956()17.009()11.134()6.659()8.790(الزكاة و�شريبة الدخل

111.03194.81764.202276.842391.683الدخل قبل حقوق الأقلية

)25.146()52.387()18.847()10.397()10.718(حقوق الأقلية

100.31384.42045.355224.455366.537الدخل ال�سايف لل�سنة

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

تظهر النتائج املالية للمجموعة لعام 2011م مدى التح�شن يف موؤ�شرات الربحية 

التي  املالية  الأزمة  تخطي  يف  املجموعة  جنحت  حيث  املايل،  الأداء  ومقايي�س 

2009م من خلل تبني املجموعة �شيا�شات  اأثرت يف نتائج اأعمالها خلل العام 

والدخول  جهة،  من  احلالية  بالأن�شطة  الهتمام  �شاأنها  من  حديثة  ا�شرتاتيجية 

زالت  وما  اأخرى،  جهة  من  واعد  م�شتقبل  ذات  جديدة  وا�شتثمارات  اأ�شواق  يف 

ا�شتثمارية  ف�ر�س  ع�ن  والبح�ث  ا�ش�رتاتيجيتها  تطبي�ق  ف�ي  م�ش�تمرة  املجموعة 

جمدية من اأجل حتقيق النمو املن�شود خلل الفرتة املقبلة.

اإليرادات
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خامًسا: أنشطة قطاعات المجموعة

متتاز املجموعة مبمار�شة اأن�شطتها يف مناطق جغرافية عدة، ما يعني زيادة قدرتها على التو�شع والدخول يف اأ�شواق متنوعة، حيث توجد لديها 

مراكز للن�شر والطباعة والتوزيع يف �شبع دول رئي�شة، وتعمل املجموعة من خلل عدد من ال�شركات التابعة. ويف الوقت ذاته تنت�شر الأن�شطة 

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

وكون املجموعة تتميز بتكامل الأن�شطة بني �شركاتها، تن�شط املجموعة ب�شورة اأ�شا�شية يف ثلثة قطاعات رئي�شة كما متت الإ�شارة اإليها �شابًقا 

وهي كالتايل:

اأ( قطـــــاع ن�ســــــر

 الـنـ�ســـر

ُيعدُّ قطاع الن�شر اإحدى الركائز الأ�شا�شية التي تعتمد عليها املجموعة، وذلك من خلل ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر التي ت�شم 

17 مطبوعة، وُت�شدر ملحق يربو عددها الإجمايل على 20 ملحًقا، تتوزع بني مطبوعات يومية واأ�شبوعية و�شهرية. وت�شدر مطبوعات 

ال�شركة بخم�س لغات هي: العربية، والإجنليزية، والأوردية، واملاليامل، والتجالو. كما تتميز ال�شركة بقوة قاعدة امل�شرتكني والقراء لديها، 

حمققة بذلك التفوق والتميز على جميع امل�شتويات املحلية والإقليمية.

ت�شتمد ال�شركة متيزها من كوادرها الب�شرية، حيث ت�شم فريًقا من املحررين ذوي اخلربة الوا�شعة، واملكانة املتميزة التي حققت لهم 

�شهرة وا�شعة بني القراء.

 الن�سر املتخ�س�س

نه�شت ال�شركة ال�شعودية للن�شر املتخ�ش�س التي تاأ�ش�شت يف عام 2006م على ثقافة مهنية جديدة كلًيا. تعتمد هذه الثقافة على توظيف 

خربات العمل ال�شحفي املتميز يف اإ�شدار امل�شروعات الإعلمية املتخ�ش�شة، وفق املعايري املهنية العاملية التي توفر املرجعية وامل�شداقية. 

ُت�شدر ال�شركة جمموعة من املجلت العاملية يف طبعتها العربية وتوزع يف جميع دول الوطن العربي. ومنها جملة Parents العربية يف 

نوفمرب 2009م، وجملة Robb Report العربية التي �شدر اأول اأعدادها يف يناير 2010م.

الإعــــلن

ُتعدُّ ال�شركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة وال�شركة ال�شعودية للن�شر املتخ�ش�س من اأكرب ال�شركات الإعلنية يف منطقة اخلليج 

العربي، وهي �شاحبة المتياز الإعلين احل�شري ملطبوعات ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر، وتقوم ال�شركة مبتابعة م�شتمرة وفّعالة 

ملتطلبات الأ�شواق من خلل الدعم امل�شتمر للأبحاث الإعلمية.

وتوا�شل ال�شركة اخلليجية التو�شع يف ن�شاط الإعلن بتاأ�شي�س علقات وثيقة بالأ�شواق العربية وتطوير الر�شالة الإعلمية للمعلنني يف 

ا، اإىل زيادة ح�شتها من  املنطقة، وتو�شعة مبيعاتها الإعلمية والإعلنية وخدمات الت�شميم الإبداعي والعلقات العامة. كما ت�شعى، اأي�شً

الأ�شواق اخلليجية والعربية، اآخذًة يف احل�شبان �شناعة الإعلن يف املنطقة وتنوع م�شادر الدخل الإعلين لديها. 

وتفتخر اخلليجية بالعمل مع اأكرث من )3000( �شريك اإعلين )وكالت اإعلنية/عملء( حول العامل، وتقدم لهم، اإ�شافة اإىل امل�شاحات 

الإعلنية، خدمات ا�شت�شارية وت�شويقية، ومن املتوقع اأن ت�شهد ال�شنوات القليلة املقبلة تطوًرا كبرًيا يف هذا املجال.

 الـتـوزيـــع

ُيعدُّ ن�شاط التوزيع، ممثًل يف ال�شركة ال�شعودية للتوزيع، من الأن�شطة املهمة ملطبوعات املجموعة حيث ُيعدُّ نقطة الو�شل بني مطبوعات 

املجموعة والعملء، وانطلًقا من كونها الوكيل احل�شري لتوزيع مطبوعات املجموعة وبع�س ال�شحف اليومية واملطبوعات الأ�شبوعية 

وال�شهرية واإ�شافة اإىل املطبوعات الف�شلية العربية والأجنبية، ُتعدُّ �شركة التوزيع اأكرب �شركة توزيع يف اململكة من حيث التغطية اجلغرافية، 

وتوزع ال�شركة العديد من املطبوعات املتنوعة واملواد الرتويجية والكتب واخلدمات اللوج�شتية من خلل اأ�شطول متكامل قوامه اأكرث من 

1000 �شيارة جتوب مناطق اململكة كافة لتو�شيل مليني الن�شخ للقراء وامل�شرتكني ومنافذ البيع يومًيا عن طريق �شبكة متكاملة من الفروع 

ت�شل اإىل 26 فرًعا تغطي جميع اأنحاء اململكة، ما يحقق النت�شار الأو�شع والو�شول الأ�شرع جلميع عملئها. كما تقوم ال�شركة مبمار�شة 

ن�شاط التوزيع يف عدد من الأ�شواق الإقليمية من خلل �شركات تابعة لها، كما توا�شل بذل اجلهود للتو�شع حملًيا واإقليمًيا يف ن�شاط التوزيع 

وتطويره خلدمة مطبوعات املجموعة واملطبوعات الأخرى التي تتوىل توزيعها ودعمها.

ب( قطــــــاع منــــــو 

حققت �شركة منو العلمية يف عام 2011م منًوا متزايًدا يف الأعمال، الأمر الذي انعك�س اإيجاًبا على النتائج املالية لل�شركة 

امل�شاريع وتبني  امل�شتقبلي املدرو�س، وذلك من خلل تنفيذ جمموعة من  الأرباح والتو�شع  وتعزيز ال�شتمرار يف حتقيق 

عدد من ال�شرتاتيجيات الإدارية وال�شيا�شات الت�شغيلية.

ففي عام 2011م حازت �شركة منو العلمية عقد م�شروع »تاأ�شي�س مكتبة مركز امللك عبدالعزيز العاملي للثقافات« التابع 

ل�شركة اأرامكو ال�شعودية، حيث ُيعدُّ تنفيذ هذا امل�شروع نقلة نوعية يف الأعمال واخلدمات التي تقدمها ال�شركة وخطوة 

مهمة نحو الدخول يف اأ�شواق جديدة وك�شب عملء مميزين يف ال�شوق املحلي والإقليمي.

للمدار�س  الجتماعية  الرتبية  كتب  ومبيعات  عام  ب�شكل  للمدار�س  الكتب  بيع  يف  ال�شركة  مبيعات  منت  العام  هذا  ويف 

العاملية على وجه اخل�شو�س. وقامت ال�شركة بالدخول يف م�شاريع جديدة لبيع كتب اللغة الفرن�شية وكتب تعليم احلا�شب 

الآيل والعمل على تقدمي خيارات متكاملة ومتعددة لعملء ال�شركة من املدار�س العامة واملدار�س اخلا�شة يف اململكة.

وعلى �شعيد اآخر وو�شوًل للعمل على تعزيز علقات ال�شركة مع �شركاء عامليني يف جمال مناهج اللغة الإجنليزية فقد مت 

توقيع عقد ح�شري مع �شركة MM Publication العاملية تكون مبوجبه �شركة منو العلمية موزًعا ح�شرًيا ملن�شورات �شركة 

 McGraw( يف اململكة،  اإ�شافة اإىل �شراكتنا مع �شركة عاملية يف هذا املجال وهي �شركة ماجروهيل MM Publication
Hill(، والعمل جار على ا�شتقطاب �شراكات مميزة وداعمة لتوجهات ال�شركة واأهدافها يف الفرتة امل�شتقبلية.

علًما باأن ال�شركة قد حققت خلل هذه الفرتة جناًحا متميًزا من خلل تنفيذ هذا امل�شروع، واخلربات امل�شتفادة يف هذا 

املجال �شتفتح اأمام ال�شركة اآفاق التو�شع يف جمال تطوير املناهج يف اململكة.

2011م ببع�س الإجراءات الإدارية والتغيريات التطويرية، حيث  ويف اجلانب الإداري والت�شغيلي قامت ال�شركة يف عام 

مت ا�شتحداث اإدارات واأق�شام جديدة ترمي اإىل خدمة توجهات ال�شركة وحتقيق الأهداف املر�شومة، ومن الأمثلة لذلك 

جناح ال�شركة يف و�شع ا�شرتاتيجية ت�شغيلية للم�شتودعات تهدف اإىل تقليل قيم املخزون وحت�شني ال�شتثمار يف خمزون 

امل�شتودعات بالطريقة املثلى، حيث مت العتماد على تخفي�س قيم املخزون، ويف الوقت نف�شه وبالتعاون مع املوردين مت 

رفع فاعلية اأعمال التوزيع واأدائها للعملء.

هذا وقامت ال�شركة بر�شم �شيا�شات وخطط ت�شويقية للعام املقبل 2012م وذلك مبا يتواءم مع ال�شيا�شات التي تنتهجها 

ال�شركة وو�شوًل اإىل تقدمي خدمات متميزة لعملئها على امل�شتويات كافة لينعك�س ذلك على حتقيق منو املبيعات وزيادة 

الأرباح يف العام املقبل اإن �شاء اهلل.

ج( قطـــــاع الطبـاعـــة

تتميز املجموعة من خلل ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف بوجود مراكز طباعة �شحف متطورة يف الريا�س وجدة 

الأو�شط،  )ال�شرق  والن�شر  للأبحاث  ال�شعودية  ال�شركة  �شحف  بطباعة  تقوم  املنورة،  واملدينة  والدمام  اأبحر«  »�شمال 

القت�شادية، الريا�شية، عرب نيوز وغريها( اإ�شافة اإىل جريدة امل�شتقبل، ال�شرق، الوطن، الريا�شي، والندوة، اإ�شافة 

ال�شعودية  لل�شركة  التابعة  ال�شركات  اإحدى  هل،  مطابع  �شركة  عرب  ال�شركة  تقوم  كما  دورية.  جتارية  مطبوعات  اإىل 

ال�شعودية  وال�شركة  والن�شر  للأبحاث  ال�شعودية  بال�شركة  اخلا�شة  املجلت  من  كبري  عدد  بطباعة  والتغليف،  للطباعة 

ا، بخدمة القطاع احلكومي، مثل وزارة الرتبية والتعليم،  للن�شر املتخ�ش�س، ونا�شرين اآخرين ُكرث. وتقوم ال�شركة، اأي�شً

وزارة احلج، ووزارة الداخلية.

وُتعدُّ ال�شركة واحدة من اأكرب دور الطباعة يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، ملا متتاز به من تقدميها طيًفا وا�شًعا من 

ا اأن ال�شركة  خدمات الطباعة املتكاملة وطاقتها الإنتاجية، ومن خلل تعدد فروعها وتكامل �شركاتها التابعة، خ�شو�شً

�شركة  هي  متميزة  �شركات  وجمموعة  والن�شر،  للطباعة  املنورة  املدينة  يف  املتمثلة  فروعها  القانوين  هيكلها  يف  ت�شم 

والأغلفة  التجارية  للمل�شقات  العون  املرن )�شركة م�شنع  التغليف  والن�شر، و�شركة  للطباعة  مطابع هل، و�شركة طيبة 

درجات �شبط  واأعلى  واأحدثها،  املكائن  اأف�شل  وعلى  ملن�شوبيها  املرتاكمة  اإىل اخلربات  ال�شركة  وت�شتند  البل�شتيكية(. 

العاملية، فقد  للمعايري  وفًقا  بالتما�شي  ال�شركة  وتاأكيًدا للتزام  قوية.  لديها، ما عزز مكانتها مع قاعدة عملء  اجلودة 

.)ISO9001:2000( حر�شت ال�شركة على املحافظة على �شهادة الآيزو

1980
 إصدار مجلة أسبوعية

 »سياسية، واقتصادية«
 جديدة، تحمل اسم

»المجلة«.

1978
 تأسيس جريدة »الشرق

 األوسط« في لندن،
 بريطانيا، وهي أول جريدة

 عربية ذات طابع دولي
.)SRPC( تنشرها

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  
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املعلومات القطاعية )باآلف الريالت ال�شعودية(

كما يف 31 دي�شمرب 2011 

البند

قطاع الن�سر
قطاع

النمو

قطاع

الطباعة

التوحيدال�ستبعاداتالإجمايلاأخرى

الن�سر
الن�سر 

املتخ�س�س
التعليمالإعلنالتوزيع

الطباعة 

والتغليف

1.080.396)453.231(752.53441.78983.335122.793131.857400.9783411.533.627�شايف الإيرادات

353.694)5.062(156.19610.57623.51951.33941.17175.614341358.756الربح الإجمايل

840.011-154.37888622.23022.2831.612619.52019.102840.011�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات

2.221.215)1.296.742(437.090152.475100.440201.846157.3461.055.8761.412.8843.517.957اإجمايل املوجودات

710.805)371.438(137.299105.19591.008175.56168.128301.217203.8351.082.243اإجمايل املطلوبات

كما يف 31 دي�شمرب 2010

البند

قطاع الن�سر
قطاع

النمو

قطاع

الطباعة

التوحيدال�ستبعاداتالإجمايلاأخرى

الن�سر
الن�سر 

املتخ�س�س
التعليمالإعلنالتوزيع

الطباعة 

والتغليف

1.043.553)467.338(740.00241.72796.930131.48794.762402.3973.5861.510.891�شايف الإيرادات

335.444)6.618(133.8447.26632.78858.81331.97774.9602.414342.062الربح الإجمايل

866.201-168.8401.24529.32225.1351.708621.60018.351866.201�شايف القيمة الدفرتية للممتلكات

2.084.890)1.252.698(406.714115.830117.321213.525131.497969.8031.382.8983.337.588اإجمايل املوجودات

594.247)318.578(120.04065.868101.004153.43664.715220.046187.716912.825اإجمايل املطلوبات

سادًسا: المعلومات القطاعية

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

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

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

الن�سبةباآلف الريالت ال�شعوديةالبيان

79.56%872.336الإيرادات داخل اململكة العربية ال�شعودية:

الإيرادات خارج اململكة العربية ال�شعودية:

17.12%171.641الإمارات العربية املتحدة

1.54%16.874اأوروب��ا

0.34%3.746ق�ط��ر

0.30%3.365الأردن

0.27%2.940الكويت

0.16%1.762ُعمان

0.15%1.682املغ���رب

0.12%1.328ل�ب�ن�����ان

0.12%1.328البحرين

0.09%995م����ش���ر

0.07%741تون�س

0.05%592العراق

0.05%590�شوريا

0.03%277اليمن

0.02%199ال�شودان

20.44%208.060الإجم����ايل

100.00%1.080.396اإجمايل الإيرادات داخل اململكة العربية ال�شعودية وخارجها
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بلد التاأ�سي�سن�سبة امللكيةبلد الن�ساط الرئي�سالن�ساط الرئي�س لل�سركةال�سركات التابعة

ال�شعودية70%ال�شعوديةالطباعةال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف

ال�شعودية70%ال�شعوديةالطباعة�شركة مطابع هل

ال�شعودية70%ال�شعوديةالطباعة�شركة م�شنع العون للمل�شقات التجارية والأغلفة البل�شتيكية املحدودة

ال�شعودية70%ال�شعوديةالطباعة�شركة طيبة للطباعة والن�شر

اململكة املتحدة100%اململكة املتحدةالطباعة�شركة �شتاليت جرا فيك�س

بلد التاأ�سي�سن�سبة امللكيةبلد الن�ساط الرئي�سالن�ساط الرئي�س لل�سركةال�سركات التابعة

اململكة املتحدة100%اململكة املتحدةخدمات التاأجري�شركة ميديا اإنف�شمنت ليمتد

اململكة املتحدة100%اململكة املتحدةتقدمي خدمات الإنرتنت�شركة اآراب نت تكنولوجي ليمتد

ال�شعودية100% ال�شعوديةاملتاجرة يف لوازم الطباعةال�شركة ال�شعودية للأعمال التجارية

ال�شعودية100%ال�شعوديةاملتاجرة يف معدات الت�شال وتطوير الربامج�شركة الأفق لنظم املعلومات والت�شالت )حتت الت�شفية(

قطاع الطباعة

�سركات اأخرى

امل�سدد خلل العام 2011م )باآلف الريالت(بيان

6.537الزكاة

1.028ال�شرائب

628ال�شرائب امل�شتقطعة

14.273املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية

13.481املدفوعات النظامية الأخرى

35.947الإجمــــايل

ثامًنا: الزكاة والمدفوعات النظامية

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

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

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

الأخرى ح�شب الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�شعودية، ويو�شح اجلدول التايل امل�شدد من املدفوعات النظامية خلل عام 2011م.

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

بلد التاأ�سي�سن�سبة امللكيةبلد الن�ساط الرئي�سالن�ساط الرئي�س لل�سركةال�سركات التابعة

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

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

بلد التاأ�سي�سن�سبة امللكيةبلد الن�ساط الرئي�س الن�ساط الرئي�س لل�سركةال�سركات التابعة

ال�شعودية100%ال�شعوديةالن�شرال�شركة ال�شعودية للأبحاث والن�شر

اململكة املتحدة100%اململكة املتحدةالن�شر والطباعة�شركة ال�شرق الأو�شط املحدودة

اململكة املتحدة100% اململكة املتحدةالن�شر والتوزيعاإت�س اإت�س ال�شركة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق

املغرب100%املغربالطباعة والن�شرال�شركة املغربية للطباعة والن�شر

ال�شعودية100%ال�شعوديةالن�شر املتخ�ش�سال�شركة ال�شعودية للن�شر املتخ�ش�س

ال�شعودية100%ال�شعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلنال�شركة اخلليجية للإعلن والعلقات العامة

ال�شعودية100%ال�شعوديةالإعلم املرئي واملقروء وخدمات الإعلنال�شركة العربية للو�شائل املحدودة

ال�شعودية100%ال�شعوديةالتوزيعال�شركة ال�شعودية للتوزيع

الكويت100%الكويتالتوزيع�شركة املجموعة الكويتية للن�شر والتوزيع املحدودة

الإمارات90%الإماراتالتوزيع�شركة الإمارات للطباعة والن�شر والتوزيع املحدودة

ال�شعودية100%ال�شعوديةتنظيم املوؤمترات واملنتديات املتخ�ش�شة�شركة موؤمترات للمعار�س واملوؤمترات

سابًعا: شركات المجموعة

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

قطاع ن�سر

بلد التاأ�سي�سن�سبة امللكيةبلد الن�ساط الرئي�سالن�ساط الرئي�س لل�سركةال�سركات التابعة

ال�شعودية100%ال�شعوديةالن�شر املتخ�ش�س�شركة منو الإعلمية القاب�شة

ال�شعودية100%ال�شعوديةالن�شر املتخ�ش�س�شركة منو للإعلم املرئي )�شركة مالتي ميديا �شابًقا(

ال�شعودية100% ال�شعوديةالن�شر املتخ�ش�س�شركة منو العلمية )�شركة املكتبة العلمية �شابًقا(

الإمارات100%الإماراتالن�شر املتخ�ش�س�شركة كونتنت �شبي�شليزد ميديا

الإمارات100%الإماراتالن�شر والتوزيع�شركة مكتبة اجلامعة

الإمارات100%الإماراتالن�شر والتوزيع�شركة �شمارت �شوبر �شتورز

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

قطاع منو
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اثنا عشر: المسؤولية االجتماعية

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

قامت املجموعة باتخاذ دور ريادي اإيج�ابي وفّعال نح�و دع�م هذه اجله�ود، مبا يعود باخلري على �شرائح وا�شعة يف املجتمع. وف�ي ه�ذا ال��ش��ي�اق بالتح�دي�د، 

فقد ا�شتمرت م�شاهمة املجموعة خلل عام 2011م يف دعم العديد من اجلهات اخلريية نذكر منها:

جمعية الأمري فهد بن �شلمان اخلريية لرعاية مر�شى الف�شل الكلوي.

جمعية الأمري �شلمان للإ�شكان اخلريي.

مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة.

اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام » اإن�شان«.

املركز ال�شعودي لزراعة الأع�شاء.

اجلمعية ال�شعودية اخلريية ملر�س الزهامير.

جمعية اأ�شر التوحد اخلريية.

موؤ�ش�شة الأمري �شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود اخلريية.

جمعية النه�شة الن�شائية اخلريية.

جمعية الأطفال املعوقني.

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

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

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

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

ثالثة عشر: المعلومات المتعلقة بالقروض

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

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

والتغليف، وذلك خللق جمالت عمل اأكرث قدرة على حتقيق معدلت ربحية عالية، ومن ثمَّ �شمان تدفقات نقدية قادرة على الوفاء بالتزامات املجموعة 

وحتقيق و�شع نقدي اإيجابي. 

وعلى الرغم من زيادة املرابحات ب�شكل ن�شبي نتيجة التو�شعات يف حجم الأعمال لبع�س �شركات املجموعة، اإل اأنها مل تتجاوز الن�شب الطبيعية، فقد بلغت 

ن�شبة الديون اإىل حقوق امللكية 23.4% لعام 2011م مقارنة بن�شبة 14.1% لعام 2010م، وكذلك ن�شبة الديون اإىل اإجمايل املوجودات 16% لعام 2011م 

مق���ارنة بن�شبة 10.1% لعام 2010م. 

353.6 353.6

2.221.2 1.510.4

الديون املوجودات الديون حقوق امللكية

الديون إلى الموجودات 2011 الديون إلى حقوق الملكية 2011

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

ريال �سعودي�سندوق الطوارئ للموظفني

169.107الر�شيد يف بداية العام

217.992امل�شاف خلل العام

)221.876(امل�شروف خلل العام 

165.223الر�شيد نهاية العام

تاسًعا: األسهم وأدوات الدين لدى المجموعة وشركاتها التابعة

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

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

ال�شعودية للطباعة والتغليف. 

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

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

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

عاشًرا: الموارد البشرية

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

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

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

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

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

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

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

أحد عشر: صندوق الطوارئ للموظفين

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

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

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

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

كانت حركة ال�شندوق خلل عام 2011م كالتايل:

1981
 إطالق مجلة »ســــيدتي«،

 مجلة أسبوعية، عائلية
االهتمامات.

1983
 تأسيس الشركة

،)SDC( السعودية للتوزيع 
 لتعمل في مجال توزيع

المطبوعات.
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قرو�س ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

)باآلف الريالت ال�شعودية(

20112010تاريخ القر�سالبيــــــــان
امل�سدد خلل 

العام 2011
اجلهة املانحةمدة القر�س

بنك الريا�س2.4 �شنة5.4205.420-2009/02/16قر�س )1(

بنك الريا�س�شنتان12.92712.927-2009/11/22قر�س )2(

بنك �شامبا6 اأ�شهر3.0003.000-2010/08/22قر�س )3(

بنك �شامبا6 اأ�شهر2.0002.000-2010/09/26قر�س )4(

بنك �شامبا6 اأ�شهر5.0005.000-2010/10/11قر�س )5(

بنك �شامبا6اأ�شهر11.00011.000-2010/12/01قر�س )6(

بنك الريا�س6 اأ�شهر10.00010.000-2010/10/24قر�س )7(

بنك الريا�س6 اأ�شهر28.00028.000-2010/12/01قر�س )8(

البنك الهولندي6 اأ�شهر21.00021.000-2010/09/04قر�س )9(

بنك �ش��اب6 اأ�شهر6.0006.000-2010/09/01قر�س )10(

بنك �ش��اب6 اأ�شهر10.00010.000-2010/09/21قر�س )11(

البنك العربي�شهران1.2001.200-2010/11/29قر�س )12(

بنك �شامبا6 اأ�شهر16.000-2011/10/033.000قر�س )13(

بنك �شامبا6 اأ�شهر11.000-2011/08/037.000قر�س )14(

بنك �شامبا6 اأ�شهر2.500-2011/08/087.000قر�س )15(

بنك �شامبا6 اأ�شهر3.000-2011/08/2023.000قر�س )16(

بنك الريا�س1.5 �شنة10.000-2011/04/2413.469قر�س )17(

البنك الهولندي4 اأ�شهر6.000-2011/10/0321.000قر�س )18(

بنك �ش��اب6 اأ�شهر28.000-2011/08/246.000قر�س )19(

بنك �ش��اب6 اأ�شهر21.000-2011/08/2010.000قر�س )20(

البنك الهولندي6 اأ�شهر5.000-2011/10/1935.000قر�س )21(

بنك �شامبا4.5 اأ�شهر9.000-2011/01/114.000قر�س )22(

بنك �شامبا4 اأ�شهر5.000-2011/11/153.000قر�س )23(

بنك الريا�س6 اأ�شهر12.010-2011/11/2016.000قر�س )24(

بنك الريا�س6 اأ�شهر4.000-2011/11/2728.000قر�س )25(

البنك العربي3 اأ�شهر6.500-2011/11/201.694قر�س )26(

البنك العربي�شهران10.000-2011/11/201.043قر�س )27(

البنك العربي3 اأ�شهر28.000-2011/11/201.400قر�س )28(

بنك �شامبا4 اأ�شهر5.000-2011/12/066.000قر�س )29(

بنك �شامبا2.5 �شهر5.000-2011/12/1027.000قر�س )30(

بنك �شامبا5 اأ�شهر9.000-2011/12/205.000قر�س )31(

218.606115.547311.557الإجـمــــالـي

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

اجلهة املانحةمدة القر�سامل�سدد خلل ال�سنة20112010تاريخ القر�سالبيــــــــان

بنك �ش��اب3 �شنوات3.33316.66713.334مار�س 2009قر�س )1(

البنك العربي15 �شهًرا6.66733.33326.666اأكتوبر 2010قر�س )2(

البنك الهولندي6 اأ�شهر45.00045.000-نوفمرب 2010قر�س )3(

البنك العربي�شنة واحدة--80.000اأكتوبر 2011قر�س )4(

بنك �شامبا3 اأ�شهر--45.000نوفمرب 2011قر�س )5(

135.00095.00085.000الإجـمــــالـي

20112010البيــــــــان

135.00085.000اأقل من �شنة

10.000-من �شنة اإىل �شنتني

--من �شنتني اإىل خم�س �شنوات

--اأكرث من خم�س �شنوات

135.00095.000الإجـمــالـي

20112010البيــــــــان

218.606115.547اأقل من �شنة

--من �شنة اإىل �شنتني

--من �شنتني اإىل خم�س �شنوات

--اأكرث من خم�س �شنوات

218.606115.547الإجـمــالـي

م�ستحقات القرو�س لل�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف

)باآلف الريالت ال�شعودية(

م�ستحقات القرو�س )با�ستثناء ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف(

)باآلف الريالت ال�شعودية(

قرو�س املجموعة )با�ستثناء ال�سركة ال�سعودية للطباعة والتغليف(

)باآلف الريالت ال�شعودية(

وتو�شح اجلداول التالية و�شًفا تف�شيلًيا للقرو�س امل�شتخدمة خلل عام 2011م:
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اجتماعات جمل�س الإدارة

عقد جمل�س الإدارة خم�شة اجتماعات خلل العام املايل 2011م على النحو التايل:

رواتب اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وتعوي�ساتهم

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

�سجل احل�سورالتاريخ

2011/02/15

الأمري / في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز، معايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد، معايل الأ�شتاذ/ حممد عبداهلل اخلرا�شي، 

الأ�شتاذ/ حممد عمر العي�شائي، الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اأبونيان، املهند�س/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام 

ل، املهند�س/ �شليمان بن اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ/ �شالح بن نا�شر اجلا�شر بن حممد الدخيرِّ

2011/05/21

الأمري / في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز، معايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد، معايل الأ�شتاذ/ حممد عبداهلل اخلرا�شي، 

املهند�س/  ل،  الدخيرِّ حممد  بن  عزام  الدكتور/  الرويتع،  اإبراهيم  بن  عبدالرحمن  املهند�س/  باحمدان،  �شامل  عبداهلل  الأ�شتاذ/ 

�شليمان بن اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ/ �شالح بن نا�شر اجلا�شر

2011/08/09

الأمري / في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز، معايل الأ�شتاذ/ �ش�ليمان بن �ش�ع�د احلميد، معايل الأ�شتاذ/ حم�م�د عبداهلل اخلرا�شي، 

الأ�شتاذ/ عبداهلل �ش�ال�م باحمدان، الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اأبونيان، املهند�س/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ 

ل، املهند�س/ �شليمان بن اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ/ حممد عمر العي�شائي عزام بن حممد الدخيرِّ

2011/10/18

الأمري / في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز، معايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد، معايل الأ�شتاذ/ حممد عبداهلل اخلرا�شي، 

الأ�شتاذ/ عبداهلل �شالح كامل، الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اأبونيان، املهند�س/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام 

ل، املهند�س/ �شليمان بن اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ/ �شالح بن نا�شر اجلا�شر بن حممد الدخيرِّ

2011/12/13

الأمري / في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز، معايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد، معايل الأ�شتاذ/ حممد عبداهلل اخلرا�شي، 

ل، املهند�س/ �شليمان  الأ�شتاذ/ عبداهلل �شالح كامل، املهند�س/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع، الدكتور/ عزام بن حممد الدخيرِّ

بن اإبراهيم احلديثي، الأ�شتاذ/ �شالح بن نا�شر اجلا�شر

البيان
اأع�ساء املجل�س

التنفيذيون 

اأع�ساء املجل�س غري 

التنفيذيني »امل�ستقلون«

ثلثة من كبار التنفيذيني مبن فيهم 

الرئي�س التنفيذي واملدير املايل

8.8--الرواتب و التعوي�شات

2.7--البدلت

2.01.8-املكافاآت الدورية وال�شنوية

---اخلطط التحفيزية

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

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

أربعة عشر: مجلس اإلدارة

تكوين جمل�س الإدارة

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

بيانالأع�ساء
ع�سو جمل�س اإدارة 

تنفيذي

ع�سو جمل�س اإدارة 

غري تنفيذي

ع�سو جمل�س اإدارة 

م�ستقل

رئي�س جمل�س الإدارةالأمري/ في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز

ع�شو جمل�س الإدارةمعايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد

ع�شو جمل�س الإدارةمعايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/ حممد ح�شني العمودي

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/ عبداهلل �شامل �شعيد باحمدان

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ/ عبداهلل �شالح عبداهلل كامل

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

ع�شو جمل�س الإدارةالأ�شتاذ / حممد بن عبداهلل اأبو نيان

ع�شو جمل�س الإدارةاملهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع

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

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

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

2107الإجـمــــالـي

1987
 تأسيس المجموعة السعودية

.)SRMG( لألبحاث والتسويق
 إصدار جريدة »الرياضية«، جريدة

رياضية يومية.

وقد تنازل عن مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة الأمري/ في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز

الرئي�س التنفيذي - ع�شو جمل�س الإدارة د./ ع�زام بن حم��مد الدخيرِّل

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

اجتماعات اللجان املنبثقة م�نه مبب�لغ اإجمايل قدره  268.8 األف ريال �شعودي عن عام 2011م.
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ع�سوية اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة الأخرى كما يف 2011/12/31م

غـيـر مـدرجــــةمـدرجــــــةال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــمم�سل�سل

 رئي�س جمل�س اإدارة �شركة جدوى رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليفالأمري/ في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز1

معايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد2
 رئي�س جمل�س اإدارة �شركة التعاونية للتاأمني

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن(

معايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي3

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة املجموعة ال�شعودية لل�شتثمار ال�شناعي

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الت�شالت

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن(

الأ�شتاذ/ عبداهلل �شالح عبداهلل كامل4

رئي�س جمل�س اإدارة �شركة ع�شري

ع�شو جمل�س اإدارة بنك اجلزيرة

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

 ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للإمناء الزراعي )اإمناء(ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(الأ�شتاذ/ حم�م�د بن عبداهلل اأبونيان5

املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع 6

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ع�شري

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

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة حلواين اإخوان

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة اخلزامى للإدارة

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

الدكتور/ عزام بن حممد الدخيرِّل7

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

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ع�شري

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

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

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

املهند�س/ �شليمان اإبراهيم احلديثي8
ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ع�شري

ع�شو جمل�س اإدارة جمموعة جنمة املدائن

ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للمختربات اخلا�شة

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

الأ�شتاذ/ �شالح بن نا�شر اجلا�شر9
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة احتاد الت�شالت )موبايلي(

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين

 ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ال�شرق الأو�شط لل�شتثمار املايل

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الطريان املدين القاب�شة

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

 م�سلحة اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني

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

عام 2011 م:

ملحظاتال�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم
عدد الأ�سهم 

بداية العام

ن�سبة امللكية 

بداية العام

4.40%3.517.526-الأمري/ في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز

معايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد 

)ميثل املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية(
5.25%4.198.234اأ�شهم املوؤ�ش�شة

معايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي 

)ميثل املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد(
4.39%3.515.804اأ�شهم املوؤ�ش�شة

5.62%4.497.000-الأ�شتاذ/ حممد ح�شني العمودي

3.28%2.623.498-الأ�شتاذ/ عبداهلل �شالح عبداهلل كامل

0.41%325.000-الأ�شتاذ/ عبداهلل �شامل �شعيد باحمدان

1.66%1.331.751-الأ�شتاذ/ حم�م�د عمر العي�شائي

-1.150-الأ�شتاذ/ حم�م�د بن عبداهلل اأبونيان

املهند�س/ عبدالرحمن اإبراهيم الرويتع 

)ميثل �شركة دلة الربكة(

2.06%1.645.084اأ�شهم ال�شركة

0.22%175.000اأ�شهمه

1.32%1.053.374-د./ عزام بن حممد الدخيرِّل

املهند�س/ �شليمان اإبراهيم احلديثي )ميثل 

�شركة جدة لل�شتثمار التجاري(

1.69%1.351.751اأ�شهم ال�شركة

-500اأ�شهمه

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

�صايف التغري يف 

عدد الأ�سهم 

خلل العام

ن�سبة التغري 

خلل العام

عدد الأ�سهم 

نهاية العام

ن�سبة امللكية 

نهاية العام

--3.517.526%4.40

--4.198.234%5.25

--3.515.804%4.39

--4.497.000%5.62

--2.623.498%3.28

--325.000%0.41

--1.331.751%1.66

--1.150-

--1.645.084%2.06

--175.000%0.22

--1.053.374%1.32

--1.351.751%1.69

--500-

--1.000-
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كما تت�شمن م�شوؤوليات جلنة املراجعة التو�شية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�شبني القانونيني، وحتديد اأتعابهم، والتاأكد م��ن ا�شتقلليتهم، ومتابعة 

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

مت ب�شاأنها مع درا�شة القوائم املالية الأولية وال�شنوية قبل عر�شها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�شية مبا يلزم.

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

املهمة واخلطوات التي اتخذتها اإدارة املجموعة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.

ويو�شح اجلدول التايل اأ�شماء اأع�شاء جلنة املراجعة، والتي عقدت �شبعة اجتماعات خلل عام 2011م.

 جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

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

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

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

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

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

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

كما تت�شمن م�ش�وؤوليات جل�ن�ة الرت�ش�يح�ات واملكاف�اآت و�شع �ش�يا�ش�ات وا�شح�ة لتع�وي�شات اأع�شاء جمل��س الإدارة وكب�ار التنفيذيني ومكاف�اآتهم، 

ومتابع�ة تنف�ي�ذ تو�شيات اللجنة بعد عر�شها على جمل�س الإدارة واملوافقة عليها، واإعداد التقارير الدورية وال�شنوية عن اأعمال اللجنة ح�شب النظام، 

وتقدميها اإىل جمل�س الإدارة.

ويو�شح اجلدول التايل اأ�ش��ماء اأع�ش�اء جل�ن�ة الرت�ش�يح�ات واملك�اف�اآت، والت�ي عق�دت اجتماًعا واحًدا خلل ع��ام 2011م.

البـيــــانال�ســــمم�سل�سل

رئي�س اللجنةمعايل الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�شي1

ع�شو اللجنةاملهند�س/ �شليمان بن اإبراهيم احلديثي2

ع�شو اللجنةالدكتور/ �شعد بن �شالح الرويتع3

البـيــــانال�ســــمم�سل�سل

رئي�س اللجنةمعايل الأ�شتاذ/ �شليمان بن �شعد احلميد1

ع�شو اللجنةالأ�شتاذ/ عبداهلل �شامل باحمدان2

ع�شو اللجنةاملهند�س/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع3

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

املعاملت مع اجلهات ذات العلقة

�شيارات  ل�شراء  مناق�شة  بطرح  للمجموعة،  التابعة  ال�ش�ركات  اإحدى  للتوزيع،  ال�شعودية  ال�ش�ركة  قامت 

خلل عام 2008م، وقد كانت �شركة العي�شائي للتجارة �شاحبة العر�س الأف�شل، وقد مت توقيع عقود �شراء 

ال�شيارات وفًقا للجدول التايل:

جلان جمل�س الإدارة

ينبثق من جمل�س الإدارة اأربع جلان هي كالتايل:

 اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية احلالية من خم�شة اأع�شاء من جمل�س الإدارة، ويف نطاق امل�شوؤوليات التنفيذية 

التي اأوكلها املجل�س لها، فاإن اللجنة التنفيذية م�شوؤولة عن الإ�شراف على تنفيذ ال�شرتاتيجية ال�شاملة 

للمجموعة، وعن و�شع امليزانيات اخلا�شة باملجموعة، كما اأنها م�شوؤولة عن مراقبة الأداء العملي واملايل 

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

اأ�شماء  التايل  اجلدول  ويو�شح  2011م،  املايل  العام  يف  واحًدا  اجتماًعا  التنفيذية  اللجنة  عقدت  وقد 

اأع�شاء اللجنة التنفيذية:

قيمة ال�سيارات باآلف الريالت ال�سعوديةعدد ال�سياراتالبيــــــــان

16906امل�شتلم خلل العام

--املتبقي

16906الإجـمــالـي

البـيــــانال�ســــمم�سل�سل

رئي�س اللجنةالأمري/ في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز1

ع�شو اللجنةالأ�شتاذ/ عبداهلل �شامل باحمدان2

ع�شو اللجنةالأ�شتاذ/ حممد بن عمر العي�شائي3

ع�شو اللجنةاملهند�س/ عبدالرحمن بن اإبراهيم الرويتع4

ع�شو اللجنةالدكتور/ عزام بن حممد الدخيرِّل5

جلنة املراجعة

قام جمل�س اإدارة ال�شركة الذي بداأت فرتة عمله بتاريخ 1 مايو 2006م بت�شكيل جلنة املراجعة يف اجتماعه 

الثاين والع�شرين بتاريخ 22 مايو 2006م.

تتكون جلنة املراجعة من ثلثة اأع�شاء، منهم ع�شوان من غري جمل�س الإدارة التنفيذيني، وع�شو ثالث 

من خارج جمل�س الإدارة متخ�ش�س يف ال�شوؤون املالية واملحا�شبية، وت�شمل مهام هذه اللجنة وم�شوؤولياتها 

درا�شة نظام الرقابة الداخلية، والإ�شراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف املجموعة من اأجل التحقق من 

مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات املوكلة اإليها، وكذلك درا�شة تقارير املراجعة الداخلية، ومتابعة 

تنفيذ الإجراءات الت�شحيحية للملحظات والتو�شيات الواردة فيها.

1990
 تأسيس الشركة الخليجية

 لإلعالن والعالقات العامة،
 لتنشط في بيع المساحات

 اإلعالنية في مطبوعات
المجموعة.



3233

ستة عشر: إدارة المخاطر

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

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

املتعلقة بها:

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

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

•   ال�سـتقـرار القيـادي
يقوم على اإدارة املجموعة نخبة من اأف�شل الكفاءات ال�شعودية والعربية يف جميع قطاعاتها التحريرية، والإدارية واملالية، فا�شتقرار هذه القيادات من 

اأهم العنا�شر املوؤثرة يف تطور اأداء املجموعة.

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

وعدم التنفيذ.

•   خمـاطـر ال�سنـاعــة
تتع�ر�س �شناع�ة الإع�لم والن�ش�ر لتحديات تتح�ول ف�ي�ها معط�ي�ات ومقومات ا�شتخدام املعلومة وا�شتخدامها من من�شات الإعلم التقليدية اإىل من�شات 

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

�شمن اأطر اقت�شادي�ة حم��ددة.

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

للطباعة والتغليف )�شركة م�شاهمة �شعودية تابعة( لطباع�ة مطبوعاته�ا داخل اململكة. وتقوم املجموعة باحل�شول على الورق مبوجب اتفاقات توريد 

من مورد رئي�س، واحل�شول على كميات اأقل من موردين خمتلفني ب�شورة دورية. وتقوم املجموعة باحلد من التذبذب يف اأ�شعار الورق من خلل حتديد 

خمزونها الورق�ي واإدارته بكف��اءة.

 سبعة عشر: حوكمة الشركات

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

ويف هذا اجلانب تلتزم املجموعة باأف�شل معايري ال�شفافية والإف�شاح طبًقا ملقت�شيات الإدارة الر�شيدة، ولوائح حوكمة ال�شركات املطبقة يف اململكة، مبا 

يف ذلك توفري املعلومات الأ�شا�شية للم�شاهمني وامل�شتثمرين يف الأوقات املحددة ح�شب اأنظمة هيئة ال�شوق املالية ال�شعودية وتعليماتها ولئحة احلوكمة 

املعمول بها يف املجموعة.

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

واملتطلبات  امل�شتجدات  ول�شتيعاب  لأغرا�شها،  للتاأكد من ملءمتها  لآخر  بال�شركة من حني  قواعد احلوكمة اخلا�شة  وتتم مراجعة  ب�شورة م�شتمرة، 

ا لأغرا�س الإدارة الر�شيدة. النظامية املتجددة لهيئة ال�شوق املالية واأي�شً

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

البـيــــانال�ســــمم�سل�سل

رئي�س اللجنةالأمري/ في�شل بن �شلمان بن عبدالعزيز1

ع�شو اللجنةالأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل اأبونيان2

ع�شو اللجنةالدكتور/ عزام بن حممد الدخيرِّل3

ع�شو اللجنةالأ�شتاذ/ فوؤاد بن عبدالعزيز احل�شيني4

ع�شو اللجنةالأ�شتاذ/ اأمني غرّيب5

 جلنة ال�ستثمارات:

تتكون جلنة ال�شتثمارات من خم�شة اأع�شاء لتقوم بجميع الدرا�شات املتعلقة بال�شتثمار، ورفع مقرتحاتها 

وتو�شياتها اإىل جمل�س الإدارة، ويو�شح اجلدول التايل اأ�شماء اأع�شاء جلنة ال�شتثمارات، ومل تعقد اللجنة 

اأي اجتماع خلل عام 2011م:

اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة

يقر جمل�س الإدارة مبا يلي:

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

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

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

خمسة عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية لعام 2011م

خلل عام 2011م قامت جلنة املراجعة يف املجموعة مبتابعة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة لعام 2011م، 

اآخذين يف احل�شبان اأولويات التدقيق اعتماًدا على تقييم �شامل للمخاطر يف املجموعة و�شركاتها التابعة، والذي 

مت بو�شاطة اأحد املكاتب ال�شت�شارية املتخ�ش�شة خلل عام 2009م.

كما رفعت جلنة املراجعة خلل عام 2011م تو�شياتها اإىل جمل�س الإدارة لعتماد اأدلة الإجراءات وال�شيا�شات 

املالية والإدارية للمجموعة و�شركاتها التابعة، وكذلك م�شفوفة ال�شلحيات املالية والإدارية، والتي مت اعتمادهما 

وتفعيلها خلل عام 2011م، اإ�شافة اإىل التو�شية بتعيني مراجع احل�شابات اخلارجي للمجموعة و�شركاتها التابعة 

لل�شنة املالية التي �شتنتهي يف 31 دي�شمرب 2012م.

وبناًء على نتائج اأعمال التدقيق التي قامت اإدارة التدقيق الداخلي بتنفيذها خلل العام 2011م على م�شتوى 

املجموعة و�شركاتها التابعة، مل تظهر نتائج التدقيق وجود ق�شور جوهري يف اإجراءات الرقابة الداخلية يتطلب 

اأن يتم الإف�شاح عنه، علًما باأنه قد مت التفاق مع الإدارة التنفيذية للمجموعة و�شركاتها التابعة على تطبيق 

الرقابة  اإجراءات  حت�شني  بهدف  حمدد  زمني  اإطار  �شمن  الداخلية  املراجعة  تقارير  يف  الواردة  التو�شيات 

الداخلية وتعزيزها.

1992
 إصدار صحيفة »االقتصادية«،

 مطبوعة يومية
تهم رجال المال واألعمال.

 إطالق مجلة »الرجل«، مجلة
 شهرية تعنى بشؤون

مجتمع النخبة.

 إطالق مجلة »هي«، مجلة
 شهرية تهتم بشؤون

المرأة المتميزة.
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تسعة عشر: اقتراح توزيع أرباح عن العام 2011م

امل�ال�ي�ة  لل�ش�نة  املوح��دة  املالية اخلتامي�ة  القوائم  تو�شح  �شعودي، كما  ريال  100.3 مليون  بلغت  اأرباح �شافية  ال�شركة، بحمد اهلل، من حتقيق  متكنت 

املنتهي�ة يف 31 دي�شمرب2011م، وتقرير مراجعي احل�شابات املرفق، وبناًء على ذلك يقرتح جم�ل��س الإدارة توزي�ع اأرب�اح نق�دي�ة بقيم�ة 80 مليون ريال 

�شعودي للعام 2011م مبا يعادل 10% من راأ�س املال اأي بواقع ريال واحد لل�شهم الواحد على النحو التايل:

100.3الأرباح ال�شافية لل�شنة املالية املنتهية يف 2011/12/31م

املحول للحتياطي النظامي والتفاقي
)15.0(

الأرباح املدورة من الأعوام ال�شابقة
138.1

223.4املجموع

)80.0(اأرباح مقرتح توزيعها بن�شبة 10% من راأ�س املال )بواقع ريال واحد لل�شهم الواحد(

)2.4(مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

141.0الر�سيد املتبقي

عشرون: توصيات مجلس اإلدارة

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

املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة لعام 2011م.

املواف�ق��ة عل�ى ت�ق�ري�ر مراجعي ح�شاب�ات ال�ش�رك�ة والقوائ�م ال�مال�ي�ة املوح�دة لل�ش��نة املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2011م.

املواف�ق�ة عل�ى توزي�ع اأرب�اح مببلغ 80 مليون ريال �شعودي عن عام 2011م، مبا يعادل 10% من راأ�س املال، اأي بواقع ريال 

واحد لل�شهم الواحد على امل�شاهمني امل�شجلني لدى مركز اإيداع الأوراق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية 

العامة العادية.

اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن اأعمالهم خلل ال�شنة املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2011م.

املوافقة على مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة لعام 2011م باإجمايل مبلغ 2.4 مليون ريال بواقع 200 األف ريال لكل ع�شو 

جمل�س اإدارة.

تعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة لفرتة نظامية جديدة من 2012/05/01م وملدة ثلث �شنوات.

املوافقة على تعيني مراقب احل�شابات من بني املر�شحني من جلنة املراجعة، ملراجعة القوائم املالية لل�شركة لعام 2012م، 

والبيانات املالية الربع �شنوية، وحتديد اأتعابه.

املوافقة على عقود التاأمني للمجموعة عن عام 2012م واملوقعة مع ال�شركة التعاونية للتاأمني.

مليون ريال

                                   سائلني اهلل، عز وجل، أن يوفق اجلميع
مجلس اإلدارة

2011
التقـــرير السنوي  

تقرير مجلس اإلدارة 2011
التقـــرير السنوي  

ال�شركات  حوكمة  لئحة  يف  الواردة  احلوكمة  مبتطلبات  التزمت  قد  ال�شركة  باأن  القول  ميكن  عامة،  وب�شورة 

ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية، عدا الأحكام التالية:

 الت�سويت الرتاكمي عند اختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة

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

)�شبعة اأع�شاء من اأ�شل اثني ع�شر ع�شًوا يف املجل�س(، كما اأن اأع�شاء جمل�س الإدارة يقومون بحماية حقوق 

الأقلية من امل�شاهمني.

عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة

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

النظام الأ�شا�شي لل�شركة ل يزال ين�س على اأن عدد اأع�شاء جمل�س الإدارة 12ع�شًوا، بزيادة ع�شو واحد عن 

احلد الأق�شى املذكور باللئحة.

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

25 اأبريل من عام 2010م لتعديل النظام الأ�شا�شي للمجموعة ليتوافق مع لئحة حوكمة ال�شركات ومنها بند عدد 

اأع�شاء جمل�س الإدارة، واإ�شافة مواد جديدة تتعلق باللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة، اإل اأن هذه التعديلت 

مل حت�شل على الن�شبة املطلوبة من اأ�شوات امل�شاهمني لإقرارها. هذا و�شوف ت�شعى املجموعة لتتوافق مع لوائح 

حوكمة ال�شركات.

ثمانية عشر: سياسة توزيع األرباح

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

ال�شتثمار،  اإعادة  وحاجات  ا�شتثمارية،  فر�س  وجود  منها  اأخرى،  وعوامل  العامة  القت�شادية  والأو�شاع  ال�شوق 

والحتياطيات النقدية واملالية، واإمكانات العمل، اإىل غري ذلك من العتبارات التنظيمية الأخرى. و�شيتم توزيع 

الأرباح بالريال ال�شعودي.

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

العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

يجنب 10% ع�شرة باملائة من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 

التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�شف راأ�س املال.

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

جمل�س الإدارة، ويوقف هذا التجنيب اإذا بلغ ربع راأ�س املال.

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

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

الوزراء رقم 202 وتاريخ 1404/8/13ه�، ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة اإ�شافية يف الأرباح.

1994
 إصدار مجلة »الجميلة«،

 مجلة أسبوعية تهتم
بجمال المرأة وصحتها.

 إطالق صحيفة »أردو نيوز«،
 أول صحيفة يومية تصدر
 بلغة األردو في المملكة

 العربية السعودية، والخليج
العربي.

 إطالق صحيفة »ماليالم
 نيوز«، أول صحيفة يومية

 تصدر باللغة الماليالمية
 في المملكة العربية

السعودية، والخليج العربي.



أهم مقاييس

األداء المالية لعام 2011

2011
التقـــرير السنوي  
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ن�سبة التداول

العائد على الأ�سول

�سايف الدخل

) مرة (

) مليون ريال �شعودي (

Net Income (Million SAR)

Current Ratio

Return on Assets

اإجمايل الإيرادات

اإجمايل الأ�سول

اإجمايل حقوق امللكية

الدخل من العمليات الرئي�سة

) مليون ريال �شعودي (

) مليون ريال �شعودي (

) مليون ريال �شعودي (

) مليون ريال �شعودي (

Total Assets (Million SAR)

Total Equity (Million SAR)

Total Revenue (Million SAR)

Operating Revenue (Million SAR)

969

2009

1,500.0

1,200.0

900.0

600.0

300.0

0

150.0

120.0

90.0

60.0

30.0

0

1,044

2010

1,080

2011

2009

2,103

2010

2,085

2011

2,221

2009

1,443

2010

1,491

2011

1,510

2009

30

2010

101

2011

105

1.4

2009

1.4

2010

1.5

2011

45

2009

84

2010

100

2011

2.2%

2009

4.0%

2010

4.5%

2011

6.0%

4.5%

3.0%

1.5%

0.0%

120

90

60

30

0

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

2011أهم مقاييس األداء المالية لعام 2011
التقـــرير السنوي  

2011
التقـــرير السنوي  
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العائد على راأ�س املال

العائد على حقوق امللكية

ن�سبة الرفع املايل

Return on Shareholder’s Equity

Leverage Ratio

Return on Capital

2009

19.5%

2010

14.1%

2011

23.4%

27.0%

18.0%

9.0%

0.0%

2009

3.7%

2010

6.7%

2011

7.8%

9.0%

6.0%

3.0%

0.0%

2009

  5.7 %

2010

10.6%

2011

12.5%

14.0%

10.5%

7.0%

3.5%

0%

2011
التقـــرير السنوي  

2011
التقـــرير السنوي  

أهم مقاييس األداء المالية لعام 2011



2011
التقـــرير السنوي  

القوائم المالية الموحدة

وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في  31 ديسمبر 2011 
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املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 دي�شمرب 2011 

»بالريال ال�شعودي«

لة(عام 2011اإي�ساح عام 2010 )معدَّ

املوجودات

موجودات متداولة

92.990.11260.817.440نقد وما يعادله

3434.905.431342.763.987 و 31ذمم مدينة، بال�شايف

-690.000.000ذمة مدينة من بيع ا�شتثمار يف �شركة زميلة

4199.196.248188.737.607 و 31خمزون، بال�شايف

575.947.76764.403.451 و 31م�شاريف مدفوعة مقدًما وموجودات اأخرى

893.039.558656.722.485جمموع املوجودات املتداولة

76.522.462-6ا�شتثمار يف �شركة زميلة

7840.010.724866.201.154 و 31ممتلكات واآلت ومعدات، بال�شايف

8488.164.460485.443.687موجودات غري ملمو�شة، بال�شايف

1.328.175.1841.428.167.303جمموع املوجودات غري املتداولة

جمموع املوجودات                                                                                                     2.221.214.742      2.084.889.788

املطلوبات وحقوق امللكية

مطلوبات متداولة

9353.606.540200.546.641متويل مرابحات ق�شرية الأجل

1010.369.71812.488.945اإيرادات موؤجلة

11202.733.289227.878.204 و31دائنون جتاريون ومطلوبات اأخرى

1221.609.75420.604.432الزكاة و�شريبة الدخل

588.319.301461.518.222جمموع املطلوبات املتداولة

يتبع

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2011

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2011

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2011

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2011 

2011
التقـــرير السنوي  

2011
التقـــرير السنوي  

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية

يف 31 دي�شمرب 2011 

»بالريال ال�شعودي«

لة(عام 2011اإي�ساحات عام 2010 )معدَّ

1.080.395.9191.043.553.545الإيرادات

)708.109.036()726.701.721(تكلفة الإيرادات

353.694.198335.444.509الربح الإجمايل

م�شاريف ت�شغيلية:

)43.559.725()45.747.214(23 و 31بيع وت�شويق

)203.760.249()204.677.162(24 و 31عمومية واإدارية

71.785.79012.376.724عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف قيمة املوجودات

105.055.612100.501.259دخل ال�سنة من العمليات الرئي�سية

-613.477.538اأرباح بيع ا�شتثمار يف �شركة زميلة

2511.295.49511.931.574اإيرادات وم�شاريف اأخرى، �شايف

)10.956.214()10.007.709(نفقات مالية، �شايف

119.820.936101.476.619دخل ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل وحقوق الأقلية

)6.658.954()8.789.567(12الزكاة و�شريبة الدخل

111.031.36994.817.665دخل ال�سنة قبل حقوق الأقلية

)10.397.186()10.718.255(21ح�شة حقوق الأقلية يف �شايف اأرباح وخ�شائر ال�شركات التابعة

100.313.11484.420.479�سايف دخل ال�سنة

ربحية ال�سهم:

261.311.26دخل ال�شنة من العمليات الرئي�شية

261.391.19دخل ال�شنة قبل حقوق الأقلية

261.251.06�شايف دخل ال�شنة

تعترب الإي�شاحات املرفقة يف ال�شفحات من رقم 8 اإىل رقم 35 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2011

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2011

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2011

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2011 

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة املركز املايل املوحدة »تتمة«

كما يف 31 دي�شمرب 2011 

»بالريال ال�شعودي«

لة(عام 2011اإي�ساحات عام 2010 )معدَّ

مطلوبات غري متداولة

10.000.000-9متويل مرابحات طويلة الأجل

1327.031.72026.987.614تاأمينات نقدية م�شتلمة من العملء

270.945-14ذمم دائنة

1595.453.75795.470.484خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

122.485.477132.729.043جمموع املطلوبات غري متداولة

جمموع املطلوبات                                                                                                                710.804.778           594.247.265

حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني

1800.000.000800.000.000راأ�س املال

16195.365.507185.334.196احتياطي نظامي

1763.341.12658.325.470احتياطي اتفاقي

78.361.4258.361.425منحة حكومية مقّيدة

ت�شويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة 

بال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة يف اخلارج
18)5.854.695()5.910.132(

)1.163.678()383.042(19�شايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

20223.368.509220.872.362 و 31اأرباح مبقاة

1.284.198.8301.265.819.643جمموع حقوق امل�ساهمني

21226.211.134224.822.880 و 31حقوق الأقلية

1.510.409.9641.490.642.523جمموع حقوق امللكية

2.221.214.7422.084.889.788جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

28التزامات حمتملة

تعترب الإي�شاحات املرفقة يف ال�شفحات من رقم 8 اإىل رقم 35 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2011

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2011

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2011

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2011 
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2011
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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 10

»بالريال ال�شعودي«

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2011

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2011

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2011

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2011 

لة(عام 2011 عام 2010 )معدَّ

التدفقات النقدية من اأن�شطة ال�شتثمار:

)27.706.072()35.966.210(اإ�شافات ممتلكات واآلت ومعدات

24.002.10211.267.354متح�شلت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

36.5841.154.477ت�شويات ترجمة عملت اأجنبية متعلقة باملمتلكات والآلت واملعدات، بال�شايف

)4.052.405()5.874.915(اإ�شافات موجودات غري ملمو�شة

)19.336.646()17.802.439(�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة ال�شتثمار

التدفقات النقدية من اأن�شطة التمويل:

)70.504.542(143.059.899التغري يف متويل مرابحات طويلة وق�شرية الأجل

)3.639.082(55.437ت�شويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة بال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة يف اخلارج

)2.000.000()2.770.000(مكافاآت جمل�س الإدارة

)39.967.447()79.830.702(توزيعات اأرباح مدفوعة

-)9.330.001(التغري يف حقوق الأقلية

)116.111.071(51.184.633�شايف النقد الناجت من )امل�شتخدم يف( اأن�شطة التمويل

)5.600.981(32.172.672�شايف التغري يف النقد وما يعادله

60.817.44066.418.421نقد وما يعادله كما يف بداية ال�شنة

92.990.11260.817.440نقد وما يعادله كما يف نهاية ال�شنة

معلومات اإ�شافية عن اأن�شطة غري نقدية

)1.163.678()780.636(التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

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

تعترب الإي�شاحات املرفقة يف ال�شفحات من رقم 8 اإىل رقم 35 جزًءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق

»�شركة م�شاهمة �شعودية«

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011

»بالريال ال�شعودي«

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2011

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2011

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2011

قائمة التغيرات في حقوق 
المساهمين الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2011 

لة(عام 2011 عام 2010 )معدَّ

التدفقات النقدية من العمليات:

119.820.936101.476.619�شايف الدخل قبل الزكاة و�شريبة الدخل وحقوق الأقلية

تعديلت لبنود غري نقدية:

50.803.50751.594.024ا�شتهلكات

3.154.1422.300.339اإطفاءات

)3.841.737()10.899.763(اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات

)12.376.724()1.785.790(عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف قيمة املوجودات

-)13.477.538(اأرباح بيع ا�شتثمار يف �شركة زميلة

19.021.44319.734.192خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

التغريات يف راأ�س املال العامل:

)37.143.069()92.141.444(ذمم مدينة

29.081.450)10.458.641(خمزون

2.242.776)11.544.316(م�شاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة اأخرى

147.110)2.119.227(اإيرادات موؤجلة

)1.111.330()24.804.522(دائنون جتاريون ومطلوبات متداولة اأخرى

44.106181.800تاأمينات نقدية م�شتلمة من العملء

)15.303.674()19.038.170(مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة

)7.135.040()7.784.245(زكاة و�شريبة دخل

129.846.736)1.209.522(�شايف النقد )امل�شتخدم يف( الناجت من العمليات

2011
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2011
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2011

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2011 

احتياطي اتفاقياحتياطي نظاميراأ�س املالاإي�شاح
منحة حكومية 

مقيدة

ت�شويات حتويل 

العملت 

الأجنبية املتعلقة 

بال�شتثمارات يف 

ال�شركات التابعة يف 

اخلارج

�شايف التغريات 

يف القيمة العادلة 

لتغطية خماطر 

التدفقات النقدية

املجموعاأرباح مبقاة

1.265.819.643 220.872.362)1.163.678()5.910.132(1800.000.000185.334.19658.325.4708.361.425 يناير 2011

100.313.114 100.313.114------�شايف دخل ال�شنة

ل اإىل الحتياطي النظامي -)10.031.311(----10.031.311-16املحوَّ

ل اإىل الحتياطي التفاقي -)5.015.656(---5.015.656--17املحوَّ

55.437-- 55.437----18ت�شويات عملت اأجنبية، �شايف

�شايف التغريات يف القيمة العادلة  

لتغطية خماطر التدفقات النقدية

19-----780.636-780.636

توزيعات اأرباح ومكافاآت اأع�شاء  

جمل�س الإدارة
20------)82.770.000()82.770.000(

223.368.5091.284.198.830)383.042()5.854.695(31800.000.000195.365.50763.341.1268.361.425 دي�شمرب 2011

لة( 2010 )معدَّ

191.523.4911.228.201.926 -)2.271.050(131800.000.000176.619.79253.968.2688.361.425 يناير 2010

84.420.47784.420.477 ------31�شايف دخل ال�شنة

ل اإىل الحتياطي النظامي -)8.714.404(----8.714.404-16املحوَّ

ل اإىل الحتياطي التفاقي -)4.357.202(---4.357.202--17املحوَّ

)3.639.082(--)3.639.082(----18ت�شويات عملت اأجنبية، �شايف

�شايف التغريات يف القيمة العادلة  

لتغطية خماطر التدفقات النقدية
19-----)1.163.678(-)1.163.678(

توزيعات اأرباح ومكافاآت اأع�شاء

 جمل�س الإدارة
------)42.000.000()42.000.000(

لة( 220.872.3621.265.819.643 )1.163.678()5.910.132(31800.000.000185.334.19658.325.4708.361.425 دي�شمرب 2010 )معدَّ

تعترب الإي�شاحات املرفقة يف ال�شفحات من رقم 8 اإىل رقم 35 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 2011

»بالريال ال�شعودي«

واالتصالاإلعالم
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معلومات عامة - 1

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

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

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

املوؤمترات، طريق مكة املكرمة، الريا�س 11583، اململكة العربية ال�شعودية.

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

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

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

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

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

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

العلمية القاب�شة:

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

ن�شبة امللكية الفعلية املبا�شرة وغري 

املبا�شرة كما يف 31 دي�شمرب

20112010

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

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

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

1998
 تأسيس الشركة العربية

،)AMC( للوسائل 

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

األردو.
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2011
التقـــرير السنوي  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العربية ال�شعودية.

الكويت  و90% م�شجلة يف   %100 بن�شبة  تابعة  ال�شركة �شركات  2- متتلك هذه 

املالية  القوائم  توحيد  يتم  مل  التوايل.  على  املتحدة  العربية  والإمارات 

توفر  عدم  اإىل  اأدى  اإداري  خلف  لوجود  وذلك  الكويتية،  للمجموعة 

املعلومات اللزمة للتوحيد. متكنت املجموعة يف الربع الأخري من عام 2010 

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

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

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

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

3- متتلك هذه ال�شركة كًل من �شركة طيبة للطباعة والن�شر املحدودة، و�شركة 

والأغلفة  التجارية  للمل�شقات  العون  و�شركة م�شنع  املحدودة،  مطابع هل 

البل�شتيكية املحدودة.

ال�شركة  اإدارة  جمل�س  قبل  من  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  اعتماد  مت 

بتاريخ 13 ربيع الأول 1433ه� )املوافق 5 فرباير 2012(.

ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة - 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:

2-1 اأ�س�س الإعداد

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفًقا لأ�شا�س ال�شتحقاق ووفًقا ملبداأ التكلفة 

التاريخية، فيما عدا ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة، حيث يتم احت�شابها 

على اأ�شا�س طريقة حقوق امللكية، وامل�شتقات املالية املثبتة بالقيمة العادلة.

املالية  القوائم  اإعداد  يف  موؤثرة  حما�سبية  وافرتا�سات  تقديرات   2-2

املوحدة

املتعارف  املحا�شبية  للمبادئ  وفًقا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 

املوجودات  مبالغ  على  توؤثر  وافرتا�شات  تقديرات  ا�شتخدام  عليها 

تاريخ  كما يف  املحتملة  واللتزامات  املوجودات  والإف�شاح عن  واملطلوبات، 

وامل�شاريف خلل  الإيرادات  تقدير مبالغ  املوحدة، وكذلك  املالية  القوائم 

الفرتة املالية. يتم تقييم التقديرات والفرتا�شات ب�شكل م�شتمر وهي مبنية 

على خربة �شابقة وعوامل اأخرى تت�شمن توقعات بالأحداث امل�شتقبلية والتي 

متعلقة  وافرتا�شات  تقديرات  بعمل  ال�شركة  تقوم  للظروف.  منا�شبة  تعترب 

بامل�شتقبل، اإل اأن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

2-3 اأ�س�س توحيد القوائم املالية

تت�شمن القوائم املالية املوحدة املرفقة ح�شابات ال�شركة و�شركاتها التابعة التي يكون 

اأكرث من  ت�شيطر على  اأو  و/  اأكرث  اأو   %50 بن�شبة  فعلية  ملكية  فيها حقوق  للمجموعة 

ن�شف حقوق الت�شويت فيها، اأو لديها القدرة على توجيه �شيا�شاتها املالية والت�شغيلية. 

القوائم  توحيد  عند  املجموعة  �شركات  بني  والأر�شدة  املعاملت  اأهم  ا�شتبعاد  يتم 

املالية.

2-4 الإيرادات

تتحقق املبيعات عند ت�شليم الب�شاعة، اأو اإ�شدار فواتري اخلدمات املقدمة اإىل العملء، 

ال�شرتاكات على فرتة  اإيرادات  اإثبات  يتم  به، يف حني  امل�شموح  تن�زيل اخل�شم  بعد 

ال�شرتاك.

تتحقق الإيرادات من العقود التي يتم اإجنازها خلل اأكرث من فرتة مالية واحدة بناًء 

التكاليف  ن�شبة  باحت�شاب  الإجناز  تقا�س مرحلة  للعقد.  رة  املقدَّ الإجناز  على مرحلة 

لتاريخه  املكت�شب  الإيراد  وميثل  للعقد.  رة  املقدَّ الكلية  التكاليف  اإىل  لتاريخه  املنفقة 

حا�شل �شرب ن�شبة الإجناز يف اإجمايل قيمة العقد. وعندما ت�شري التقديرات احلالية 

لتكاليف واإيرادات العقد اإىل خ�شارة، فاإنه يتم اأخذ خم�ش�س للخ�شارة الكلية للعقد 

العقود  من  الدورية  الدفعات  تخفي�س  يتم  املنجز.  العمل  ن�شبة  عن  النظر  بغ�س 

والدفعات املقبو�شة من العملء، اإن وجدت، من مبلغ العقد قيد التنفيذ. يتم ت�شجيل 

الإيرادات بالزيادة عن الفواتري ال�شادرة اإىل العملء كاإيرادات مل ي�شدر بها فواتري 

�شمن الذمم املدينة واملوجودات املتداولة. ويتم قيد املقبو�س بالزيادة عن الإيرادات 

كفواتري �شادرة بالزيادة عن الإيرادات �شمن املطلوبات.

2-5 م�ساريف بيع وت�سويق وعمومية واإدارية 

وت�شويق  لبيع  املنفقة  التكاليف  من  رئي�شي  ب�شكل  والت�شويق  البيع  م�شاريف  تتكون 

منتجات ال�شركة. ويتم ت�شنيف امل�شاريف الأخرى كم�شاريف عمومية واإدارية.

ل  والتي  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  امل�شاريف  والإدارية  العمومية  امل�شاريف  تت�شمن 

ويتم  عليها  املتعارف  املحا�شبية  للمعايري  وفًقا  الإيرادات  بتكلفة  مبا�شر  ب�شكل  تتعلق 

توزيع امل�شاريف، اإذا دعت احلاجة لذلك، بني امل�شاريف العمومية والإدارية وتكلفة 

الإيرادات على اأ�شا�س ثابت.

2-6 نقد وما يعادله

ي�شتمل النقد وما يعادله على النقد يف ال�شندوق ولدى البنوك وال�شتثمارات ق�شرية 

تاريخ  من  اأقل  اأو  اأ�شهر  ثلثة  خلل  ت�شتحق  والتي  ال�شيولة،  عالية  الأخرى  الأجل 

ال�شراء، اإن وجدت.

2-7 خمزون

يظهر املخزون ب�شعر التكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها، اأيهما اأقل. ويتم حتديد 

وتت�شمن  املرجح،  املتو�شط  طريقة  اأ�شا�س  على  التنفيذ  حتت  التي  للأعمال  التكلفة 

تكلفة املواد والعمالة ون�شبة حمددة من امل�شاريف غري املبا�شرة. كما يتم تقييم الورق 

ومواد الطباعة وقطع الغيار الأخرى من املخزون على اأ�شا�س املتو�شط املرجح للتكلفة.
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عدد ال�شنوات

33 - 50مباٍن

4 – 10 اأو فرتة الإيجار، اأيهما اأقلحت�شينات على مباٍن م�شتاأجرة

10 – 20اآلت ومعدات الطباعة

4 – 10اأجهزة حا�شب اآيل ومعدات

4 – 13.3اأثاث ومفرو�شات والرتكيبات

2 – 6.67�شيارات

2011
التقـــرير السنوي  

2011
التقـــرير السنوي  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

2-8 ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

اأن  دون  عليها  هام  تاأثري  للمجموعة  يكون  التي  ال�شركات  هي  الزميلة  ال�شركات 

لن�شبة  ملكية  ذلك،  وي�شاحب  �شيا�شاتها،  اأو  اأعمالها  على  �شيطرة  ذلك  ي�شاحب 

�شركات  ال�شتثمارات يف  قيد  يتم  الت�شويت.  50% من حقوق  اإىل   %20 بني  ترتاوح 

زميلة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية. ويف حال عدم وجود تاأثري هام للمجموعة على 

املن�شاأة امل�شتثمر بها، يتم قيد ال�شتثمار بالتكلفة.

يف  فيها  امل�شتثمر  الزميلة  ال�شركات  خ�شائر  اأو  اأرباح  يف  ال�شركة  ح�شة  اإدراج  يتم 

قائمة الدخل املوحدة. يتم التوقف عن تطبيق طريقة حقوق امللكية اإذا اأ�شبح ر�شيد 

تلك  من  امل�شتمرة  للخ�شائر  نتيجة  �شفًرا  الزميلة  ال�شركة  يف  ال�شتثمار  ح�شاب 

ال�شركة )اإل اإذا كانت املجموعة �شامنة للتزامات تلك ال�شركة اأو ملتزمة بتقدي�م 

دعم مايل اإ�شايف(.

2-9 ممتلكات واآلت ومعدات، بال�سايف

املرتاكمة  ال�شتهلكات  خ�شم  بعد  بالتكلفة  واملعدات  والآلت  املمتلكات  تظهر 

يتم  ل  بالتكلفة.  تظهر  والتي  التنفيذ،  حتت  اإن�شاءات  عدا  ما  القيمة،  يف  والهبوط 

ا�شتهلك الأرا�شي. يحّمل ال�شتهلك على قائمة الدخل املوحدة على اأ�شا�س طريقة 

الإنتاجية  الأعمار  مدى  على  املوجودات  هذه  تكلفة  لتوزيع  وذلك  الثابت،  الق�شط 

املقدرة لها كما يلي:

القيمة  مع  املتح�شلت  مبقارنة  ال�شتبعاد  عن  الناجتة  واخل�شائر  الأرباح  د  حتدَّ

الدفرتية وتقيَّد يف قائمة الدخل املوحدة.

العمر  من  جوهرًيا  تزيد  ل  التي  العادية  والإ�شلحات  ال�شيانة  م�شاريف  تقيَّد 

ر�شملة  يتم  تكبدها.  عند  املوحدة،  الدخل  قائمة  يف  للأ�شل،  املقدر  الإنتاجي 

التجديدات والتح�شينات الهامة، اإن وجدت، ويتم ا�شتبعاد الأ�شل الذي مت ا�شتبداله.

2-10 ذمم مدينة

ا خم�ش�س الديون امل�شكوك يف  تظهر الذمم املدينة باملبالغ الأ�شلية للفواتري ناق�شً

هناك  يكون  عندما  حت�شيلها  يف  امل�شكوك  للديون  خم�ش�س  عمل  يتم  حت�شيلها. 

دليل مو�شوعي على عدم متكن املجموعة من حت�شيل جميع املبالغ امل�شتحقة مبوجب 

ال�شروط الأ�شلية للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخ�ش�شات يف قائمة الدخل 

�شطبها  يتم  للتح�شيل،  قابلة  غري  املدينة  الذمم  تكون  عندما  املوحدة. 

مقابل خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. تقيَّد اأية مبالغ ت�شرتد يف 

وقت لحق لذمم قد مت �شطبها بقيد دائن يف قائمة الدخل املوحدة.

2-11 موجودات غري ملمو�سة

اأ�سماء املطبوعات:

التي  واملجلت  ال�شحف  لأ�شماء  امل�شجلة  القيمة  املطبوعات  اأ�شماء  متثل 

ت�شدرها املجموعة. تقوم املجموعة ب�شكل دوري بالتاأكد مما اإذا كان هناك 

قيا�س  طرق  با�شتخدام  املطبوعات  لأ�شماء  امل�شجلة  القيمة  يف  انخفا�س 

التحليلت  اإجراء  يتم  الدليل  هذا  مثل  وجود  حالة  ويف  العادلة.  القيمة 

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 

لقيمها  املطبوعات  لأ�شماء  الدفرتية  القيمة  جتاوز  عند  وذلك  املوحدة، 

القابلة لل�شرتداد.

ن�شاأت  قد  اخل�شارة  هذه  تكن  مل  ما  النخفا�س  خ�شارة  قيد  عك�س  يتم  ل 

ب�شبب اأحداث خارجية خا�شة ذات طبيعة ا�شتثنائية ويتوقع عدم تكرارها. 

واإن الزيادة يف القيمة القابلة لل�شرتداد تتعلق، ب�شكل وا�شح، بعك�س قيد 

اأثر هذه الأحداث اخلا�شة.

ال�سهرة:

اإن ال�شهرة املدفوعة عند �شراء ال�شتثمارات والتي متثل فائ�س �شعر ال�شراء 

كل  نهاية  يف  قيا�شها  يتم  امل�شرتاة  للموجودات  العادلة  القيمة  �شايف  على 

�شنة مالية واإظهارها بالقوائم املالية املوحدة بالتكلفة ويتم تعديلها مبقدار 

النخفا�س يف قيمتها )اإن وجد(.

حقوق الن�سر وم�سروعات تطوير الكتب:

ت�شمل حقوق الن�شر كافة النفقات ال�شرورية اللزمة للح�شول على حقوق 

الن�شر، ويتم اإطفاوؤها على مدى العمر التعاقدي با�شتخدام طريقة الق�شط 

الثابت اأو عدد الكتب املتعاقد على ن�شرها. ويتم البدء يف احت�شاب الإطفاء 

عند �شدور اأول ن�شخة للكتاب.

م�سروع املحتوى املرئي ومواقع اإلكرتونية وبرامج حا�سب اآيل:

احلا�شب  وبرامج  الإلكرتونية  واملواقع  املرئي  املحتوى  م�شروع  اإطفاء  يتم 

خم�س  اإىل  �شنتني  من  فرتة  على  الثابت  الق�شط  طريقة  با�شتخدام  الآيل 

�شنوات من بدء العمل يف هذه امل�شاريع.

2-12 الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها عندما 

ت�شري احلالت اأو التغري يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري 

قابلة لل�شرتداد. يتم اإثبات اخل�شارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، والتي 

متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�شل عن القيمة القابلة لل�شرتداد وهي 

ا تكاليف البيع اأو قيمة ال�شتخدام، اأيهما اأعلى.  القيمة العادلة للأ�شل ناق�شً

بحيث  لها  م�شتوى  اأدنى  على  املوجودات  جتميع  يتم  الهبوط،  تقدير  لغر�س 

تتواجد تدفقات نقدية منف�شلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. تتم مراجعة 

اأن  �شبق  والتي  امللمو�شة،  غري  املوجودات  بخلف  املتداولة،  غري  املوجودات 

حدث هبوط يف قيمتها بغر�س احتمال عك�س ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ 

القيمة، عندئذ  الهبوط يف  ما مت لحًقا عك�س خ�شارة  اإذا  مالية.  قوائم  كل 

ل  تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقد اإىل التقدير املعدَّ

لقيمتها القابلة لل�شرتداد، على األ يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم 

اإثبات خ�شارة الهبوط يف قيمة ذلك الأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقد يف ال�شنوات 

ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س خ�شارة الهبوط يف القيمة فوًرا كاإيرادات يف قائمة 

الدخل املوحدة. ل يتم عك�س خ�شارة الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�شة.

2-13 العملت الأجنبية

)اأ( العملة الرئي�سية

العملة  وهو  ال�شعودي  بالريال  املوحدة  املالية  القوائم  يف  البنود  تظهر 

الوظيفية لل�شركة.

)ب( معاملت واأر�سدة

يتم حتويل املعاملت التي تتم بالعملت الأجنبية اإىل الريال ال�شعودي على 

اأرباح  قيد  يتم  املعاملت.  تلك  تاريخ  يف  ال�شائدة  ال�شرف  اأ�شعار  اأ�شا�س 

وخ�شائر فروق العملة الناجتة عن ت�شوية تلك املعاملت، وكذلك الناجتة من 

اأ�شعار  اأ�شا�س  الأجنبية على  بالعملة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل 

�شرف العملت ال�شائدة كما يف نهاية الفرتة �شمن قائمة الدخل املوحدة. 

)ج( �سركات املجموعة

الأجنبية  لل�شركات  الأعمال  ونتائج  املالية  املراكز  حتويل  عن  الناجت  يقيَّد 

اإىل  ال�شعودي  الريال  غري  الوظيفية  عملتها  تكون  التي  الزميلة  اأو  التابعة 

الريال ال�شعودي كما يلي:

ال�شرف  باأ�شعار  مايل  مركز  قائمة  لكل  واملطلوبات  املوجودات  حُتّول   •
ال�شائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل.

�شعر  اأ�شا�س متو�شط  لكل قائمة دخل على  الإيرادات وامل�شاريف  حُتّول   •
ال�شرف خلل ال�شنة.

باأ�شعار  املبقاة  الأرباح  عدا  فيما  امللكية  حقوق  ح�شابات  بنود  حُتّول   •
ال�شرف ال�شائدة يف التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه.

عن حتويل القوائم املالية لل�شركات  الناجتة  املرتاكمة  التعديلت  • تدرج 
التابعة اأو الزميلة الأجنبية اإىل الريال ال�شعودي، اإذا كانت جوهرية، كبند 

منف�شل �شمن حقوق امللكية.

ال�شرف  ب�شعر  زميلة  �شركة  من  امل�شتلمة  الأرباح  توزيعات  حتويل  • يتم 
يف تاريخ املعاملة، ويتم قيد فروق حتويل العملة الأجنبية املحققة يف قائمة 

الدخل املوحدة.

ال�شتثمار يف ال�شركات الزميلة اأو التابعة  من  جزء  بيع  اأو  ا�شتبعاد  • عند 
الأجنبية، يتم قيد فروق حتويل العملت الأجنبية املقيَّدة يف حقوق امللكية 

يف قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح اأو خ�شارة ال�شتبعاد اأو البيع.

2-14 التقارير القطاعية

)اأ( القطاع الت�سغيلي

القطاع الت�شغيلي هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي:

اأن�شطة تدر اإيرادات. يف  • تعمل 
اأجل اتخاذ القرارات التي  من  عملياتها  نتائج  بتحليل  با�شتمرار  الإدارة  • تقوم 

تتعلق بتوزيع امل�شادر وتقييم الأداء.

• تتوفر عنها معلومات مالية ب�شكل منف�شل.
)ب( القطاع اجلغرايف

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�شاآت التي تقوم   

باأن�شطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�شادية حمددة تخ�شع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن 

تلك التي تعمل يف بيئات اقت�شادية اأخرى.

2-15 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

العمل  نظام  �شروط  مبوجب  للموظفني  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  خم�ش�س  قيد  يتم 

ل  ال�شعودية ويحمَّ التابعة  و�شركاتها  ال�شركة  ال�شعودية من قبل  العربية  اململكة  يف 

اأ�شا�س قيمة املكافاأة  على قائمة الدخل املوحدة. يتم احت�شاب مبلغ اللتزام على 

املكت�شبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز 

املايل.

نهاية  مكافاأة  مقابل  خم�ش�س  بتكوين  حالًيا  الأجنبية  التابعة  ال�شركات  تقوم 

التي متار�س فيها  الدول  للموظفني واملزايا الأخرى، وذلك طبًقا لقوانني  اخلدمة 

لة اأو غري ممولة لل�شركات التابعة الأجنبية.  ن�شاطاتها. ل توجد برامج تقاعد مموَّ

2-16 متويل مرابحات

يتم اإثبات متويل املرابحات بقيمة املتح�شلت امل�شتلمة بعد ح�شم تكاليف املعاملة 

مبا�شرة  ترتبط  التي  املرابحات  متويل  تكاليف  ر�شملة  يتم  وجدت.  اإن  املتكبدة، 

باقتناء اأو اإن�شاء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة، وذلك كجزء من هذه املوجودات. يتم 

حتميل تكاليف متويل املرابحات الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.

2-17 ذمم دائنة وم�ستحقات

يتم اإثبات مبالغ املطلوبات التي �شيتم دفعها مقابل ب�شائع وخدمات م�شتلمة، �شواًء 

مت اإ�شدار فواتري مبوجبها اإىل املجموعة، اأم ل.

2-18 الزكاة و�سريبة الدخل

)»امل�شلحة«(  والدخل  الزكاة  م�شلحة  لأنظمة  التابعة  و�شركاتها  ال�شركة  تخ�شع 

يف اململكة العربية ال�شعودية، يتم احت�شاب خم�ش�س الزكاة وفًقا للوعاء الزكوي 

ال�شعودية للأبحاث والت�شويق  املالية املوحدة للمجموعة  القوائم  اأ�شا�س  املعد على 

ثم  للمجموعة،  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  بالكامل  واململوكة  التابعة  و�شركاتها 

يجري  لها،  التابعة  وال�شركات  ال�شركة  بني  املحت�شب  الزكاة  توزيع خم�ش�س  يتم 

النهائي،  الربط  النهائي عند اعتماد  اأية فروقات بني املخ�ش�س والربط  ت�شجيل 
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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

2011
التقـــرير السنوي  

2011
التقـــرير السنوي  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

التابعة يف اخلارج،  لل�شركات  وبالن�شبة  املخ�ش�س.  اإقفال  يتم حينئذ  حيث 

للأنظمة  وفًقا  وجدت،  اإن  ال�شريبة،  التزامات  لقاء  خم�ش�س  جتنيب  يتم 

حتميل  يتم  ال�شركات.  تلك  فيها  تعمل  التي  البلدان  يف  املتَّبعة  ال�شريبية 

خم�ش�س الزكاة و�شريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة.

تقوم املجموعة با�شتقطاع ال�شريبة الواجبة عن معاملت حمددة مع اأطراف 

لنظام  طبًقا  وذلك  وجدت،  اإن  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  مقيمة  غري 

�شريبة الدخل ال�شعودي.

2-19 خم�س�سات

اأو  اإثبات املخ�ش�شات عندما يكون لدى املجموعة التزام قانوين حايل  يتم 

متوقع ناجت عن حدث �شابق، وهناك احتمال كبري ل�شتخدام موارد املجموعة 

لت�شوية هذا اللتزام، واإمكانية تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.

2-20 املنحة احلكومية املقيَّدة

عند  للأ�شل  العادلة  القيمة  اأ�شا�س  على  املقيَّدة  احلكومية  املنحة  قيا�س  مت 

احل�شول عليه مقابل اللتزام بالقيود املقرونة باملنحة. وقد مت اإدراج املنحة 

احلكومية املقيَّدة يف بند م�شتقل �شمن حقوق امللكية واإظهار الأ�شل املمنوح 

�شمن املمتلكات والآلت واملعدات.

2-21 الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر

النا�شئة  الأجنبية  العملت  خماطر  لتغطية  اآجلة  عقوًدا  املجموعة  ت�شتخدم 

كافة  وتقيَّد  العادلة.  بالقيمة  اإظهارها  ويتم  الت�شغيلية،  ن�شاطاتها  عن 

امل�شتقات املالية بقيمتها العادلة كاأ�شول عندما تكون القيمة العادلة اإيجابية 

وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة �شلبية.

اإىل  بالرجوع  الآجلة  للعقود  العادلة  القيمة  على  احل�شول  العادة  يف  يتم 

د القيمة العادلة وفق  الأ�شعار املتداولة يف ال�شوق. ويف حالة عدم توفرها، حتدَّ

اأ�ش�س التقدير الأخرى، ح�شبما هو ملئم.

يف حالة ا�شتخدام الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية خماطر التدفقات النقدية 

املتعلقة باأي التزامات موؤكدة اأو عمليات متوقعة، يتم اإثبات اجلزء الفّعال من 

الأرباح اأو اخل�شائر الناجمة عن الأداة املالية امل�شتقة مبا�شرة �شمن حقوق 

اأو اخل�شائر يف قائمة  اإثبات اجلزء غري الفّعال من الأرباح  امل�شاهمني. يتم 

قيمة  اإثبات  بعد  تن�شاأ  قد  خ�شائر  اأو  اأرباح  اأية  اإثبات  ويتم  املوحدة،  الدخل 

الأداة املالية.

املعاملت  حدوث  يتوقع  يزال  ول  التغطية،  عملية  اأو  املخاطر  اأداة  اإنهاء  حالة  ويف 

الوقت �شمن  املرتاكمة يف ذلك  اأو اخل�شائر  الأرباح  الإبقاء على  يتم  فاإنه  املغطاة، 

حقوق امل�شاهمني، ويتم اإثباتها طبًقا لل�شيا�شة اأعله عند وقوع العملية املغطاة، ويف 

حال احتمال عدم وقوع املعاملة املغطاة، يتم اإثبات الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة– 

التي �شبق اأن مت اإثباتها �شمن حقوق امل�شاهمني– يف قائمة الدخل املوحدة مبا�شرة.

2-22 ربحية ال�سهم

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم للدخل من العمليات الرئي�شية والدخل قبل حقوق الأقلية 

و�شايف الدخل لل�شنة على اأ�شا�س املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خلل ال�شنة.

2-23 عقود اإيجار ت�سغيلية

املوحدة  الدخل  قائمة  على  الت�شغيلية  الإيجار  بعقود  املتعلقة  امل�شاريف  حتميل  يتم 

على مدى فرتة الإيجار. كما يقيَّد اإيراد التاأجري على اأ�شا�س ال�شتحقاق وفًقا ل�شروط 

التعاقد.

2-24 توزيعات اأرباح

قبل  املوافقة عليها من  يتم  التي  ال�شنة  املالية يف  القوائم  الأرباح يف  توزيعات  تقيَّد 

م�شاهمي ال�شركة.

2-25 اإعادة ت�سنيف

احلالية  العر�س  طريقة  مع  تتوافق  لكي  املقارنة،  اأرقام  بع�س  ت�شنيف  اإعادة  متت 

لعام 2011.

بالريال ال�سعودي

لة(2011  2010 )معدَّ

459.694.526362.188.968ذمم جتارية

8.838.13210.975.401اإيرادات م�شتحقة

468.532.658373.164.369

)30.400.382()33.627.227(خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها 

434.905.431342.763.987

بالريال ال�سعودي

لة(2011  2010 )معدَّ

30.400.38225.861.575الر�شيد يف 1 يناير

6.205.8774.538.807اإ�شافات خلل ال�شنة

-)1.200.921(عك�س خم�ش�س خلل ال�شنة

-)1.778.111(م�شتخدم خلل ال�شنة

33.627.22730.400.382الر�شيد يف 31 دي�شمرب

بالريال ال�سعودي

لة(2011  2010 )معدَّ

124.246.036121.951.092مواد خام ومواد تغليف

45.770.06344.789.575كتب

19.540.33817.632.360قطع غيار

11.185.19710.488.232ب�شاعة حتت الت�شغيل وتامة ال�شنع

13.300.45910.752.012ب�شاعة يف الطريق

1.416.4471.533.684اأخرى

215.458.540207.146.955

)18.409.348()16.262.292(خم�ش�س ب�شاعة بطيئة احلركة

199.196.248188.737.607

3- ذمم مدينة، بال�سايف

4- خمزون، بال�سايف 

بالريال ال�شعودي

لة(2011  2010 )معدَّ

26.931.78131.410.234م�شاريف مدفوعة مقدًما

22.473.5265.823.338دفعات مقدمة ملوردين ونا�شرين

836.2811.134.600تاأمينات م�شرتدة

25.706.17926.035.279مدينون اآخرون

75.947.76764.403.451

5- م�ساريف مدفوعة مقدًما وموجودات اأخرى

6- ا�ستثمار يف �سركة زميلة

قامت ال�شركة خلل عام 2009 بامل�شاهمة بتاأ�شي�س �شركة بحرينية م�شاهمة مقفلة، 

وهي �شركة اخلليج للإعلم الرقمي القاب�ش�ة )»�شركة اخللي�ج«( براأ�س مال قدره 20 

مليون دينار بحريني )ما يعادل 198.3 مليون ريال �شعودي(. بلغت ح�شة ال�شركة %20 

من راأ�س مال �شركة اخلليج. قامت ال�شركة بدفع مبلغ قدره 4 مليني دينار بحرين�ي 

اخلليج،  �شركة  مال  راأ�س  مقابل ح�شتها يف  �شعودي(  ريال  مليون   39.6 يعادل  )ما 

بالإ�شافة اإىل ح�شتها يف علوة الإ�شدار والبالغة 3.6 مليون دينار بحريني )ما يعادل 

36.9 مليون ريال �شعودي(. قامت ال�شركة خلل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011 

ببيع كامل ح�شتها يف �شركة اخلليج مببلغ 90 مليون ريال �شعودي وحققت ربًحا قدره 

13.5 مليون ريال �شعودي تقريًبا.

اإن حركة خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها خلل ال�شنة هي كما يلي:

اإن خمزون قطع الغيار يتعلق ب�شكل رئي�شي مبمتلكات واآلت ومعدات اإحدى ال�شركات 

التابعة، ومن املتوقع اأن ت�شتخدم ملدة تزيد عن �شنة.
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ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

التكلفة

192.288.27860.329.7069.552.8271.580.267.754 يناير 2011

)500.567()1.405(-)39.590(ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية، �شايف

746.7951.003.36019.201.02035.966.210الإ�شافات

)134.498.038()4.753.199()5.276.894()21.648.999(ال�شتبعادات 

-)6.160.428()59.800(1.072.672حتويلت

3172.419.15655.996.37217.838.8151.481.235.359 دي�شمرب 2011

النخفا�س يف قيمة املوجودات

)114.844.959(---1 يناير 2011

1.785.790---عك�س خ�شارة النخفا�س يف قيمة املوجودات

)113.059.169(---31 دي�شمرب 2011

ال�ستهلكات املرتاكمة

599.221.641-181.861.80639.414.833 يناير 2011

)463.983(--)41.160(ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

50.803.507-2.655.4667.575.322املحّمل لل�شنة

)121.395.699(-)5.069.161()21.528.272(ال�شتبعادات

--)38.621()4.644(حتويلت

528.165.466-3162.943.19641.882.373 دي�شمرب 2011

القيمة الدفرتية ال�سافية

319.475.96014.113.99917.838.815840.010.724 دي�سمرب 2011

لة( 3110.426.47220.914.8739.552.827866.201.154 دي�شمرب 2010 )معدَّ

7- ممتلكات واآلت ومعدات، بال�سايف

املباينالأرا�سي
حت�سينات 

اآلت ومعدات الطباعةاملباين امل�ستاأجرة

اأجهزة حا�سب 

اآيل ومعدات

ريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعوديريال �شعودي

التكلفة

1265.907.578416.016.13043.439.094504.819.846187.914.295 يناير 2011

)203.846(-)112.329()143.397(-ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

2.000.000853.220435.5546.347.5825.378.679الإ�شافات

)87.952.525()10.484.768(--)4.381.653(ال�شتبعادات 

1.255.2516.265-3.886.040-حتويلت

31263.525.925420.611.99343.762.319501.937.911105.142.868 دي�شمرب 2011

النخفا�س يف قيمة املوجودات

---)100.492.009()14.352.950(1 يناير 2011

---1.175.120610.670عك�س خ�شارة النخفا�س يف قيمة املوجودات

---)99.881.339()13.177.830(31 دي�شمرب 2011

ال�ستهلكات املرتاكمة

85.893.53527.308.097198.876.149165.867.221-1 يناير 2011

)223.477(-)144.230()55.116(-ت�شوية ترجمة عملت اأجنبية

7.020.9063.647.73522.349.3597.554.719-املحّمل لل�شنة

)87.001.271()7.796.995(---ال�شتبعادات

-)1.034.479(-1.077.744-حتويلت

93.937.06930.811.602212.394.03486.197.192-31 دي�شمرب 2011

القيمة الدفرتية ال�سافية

31250.348.095226.793.58512.950.717289.543.87718.945.676 دي�سمرب 2011

لة( 31251.554.628229.630.58616.130.997305.943.69722.047.074 دي�شمرب 2010 )معدَّ

2011
التقـــرير السنوي  

2011
التقـــرير السنوي  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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 2008 عام  خلل  التابعة،  املجموعة  �شركات  اإحدى  القاب�شة،  الإعلمية  منو  �شركة  قامت 

ب�شراء ما ن�شبته 51% من حقوق ملكية 3 �شركات يف كل من ال�شعودية والإمارات والأردن. كما 

والتغليف و�شركة مطابع هل )اإحدى �شركات املجموعة(  للطباعة  ال�شعودية  ال�شركة  قامت 

ب�شراء �شركة يف ال�شعودية. وقد نتجت عن عمليات ال�شراء هذه �شهرة مببلغ 82 مليون ريال 

�شعودي.

منو  ل�شركة  التابعة  ال�شركات  يف  ملكيتها  ن�شبة  بزيادة   2009 عام  خلل  ال�شركة  قامت 

قوائمها  توحيد  للمجموعة، ومت  بالكامل  ال�شركات مملوكة  لت�شبح هذه  القاب�شة  الإعلمية 

املالية اعتباًرا من ذلك التاريخ.

9- ت�سهيلت م�سرفية

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�شية مع بنوك حملية. ميثل ر�شيد املرابحات الت�شهيلت 

الئتمانية القائمة وامل�شتخدمة من قبل �شركات املجموعة.

قامت املجموعة ال�شعودية للأبحاث والت�شويق وال�شركة ال�شعودية للطباعة والتغليف )�شركة 

تابعة( باحل�شول على ت�شهيلت بنكية من عدة بنوك حملية على �شكل خدمات متويل مرابحة 

ق�شرية وطويلة الأجل ب�شقف ممنوح قدره 1.094 مليون ريال �شعودي )2010: 1.030 مليون 

ريال �شعودي( وقد بلغ الر�شيد القائم كما يف31 دي�شمرب 2011 مبلغ 436 مليون ريال �شعودي 

)2010: 211 مليون ريال �شعودي(، واإن الغر�س من هذه الت�شهيلت متويل راأ�س املال العامل 

مببلغ  البنك  لأمر  ب�شندات  م�شمونة  الت�شهيلت  هذه  اإن  ومعدات.  مواد  ا�شترياد  ومتويل 

الت�شهيلت املمنوحة. حتمل هذه الت�شهيلت اأعباء متويل مرابحات مبعدلت متغرية وت�شتحق 

على مدد متفاوتة لكل عملية على حدة.

10- الإيرادات املوؤجلة

متثل الإيرادات املوؤجلة ا�شرتاكات حم�شلة وغري مكت�شبة. �شيتم احت�شاب هذا املبلغ كاإيرادات 

يف الفرتة اللحقة على مدى فرتة ال�شرتاكات.

بالريال ال�شعودي

20112010

355.108.107212.601.086متويل مرابحات

)2.054.445()1.501.567(ين�زل: تكاليف متويل موؤجلة

353.606.540210.546.641

)200.546.641()353.606.540(ين�زل: اجلزء املتداول من متويل املرابحات

10.000.000-اجلزء غري املتداول

اإن بع�س مباين ال�شركات التابع�ة )�شركة مطابع هل و�شركة م�شنع العون للمل�شق�ات التجارية والأغلف�ة البل�شتيكي�ة( - 

والبالغ �شايف قيمتها الدفرتي�ة 11.095.300 ري�ال �شع�ودي و 14.488.430 ريال �شعودي على التوايل مقامة على اأرا�ٍس 

م�شتاأجرة باإيجار رمزي ملدة 25 �شنة تنتهي خلل عامي 1437ه� و1436ه� على التوايل، قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني.

قامت ال�شركة وال�شركات التابعة لها خلل ال�شنة بتقييم الأرا�شي واملباين، ونتج عن ذلك زيادة يف القيمة ال�شوقية لتلك - 

الأ�شول مت قيدها اإىل ح�شاب عك�س قيد خ�شارة النخفا�س يف قائمة الدخل املوحدة مببلغ قدره 1.8 مليون ريال �شعودي 

)2010: 12.4 مليون ريال �شعودي(، 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 ُقيرِّمت قطعة الأر�س مببلغ 8.4 مليون ريال، وقد مت اإدراج املنحة 

احلكومية املقيَّدة يف بند م�شتقل �شمن حقوق امللكية واإظهار الأ�شل �شمن املمتلكات واملعدات.

8- موجودات غري ملمو�سة، بال�سايف 

ال�سهرةاأ�سماء املطبوعات

حقوق الن�سر 

وم�سروعات 

تطوير الكتب

م�سروع املحتوى 

املرئي ومواقع 

اإلكرتونية

برامج حا�سب اآيل
م�ساريف ما قبل 

الت�سغيل
املجموع

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

التكلفة

1350.000.000124.952.8263.410.0738.176.2191.120.8172.782.638490.442.573 يناير 2011

5.874.915-1.131.8054.543.916199.194--الإ�شافات

31350.000.000124.952.8264.541.87812.720.1351.320.0112.782.638496.317.488 دي�شمرب 2011

الإطفاءات املرتاكمة

1.117.3561.724.857249.8681.906.8054.998.886--1 يناير 20110

657.1382.073.723206.623216.6583.154.142--املحّمل لل�شنة

1.774.4943.798.580456.4912.123.4638.153.028--31 دي�شمرب 2011

القيمة الدفرتية ال�سافية

31350.000.000124.952.8262.767.3848.921.555863.520659.175488.164.460 دي�سمرب 2011

31350.000.000124.952.8262.292.7176.451.362870.949875.833485.443.687 دي�شمرب 2010

2011
التقـــرير السنوي  

2011
التقـــرير السنوي  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

11- دائنون جتاريون ومطلوبات اأخرى

12- الزكاة و�سريبة الدخل

اإن حركة خم�ش�س الزكاة خلل ال�شنة هي كما يلي:

بالريال ال�شعودي

لة(2011 2010 )معدَّ

75.628.07392.504.647م�شاريف م�شتحقة

112.497.262116.864.562دائنون جتاريون واأوراق دفع )اإي�شاح 14(

1.895.9221.726.624توزيعات اأرباح م�شتحقة

12.712.03216.782.371دائنون اآخرون

202.733.289227.878.204

بالريال ال�شعودي

20112010

20.975.97020.083.965الزكاة

633.784520.467�شريبة الدخل

21.609.75420.604.432

بالريال ال�شعودي

20112010

20.083.96519.330.663الر�شيد يف 1 يناير

7.429.1805.924.303املحمل لل�شنة

)5.171.001()6.537.175(امل�شدد خلل ال�شنة   

20.975.97020.083.965الر�شيد يف 31 دي�شمرب

قدمت ال�شركة و�شركاتها التابعة ب�شكل منفرد الإقرارات الزكوية حتى عام 2006, 

وتعتقد الإدارة باأن خم�ش�س الزكاة الذي مت احت�شابه كاٍف لتغطية اأية التزامات 

مل�شلحة الزكاة والدخل قد تنتج مبوجب الربوط الزكوية.

بتقدي�م  والدخل  الزكاة  2007 على موافقة م�شلحة  ال�شركة خلل عام  ح�شلت 

بتقدي�م  ال�شركة  قامت  وقد  التابعة،  وال�شركات  لل�شركة  موحد  زكوي  اإقرار 

الإقرارات الزكوية للأعوام من 2007 ولغاية 2010 والتي ل تزال قيد املراجعة من 

قبل م�شلحة الزكاة والدخل.
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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 

للطباعة والتغليف
لة(2011 2010 )معدَّ

224.927.301224.822.880214.425.694)104.421(يف بداية ال�شنة

10.800.43110.718.25510.397.186)82.176(احل�شة يف اأرباح )خ�شائر( ال�شركات التابعة

-)9.330.001()9.330.001(-ت�شويات ومدفوعات خلل ال�شنة

)186.597(226.397.731226.211.134224.822.880

16- احتياطي نظامي

ال�شركة  على  فاإن  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�شركات  نظام  اأحكام  مبوجب 

جتنيب 10% من �شايف الدخل كاحتياطي نظامي اإىل اأن يعادل هذا الحتياطي %50 

من راأ�س املال. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني حالًيا.

17- احتياطي اتفاقي

دخل  �شايف  5% من  ل  اأن حتورِّ ال�شركة  على  يجب  لل�شركة،  الأ�شا�شي  للنظام  طبًقا 

راأ�س  من   %25 الحتياطي  هذا  جمموع  يبلغ  حتى  التفاقي  الحتياطي  اإىل  ال�شنة 

رها جمل�س الإدارة. املال. يجوز ا�شتخدام هذا الحتياطي للأغرا�س التي يقررِّ

18- ت�سويات حتويل العملت الأجنبية املتعلقة بال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة 

يف اخلارج

ميثل هذا البند كافة فروقات حتويل العملت الأجنبية الناجتة عن حتويل القوائم 

�شايف  خماطر  تغطي  التي  اللتزامات  حتويل  وعن  اخلارجية،  للعمليات  املالية 

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

19- �سايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

لتغطية  وذل��ك   2011 دي�شمرب   31 يف  كما  قائمة  اآجلة  �شرف  عقود  ال�شركة  لدى 

الت�شغيلية  ن�شاطاتها  عن  النا�شئة  الأجنبية  بالعملت  النقدية  التدفقات  خماطر 

الدولر  الإ�شرتليني مقابل  لتحويل اجلنيه  وذلك  ال�شعودية،  العربية  اململكة  خارج 

الأمريكي للفرتة من 3 يناير 2012 ولغاية 13 دي�شمرب 2012 مقابل قيمة تعاقدية 

اإجمالية قدرها 12 مليون جنيه اإ�شرتليني )31 دي�شمرب 2010: 12.8 مليون جنيه 

اإ�شرتليني(.

يتم ت�شديد العملت بتواريخ حمددة م�شبًقا ويحت�شب الت�شعري بناًء على الفرق بني 

�شعر ال�شرف بني الدولر الأمريكي واجلنيه الإ�شرتليني بتاريخه واأ�شعار ال�شرف 

املتعاقدة مبوجب التفاقية.

امل�شاهمني  حقوق  �شمن  وامل�شجلة  الآجلة  ال�شرف  لعقود  العادلة  القيمة  بلغت 

مببلغ   2010 دي�شمرب   31(  2011 دي�شمرب   31 يف  كما  �شعودًيا  ري��اًل   383.042

1.163.678 رياًل �شعودًيا(.

20- توزيعات الأرباح

وافقت اجلمعية العامة للم�شاهمني يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 14 جمادى الأوىل 

80 مليون ريال �شعودي  اأرباح مببلغ  توزيع  2011م على  اإبريل   18 املوافق  1432ه� 

بواقع ريال �شعودي واحد لكل �شهم وتخ�شي�س مبلغ 2 مليون ريال �شعودي كمكافاأة 

لأع�شاء جمل�س الإدارة، وذلك من ر�شيد الأرباح املبقاة كما يف 31 دي�شمرب 2010. 

كما اأقّرت اجلمعية العامة لإحدى ال�شركات التابعة مكافاأة لأع�شاء جمل�س الإدارة 

بلغت ح�شة ال�شركة منها 770 األف ريال �شعودي.

بالريال ال�شعودي

لة(2011 2010 )معدَّ

95.470.48491.039.966الر�شيد يف 1 يناير

ل لل�شنة 19.021.44319.734.192املحمَّ

)15.303.674()19.038.170(امل�شدد خلل ال�شنة   

95.453.75795.470.484الر�شيد يف 31 دي�شمرب

13- تاأمينات نقدية م�ستلمة من العملء

ميثل هذا البند املبالغ امل�شتلمة من حملت التوزيع لقاء بيع ال�شحف واملطبوعات 

الأخرى.

14- ذمم دائنة

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 

الأق�شاط امل�شتحقة خلل عام 2012 والبالغة 270 األف ريال �شعودي �شمن الدائنني 

التجاريني واملطلوبات الأخرى )اإي�شاح 11(.

15- خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

اإن حركة خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني خلل ال�شنة هي كما يلي:

2011
التقـــرير السنوي  

2011
التقـــرير السنوي  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

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

2009
إطالق مجلة                                 العربية

إطالق مجلة                                 العربية

إطالق مجلة                                 العربية

بالريال ال�شعودي

20112010

13.200.00011.400.000رواتب ومكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة التنفيذيني

268.800259.200بدلت وم�شاريف اأع�شاء جمل�س الإدارة

بالريال ال�شعودي

لة(2011 2010 )معدَّ

26.597.01227.685.598رواتب واأجور ومزايا اأخرى

8.530.2338.940.186دعاية واإعلن و حملت ترويجية وندوات

6.205.8774.538.807خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها  

4.414.0922.395.134اأخرى

45.747.21443.559.725

22- معاملت مع اأطراف ذوي علقة 

قامت املجموعة خلل ال�شنة باإجراء املعاملت التالية مع الأطراف ذوي العلقة:

23-م�ساريف بيع وت�سويق
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26- ربحية ال�سهم

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم للدخل من العمليات الرئي�شية والدخل قبل حقوق 

الأ�شهم  لعدد  املرجح  املتو�شط  على  بالق�شمة  لل�شنة  الدخل  و�شايف  الأقلية 

القائمة خلل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011 والبالغ 80 مليون �شهم.

27- املعلومات القطاعية

اإدارة  تتعلق املعلومات القطاعية بن�شاطات واأعمال املجموعة والتي اعتمدتها 

طرق  مع  ومتا�شًيا  بها،  اخلا�شة  املالية  املعلومات  لإعداد  كاأ�شا�س  املجموعة 

اإعداد التقارير الداخلية. تتم املعاملت بني القطاعات بنف�س �شروط التعامل 

مع الأطراف الأخرى. 

بقطاع  مبا�شرة  ب�شورة  تتعلق  بنود  على  القطاعات  وموجودات  نتائج  ت�شتمل 

يتم  معقولة.  اأ�ش�س  وفق  املختلفة  القطاعات  على  توزيعها  ميكن  وبنود  معني 

ت�شنيف البنود التي ل ميكن توزيعها بني القطاعات حتت بند »اأخرى«.

تتكون املجموعة من قطاعات الأعمال الرئي�شية التالية:

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

املتخ�ش�شة  املطبوعات  ن�شر  ن�شاطات  على  وي�شتمل  املتخ�ش�س-  •  الن�شر 
للأطراف الأخرى، واإ�شدار مطبوعات عاملية برتخي�س، والرتجمة وبيع 

املحتوى املرئي والإلكرتوين.

والكتب  واملجلت  ال�شحف  توزيع  ن�شاطات  على  وي�شتمل  •  التوزيع- 
واملطبوعات حملًيا ودولًيا ملطبوعات املجموعة والغري.

الإعلن حملًيا ودولًيا، واإنتاج  باأعمال  القيام  على  وي�شتمل  •  الإعلن- 
وتوزيع ومتثيل وت�شويق الو�شائل الإعلنية املقروءة وامل�شموعة واملرئية 

واللوح�ات الإعلنية حملًيا ودولًيا.

اإقامة وتنظيم املعار�س واملوؤمترات وتقدي�م  على  •  موؤمترات– وت�شتمل 
خدمات ت�شويق للغري.

وت�شتمل على اأعمال الطباعة للمجموعة وللغري. الطباعة-  •  قطاع 
على جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوات املدر�شية  التعليم– وي�شتمل  •  قطاع 

والأثاث املكتبي واملختربات و�شيانتها وتركيبها، وتنظيم الو�شائل 

واخلدمات والدورات التعليمية والتدريبية والفنية يف املجال التعليمي.

والأن�شطة  العامة  الإدارة  ون�شاطات  الرئي�شي  املركز  وتت�شمن  •  اأخرى- 
ال�شتثمارية وغريها.

2010
إطالق مجلة                                 العربية

24- م�ساريف عمومية واإدارية

25-  اإيرادات وم�ساريف اأخرى، بال�سايف

بالريال ال�شعودي

لة(2011 2010 )معدَّ

117.230.716115.481.446رواتب واأجور ومزايا اأخرى

25.082.50925.569.379ا�شتهلكات واإطفاءات 

10.744.02212.434.818اأتعاب مهنية وا�شت�شارات

10.115.8759.750.528اإيجارات

3.826.9472.555.421علقات عامة

4.113.7674.557.569بريد وهاتف وفاك�س

4.481.1194.824.421تاأمني

4.252.8064.651.722م�شاريف �شفر

4.360.0863.476.916�شيانة

3.463.2103.151.078كهرباء ومياه

1.960.4921.853.839قرطا�شية

1.959.0921.658.679خدمات حا�شب اآيل

1.772.1172.663.760�شحن وتعبئة وتغليف، ور�شوم جمركية

11.314.40411.130.673اأخرى

204.677.162203.760.249

بالريال ال�شعودي

لة(2011 2010 )معدَّ

10.899.7633.841.737اأرباح بيع ممتلكات واآلت ومعدات

1.277.4232.114.502عك�س ذمة دائنة غري مطالب بها

2.000.000-عك�س خم�ش�س ت�شفية �شركات تابعة واأخرى

1.148.516100.000دخل اإيجار

-)5.361.616(مكافاآت ا�شتثنائية *

6.831)1.544.642()خ�شائر(/ اأرباح فروقات عملة 

4.876.0513.868.504متنوعة، بال�شايف

11.295.49511.931.574

2011
التقـــرير السنوي  
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* مت دفع مكافاأة ا�شتثنائية للموظفني متا�شًيا مع الأوامر امللكية الكرمية.

بالريال ال�شعودي

املجموعا�ستبعادات التوحيداملجموعاأخرىالتعليم

131.856.747341.3891.533.627.138)453.231.219(1.080.395.919

41.170.945341.389358.756.210)5.062.012(353.694.198

1.611.42119.101.889840.010.724-840.010.724

157.345.7581.412.884.1203.517.956.784)1.296.742.042(2.221.214.742

68.128.187203.834.9461.082.243.031)371.438.253(710.804.778

94.762.1493.586.5591.510.891.273)467.337.728(1.043.553.545

31.977.1052.414.033342.062.511)6.618.002(335.444.509

1.708.16518.351.076866.201.154-866.201.154

131.497.4131.382.898.4323.337.588.143)1.252.698.355(2.084.889.788

64.715.728187.716.151912.825.339)318.578.074(594.247.265

الن�سر
الن�سر 

املتخ�س�س
الطباعةالإعلنالتوزيع

كما يف 31 دي�شمرب 2011

752.534.41841.788.38483.334.994122.792.844400.978.362الإيرادات

156.195.47410.575.77123.519.41451.339.35075.613.867الربح الإجمايل 

ممتلكات واآلت  

ومعدات، بال�شايف
154.378.232886.25422.229.91022.282.889619.520.129

437.089.888152.474.626100.439.996201.845.8521.055.876.544جمموع املوجودات

137.298.662105.195.31791.007.625175.560.853301.217.441جمموع املطلوبات

لة( كما يف 31 دي�شمرب2010 )معدَّ

740.001.40941.726.49396.930.318131.487.095402.397.250الإيرادات

133.844.1037.265.79532.788.18758.813.14974.960.139الربح الإجمايل 

ممتلكات واآلت  

ومعدات، بال�شايف
168.840.4231.244.72429.322.32425.134.603621.599.839

406.713.509115.829.501117.320.814213.524.740969.803.734جمموع املوجودات

120.040.14665.867.993101.003.668153.435.584220.046.069جمموع املطلوبات

27- املعلومات القطاعية- تابع

و�شمال  واأوروبا  الأو�شط  ال�شرق  املجموعة هي  لن�شاطات  الرئي�شية  الأ�شواق  اإن  ال�شعودية.  العربية  اململكة  رئي�شي يف  ب�شكل  للمجموعة  الت�شغيلية  املوجودات  ترتكز 

اأفريقيا، ومن غري املمكن من الناحية العملية احل�شول على املعلومات اخلا�شة لكل منطقة جغرافية تتم فيها ن�شاطات املجموعة.
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مع ما يقابلها من اآثار على البنود التي متت تغطية خماطرها.

تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�شعار ال�شرف الأجنبي ب�شاأن امل�شاريف التي 

الإ�شرتليني  اجلنيه  ويعترب  ال�شعودي.  الريال  عدا  اأخرى  بعملت  تتم 

العملة الرئي�شية التي تن�شاأ عنها هذه املخاطر. 

رة ب�شاأن امل�شاريف  تقوم املجموعة بتغطية خماطر ال�شرف الأجنبي املقدَّ

املتوقعة يف امل�شتقبل املنظور، حيث تقوم با�شتخدام اأدوات حتوُّط لتغطية 

هذه املخاطر. 

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. 

 القيمة العادلة للأدوات املالية

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل اأ�شل اأو ت�شوية التزام بني 

اأطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنف�س �شروط التعامل 

مع اأطراف م�شتقلة. تتكون الأدوات املالية من موجودات ومطلوبات مالية 

واأدوات حتوُّط.

وذمم  يعادله  وما  نقد  من  باملجموعة  اخلا�شة  املالية  املوجودات  تتكون 

مدينة وذمة مدينة من بيع ا�شتثمار يف �شركة زميلة. بينما تتكون املطلوبات 

املالية من متويل مرابحات ودائنني جتاريني، وتتكون اأدوات التحوُّط من 

عقود �شرف اآجلة. اإن القيمة العادلة للأدوات املالية ل تختلف جوهرًيا 

عن قيمتها الدفرتية.

31- تعديلت �سنوات �سابقة

العلقة  واحل�شابات ذات  املبقاة  الأرباح  ر�شيد  بتعديل  املجموعة  قامت 

اإحدى  يف  املحا�شبية  املعاجلات  لبع�س  ت�شحيًحا   2010 يناير   1 يف  كما 

مع  لتتوافق  والتغليف(  للطباعة  ال�شعودية  )ال�شركة  التابعة  ال�شركات 

املبادئ املحا�شبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية. كما نتج 

عن ذلك تعديل لبع�س الأر�شدة كما يف 31 دي�شمرب 2010 ونتائج ال�شنة 

املنتهية يف ذلك التاريخ.

30-  الأدوات املالية واإدارة املخاطر 

خماطر اأ�سعار العمولت

لكن  بعمولة،  الأجل هامة مرتبطة  املجموعة موجودات طويلة  لدى  توجد  ل 

تقوم   .2011 دي�شمرب   31 يف  كما  بعمولة  مرتبطة  مطلوبات  لديها  توجد 

على  بالإبقاء  وذلك  بها،  اخلا�شة  العمولة  اأ�شعار  خماطر  باإدارة  املجموعة 

الت�شهيلت الئتمانية بعمولة عائمة يف م�شتوى مقبول. 

ارتفاع اأ�سعار الورق

تكاليفه  حيث  من  املجموعة  ت�شتخدمها  التي  اخلام  املواد  اأهم  الورق  ُيعدُّ 

وم�شادر توفريه، حيث تقوم املجموعة با�شتخدام مطابع ال�شركة ال�شعودية 

مطبوعاتها  لطباع�ة  تابعة(  �شعودية  م�شاهمة  )�شركة  والتغليف  للطباعة 

داخل اململكة. وتقوم املجموعة باحل�شول على الورق مبوجب اتفاقات توريد 

ب�شورة  اأقل من موردين خمتلفني  رئي�س، واحل�شول على كميات  من مورد 

دورية. وتقوم املجموعة باحلد من التذبذب يف اأ�شعار الورق من خلل حتديد 

خمزونها الورقي واإدارته بكفاءة.

خماطر الئتمان

بالعملء  واملتعلقة  بها  الئتمان اخلا�شة  املجموعة باحلد من خماطر  تقوم 

وذلك بو�شع حدود ائتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. ي�شمح 

بال�شتثمار فقط يف الأوراق املالية ال�شائلة مع اأطراف اأخرى ذات ت�شنيف 

ائتماين جيد. وبتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة، مل يكن هناك تركز هام 

يف خماطر الئتمان.

خماطر ال�سيولة

ا  وخ�شو�شً متطلبات،  بتمويل  بالوفاء  ال�شركة  مقدرة  عدم  خماطر  هي 

وذلك  ال�شيولة،  خماطر  من  باحلد  املجموعة  تقوم  القرو�س.  التزامات 

بالتاأكد من توفر الت�شهيلت الئتمانية وال�شيولة اللزمة ملقابلة اأية التزامات 

على املجموعة.

خماطر العملت

تن�شاأ خماطر العملت خلل الدورة العادية لن�شاطات املجموعة. ت�شتخدم 

اأ�شعار  يف  التقلبات  عن  الناجتة  املخاطر  تقليل  يف  امل�شتقة  املالية  الأدوات 

ملخاطر  تتعر�س  امل�شتقة  املالية  الأدوات  هذه  اإن  وحيث  الأجنبي،  ال�شرف 

التقلبات يف اأ�شعار ال�شوق بعد ال�شراء، فاإنه عادة تتم مقا�شة هذه التغريات 

بالريال ال�شعودي

20112010

70.080.16842.921.771اعتمادات م�شتندية

11.714.96617.880.670خطابات �شمان

بالريال ال�شعودي

2011  2010

5.661.55815.927.208اأقل من �شنة

5.808.9026.453.684اأكرث من �شنة ولكن اأقل من 5 �شنوات

-243.950اأكرث من خم�س �شنوات

11.714.41022.380.892الإجمايل

28- اللتزامات املحتملة

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

29- عقود الإيجارات الت�سغيلية 

تتمثل اللتزامات باحلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية وعقود 

اإيجار مواقع لوحات الطرق الإعلنية غري القابلة للإلغاء مبا يلي:

هناك بع�س الق�شايا مقامة �شد بع�س ال�شركات التابعة للمجموعة، خلل دورة اأعمالها 

العادية، ويتم الرتافع ب�شاأنها، ونظًرا لعدم معرفة النتيجة النهائية لهذه الق�شايا ب�شكل 

املالية  القوائم  اأثر عك�شي جوهري على  الق�شايا  باأن يكون لهذه  الإدارة  تتوقع  موؤكد، ل 

املوحدة للمجموعة.

 :2010( �شعودية  ريالت   20.182.009 قدره  مبلغ  قيد  احلالية،  ال�شنة  خلل  مت 

عقود  ب�شاأن  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  اإيجار  كم�شروف  �شعودًيا(  رياًل   22.540.340

الإيجارات الت�شغيلية.
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13.096.211عام 2008 وما قبله 

22.294.867عام 2009

35.391.078

226.914.569ر�شيد الأرباح املبقاة كما يف 1 يناير 2010، كما عر�س �شابًقا

)35.391.078(تاأثري التعديلت اأعله

191.523.491ر�شيد الأرباح املبقاة كما يف 1 يناير 2010، بعد التعديل

3.532.781اإثبات م�شاريف تذاكر واإجازات م�شتحقة

اإعادة توجيه مواد خام ورواتب ونفقات مالية مر�شملة على ممتلكات واآلت ومعدات 

وقيدها كم�شروف
20.884.355

2.137.975اإعادة توجيه مواد خام مر�شملة على م�شاريف ما قبل الت�شغيل  وقيدها كم�شروف

8.304.840اإقفال فروقات جرد خمزون

2.030.383اإثبات خم�ش�س خمزون تالف

5.250.319عك�س مبيعات معلقة وغري منفذة

8.418.031اإقفال م�شاريف مدفوعة مقدًما واأر�شدة مدينة اأخرى

50.558.684اإجمايل التعديلت

)15.167.606(يطرح: ح�شة حقوق الأقلية من التعديلت اأعله

35.391.078�شايف التعديلت التي اأثرت على ر�شيد الأرباح املبقاة  لل�شنوات قبل عام 2010

فيما يلي ملخ�س باأثر التعديلت على بع�س اأر�شدة احل�شابات كما يف 31 دي�شمرب 2010 ونتائج ال�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ:فيما يلي ملخ�س بالتعديلت التي اأثرت على ر�شيد الأرباح املبقاة لل�شنوات قبل عام 2010:

يتلخ�س تاأثري التعديلت اأعله بعد خ�شم ح�شة حقوق الأقلية على ال�شنوات اأدناه كما يلي:

وفيما يلي تاأثري التعديلت اأعله على ر�شيد الأرباح املبقاة كما يف 1 يناير 2010:

احل�ســاب
الر�شيد بعد التعديل

واإعادة الت�شنيف

الر�شي���د كما عر�س �شابق�ًا

قائمة املركز املايل املوحدة:

342.763.987349.624.726 ذمم مدينة، بال�شايف

188.737.607198.825.126خمزون

64.403.45172.738.278م�شاريف مدفوعة مقدًما وموجودات اأخرى

866.201.154887.538.475ممتلكات واآلت ومعدات، بال�شايف

227.878.204218.797.930دائنون جتاريون ومطلوبات متداولة اأخرى

95.470.48494.012.955خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

220.872.362258.987.004 الأرباح املبقاة

224.822.880241.157.726حقوق الأقلية

قائمة الدخل املوحدة:

708.109.036730.960.733تكلفة الإيرادات

43.559.72543.433.659م�شاريف بيع وت�شويق

203.760.249197.399.358م�شاريف عمومية واإدارية

10.397.18611.564.427ح�شة حقوق الأقلية يف �شايف اأرباح وخ�شائر ال�شركات التابعة

84.420.47987.144.041�شايف دخل ال�شنة

32- اأحداث لحقة

اأو�شى جمل�س اإدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 13 ربيع الأول 1433ه� )املوافق 5 فرباير 2012( بتوزيع اأرباح مببلغ 80 مليون 

ريال �شعودي )بواقع 1 ريال لل�شهم الواحد(. كما اأو�شى جمل�س الإدارة بتخ�شي�س مبلغ 2.4 مليون ريال �شعودي مكافاأة لأع�شاء جمل�س 

الإدارة. يخ�شع ذلك ملوافقة امل�شاهمني خلل اجتماع اجلمعية العمومية.
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IPO

IPO

SRMG
Goes Public

(Initial Public Offering)

SPPC
Goes Public

(Initial Public Offering)

SR 1.0 Billion

SRMG Achieved Over
SR. 1.0 Billion in Revenues

Urdu Magazine

Al-Jamila
Weekly Female Beauty & 

Health Magazine

Urdu News 1st Urdu Daily 
Newspaper

Malayalam News 1st
Malayalam Daily 

Newspaper

SRMG Takeover of
Hala Printing Press

1994 1998 1999 2007 2008 2009 20102005 2006

جملة �شهرية تهتم

باجلمال وال�شحة

�شحيفة ماليامل اليومية

�شحيفة الأردو اليومية

was founded

SSPC
Acquired 51%

of University Bookshop 
Companies

SSPC
Acquired 49%

of University Bookshop 
Companies

1963 1972 1975 1978 1980 1981 1983 1987

Madina Printing Press

Arriyadiyah Daily Sports 
Newspaper

Bassim Weekly Kids 
Magazine

Sayidaty Weekly Female 
Magazine

Al-Majalla Weekly Political 
Magazine

Arab News 1st English
Daily Newspaper

Ashraq Al-Awsat 1st Arabic 
Daily Newspaper

1990

�شحيفة يومية تهتم بال�شوؤون 

الريا�شية

جملة اأ�شبوعية للأطفال

جملة اأ�شبوعية للمراأة

جملة �شيا�شية اأ�شبوعية

اأول �شحيفة يومية دولية ت�شدر 

باللغة العربية

اأول �شحيفة يومية ت�شدر 

باللغة الإجنليزية

Al Eqtisadiah Daily 
Business Newspaper

Arrajol Monthly Male 
Lifestyle Glossy 

Magazine

Hia Monthly
Female Lifestyle
Glossy Magazine

1992

جملة �شهرية للرجل تهتم 

بالأ�شلوب الراقي للحياة

جملة �شهرية للمراأة تهتم 

بالأ�شلوب الراقي للحياة

�شحيفة يومية تهتم

بالأعمال التجارية
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