
القوائم المالية الموحدة وتقرير 
مراجعي الحسابات للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

التقرير السنوي



)بالريال �ل�سعودي(

20092008�إي�ساح
�ملوجود�ت �ملتد�ولة

 140،705،169 366،418،421نقد وما يف حكمه
 415،337،072 4309،314،383مدينون
 341،742،198 5227،471،945مخزون

 84،390،428 680،494،808م�ساريف مدفوعة مقدًما و�أر�سدة مدينة �أخرى
 982،174،867 683،699،557جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة

�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

- 776،522،462��ستثمار يف �سركة زميلة
 832،521،164 8907،176،831ممتلكات و�آلت ومعد�ت، �سايف 

 444،660،450 9485،829،596موجود�ت غري ملمو�سة
 1،277،181،614 1،469،528،889جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

 2،259،356،481 2،153،228،446جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مللكية
�ملطلوبات �ملتد�ولة

 173،475،081 10212،704،542متويل مر�بحة وقرو�س ق�سرية �لأجل
 7،000،000-11�لتز�مات مبوجب عقد �إيجار ر�أ�سمايل - �جلزء �ملتد�ول

 3،207،511-11مكا�سب موؤجلة عن عمليات بيع و�إعادة �ل�ستئجار - �جلزء �ملتد�ول
 11،146،334 1213،873،486�إير�د�ت موؤجلة

 253،726،102 13221،346،931د�ئنون جتاريون ومطلوبات �أخرى
 24،789،851 1421،080،518�لزكاة و�سريبة �لدخل

 473،344،879 469،005،477جمموع �ملطلوبات �ملتد�ولة

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
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التـقرير السـنوي



20092008�إي�ساح

�ملطلوبات غري �ملتد�ولة

25،970،000 1068،346،641متويل مر�بحة وقرو�س طويلة �لأجل
26،777،878 1526،805،814تاأمينات من �لعملء

11،150،236 164،844،245د�ئنون
86،868،761 1791،039،966مكافاأة نهاية �خلدمة

150،766،875 191،036،666جمموع �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

 624،111،754 660،042،143جمموع �ملطلوبات

حقوق �مللكية

حقوق �مل�ساهمني

  1800.000.000800.000.000ر�أ�س �ملال
172،084،254 18176،619،792�حتياطي نظامي
51،700،502 1853،968،268�حتياطي �تفاقي

88،361،4258،361،425منحة حكومية مقيدة
)6،056،341 ()2،271،050(19ت�سويات حتويل �لعملت �لأجنبية �ملتعلقة بال�ستثمار�ت يف �ل�سركات �لتابعة يف �خلارج

350،162،546 226،914،569�أرباح م�ستبقاة 

1،376،252،386 1،263،593،004جمموع حقوق �مل�ساهمني
258،992،341 21229،593،299حقوق �لأقلية

1،635،244،727 1،493،186،303جمموع حقوق �مللكية

 2،259،356،481 2،153،228،446جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

)بالريال �ل�سعودي(

20092008�إي�ساح

 1،342،225،011 968،532،699�لإير�د�ت

)838،904،181()673،822،780(تكلفة �لإير�د�ت

 503،320،830 294،709،919�إجمايل �لربح

-)20،886،317(5�لنخفا�س يف �أ�سعار �ملخزون

4،351،299-7ح�سة �ل�سركة يف �سايف �أرباح �ل�سركة �لزميلة

)48،776،258()37،536،874(23م�ساريف بيع وت�سويق

)183،506،571()171،549،816(24م�ساريف عمومية و�إد�رية

)15،395،163()11،344،250(�أتعاب مهنية و��ست�سار�ت

)25،497،746()22،776،634(��ستهلكات و�إطفاء�ت

 11،292،362-عك�س قيد خ�سارة �لنخفا�س يف قيمة �لأ�سول

 245،788،753 30،616،028�لدخل من �لعمليات �لرئي�سة �مل�ستمرة

 36،407،185  2589،237،830�إير�د�ت �أخرى، بال�سايف

)4،935،403()16،888،284(�لأعباء �ملالية، بال�سايف

277،260،535 102،965،574�لدخل من �لعمليات �مل�ستمرة

16،590،164)27،629،443(26م�ساريف و�إير�د�ت غري متكررة، بال�سايف

293،850،699 75،336،131�لدخل قبل �لزكاة و�سريبة �لدخل وحقوق �لأقلية

)17،009،629()11،134،085(14�لزكاة و�سريبة �لدخل

 276،841،070 64،202،046�لدخل قبل حقوق �لأقلية

)52،386،534()18،846،719(21حقوق �لأقلية يف �سايف �أرباح وخ�سائر �ل�سركات �لتابعة

224،454،536 45،355،327�سايف �لدخل

ربحية �ل�سهم

270،383،07من �لعمليات �لرئي�سة �مل�ستمرة

270،803،46من دخل �ل�سنة قبل حقوق �لأقلية

270،572،81من �سايف دخل �ل�سنة
�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

قائمة المركز المالي 31 ديسمبر 2009
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009

القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
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التـقرير السـنوي



القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
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)بالريال �ل�سعودي(

20092008

�لأن�سطة �لت�سغيلية

  293،850،699  75،336،131�لدخل قبل �لزكاة و�سريبة �لدخل وحقوق �لأقلية

تعديلت:

)4،351،299(-ح�سة �ل�سركة يف �سايف �أرباح �ل�سركة �لزميلة

)19،786،280(-ربح بيع ��ستثمار يف �سركة زميلة

 47،657،112 46،019،467��ستهلكات و�إطفاء�ت

)1،336،146()3،381،090(�أرباح بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت

)11،292،362(-عك�س قيد خ�سارة �لنخفا�س يف قيمة �لأ�سول

- 20،886،317�لنخفا�س يف �أ�سعار �ملخزون

 16،831،008 19،274،501مكافاأة نهاية �خلدمة

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لعاملة:

)53،681،404( 109،918،309مدينون، م�ساريف مدفوعة مقدًما وموجود�ت �أخرى

)83،148،804( 93،383،936مخزون

)6،783،018( 2،727،152�إير�د�ت موؤجلة

)32،292،485()39،328،242(د�ئنون و�أر�سدة د�ئنة �أخرى

 385،953 27،936تاأمينات �لعملء

)10،949،271()15،103،296(مكافاأة نهاية �خلدمة �ملدفوعة

)19،273،632()14،843،418(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

 115،830،071 294،917،703�سايف �لنقد �ملتو�فر من �لأن�سطة �لت�سغيلية

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009

20092008
�لأن�سطة �ل�ستثمارية

-)76،522،462(��ستثمار�ت يف �سركة زميلة
 113،525،250-عو�ئد بيع ��ستثمار يف �سركة زميلة

)175،474،671(-�ل�ستحو�ذ على �سركات تابعة
)137،145،081()131،272،804(�إ�سافات ممتلكات و�آلت ومعد�ت

 13،896،561)4،404،806(ت�سوية عملت �أجنبية تتعلق باملمتلكات و�ملعد�ت، بال�سايف
 1،995،179 18،383،566�ملتح�سل من بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت، بال�سايف

)2،138،192()41،169،146(موجود�ت غري ملمو�سة
)185،340،954()234،985،652(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �ل�ستثمارية

�لأن�سطة �لتمويلية

 100،147،209 81،606،102متويل مر�بحة وقرو�س طويلة �لأجل
)37،374،092()7،000،000(�لتز�مات مبوجب عقود �إيجار ر�أ�سمالية

)48،048،463()3،207،511(مكا�سب موؤجلة عن عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار
)15،869،151( 3،785،291ت�سويات حتويل عملت �أجنبية من �ل�ستثمار يف �ل�سركات �لتابعة يف �خلارج

)1،800،000()1،800،000(مكافاآت جمل�س �لإد�رة
)243،587،531()159،356،920(توزيعات �أرباح مدفوعة

)3،802،875()48،245،761(حقوق �لأقلية
)250،334،903()134،218،799(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �لتمويلية

)319،845،786()74،286،748(�سايف �لتغري يف �لنقد وما يف حكمه

 460،550،955 140،705،169�لنقد وما يف حكمه يف 1 يناير

 140،705،169 66،418،421�لنقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

عمليات غري نقدية
  8،361،425-منحة حكومية مقيدة

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009
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القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي

)بالريال �ل�سعودي(

منحة حكومية مقيدة�حتياطي �تفاقي�حتياطي نظامير�أ�س �ملال�إي�ساح

ت�سويات حتويل �لعملت 
�لأجنبية �ملتعلقة 

بال�ستثمار�ت يف �ل�سركات 
�ملجموع�أرباح م�ستبقاة�لتابعة يف �خلارج

 1،401،105،576 401،176،191  9،812،810-  40،477،775  149،638،800  1800.000.000�لر�سيد يف 1 يناير 2008

 224،454،536 224،454،536-----�لدخل �ل�سايف ل�سنة 2008
محول �إلى �لإحتياطي 

-)22،445،454(---  22،445،454-18�لنظامي

-)11،222،727(--  11،222،727--18محول �إلى �لحتياطي �لتفاقي

 8،361،425--  8،361،425---8منحة حكومية مقيدة

)15،869،151(-)15،869،151(----19ت�سويات عملت �أجنبية، �سايف
توزيعات �أرباح ومكافاآت 

)241،800،000()241،800،000(-----20�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب 
20081800.000.000  172،084،254  51،700،502  8،361،425  ) 6،056،341(350،162،546 1،376،252،386 

  45،355،327 45،355،327-----�لدخل �ل�سايف ل�سنة 2009

-)4،535،538(---  4،535،538-18محول �إلى �لحتياطي �لنظامي

-)2،267،766(--  2،267،766--18محول �إلى �لحتياطي �لتفاقي

ت�سويات عملت �أجنبية، 
  3،785،291-  3،785،291----19�سايف

توزيعات �أرباح ومكافاآت 
)161،800،000()161،800،000(-----20�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

�لر�سيد يف 31 دي�سمرب 
2009800.000.000  176،619،792  53،968،268  8،361،425  ) 2،271،050(226،914،569  1،263،593،004  

�إن �لإي�ساحات �ملرفقة ت�سكل جزًء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

قائمة التغيرات في 
حقوق المساهمين 

الموحدة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2009 

قائمة التدفقات النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2009

قائمة المركز المالي 
الموحدة كما في

31 ديسمبر 2009

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة المنتهية في

31 ديسمبر 2009



إيضاحات حول القوائم المالية 
الموحدة للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2009

التقرير السنوي



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.

التكوين والن�شاط - 1
باململكة  �لريا�س  يف  م�سجلة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  و�لت�سويق  للأبحاث  �ل�سعودية  �ملجموعة  �إن 
يوليو   1 �ملو�فق   1421 �لأول  ربيع   29 بتاريخ   1010087772 رقم  �لتجاري  بال�سجل  �ل�سعودية  �لعربية 

2000، ولديها فرع يف جدة م�سجل بال�سجل �لتجاري �لفرعي رقم 1010087772/001.

يتكون ر�أ�س مال �ل�سركة �لبالغ 800 مليون ريال �سعودي من 80 مليون �سهم قيمة كل منها 10 ريالت 
�سعودية.

تعمل �ل�سركة يف جمالت: �لتجارة، و�لت�سويق، و�لدعاية، و�لإعلن، و�لتوزيع، و�لطباعة، و�لن�سر، وتز�ول 
�أعمالها ب�سكل رئي�س يف �ل�سرق �لأو�سط، و�أوروبا، و�سمال �أفريقيا.

ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية - 2
�ل�سعودية  �لهيئة  عن  �ل�سادرة  �ملحا�سبية  للمعايري  وفًقا  �ملرفقة  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  مت 

للمحا�سبني �لقانونيني. �إن �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملهمة �ملتبعة من ِقَبل �ل�سركة هي على �لنحو �لآتي:

العرف املحا�سبي
تعد �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفًقا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، فيما عد� �ل�ستثمار�ت يف �ل�سركات �لزميلة، 

حيث حُتت�سب على �أ�سا�س طريقة حقوق �مللكية.

ا�ستخدام التقديرات
�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفًقا للمبادئ �ملحا�سبية �ملتعارف عليها يتطلب ��ستخد�م �لتقدير�ت 
و�ملطلوبات  �ملوجود�ت،  و�إي�ساحات  و�ملطلوبات،  �ملوجود�ت،  مبالغ  يف  توؤثر  قد  �لتي  و�لفرت��سات 
�ملحتملة، بتاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة، �إ�سافة �إلى مبالغ �لإير�د�ت و�مل�سروفات خلل تلك �لفرتة. 
وبالرغم من �أن هذه �لتقدير�ت مبنية على �أف�سل �ملعلومات و�لأحد�ث �حلالية �ملتو�فرة لدى �لإد�رة، �إل 

�أن �لنتائج �لفعلية �لنهائية قد تختلف عن هذه �لتقدير�ت.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية
تت�سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ح�سابات �ملجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق و�سركاتها �لتابعة، بعد 
�ل�سركة  ت�سنيف  يتم  �ملالية.  �لقو�ئم  توحيد  لغر�س  �ل�سركات،  هذه  بني  �ملتبادلة  �ملعاملت  ��ستبعاد 
�مل�ستثمر بها �سركة تابعة، بناًء على درجة �ل�سيطرة �لتي متار�سها �ل�سركة على تلك �ل�سركة، مقارنة 

بال�سركاء �لآخرين، و�عتباًر� من �لتاريخ �لفعلي ملمار�سة �ل�سيطرة.

متتلك �ل�سركة �لن�سب �لتالية يف �ل�سركات �لتابعة �ملذكورة �أدناه:

إيضاحات حول القوائم 
المالية الموحدة 
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 2009
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�إن �ل�سركات �لتابعة �ملذكورة �أدناه مملوكة منا�سفة لكل من �ل�سركة �لفكرية للدعاية و�لإعلن �لقاب�سة ، و�سركة �مل�سنفات �لعلمية �لقاب�سة :

1- متتلك هذه �ل�سركة �سركات تابعة بن�سبة 100% م�سجلة خارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
2- متتلك هذه �ل�سركة �سركات تابعة بن�سبة 100% و90% م�سجلة يف �لكويت و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �لتو�يل. مل يتم توحيد �لقو�ئم �ملالية للمجموعة �لكويتية لعام 

2009، وذلك لوجود خلف �إد�ري �أدى �إلى عدم تو�فر �ملعلومات �للزمة للتوحيد، علًما �أنه لي�س لها �أثر مايل جوهري يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
3- خلل �ل�سنة، قامت �إحدى �ل�سركات �لتابعة للمجموعة، �سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة )�ملعروفة، �سابًقا، بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س(، �مل�سجلة بال�سجل 
�لتجاري رقم 1010218981 وتاريخ 8 ربيع �لثاين 1427، وح�سب �أحكام نظام �ل�سركات بالتحول من �سركة ذ�ت م�سوؤولية محدودة �إلى �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة، 
ومت تعديل ��سم �ل�سركة لي�سبح �سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة، ومت زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة لي�سبح 100 مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى 10 مليني �سهم، قيمة كل 

منها 10 ريالت �سعودية، وقد مت �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �لنظامية.
     متتلك هذه �ل�سركة �سركة تابعة بن�سبة 100% م�سجلة يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، كما قامت هذه �ل�سركة خلل عام 2008 بال�ستحو�ذ على ما ن�سبته 51% من 3 
�سركات يف كل من: �لإمار�ت، و�ل�سعودية، و�لأردن. كما قامت �ل�سركة خلل 2009 بال�ستحو�ذ على �لن�سب �ملتبقية من هذه �ل�سركات، لت�سبح مملوكة بالكامل 
�لتابعة يف �لقو�ئم �ملالية  ل�سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة )�ملعروفة، �سابًقا، بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س(، وقد مت توحيد �لقو�ئم �ملالية لهذه �ل�سركات 

�ملوحدة للمجموعة بن�سبة 51% عام 2008، وبن�سبة 100% عام 2009.

ن�سبة �مللكية �ملبا�سرة بلد �لتاأ�سي�سرقم �ل�سجل �لتجاري�ل�سركات �لتابعة
وغري �ملبا�سرة

100%�ململكة �لعربية �ل�سعودية1010119045�ل�سركة �لفكرية للدعاية و�لإعلن �لقاب�سة – ذ�ت م�سوؤولية محدودة

100%�ململكة �لعربية �ل�سعودية1010119043�سركة �مل�سنفات �لعلمية �لقاب�سة – ذ�ت م�سوؤولية محدودة

70%�ململكة �لعربية �ل�سعودية1010219709�ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف - م�ساهمة عامة )5(

بلد �لتاأ�سي�س�لن�ساط �لرئي�س لل�سركة�ل�سركات �لتابعة

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لن�سر�ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر و�ل�سركات �لتابعة لها )1(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لتوزيع�ل�سركة �ل�سعودية للتوزيع و�ل�سركات �لتابعة لها )2(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لإعلم �ملرئي و�ملقروء  وخدمات �لإعلن و�لبيع�ل�سركة �لعربية للو�سائل �ملحدودة 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لإعلم �ملرئي و�ملقروء  وخدمات �لإعلن�ل�سركة �خلليجية للإعلن و�لعلقات �لعامة

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�ملتاجرة يف �لعطور و�لأدو�ت �ملنزلية ولو�زم �لطباعة�ل�سركة �ل�سعودية للأعمال �لتجارية

�ململكة �لعربية �ل�سعودية�ملتاجرة يف معد�ت �لت�سال وتطوير �لرب�مج�سركة �لأفق لنظم �ملعلومات و�لت�سالت )حتت �لت�سفية(

�سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة و�ل�سركات �لتابعة لها
�ململكة �لعربية �ل�سعودية�لن�سر �ملتخ�س�س)�ملعروفة �سابًقا بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س( )3(

�ململكة �لعربية �ل�سعوديةعقد �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت�سركة موؤمتر�ت للمعار�س و�ملوؤمتر�ت )4(

�ملوجود�ت

 6.099.421نقد وما يف حكمه

 62.058.216ذمم مدينة وم�ساريف مدفوعة مقدمًا

 34.186.949مخزون

 68.905.722ممتلكات و�آلت ومعد�ت

 251.387موجود�ت غري ملمو�سة

 171.501.695جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

) 29.297.871(قرو�س بنكية و�سندوق �لتنمية

) 41.797.338(ذمم د�ئنة وم�ساريف م�ستحقة �أخرى

)1.136.855(تعوي�سات نهاية �خلدمة

) 72.232.064(جمموع �ملطلوبات

 99.269.631�سايف قيمة �ملوجود�ت �مل�سرت�ة

) 6.099.421(ينزل : �لنقد وما يف حكمه

93.170.210 

 82.304.461�ل�سهرة

 175.474.671�لقيمة �ملدفوعة لل�ستحو�ذ

بالريالت �ل�سعودية

4- قامت �ملجموعة خلل �سنة 2008 بتاأ�سي�س �سركة موؤمتر�ت للمعار�س و�ملوؤمتر�ت بر�أ�سمال قدره 1،000،000 ريال �سعودي، ويتمثل ن�ساط �ل�سركة يف �إقامة 
�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت وتنظيمها، وتقدمي خدمات �لت�سويق للغري. �إن �ل�سنة �ملالية لل�سركة تبد�أ من 18 فرب�ير 2008 )تاريخ �لقيد يف �ل�سجل �لتجاري(، وتنتهي يف 

31 دي�سمرب 2008. وهذه �ل�سركة مملوكة من قبل �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر، و�سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة، و�ل�سركة �لعربية للو�سائل �ملحدودة.
5- متتلك هذه �ل�سركة كًل من: �سركة طيبة للطباعة و�لن�سر �ملحدودة، و�سركة مطابع هل �ملحدودة، و�سركة م�سنع �لعون للمل�سقات �لتجارية و�لأغلفة �لبل�ستيكية 

�ملحدودة.
مبوجب �لتفاقيات �ملوقعة مع �ل�سركات �مل�ستحوذ عليها خلل �سنة 2008 )�سركة طيبة للطباعة و�لن�سر و�سركة م�سنع �لعون(، فاإن �لأعمال �لت�سغيلية كافة مبا 

تت�سمنه من �إير�د�ت، وم�ساريف، وموجود�ت، ومطلوبات تنتقل �إلى �ل�سركة �عتباًر� من 1 يناير 2008، وقد كانت �لأر�سدة كما يف 1 يناير 2008 كما يلي:

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.
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الإيرادات
تتحقق �ملبيعات عند �إ�سد�ر فو�تري �خلدمات �ملقدمة �إلى �لعملء، بعد تنزيل �خل�سم �مل�سموح به، يف حني يتم �إثبات 

�إير�د�ت �ل�سرت�كات على فرتة �ل�سرت�ك.

امل�ساريف
ت�سنيف  ويتم  وت�سويقها،   �ل�سركة  لبيع منتجات  �ملنفقة  �لتكاليف  رئي�س من  ب�سكل  و�لت�سويق  �لبيع  تتكون م�ساريف 

�مل�ساريف �لأخرى كم�ساريف عمومية و�إد�رية.
تت�سمن �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية �مل�ساريف �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة، و�لتي ل تتعلق ب�سكل مبا�سر بكلفة �لإير�د�ت، 
وفًقا للمعايري �ملحا�سبية �ملتعارف عليها، ويتم توزيع �مل�ساريف، �إذ� دعت �حلاجة �إلى ذلك، بني �مل�ساريف �لعمومية، 

و�لإد�رية، وكلفة �لإير�د�ت على �أ�سا�س ثابت.

النقد وما يف حكمه
يت�سمن �لنقد وما يف حكمه �لنقد، و�أر�سدة �لبنوك، و�لود�ئع لأجل، �لتي ت�ستحق خلل فرتة ثلثة �أ�سهر �أو �أقل من 

تاريخ �لقتناء.

املخزون
يظهر �ملخزون ب�سعر �لكلفة �أو �سايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها، �أيهما �أقل. ويتم حتديد كلفة �لأعمال �لتي هي قيد �لتنفيذ 
على �أ�سا�س طريقة �ملتو�سط �ملرجح، وتت�سمن كلفة �ملو�د، و�لعمالة، ون�سبة محددة من �مل�ساريف غري �ملبا�سرة. كما 

يتم تقييم �لورق ومو�د �لطباعة وقطع �لغيار �لأخرى من �ملخزون على �أ�سا�س �لكلفة �لو�سطية �ملرجحة.

ال�ستثمارات يف حقوق ملكية �سركات
يتم قيد �ل�ستثمار�ت �ململوكة بن�سبة 20% �أو �أكرث من ر�أ�س مال �ل�سركات غري �لتابعة، �أو حال تو�فر تاأثري مهم فيها، 
مبوجب طريقة حقوق �مللكية. تدرج ح�سة �ل�سركة يف �أرباح �أو خ�سائر �ل�سركات �لزميلة �مل�ستثمر بها يف قائمة �لدخل 
�ملوحدة. يتم �لتوقف عن تطبيق طريقة حقوق �مللكية �إذ� �أ�سبح ر�سيد ح�ساب �ل�ستثمار يف �ل�سركة �لزميلة �سفًر�، 
نتيجة �خل�سائر �مل�ستمرة من تلك �ل�سركات )�إل �إذ� كانت �ملجموعة �سامنة �لتز�مات تلك �ل�سركة، �أو ملتزمة بتقدمي 

دعم مايل �إ�سايف لها(.

املمتلكات والآلت واملعدات
و�ل�سيانة  �لإ�سلح  م�ساريف  تعد  �ملرت�كمة.  �ل�ستهلكات  تنزيل  بعد  بالكلفة  و�ملعد�ت  و�لآلت  �ملمتلكات  تظهر 
على  عليها  �ل�ستهلكات  �حت�ساب  ويجري  ر�أ�سمالية.  فتعد م�ساريف  �لتح�سينات  �أما م�ساريف  �إير�دية،  م�ساريف 

�أ�سا�س حياتها �لعملية �ملقدرة، وذلك با�ستعمال طريقة �لق�سط �لثابت.
�إن ن�سب �ل�ستهلك للبنود �لرئي�سة لهذه �لأ�سول هي:

يتم �إطفاء حت�سينات �ملباين �مل�ستاأجرة بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى فرتة �لإيجار �أو �لتح�سينات، �أيهما �أقل.

%

2 - 3�ملباين

10 - 25حت�سينات �ملباين �مل�ستاأجرة

5 - 10�آلت ومعد�ت �لطباعة 

10 - 25�أجهزة حا�سب �آيل ومعد�ت

7.5 - 25�أثاث وتركيبات

15 - 50�سيار�ت

املوجودات غري امللمو�شة
اأ�سماء املطبوعات :

متثل �أ�سماء �ملطبوعات �لقيمة �مل�سجلة لأ�سماء �ل�سحف و�ملجلت �لتي ت�سدرها �ملجموعة. 
تقوم �ملجموعة ب�سكل دوري بالتاأكد مما �إذ� كان هناك �نخفا�س يف �لقيمة �مل�سجلة لأ�سماء 
يتم  �لدليل  هذ�  مثل  وجود  حالة  ويف  �لعادلة.  �لقيمة  قيا�س  با�ستخد�م طرق  �ملطبوعات 
�إجر�ء �لتحليلت للتاأكد من �إمكانية ��سرتد�د �لقيمة �لدفرتية لأ�سماء �ملطبوعات بالكامل. 
يتم �إثبات خ�سارة �لنخفا�س يف قيمة �أ�سماء �ملطبوعات يف قائمة �لدخل �ملوحدة، وذلك 

عند جتاوز �لقيمة �لدفرتية لأ�سماء �ملطبوعات قيمها �لقابلة لل�سرتد�د.

�أحد�ث  ب�سبب  ن�ساأت  قد  �خل�سارة  هذه  تكن  مل  ما  �لنخفا�س  خ�سارة  قيد  عك�س  يتم  ل 
خارجية خا�سة ذ�ت طبيعة ��ستثنائية، ويتوقع عدم تكر�رها، و�إن �لزيادة يف �لقيمة �لقابلة 

لل�سرتد�د تتعلق، ب�سكل و��سح، بعك�س قيد �أثر هذه �لأحد�ث �خلا�سة.

ال�سهرة:
�إن �ل�سهرة �ملدفوعة عند �سر�ء �ل�ستثمار�ت، و�لتي متثل فائ�س �سعر �ل�سر�ء على �سايف 
�ملالية  �لقو�ئم  يف  و�إظهارها  مالية،  �سنة  كل  نهاية  يف  قيا�سها  يتم  �مل�سرت�ة  �ملوجود�ت 

�ملوحدة بالكلفة، ويتم تعديلها مبقد�ر �لنخفا�س يف قيمتها )�إن وجد(.

حقوق التوزيع والإعالن والن�سر:
مدى  على  ملمو�سة،  غري  موجود�ت  عدت  �لتي  �ملر�سملة،  و�لإعلن  �لتوزيع  حقوق  تطفاأ 
�لفرتة �ملقدرة للنتفاع بها، وهي خم�س �سنو�ت. �أما بالن�سبة حلقوق �لن�سر، فيتم �إطفاوؤها 

على مدة �لعقد.

النخفا�س يف قيمة املوجودات 
من  للتاأكد  �مللمو�سة،  للموجود�ت  �لدفرتية  للقيمة  دورية  مر�جعة  باإجر�ء  �ل�سركة  تقوم 
�ملوجود�ت. ويف حالة  قيمة  �نخفا�س يف  ناجتة عن  �أي خ�سارة  وقوع  دليل على  �أي  وجود 
وجود مثل هذ� �لدليل، يتم تقدير �لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د لذلك �لأ�سل لتحديد حجم 
لذلك  لل�سرتد�د  �لقابلة  �لقيمة  تقدير  فيها  ميكن  ل  �لتي  �حلالت  ويف  �خل�سارة.  هذه 
�لأ�سل، تقوم �ل�سركة بتقدير �لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د للوحدة �ملدرة للنقدية �لتي ينتمي 

�إليها ذلك �لأ�سل.

للنقدية  �ملدرة  �لوحدة  �أو  للأ�سل  لل�سرتد�د  �لقابل  �ملبلغ  فيها  يقدر  �لتي  �حلالت  ويف 
باأقل من قيمت��ه �لدفرتية، عندئذ تخف�س �لقيمة �لدفرتية لذلك �لأ�سل �أو �لوحدة �ملدرة 
للنقدية �إلى �لقيمة �لقابلة لل�سرتد�د لها، ويتم �إثبات خ�سائر �لنخفا�س يف قيمة �لأ�سل 

م�سروفات فوًر� يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

�لقيمة  زيادة  تتم  عندئذ  �لقيمة،  يف  �لنخفا�س  خ�سارة  قيد  عك�س  لحًقا،  مت،  ما  و�إذ� 
�لدفرتية للأ�سل �أو �لوحدة �ملدرة للنقدية �إلى �لقيمة �ملعدلة �لقابلة لل�سرتد�د له، على 
�أل تزيد �لقيمة �لدفرتية �لتي متت زيادتها على �لقيمة �لدفرتية �لتي كان من �ملفرت�س 
�أو �لوحدة �ملدرة  �إثبات خ�سارة �لنخفا�س يف قيمة ذلك �لأ�سل  حتديدها فيما لو مل مت 
للنقدية يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة. يتم �إثبات عك�س قيد خ�سارة �لنخفا�س يف �لقيمة يف قائمة 

�لدخل �ملوحدة. 

حتويل العمالت الأجنبية
حتول �ملعاملت بالعملة �لأجنبية �إلى �لريال �ل�سعودي باأ�سعار �لتحويل �ل�سائدة عند �إجر�ء 
�ملعاملة، ويتم حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية بالعملت �لأجنبية كما يف تاريخ قائمة 
�ملركز �ملايل �ملوحدة �إلى �لريال �ل�سعودي بالأ�سعار �ل�سائدة يف نهاية �لفرتة. �إن �ملكا�سب 
و�خل�سائر �لناجتة عن �لت�سديد�ت �أو حتويل �لعملت �لأجنبية يتم �إدر�جها �سمن قائمة 

�لدخل �ملوحدة.

ريالت  �إلى  �لأجنبية  بالعملت  �ملالية  �لقو�ئم  حتول  �ملالية،  �لقو�ئم  توحيد  لأغر��س 
للموجود�ت  بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة، وذلك  �ل�سائدة  �لتحويل  باأ�سعار  �سعودية 
و�لأرباح  و�مل�ساريف  للإير�د�ت  بالن�سبة  فرتة  لكل  �لتحويل  �سعر  ومبتو�سط  و�ملطلوبات، 
�لتحويل  ب�سعر  �مل�ستبقاة،  �لأرباح  عد�  فيما  �مللكية،  حقوق  عنا�سر  حتول  �خل�سائر.  �أو 
�ل�سائد عند ن�سوء كل عن�سر. تدرج �لت�سويات �لناجتة عن ترجمة �لقو�ئم �ملالية بالعملت 

�لأجنبية، �إذ� كانت جوهرية، يف بند م�ستقل �سمن حقوق �مل�ساهمني.

مكافاأة نهاية اخلدمة
�لعمل  ولنظام  �ل�سركة،  ل�سيا�سة  وفًقا  للموظفني  �خلدمة  نهاية  ملكافاأة  مخ�س�س  يجنب 
�ل�سعودي، و�لقو�نني �ملرعية بالن�سبة للموظفني �لعاملني يف �سركات �ملجموعة خارج �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية.

الزكاة و�سريبة الدخل
�لعربية  �ململكة  يف  و�لدخل  �لزكاة  م�سلحة  لأنظمة  �لتابعة  و�سركاتها  �ل�سركة  تخ�سع 
�ل�سعودية. يتم �حت�ساب مخ�س�س �لزكاة وفًقا للوعاء �لزكوي �ملقدر على �أ�سا�س ربع �سنوي، 
و�لذي يتم تعديله ح�سب �لفعلي يف نهاية �ل�سنة، يجري ت�سجيل �أية فروقات بني �ملخ�س�س 
و�لربط �لنهائي عند �عتماد �لربط �لنهائي، حيث يتم، حينئذ، �إقفال �ملخ�س�س. وبالن�سبة 
لل�سركات �لتابعة يف �خلارج، يتم جتنيب مخ�س�س لقاء �لتز�مات �ل�سريبة، �إن وجدت، 
حتميل  يتم  �ل�سركات.  تلك  فيها  تعمل  �لتي  �لبلد�ن  يف  �ملتبعة  �ل�سريبية  للأنظمة  وفًقا 

مخ�س�س �لزكاة و�سريبة �لدخل يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

حما�سبة عقود الإيجار
يتم ت�سنيف عقد �لإيجار كعقد �إيجار ر�أ�سمايل �إذ� ترتب على عقد �لإيجار حتويل جوهري 
ملنافع �مللكية ومخاطرها �ملتعلقة بالأ�سل مو�سوع �لعقد �إلى �مل�ستاأجر، ويتم ت�سنيف عقود 

�لإيجار �لأخرى كعقود �إيجار ت�سغيلية. 

يتم تاأجيل �أي زيادة يف �سعر �لبيع عن �لقيمة �لدفرتية، ويتم �لعرت�ف بها وفًقا لطريقة 
�لق�سط �لثابت على �ملدى �لزمني لعقد �لإيجار.

تتم ر�سملة عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار - بالقيمة �حلالية للحد �لأدنى لدفعات �لإيجار 
و�لنق�س يف  �لتمويل  �لإيجار بني م�ساريف  �لإيجار، ويتم جتزئة دفعات  ن�ساأة عقد  عند 
�للتز�م.  من  �ملتبقي  �لر�سيد  على  ثابت  عائد  معدل  �إلى  للو�سول  �لإيجار،  �لتز�مات 

م�ساريف �لتمويل يتم حتميلها مبا�سرة مقابل �لدخل.
يتم حتميل �لإيجار�ت �مل�ستحقة مبوجب عقود �لإيجار �لت�سغيلية على قائمة �لدخل �ملوحدة 

خلل فرتة عقد �لإيجار، وذلك با�ستخد�م طريقة �لق�سط �لثابت.
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النقد وما يف حكمه - 3

املدينون - 4

املخزون - 5

و�آلتها  �لتابعة  �ل�سركات  �إحدى  رئي�س مبمتلكات  ب�سكل  يتعلق  �لغيار  �إن مخزون قطع 
ومعد�تها، ومن �ملتوقع �أن ت�ستخدم ملدة تزيد على �سنة.

نظًر� للو�سع �لقت�سادي �حلايل و�لتدين يف �أ�سعار �لورق، قامت �ملجموعة بعمل مر�جعة 
�ساملة لحت�ساب �سايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها من �ملخزون �لقائم بتاريخ 13 دي�سمرب 
9002، وبناًء على هذه �ملر�جعة قامت �ملجموعة بت�سجيل مبلغ 9،02 مليون ريال �سعودي 

كانخفا�س يف �أ�سعار �ملخزون، للو�سول �إلى �سايف �لقيمة �ملمكن حتقيقها.

امل�ساريف املدفوعة مقدًما واملوجودات الأخرى - 6

ا�ستثمار يف �سركة زميلة - 7
مقفلة  م�ساهمة  بحرينية  �سركة  تاأ�سي�س  يف  بامل�ساهمة  �ل�سنة  خلل  �ل�سركة  قامت 
بر�أ�سمال قدره 28 مليون دينار بحريني  )280 مليون ريال �سعودي(. قامت �ل�سركة 
بدفع مبلغ 76،5 مليون ريال �سعودي مقابل ح�سة قدرها 20% من ر�أ�س مال �ل�سركة، 
مت�سمنة علوة �لإ�سد�ر �ملتفق عليها، ومت �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �لنظامية، حيث تبد�أ 
�ل�سنة �ملالية لل�سركة يف 10 يونيو 2009 تاريخ قيدها بال�سجل �لتجاري، وتنتهي يف 31 

دي�سمرب 2010.

)�سركة  و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  بيع ح�سة  يوليو 2008 مت   29 تاريخ  يف 
�ل�سركة �ملتحدة للطباعة و�لن�سر، حيث بلغت قيمة �ل�سفقة 117،3 مليون  تابعة( يف 
ريال �سعودي، وقد حققت �ل�سركة منها �أرباًحا �سافية مببلغ 19،8 مليون ريال �سعودي. 
هذ�، وقد مت �حت�ساب �حل�سة يف �سايف ربح �ل�سركة �ملتحدة للطباعة و�لن�سر بناًء على 
قو�ئم مالية معدة من قبل �إد�رة �ل�سركة لل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف 30 يونيو 2008، و�لتي 

�أظهرت �سايف ربح مببلغ 4،4 مليون ريال �سعودي.

توزيعات الأرباح
تقيد توزيعات �لأرباح مطلوبات عند �لإعلن عنها من ِقَبل �جلمعية �لعامة 

للم�ساهمني.

املنحة احلكومية املقيدة 
عند  للأ�سل  �لعادلة  �لقيمة  �أ�سا�س  على  �ملقيدة  �ملنحة �حلكومية  قيا�س  مت 
�حل�سول عليه مقابل �للتز�م بالقيود �ملقرونة باملنحة، وقد مت �إدر�ج �ملنحة 
�حلكومية �ملقيدة يف بند م�ستقل �سمن حقوق �مللكية و�إظهار �لأ�سل �ملمنوح 

�سمن �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت.

الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر
�لأجنبية  �لعملت  مخاطر  تغطية  يف  �لعملت  خيار�ت  �ملجموعة  ت�ستخدم 
�ملالية  �لأدو�ت  �إثبات  �لأ�سل،  يف  يتم،  �لت�سغيلية.  �أن�سطتها  عن  �لنا�سئة 
�إثبات  ويتوقف  �لعادلة.  بالقيمة  �إظهارها  يتم  ذلك  وبعد  بالتكلفة،  �مل�ستقة 
تغطية  �لذي متت  �لبند  �لناجمة عن ذلك على طبيعة  �أو �خل�سائر  �لأرباح 

مخاطره.

�لأجنبية  �لعملت  خليار�ت  �لعادلة  �لقيمة  على  �حل�سول  �لعادة،  يف  يتم، 
حتدد  تو�فرها،  عدم  حالة  ويف  �ل�سوق.  يف  �ملتد�ولة  �لأ�سعار  �إلى  بالرجوع 

�لقيمة �لعادلة وفق �أ�س�س �لتقدير �لأخرى، ح�سبما هو ملئم.

يف حالة ��ستخد�م �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة لتغطية مخاطر �لتدفقات �لنقدية 
�ملتعلقة باأي �لتز�مات موؤكدة �أو عمليات متوقعة، يتم �إثبات �جلزء �لفعال من 
�لأرباح �أو �خل�سائر �لناجمة عن �لأد�ة �ملالية �مل�ستقة مبا�سرة �سمن حقوق 
�لعمليات  �أو  �ملوؤكدة  �للتز�مات  فيها  توؤدي  �لتي  �حلالت  ويف  �مل�ساهمني. 
�ملتوقعة �إلى �إثبات موجود�ت ما �أو مطلوبات ما، عندئذ يتم ��ستبعاد �لأرباح 
�أو �خل�سائر �ملرت�كمة من حقوق �مل�ساهمني، ويتم �إدر�جها يف �لقيا�س �لأويل 
لتلك �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات، و�إل يتم ��ستبعادها من حقوق �مل�ساهمني، ويتم 
�إثباتها يف قائمة �لدخل �ملوحدة يف �لوقت نف�سه عند وقوع �ملعاملة �ملغطاة. 
يتم �إثبات �جلزء غري �لفعال من �لأرباح �أو �خل�سائر يف قائمة �لدخل �ملوحدة، 

ويتم �إثبات �أية �أرباح �أو خ�سائر قد تن�ساأ بعد �إثبات قيمة �لأد�ة �ملالية.

ويف حالة تغطية �للتز�مات بالعملت �لأجنبية ل�سايف �ل�ستثمار يف عمليات 
�إلى  �للتز�مات  حتويل  عن  �لنا�سئة  �لفروقات  �إثبات  يتم  عندئذ  خارجية، 

ريالت �سعودية �سمن حقوق �مل�ساهمني.

حدوث  يتوقع  يز�ل  ول  �لتغطية،  عملية  �أو  �ملخاطر  �أد�ة  �إنهاء  حالة  ويف 
يف  �ملرت�كمة  �خل�سائر  �أو  �لأرباح  على  �لإبقاء  يتم  فاإنه  �ملغطاة،  �ملعاملت 
�أعله  لل�سيا�سة  طبًقا  �إثباتها  ويتم  �مل�ساهمني،  حقوق  �سمن  �لوقت  ذلك 
عند وقوع �لعملية �ملغطاة. ويف حال �حتمال عدم وقوع �ملعاملة �ملغطاة، يتم 
�إثبات �لأرباح �أو �خل�سائر �ملرت�كمة - �لتي �سبق �أن مت �إثباتها �سمن حقوق 

�مل�ساهمني - يف قائمة �لدخل �ملوحدة مبا�سرة.

بالريالت �ل�سعودية

20092008

78،099،798  66،418،421�لنقد و�لأر�سدة لدى �لبنوك

62،605،371-ود�ئع لأجل

66،418،421  140،705،169
بالريالت �ل�سعودية

20092008

42،331،420 43،849،300م�ساريف مدفوعة مقدًما

11،200،621 5،167،372دفعات مقدمة ملوردين

 30،858،387 31،478،136مدينون �آخرون

80،494،808 84،390،428 

بالريالت ال�سعودية

20092008

 431،715،517 320،291،292مدينون جتاريون
 10،620،309 12،780،875�إير�د�ت م�ستحقة

333،072،167 442،335،826 

)26،998،754()23،757،784(مخ�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

309،314،383 415،337،072 

بالريالت ال�سعودية

20092008

249،815،927  169،586،487مو�د خام ومو�د  تغليف
33،486،586  48،336،887كتب

11،901،210 15،412،205قطع غيار
36،210،184 7،688،820ب�ساعة حتت �لت�سغيل

23،018،707 3،719،819ب�ساعة يف �لطريق
 976،728 1،140،181�أخرى

245،884،399 355،409،342 

)13،667،144()18،412،454(مخ�س�س ب�ساعة بطيئة �حلركة

227،471،945 341،742،198 
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املمتلكات والآلت واملعدات - 8

�إن بع�س مباين �ل�سركات �لتابعة، و�لبالغ �سايف قيمتها �لدفرتية 10،167،700 ريال �سعودي و14،787،021 ريال �سعودي على �لتو�يل مقامة على �أر��ٍس م�ستاأجرة باإيجار رمزي - 
ملدة 25 �سنة تنتهي يف 1437 و1436 على �لتو�يل قابلة للتجديد مبو�فقة �لطرفني.

�إن �ملمتلكات و�ملعد�ت كافة �خلا�سة ب�سركة �لعون للمل�سقات �لتجارية و�لأغلفة �لبل�ستيكية �لبالغ �سايف قيمتها �لدفرتية 69،514،699 رياًل �سعودًيا )2008: 69،983،290 رياًل - 
�سعودًيا( مرهونة مبوجب �سند رهن ل�سالح �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي )�إي�ساح 10 - ج(.

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

اأجهزة حا�سب 
اآيل ومعدات

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

الكلفة

175،135،801 485،968،562 34،867،035 395،397،967 1187،478،888 يناير 2009

ت�سوية ترجمة عملت 
 3،801،378- 2،224،758 3،200،822-�أجنبية، �سايف

 3،804،888 10،339،851 950،045 18،882،151 81،124،440�لإ�سافات

)6،275،748()1،442،000()464،322(-)2،695،750(�ل�ستبعاد�ت 

 5،685،324 63،428،521 3،944،695--حتويلت

 182،151،643 558،294،934 41،522،211 31265،907،578417،480،940 دي�سمرب 2009

ال�ستهالكات وخ�سائر النخفا�س يف القيمة

 154،343،655 201،623،654 20،681،721 182،568،374 119،187،200 يناير 2009

ت�سوية ترجمة عملت 
 3،525،391- 783،597 849،693-�أجنبية، �سايف

 7،272،510 18،920،068 2،654،112 6،044،556-�ملحمل لل�سنة

)5،660،775()330،637 ()77،609(--�ل�ستبعاد�ت

 159،480،781 220،213،085 24،041،821 189،462،623 3119،187،200 دي�سمرب 2009

القيمة الدفرتية ال�سافية

 22،670،862 338،081،849 17،480،390 228،018،317 31246،720،378 دي�سمرب 2009

 20،792،146 284،344،908 14،185،314 212،829،593 31168،291،688 دي�سمرب 2008

املجموعاأعمال راأ�سماليةال�سياراتالأثاث والرتكيبات

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

الكلفة

 1،525،546،688 83،206،133 73،742،241 189،750،061 يناير 2008

ت�سوية ترجمة عملت 
 10،383،491 31،345)19،002( 1،144،190�أجنبية، �سايف

 131،272،804 9،843،102 886،683 5،441،644�لإ�سافات

�ل�ستبعاد�ت / 
)31،610،741()8،211،923()10،808،709()1،712،289(حتويلت

--)73،058،540(-

 1،635،592،242 11،810،117 63،801،213 3194،623،606 دي�سمرب 2008

ال�ستهالكات وخ�سائر النخفا�س يف القيمة

 693،025،524- 37،045،363 177،575،557 يناير 2009

ت�سوية ترجمة عملت 
 5،978،685-- 820،004�أجنبية، �سايف

 46،019،467- 8،586،605 2،541،616�ملحمل لل�سنة

)16،608،265(-)9،523،853()1،015،391(�ل�ستبعاد�ت

 728،415،411- 36،108،115 3179،921،786 دي�سمرب 2009

القيمة الدفرتية ال�سافية

 907،176،831 11،810،117 27،693،098 3114،701،820 دي�سمرب 2009

 832،521،164 83،206،133 36،696،878 3112،174،504 دي�سمرب 2008
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�ل�سركة خلل عام 2008 بتقييم �لأر��سي و�ملباين، ونتجت عن ذلك زيادة �لقيمة  قامت 
خ�سارة  قيد  عك�س  ح�ساب  �إلى  قيدها  مت  ريال  مليون   11،3 مببلغ  �لأ�سول  لتلك  �لدفرتية 
�لنخفا�س يف قائمة �لدخل �ملوحدة، حيث مت يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة تخفي�س قيمة �لأر��سي 

و�ملباين باخل�سائر �لناجتة عن �نخفا�س قيمة تلك �لأ�سول.

خلل عام 2008، منحت حكومة دبي �ل�سركة �ل�سعودية للأبحاث و�لن�سر )�إحدى �سركات 
�ملجموعة( قطعة �أر�س يف دبي تبلغ م�ساحتها 29،809 �أقد�م مربعة مربع كمنحة مقيدة. 
وقد قيمت قطعة �لأر�س مببلغ 8،4 مليون ريال، وقد مت �إدر�ج �ملنحة �حلكومية �ملقيدة يف 

بند م�ستقل �سمن حقوق �مللكية، و�إظهار �لأ�سل �سمن �ملمتلكات و�ملعد�ت.

املوجودات غري امللمو�سة - 9

قامت �سركة منو �لإعلمية �لقاب�سة )�ملعروفة �سابًقا بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س( 
�إحدى �سركات �ملجموعة �لتابعة خلل عام 2008 ب�سر�ء ما ن�سبته 51% من حقوق ملكية 3 
للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  و�لأردن. كما قامت  و�لإمار�ت،  �ل�سعودية،  �سركات يف كل من 
و�لتغليف و�سركة مطابع هل )�إحدى �سركات �ملجموعة( ب�سر�ء �سركة يف �ل�سعودية. وقد 

نتجت عن عمليات �ل�سر�ء هذه �سهرة مببلغ 82 مليون ريال �سعودي )�إي�ساح 2(.

خلل �ل�سنة قامت �ل�سركة بزيادة ن�سبة ملكيتها يف �ل�سركات �لتابعة ل�سركة منو �لإعلمية 
�لقاب�سة )�ملعروفة، �سابًقا، بال�سركة �ل�سعودية للن�سر �ملتخ�س�س(، لت�سبح هذه �ل�سركات 
مملوكة بالكامل للمجموعة، ومت توحيد قو�ئمها �ملالية �بتد�ًء من ذلك �لتاريخ، وقد نتجت 

عن عمليات �ل�سر�ء هذه �سهرة مببلغ  32،4 مليون ريال �سعودي.

ميثل بند م�سروعات �أ�سول غري ملمو�سة �مل�ساريف �لتي تكبدتها �إحدى �ل�سركات �لتابعة 
لغر�س �إن�ساء م�سروعات تتعلق باملحتوى �ملرئي و�ملوقع �لإلكرتوين وم�سروعات �أخرى.

قرو�س وت�سهيالت بنكية - 10
للطباعة  �ل�سعودية  و�ل�سركة  و�لت�سويق،  للأبحاث  �ل�سعودية  �ملجموعة  من  كل  لدى  يوجد 
و�لتغليف  ق�سم خزينة، حيث تودع فيه معظم �ل�سركات �لتابعة مقبو�ساتها، عند �ل�سرورة. 
يقوم ق�سم �خلزينة باحل�سول على �لت�سهيلت �لئتمانية نيابة عن هذه �ل�سركات �لتابعة، 
مبوجب �تفاقية ت�سهيلت �ئتمانية رئي�سة مع بنوك محلية. ميثل ر�سيد �ملر�بحات �لت�سهيلت 

�لئتمانية �لقائمة و�مل�ستخدمة من ِقَبل �سركات �ملجموعة.

و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  و�ل�سركة  و�لت�سويق  للأبحاث  �ل�سعودية  �ملجموعة  قامت  �أ- 
عدة  محلية  بنوك  من  بنكية  ت�سهيلت  على  باحل�سول  �لعام  خلل  تابعة(  )�سركة 
 1،020 قدره  ممنوح  ب�سقف  �لأجل  وطويلة  ق�سرية  مر�بحة  متويل  خدمات  �سكل  على 
مليون   281 يقارب  ما  �ل�سنة  نهاية  يف  منها  �مل�ستغل  قيمة  بلغت  �سعودي.  ريال  مليون 
��ستري�د مو�د ومعد�ت.  �لعامل، ومتويل  �ملال  ر�أ�س  لغر�س متويل  �سعودي، وذلك  ريال 
حتمل  �ملمنوحة.  �لت�سهيلت  مببلغ  �لبنك  لأمر  ب�سند�ت  م�سمونة  �لت�سهيلت  هذه  �إن 
هذه �لت�سهيلت �أعباء متويل مر�بحات مبعدلت متغرية تر�وح بني )�سايبور + %1،5( 

و)�سايبور + 2%(، وت�ستحق على مدد متفاوتة لكل عملية.

ب- لدى �سركة م�سنع �لعون للمل�سقات �لتجارية و�لأغلفة �لبل�ستيكية )�سركة تابعة لل�سركة 
�ل�سعودية للطباعة و�لتغليف(، و�لتي مت �ل�ستحو�ذ عليها خلل عام 2008 �تفاقية قر�س 
مع �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي ب�سقف �أعلى يبلغ نحو 18 مليون ريال �سعودي، 
تت�سمن  �مل�سنع،  تو�سعة  لغر�س متويل  وذلك  ومعد�ته،  �مل�سنع  ب�سمان رهن ممتلكات 
�تفاقية �لقر�س تعهد�ت معينة، من �سمنها حتديد �سقف �أعلى للإيجار�ت و�مل�سروفات 
بلغ  معينة.  حدود  �سمن  �ملالية  �لن�سب  على  و�ملحافظة  �لأرباح،  وتوزيعات  �لر�أ�سمالية، 
 2009 دي�سمرب   31 يف  كما  �سعودي،  ريال   970،000 مبلغ  �لقر�س  من  �لقائم  �لر�سيد 
)2008: 2،910،000 ريال �سعودي(، وي�سدد �لقر�س على �أق�ساط ن�سف �سنوية كما يلي:

تابعة  �لبل�ستيكية )�سركة  و�لأغلفة  �لتجارية  للمل�سقات  �لعون  �سركة م�سنع  لدى  ج- 
لل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف(، و�لتي مت �ل�ستحو�ذ عليها خلل عام 2008 
�سمان  وخطابات  �لأجل  ق�سرية  قرو�س  �سكل  على  عدة  بنوك  من  بنكية  ت�سهيلت 
بنكية.  لقد بلغ �ل�سقف �ملمنوح لهذه �لت�سهيلت ما يقارب 65 مليون ريال �سعودي، 
مبعدلت فائدة متغرية تر�وح بني )�سايبور + 1%( و)�سايبور + 2%(.  �إن �لت�سهيلت 

كافة �ملمنوحة م�سمونة ب�سند�ت لأمر باإجماإلى �لقيمة �لئتمانية �ملمنوحة.

بيع   - 11 عمليات  عن  املوؤجلة  واملكا�سب  راأ�سمايل  اإيجار  عقد  مبوجب  اللتزامات 
واإعادة ال�ستئجار

قامت �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف )�سركة تابعة( بتاريخ 1 �أغ�سط�س 2006 ببيع 
�أر�س ذهبان و�ملبنى �ملقام عليها لأحد �لبنوك �ملحلية مببلغ 130 مليون ريال �سعودي، 
من خلل �تفاقيات بيع و�إعادة ��ستئجار، و�لتي ت�ستمل على خيار �إعادة �سر�ء يف نهاية 
�لفرتة �لزمية لعقد �لإيجار. ت�ستمل �لدفعات �مل�ستقبلية �ملتعلقة بعملية �إعادة �ل�ستئجار، 
رياًل   7،320،242 مببلغ  مالية  م�ساريف  على  �سعودًيا  رياًل   137،320،242 و�لبالغة 

�سعودًيا، و�لتي مت �حت�سابها مبعدل عائد ثابت.
تتمثل �لأ�سول �مل�ستاأجرة فيما يلي:

بالريالت �ل�سعودية

20092008

 172،634،673 278،844،341متويل مر�بحة )�أ(

 2،910،000 970،000قر�س �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي )ب(

 28،953،248 7،124،157قرو�س ق�سرية �لأجل  )ج(

 204،497،921 286،938،498�إجمايل متويل �ملر�بحات و�لقرو�س

)5،052،840()5،887،315(ينزل: تكاليف متويل موؤجلة

 199،445،081 281،051،183�سايف متويل �ملر�بحة و�لقرو�س

)173،475،081()212،704،542(ينزل: �جلزء �ملتد�ول من متويل �ملر�بحات و�لقرو�س

 25،970،000  68،346،641�جلزء غري �ملتد�ول

بالريالت �ل�سعودية

20092008

350،000،000 350،000،000�أ�سماء �ملطبوعات

92،521،345 124،952،826�سهرة

1،199،283 9،488،256م�سروعات �أ�سول غري ملمو�سة

939،822 1،388،514حقوق �لن�سر وم�سروعات تطوير �لكتب

485،829،596 444،660،450

بالريالت �ل�سعودية

20092008تاريخ �ل�ستحقاق

1430/2/15-970،000 

1430/8/15-970،000 

1431/2/15970،000 970،000 

970،000 2،910،000 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

التكلفة

 108،875،560 108،875،560�أر�س

 21،124،440 21،124،440مبنى

130،000،000 130،000،000 

ال�ستهالك املرتاكم

 631،781 1،077،744�لر�سيد، 1 يناير

 445،963 111،491��ستهلك �ملبنى للفرتة

 1،077،744 1،189،235�لر�سيد، 31 دي�سمرب

128،810،765 128،922،256 

-)128،810،765(�لقيمة �ملحولة للموجود�ت �لثابتة )�أ(

 128،922،256-�لقيمة �لدفرتية كما يف 31 دي�سمرب

65 64

)�أ( مت حتويل �لقيمة �لدفرتية للأ�سول �مل�ستاأجرة للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت، وذلك 
عقد  بنهاية  و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  �إلى  ملكيتها  �آلت  �لأ�سول  هذه  لأن 
�لإيجار �لذي �نتهى خلل �لفرتة. هذ�، وقد قامت �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف 
خلل �لفرتة باإبر�م عقود جديدة لبيع و�إعادة ��ستئجار �أر�س ذهبان �لتي �آلت ملكيتها 

�إلى �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف، كما هو مو�سح يف )ب( �أدناه.
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قامت �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف خلل �سهر دي�سمرب 2009 بت�سديد دفعات �لإيجار 
�مل�ستقبلية كاملة، خ�سًما من ح�ساب ��ستثمار �ملر�بحة �ملذكور �أعله، و�إنهاء �لعقد �ملربم مع 
�لبنك، حيث �آلت ملكية �لأر�س �إلى �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة و�لتغليف، ومت حتويل قيمتها 
�لدفرتية �لبالغة 190 مليون ريال �سعودي للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت، ومت �لعرت�ف بكامل 
�لإير�د�ت �ملحققة من عملية �لبيع، و�لبالغة 81،124،440 رياًل �سعودًيا كاإير�د�ت �سمن قائمة 

�لدخل �ملوحدة.

الإيرادات املوؤجلة - 12
متثل �لإير�د�ت �ملوؤجلة ��سرت�كات مح�سلة وغري مكت�سبة. �سيتم �حت�ساب هذ� �ملبلغ كاإير�د�ت 

يف �لفرتة �للحقة على مدى فرتة �ل�سرت�كات.

دائنون التجاريون واملطلوبات الأخرى - 13

الزكاة و�سريبة الدخل - 14

�لقو�ئم  �أ�سا�س  �حت�سابها على  يتم  �لتي  �لزكاة  للمجموعة  �ملوحدة  �لزكوية  �للتز�مات  متثل 
�ملالية غري �ملوحدة للمجموعة �ل�سعودية للأبحاث و�لت�سويق، �إ�سافة �إلى ح�سة �ملجموعة يف 

�للتز�مات �لزكوية لل�سركات �لتابعة لها. 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

126،127،387 103،619،886م�ساريف م�ستحقة
 89،245،289 77،646،319د�ئنون جتاريون و�أور�ق دفع )�إي�ساح 16(

1،050،991 1،694،071توزيعات �أرباح م�ستحقة
 37،302،435 38،386،655د�ئنون �آخرون

221،346،931 253،726،102 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

23،033،401 20،405،461�لزكاة
 1،756،450 675،057�سريبة �لدخل

21،080،518 24،789،851 

�إجمايل �لدفعات �مل�ستقبلية �ملتبقية مبوجب عقد �لإيجار �لر�أ�سمايل:

متثل �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار �لفرق بني مبلغ �لتفاقية و�سايف 
�لقيمة �لدفرتية للأ�سول �ملباعة، حيث مت �إدر�ج �ملكا�سب �ملوؤجلة �لتي مت �إطفاوؤها خلل 12 

�سهًر� �سمن �ملطلوبات �ملتد�ولة.
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2007
 	 )SPPC( الشركة السعودية للطباعة والتغليف

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

حيث يندرج تحتها كل شركات الطباعة التابعة 
 .)UPP ,HPP ,MPP( للمجموعة

بالريالت �ل�سعودية

20092008

 2008--

2009-7،120،575 

�إجمايل �لدفعات �مل�ستقبلية مبوجب 
 7،120،575-عقد �لإيجار �لر�أ�سمايل

)120،575(-ينزل: م�ساريف مالية

�لقيمة �حلالية للدفعات �مل�ستقبلية 
 7،000،000-مبوجب عقد �لإيجار �لر�أ�سمايل

ينزل: �لتز�مات مبوجب عقد �إيجار 
)7،000،000(-ر�أ�سمايل - �جلزء �ملتد�ول

�لتز�مات مبوجب عقد �إيجار 
--ر�أ�سمايل - �جلزء غري �ملتد�ول

بالريالت �ل�سعودية

20092008

 130،000،000 130،000،000�إجمايل عقد �لإيجار �لر�أ�سمايل

�سايف �لقيمة �لدفرتية للأ�سول 
)33،780،240()33،780،240(�ملباعة

�إجمايل �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات 
 96،219،760 96،219،760�لبيع و�إعادة �ل�ستئجار

ينزل:

مكا�سب مت �لعرت�ف بها يف �سنو�ت 
 54،524،524 93،012،423�سابقة

مكا�سب �لفرتة �ملدرجة �سمن قائمة 
 38،487،899 3،207،337�لدخل �ملوحدة

 93،012،423 96،219،760�إجمايل �لإطفاء�ت 31 دي�سمرب

�سايف �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات 
 3،207،337-�لبيع و�إعادة �ل�ستئجار

ينزل: �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات �لبيع  
)3،207،337(-و�إعادة �ل�ستئجار - �جلزء �ملتد�ول

�ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات �لبيع  
--و�إعادة �ل�ستئجار - �جلزء غري �ملتد�ول

�إجمايل �ملكا�سب �ملوؤجلة عن عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار:

�أر�س ذهبان  ببيع  يونيو 2009   7 بتاريخ  و�لتغليف  للطباعة  �ل�سعودية  �ل�سركة  )ب( قامت 
�لبالغة قيمتها 108،875،560 رياًل �سعودًيا، و�لتي �آلت ملكيتها �إلى �ل�سركة �ل�سعودية للطباعة 
و�لتغليف بتاريخ 28 فرب�ير 2009 كما هو مبني يف )�أ( �أعله �إلى �أحد �لبنوك �ملحلية مببلغ 
190 مليون ريال �سعودي، من خلل �تفاقيات بيع و�إعادة ��ستئجار، و�لتي ت�ستمل على خيار 
�إعادة �سر�ء يف نهاية �لفرتة �لزمنية لعقد �لإيجار، و�لذي ينتهي يف 6 يوليو 2011 �أو بتاريخ 
�سعودي،  ريال  مليون  �مل�ستاأجرة 190  للأر�س  �حلالية  �لقيمة  وبلغت  �لتاريخ،  لذلك  �سابق 
ومبوجب �تفاقية �لإيجار فاإن �ملتح�سل من ت�سهيلت �لإيجار �لبالغ 190 مليون ريال �سعودي 
يتم �إيد�عها لدى �لبنك على �سكل ��ستثمار مر�بحة مرهون مقابل دفعات �لإيجار. ت�ستمل 
�لدفعات �مل�ستقبلية �ملتعلقة بعملية �إعادة �ل�ستئجار، و�لبالغة 195،293،957رياًل �سعودًيا 

على م�ساريف مالية مببلغ 5،293،957 رياًل �سعودًيا يتم �حت�سابها مبعدل عائد متغري.

�إن حركة مخ�س�س �لزكاة خلل �ل�سنة هي كما يلي :

خلل عام 2008، ��ستلمت �ل�سركة �لربوط �لزكوية �ملعدلة عن �ل�سنو�ت من 1989 ولغاية 
�سنة 2000، و�لتي �أظهرت تخفي�س �ملطالبات �لإ�سافية من مبلغ 24 مليون ريال �سعودي 
و�إنهاء  �مل�ستحقة  �لزكاة  بت�سديد مبالغ  �ل�سركة  �سعودي. وقد قامت  ريال  �إلى 1،9 مليون 

�لو�سع �لزكوي لتلك �ل�سنو�ت.

�أن  �لإد�رة  وتعتقد   ،2006 عام  حتى  �لزكوية  �إقر�رتها  �لتابعة  و�سركاتها  �ل�سركة  قدمت 
مخ�س�س �لزكاة �لذي مت �حت�سابه كاٍف لتغطية �أية �لتز�مات مل�سلحة �لزكاة و�لدخل قد 

ت�ستحق عند �سد�د �أية مبالغ مبوجب �لربوط �لزكوية �لنهائية.

ح�سلت �ل�سركة خلل عام 2008 على مو�فقة م�سلحة �لزكاة و�لدخل بتقدمي �إقر�ر زكوي 
موحد لل�سركة و�ل�سركات �لتابعة، وقد قامت �ل�سركة بتقدمي �لإقر�ر �لزكوي لعامي 2007 

و2008 على �لتو�يل، وما ز�ل قيد �ملر�جعة من قبل م�سلحة �لزكاة و�لدخل.

تاأمينات من العمالء - 15
ميثل هذ� �لبند �ملبالغ �مل�ستلمة من محال �لتوزيع لقاء بيع �ل�سحف و�ملطبوعات �لأخرى. 

الدائنون - 16
عمولة  �أي  �حت�ساب  يتم  مل  بالتق�سيط.  م�سرت�ة  ب�سيار�ت  تتعلق  مبالغ  �لبند  هذ�  ميثل 
على هذه �ملبالغ. ي�ستحق �لر�سيد �ل�سد�د على �أق�ساط �سهرية متعددة، ظهرت �لأق�ساط 
�لتجاريني  �لد�ئنني  �مل�ستحقة خلل عام 2009، و�لبالغة 6،5 مليون ريال �سعودي �سمن 

)�إي�ساح 13(.

بالريالت �ل�سعودية

20092008

24،411،799 23،033،401�لر�سيد يف 1 يناير
15،405،754 9،644،416�ملحمل لل�سنة

)16،784،152()12،272،356(�مل�سدد خلل �ل�سنة   
23،033،401 20،405،461�لر�سيد يف 31 دي�سمرب

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي



حقوق الأقلية - 21
متثل حقوق �لأقلية جزًء� من �سايف نتائج �لعمليات، و�سايف موجود�ت �ل�سركات �لتابعة �ملتعلقة باحل�س�س غري �ململوكة من قبل �ل�سركة �لقاب�سة، ب�سورة مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة، يف �ل�سركات �لتابعة. فيما يلي ملخ�س حلركة حقوق �لأقلية يف �ل�سركات �لتابعة:

املعامالت مع جهات ذات عالقة  - 22
قامت �ملجموعة خلل �ل�سنة باإجر�ء �ملعاملت �لتالية مع �جلهات ذ�ت �لعلقة :

 
م�ساريف بيع وت�سويق - 23

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  - 17
�إن حركة �ملخ�س�س خلل �ل�سنة هي كما يلي :

الحتياطيات - 18
الحتياطي النظامي

�لأ�سا�سي  و�لنظام  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ل�سركات  نظام  متطلبات  مع  مت�سًيا 
حتى  �لدخل  �سايف  من   %10 بن�سبة  نظامي  �حتياطي  بتكوين  �ل�سركة  تقوم  لل�سركة، 
يبلغ هذ� �لحتياطي 50% من ر�أ�س �ملال. �إن هذ� �لحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة 

�أرباح.

الإحتياطي الإتفاقي   
طبًقا للنظام �لأ�سا�سي لل�سركة، يجب على �ل�سركة �أن حتول 5% من �سايف دخل �ل�سنة 
�ملال. يجوز  ر�أ�س  �لحتياطي 25% من  يبلغ جمموع هذ�  �لتفاقي حتى  �لحتياطي  �إلى 

��ستخد�م هذ� �لحتياطي للأغر��س �لتي يقررها جمل�س �لإد�رة.

ت�سويات حتويل العمالت الأجنبية املتعلقة بالإ�ستثمارات  - 19
يف ال�سركات التابعة يف اخلارج

ميثل هذ� �لبند فروقات حتويل �لعملت �لأجنبية كافة �لناجتة عن حتويل �لقو�ئم �ملالية 
�إلى �لعمليات �خلارجية، وعن حتويل �للتز�مات �لتي تغطي مخاطر �سايف ��ستثمار�ت 

�ملجموعة يف �ل�سركات �لتابعة باخلارج.

توزيعات الأرباح - 20
و�فقت �جلمعية �لعامة للم�ساهمني يف �جتماعها �ل�سنوي �ملنعقد بتاريخ 28 ربيع �لأول 
1430 �ملو�فق 25 مار�س 2009 على توزيع �أرباح مببلغ 160 مليون ريال �سعودي )بو�قع 
ريالني لل�سهم �لو�حد(، وذلك من ر�سيد �لأرباح �مل�ستبقاة كما يف 31 دي�سمرب 2008، 

كما �أقرت �سرف مبلغ 1،8 مليون ريال �سعودي كمكافاآت لأع�ساء جمل�س �لإد�رة. 
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بالريالت �ل�سعودية
�سركة الإمارات
للن�سر والتوزيع

ال�سركة ال�سعودية 
للطباعة والتغليف

جمموعة �سركات
20092008مكتبة اجلامعة

 210،408،682 258،992،341 21،382،051 237،562،611 47،679يف بد�ية �ل�سنة
 14،197،125)21،382،051()21،382،051(--��ستثمار�ت مت �ل�ستحو�ذ عليها خلل �ل�سنة

 52،386،534 18،846،719- 18،971،902)125،183(�حل�سة يف �أرباح )خ�سائر( �ل�سركات �لتابعة
)18،000،000()26،863،710(-)27،000،000( 136،290ت�سويات ومدفوعات خلل �ل�سنة

58،786 229،534،513 -229،593،299 258،992،341 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

79،850،169 86،868،761�لر�سيد يف 1 يناير

17،967،863 19،274،501�ملخ�س�س لل�سنة

)10،949،271()15،103،296(�مل�سدد خلل �ل�سنة   

86،868،761 91،039،966�لر�سيد يف 31 دي�سمرب

بالريالت �ل�سعودية

20092008

 17،338،302-�سر�ء ممتلكات ومعد�ت )�إي�ساح 16(

 9،765،000 8،770،000رو�تب ومكافاآت �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �لتنفيذيني

 496،337 347،780بدلت وم�ساريف �أع�ساء جمل�س �لإد�رة

بالريالت �ل�سعودية

20092008
24،743،806 24،247،775رو�تب و�أجور ومز�يا �أخرى

 12،380،277 9،768،816دعاية و�إعلن و حملت ترويجية وندو�ت
 6،983،501-مخ�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها  

4،668،674 3،520،283�أخرى
37،536،874 48،776،258 

2009

إطالق مجلة                                 العربية	 
إطالق مجلة                                 العربية	 
إطالق مجلة                                 العربية	 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي



امل�ساريف الإدارية  والعمومية  - 24

الإيرادات الأخرى - بال�سايف - 25

امل�ساريف والإيرادات غري املتكررة ، بال�سايف - 26
تتكون �مل�ساريف و �لإير�د�ت غري �ملتكررة من �لبنود �لآتية :
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بالريالت �ل�سعودية

20092008
121،662،013 118،715،986رو�تب و�أجور ومز�يا �أخرى

12،236،253 11،777،761�إيجار�ت 
2،208،868 2،754،942علقات عامة

5،022،954 4،546،888بريد وهاتف وفاك�س
4،549،721 4،414،854تاأمني

5،160،416 4،173،828م�ساريف �سفر
4،722،626 4،085،215�سيانة 

3،499،523 3،542،673كهرباء ومياه 
 2،131،294 2،810،673قرطا�سية  

3،315،449 2،196،463خدمات حا�سب �آيل
3،295،349 2،139،896�سحن وتعبئة وتغليف، ور�سوم جمركية

 5،491،984 123،619مخ�س�س �لتز�مات
 10،210،121 10،267،018�أخرى

171،549،816 183،506،571 

بالريالت �ل�سعودية

20092008

48،048،463 84،331،777مكا�سب عن عمليات �لبيع و�إعادة �ل�ستئجار )�إي�ساح 11(

357،289 583،900دخل �إيجار

1،336،146 3،381،090ربح )خ�سارة( بيع ممتلكات و�آلت ومعد�ت

)868،949( 10،629خ�سائر  حتويل عملت �أجنبية  

)12،465،764( 930،434متنوعة، بال�سايف

89،237،830 36،407،185 

بالريالت �ل�سعودية

20082007

�أرباح بيع ح�سة �ل�سركة يف �ل�سركة �ملتحدة
 19،786،280-للطباعة و�لن�سر )�إي�ساح 7(

)3،196،116()6،098،954(�خل�سائر من �لعمليات �ملتوقفة )�أ(

-)21،530،489(م�ساريف غري متكررة )ب(

 16،590،164)27،629،443(الإجمايل

اأ- اخل�سائر من العمليات املتوقفة: 
�لأول من عام 2009  �لن�سف  �ل�سركة خلل  �إد�رة  ن�ساط �ل�سرت�كات لدى �ملجموعة، قررت  �إعادة هيكلة  بهدف 
�إيقاف بع�س �ملطبوعات و�ملكاتب لدى بع�س �سركاتها �لتابعة و�إغلقها، و�لعمل على نقل بع�س �لأن�سطة وتوحيدها 

يف �سركات تابعة �أخرى.

ب- امل�ساريف غري املتكررة:
�سيا�سات  در��سة  بغر�س  مايل،  م�ست�سار  بتعيني  �ل�سنة  خلل  �ل�سركة  قامت  �حلالية،  �لقت�سادية  للظروف  نظًر� 
�ل�سركة �ملالية، و�لطرق �مل�ستخدمة يف حتديد موجود�ت ومطلوبات �ل�سركة وقيا�سها، وذلك بغر�س حتديد متانة 
هذه �ملوجود�ت و�ملطلوبات. وقد قامت �ل�سركة بتبني �لقرت�حات و�لتعديلت �مللئمة لن�ساطها وظروفها يف ظل 

�لأو�ساع �لقت�سادية �حلالية.

متثل �مل�ساريف غري �ملتكررة لعام 2009، و�لتي تكبدتها �ملجموعة و�سركاتها �لتابعة، نتيجة خطتها لإعادة �لهيكلة 
�ملعد�ت  وفك  وتنقلت،  و�سفر  رو�تب،  م�ساريف:  يف  تتمثل  و�لتي  �ل�سركة،  قطاعات  لبع�س  و�لتنظيمية  �لإد�رية 

وتركيبها ونقلها �إلى �ملو�قع �جلديدة.

ربح ال�سهم - 27
�حت�ساب ربح �ل�سهم من �لأعمال �لرئي�سة لل�سنة بتق�سيم �لدخل من �لأعمال �لرئي�سة على �ملتو�سط �ملرجح  • مت 

لعدد �لأ�سهم لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، و�لبالغة 80 مليون �سهم.

ربح �ل�سهم من �لدخل قبل حقوق �لأقلية لل�سنة بتق�سيم �لدخل قبل حقوق �لأقلية على �ملتو�سط  �حت�ساب  مت   •
�ملرجح لعدد �لأ�سهم لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، و�لبالغة 80 مليون �سهم.

ربح �ل�سهم من �سايف �لدخل لل�سنة بتق�سيم �لدخل �ل�سايف على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم  �حت�ساب  مت   •
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، و�لبالغة 80 مليون �سهم. 

املعلومات القطاعية - 28
�ملعلومات  لإعد�د  كاأ�سا�س  �ملجموعة  �إد�رة  �عتمدتها  �لتي  و�أعمالها  �ملجموعة  باأن�سطة  �لقطاعية  �ملعلومات  تتعلق 
�ملالية �خلا�سة بها، ومتا�سًيا مع طرق �إعد�د �لتقارير �لد�خلية. تتم �ملعاملت بني �لقطاعات ب�سروط �لتعامل نف�سها 

مع �لأطر�ف �لأخرى. 

ت�ستمل نتائج �لقطاعات وموجود�تها على بنود تتعلق ب�سورة مبا�سرة بقطاع معني، وبنود ميكن توزيعها على �لقطاعات 
�ملختلفة، وفق �أ�س�س معقولة. يتم ت�سنيف �لبنود �لتي ل ميكن توزيعها بني �لقطاعات حتت بند »�أخرى«.

تتكون �ملجموعة من قطاعات �لأعمال �لرئي�سة �لتالية:
�ملجموعة  ملنتجات  و�لت�سويق  و�لأبحاث  و�خلارجية  �لد�خلية  �ملطبوعات  ن�سر  �أن�سطة  على  وي�ستمل  �لن�سر:   -1

وللغري. 
و�إ�سد�ر مطبوعات  �لأخرى،  للأطر�ف  �ملتخ�س�سة  �ملطبوعات  ن�سر  �أن�سطة  على  وي�ستمل  �ملتخ�س�س:  �لن�سر   -2

عاملية برتخي�س، ون�سر �لكتب �ملدر�سية و�جلامعية، و�لرتجمة وبيع �ملحتوى �ملرئي و�لإلكرتوين.
3- �لتوزيع: وي�ستمل على �أن�سطة توزيع �ل�سحف و�ملجلت و�لكتب و�ملطبوعات محلًيا ودولًيا وملطبوعات �ملجموعة 

و�لغري. 
4- �لإعلن: وي�ستمل على �لقيام باأعمال �لإعلن محلًيا ودولًيا و�إنتاج �لو�سائل �لإعلنية �ملقروءة و�مل�سموعة و�ملرئية 

و�للوحات �لإعلنية وتوزيعها ومتثيلها وت�سويقها محلًيا ودولًيا. 
5- �لطباعة: وت�ستمل على �أعمال �لطباعة للمجموعة وللغري.

6- �أخرى: وتت�سمن �ملركز �لرئي�س، و�أن�سطة �لإد�رة �لعامة، و�لأن�سطة �ل�ستثمارية، وغريها.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
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بالريالت �ل�سعودية

التوحيداملحذوفاتالإجمايلاأخرى

كما يف 31 دي�سمرب 2009

 968،532،699)494،650،460 (1،463،183،159 305،693�لإير�د�ت

 294،709،919)5،967،683( 300،677،602 305،693�لربح �لإجمايل 

 907،176،831- 907،176،831 16،711،904�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

 2،153،228،446)1،307،000،221(1،462،617،8863،460،228،667�إجمايل �ملوجود�ت

 660،042،143)280،786،890( 940،829،033 205،879،714�إجمايل �ملطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2008

 1،342،225،011)594،266،564(1،936،491،575 952،169�لإير�د�ت

 503،320،830)13،494،279( 516،815،109 952،169�لربح �لإجمايل 

 832،521،164- 832،521،164 16،314،232�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

 2،259،356،481)1،285،133،120(1،449،243،5123،544،489،601�إجمايل �ملوجود�ت

 624،111،754)334،168،713( 958،280،467 94،585،892�إجمايل �ملطلوبات

بالريالت �ل�سعودية

الطباعةالإعالنالتوزيعالن�سر املتخ�س�سالن�سر

كما يف 31 دي�سمرب 2009

 361،490،288 132،246،842 124،798،151 737،991،773106،350،412�لإير�د�ت

 70،762،949 62،642،831 32،020،287 103،476،79431،469،048�لربح �لإجمايل 

 647،704،270 27،282،810 34،514،367 171،024،3549،939،126�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

 1،024،228،309 210،061،072 124،511،800 404،477،466234،332،134�إجمايل �ملوجود�ت

 257،862،266 133،935،875 108،303،442 105،243،649129،604،087�إجمايل �ملطلوبات

كما يف 31 دي�سمرب 2008

 468،251،216 213،798،986 195،681،021 941،921،106115،887،077�لإير�د�ت

 140،803،664 129،698،692 44،473،322 157،734،53543،152،727�لربح �لإجمايل 

 557،269،278 33،243،508 43،422،358 178،986،0343،285،754�سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�لآلت و�ملعد�ت

 1،069،803،283 279،704،902 155،553،783 402،050،114188،134،007�إجمايل �ملوجود�ت

 276،828،383 185،594،754 128،957،615 136،868،275135،445،548�إجمايل �ملطلوبات

28 -       املعلومات القطاعية - تابع

ترتكز �ملوجود�ت �لت�سغيلية للمجموعة ب�سكل رئي�س يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. �إن �لأ�سو�ق �لرئي�سة لأن�سطة �ملجموعة هي �ل�سرق �لأو�سط، و�أوروبا، و�سمال �أفريقيا، ومن غري �ملمكن من 
�لناحية �لعملية �حل�سول على �ملعلومات �خلا�سة بكل منطقة جغر�فية تتم فيها �أن�سطة �ملجموعة.
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اللتزامات املحتملة - 29
هناك بع�س �لق�سايا مقامة �سد بع�س �ل�سركات �لتابعة للمجموعة، خلل دورة �أعمالها �لعادية، ويتم �لرت�فع ب�ساأنها. 
�أثر عك�سي  �أن يكون لهذه �لق�سايا  ونظًر� لعدم معرفة �لنتيجة �لنهائية لهذه �لق�سايا ب�سكل موؤكد، ل تتوقع �لإد�رة 

جوهري يف �لقو�ئم �ملالية للمجموعة.

يبلغ حدها  �لعادية، �سمانات بنكية  �أعمالها  نيابة عنها، وخلل دورة  تتعامل معها �ملجموعة،  �لتي  �لبنوك  �أ�سدرت 
�لأق�سى 18،5 مليون ريال �سعودي )2008: 20،8 مليون ريال �سعودي(.

دخلت �ل�سركة عقد حتوط عملت �أجنبية مع �أحد �لبنوك �بتد�ًء من 1 يناير 2009 قيمته 12 مليون جنيه ��سرتليني، 
�لعربية  �ململكة  �لت�سغيلية خارج  �أن�سطتها  �لنا�سئة عن  �لأجنبية  بالعملت  �لنقدية  �لتدفقات  لتغطية مخاطر  وذلك 

�ل�سعودية.

عقود الإيجارات الت�سغيلية   - 30
تتمثل �للتز�مات باحلد �لأدنى لدفعات �لإيجار مبوجب عقود �لإيجار �لت�سغيلية وعقود �إيجار مو�قع لوحات �لطرق 

�لإعلنية غري �لقابلة للإلغاء مبا يلي:

مت خلل �ل�سنة �حلالية، قيد مبلغ قدره 21،225،163 رياًل �سعودًيا )2008: 24،860،048 رياًل �سعودًيا( كم�سروف 
�إيجار يف قائمة �لدخل �ملوحدة ب�ساأن عقود �لإيجار�ت �لت�سغيلية.

اإدارة املخاطر  - 31

خماطر اأ�سعار العمولت
ل توجد لدى �ملجموعة موجود�ت طويلة �لأجل مهمة مرتبطة بعمولة، لكن توجد لديها مطلوبات مرتبطة بعمولة كما 
يف 31 دي�سمرب 2009. تقوم �ملجموعة باإد�رة مخاطر �أ�سعار �لعمولة �خلا�سة بها، وذلك بالإبقاء على �لقرو�س طويلة 

�لأجل بعمولة عائمة يف م�ستوى مقبول. 

خماطر الئتمان
لكل عميل،  �ئتمان  بو�سع حدود  وذلك  بالعملء،  و�ملتعلقة  بها  �لئتمان �خلا�سة  باحلد من مخاطر  �ملجموعة  تقوم 
�أخرى ذ�ت ت�سنيف  �أطر�ف  �ل�سائلة مع  �ملالية  �لأور�ق  بال�ستثمار فقط يف  ي�سمح  �لقائمة.  �ملدينة  �لذمم  ومر�قبة 

�ئتماين جيد. وبتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، مل يكن هناك تركز مهم يف مخاطر �لئتمان.
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بالريالت �ل�سعودية

20092008

25،845،388 16،178،001�أقل من �سنة

57،661،740 19،759،243�أكرث من �سنة ولكن �أقل من 5 �سنو�ت

3،512،666 1،048،600�أكرث من خم�س �سنو�ت

36،985،844 87،019،794

خماطر ال�سيولة
تقوم �ملجموعة باحلد من مخاطر �ل�سيولة، وذلك بالتاأكد من تو�فر �لت�سهيلت �لئتمانية.

خماطر العمالت
تن�ساأ مخاطر �لعملت خلل �لدورة �لعادية لأن�سطة �ملجموعة. ت�ستخدم �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة يف تقليل �ملخاطر �لناجتة 
عن �لتقلبات يف �أ�سعار �ل�سرف �لأجنبي، وحيث �إن هذه �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة تتعر�س ملخاطر �لتقلبات يف �أ�سعار �ل�سوق 

بعد �ل�سر�ء، فاإنه تتم، عادة، مقا�سة هذه �لتغري�ت مع ما يقابلها من �آثار على �لبنود �لتي متت تغطية مخاطرها.

تتعر�س �ملجموعة ملخاطر �أ�سعار �ل�سرف �لأجنبي ب�ساأن �مل�ساريف �لتي تتم بعملت �أخرى عد� �لريال �ل�سعودي. ويعد 
�جلنيه �ل�سرتليني �لعملة �لرئي�سة �لتي تن�ساأ عنها هذه �ملخاطر. 

تقوم �ملجموعة، يف �أي وقت، بتغطية مخاطر �ل�سرف �لأجنبي �ملقدرة ب�ساأن �مل�ساريف �ملتوقعة على مدى �ل�سهور �ملقبلة. 
كما تقوم با�ستخد�م خيار�ت �لعملت لتغطية مخاطر �ل�سرف �لأجنبي �خلا�سة بها. �إن ملعظم عقود خيار�ت �لعملت 

هذه تو�ريخ �نتهاء تقل عن �سنة و�حدة. 

�لعادلة.  بالقيمة  �لنقدية، وتظهرها  �لتدفقات  بها كتغطية مخاطر  �لعملت �خلا�سة  بت�سنيف خيار�ت  تقوم �ملجموعة 
بلغت �لقيمة �لعادلة خليار �لعملت كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل ل �سيء، وذلك ب�سبب �نتهاء مدة �لعقد قبل نهاية 

�لعام. 

وفيما يتعلق باملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �لأخرى �لتي تتم بعملت �أخرى عد� �لريال �ل�سعودي، تقوم �ملجموعة بالتاأكد 
من �أن يكون �سايف �ملخاطر يف م�ستويات مقبولة عن طريق �سر�ء �أو بيع عملت �أجنبية بال�سعر �لفوري عند �ل�سرورة. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية  - 32
�لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي يتم مبوجبها تبادل موجود�ت ما، �أو �سد�د مطلوبات ما بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك، وب�سروط 

تعامل عادل. تتكون �لأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية، و�ملطلوبات �ملالية و�مل�ستقات.

من  �ملالية  �ملطلوبات  تتكون  بينما  و�ملدينني،  �لنقدية،  و�سبه  �لنقدية  من  باملجموعة  �خلا�سة  �ملالية  �ملوجود�ت  تتكون 
�حل�سابات �ملك�سوفة لدى �لبنوك، و�لقرو�س لأجل، و�لد�ئنني، و�مل�ساريف �مل�ستحقة �لدفع و�لتز�مات مبوجب عقد �إيجار 

ر�أ�سمايل، وتتكون �مل�ستقات من خيار�ت �لعملت ومقاي�سات �أ�سعار �لعمولت. 

�إن �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية ل تختلف كثرًي� عن قيمتها �لدفرتية.

اأرقام املقارنة - 33
جرى �إعادة تبويب بع�س �أرقام �سنة 2008 لتتفق مع �لعر�س لل�سنة �حلالية.

اعتماد القوائم املالية وتوزيع �سايف الدخل    - 34
�عتمد جمل�س �لإد�رة يف �جتماعه �ملنعقد بتاريخ 9 ربيع �لأول 1431 )�ملو�فق 23 فرب�ير 2010( �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

وقد �أو�سى �ملجل�س يف هذ� �لجتماع بتوزيع �أرباح مببلغ 40 مليون ريال �سعودي )بو�قع 0،50 ريال لل�سهم �لو�حد(. يخ�سع 
ذلك ملو�فقة �مل�ساهمني خلل �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

التـقرير السـنوي




