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حـضـرات المسـاهـميـن الـكـرام

شركة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق
يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق أن يقدموا
لمساهمي المجموعة الكرام التقرير السنوي الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات
المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في  2018/12/31م ،والذي تم إعداده بما
يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،ونظام
الشركات السعودي ،والنظام األساسي للمجموعة ،آملين أن يعكس هذا التقرير
تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم.

الرؤية

نبذه عن نشاط المجموعة:

أن تصبح اجملموعة قوة إقليمية إعالمية عاملية حبلول عام.2021
الرسالة
تقدمي أفضل خدمات ومنتجات إعالمية راقية املضمون ،ذات

جودة عالية جديرة ابلثقة قائمة على االبتكار ضمن بيئة عمل
جذابة ،تستند إىل األمساء والعالمات التجارية املوثوقة.

وتتجلى العناصر الرئيسية اليت تقوم عليها الرؤية للمجموعة يف:

تعد اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق إحدى جمموعات النشر
املتكاملة يف منطقة الشرق األوسط ،وتتميز اجملموعة بوجود أنشطتها
الرئيسية يف أحناء اململكة ،كما أن هلا مراكز للنشر والطباعة والتوزيع
يف سبع بلدان رئيسية .وتعمل اجملموعة من خالل عدد من الشركات
التابعة ،وتنشط اجملموعة بصورة أساسية يف اجملاالت التالية :النشر،
ومبيعات اإلعالم واإلعالن والطباعة والتوزيع ،والعالقات العامة

(أ) ترسيخ مكانة اجملموعة كشركة إعالمية متميزة.

(ب) حتفيز االنتقال من النشر الورقي إىل النشر الرقمي.

(ج) وبناء املبادرات لتعزيز الوصول والتأثري اإلجيايب.

(د) وبناء قاعدة أصول اعالمية وعالقات عامة عاملية قوية.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة املسامهني الكرام
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،،،
يطيب يل أن أقدم لكم تقرير جملس اإلدارة عام 2018والذي واصلت

اجملموعة فيه مسريهتا الناجحة بتوفيق من هللا ،ومن مث مبا لملكه اجملموعة

من مكانه رايدية يف جمال االعالم على املستوى اإلقليمي والدويل

أعماهلا.

وجتسيداً لذلك فإن مسرية التطوير مستمرة وفق اسرتاتيجيات واضحة

حيث قامت اجملموعة ابالستفادة من خرباهتا وقوهتا اإلعالمية
ابالستثمار يف قطاع العالقات العامة وتقدمي الدراسات واألحباث

االسرتاتيجية على املستوى اإلقليمي والعاملي وذلك لتنويع مصادر
الدخل .وخدمة االقتصاد الوطين موكبةً لرؤية اململكة العربية السعودية

.2030

ويف اخلتام ال يسعين إال أن أشكر السادة -املسامهني الكرام-نيابة عن
أعضاء جملس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية على ثقتكم الدائمة ،وأنمل

من هللا عز وجل أن تكون السنوات املقبلة أكثر لميزاً وجناحاً.
وهللا ويل التوفيق ،،،،،

رئيس جملس اإلدارة
بدر بن عبد هللا بن حممد آل سعود
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أنشطة المجموعة والشركات التابعة
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 )1أنشطة المجموعة

أ) قطاع النشر
أوالً :الـنـش ــر

يعد قطاع النشر أحد الركائز األساسية اليت تعتمد عليها اجملموعة ،وذلك

وتفتخر اخلليجية ابلعمل مع أكثر من ( )3.000شريك إعالين (وكاالت

من خالل الشركة السعودية لألحباث والنشر اليت تضم عدد من

إعالنية/عمالء) حول العامل ،وتقدم هلم إضافة إىل املساحات اإلعالنية خدمات

املطبوعات املتنوعة اإلصدار ما بني يومية وأسبوعية ،وشهرية ،وفصلية، .

كبريا
استشارية وتسويقية .ومن املتوقع أن تشهد السنوات القليلة القادمة ً
تطورا ً
يف هذا اجملال.

كما وتصدر هذه املطبوعات بعدة لغات خمتلفة ابإلضافة اىل ذلك تدعم
الشركة وجودها يف قطاع النشر من خالل وسائل التواصل االجتماعي
املختلفة وكذلك التطبيقات التفاعلية لألجهزة الذكية واملواقع اإللكرتونية.

اثنياً :اإلعالن
تعد الشركة اخلليجية لإلعالن والعالقات العامة من كربى الشركات
اإلعالنية يف منطقة اخلليج العريب ،وهي صاحبة االمتياز اإلعالين
احلصري إلصدارات الشركة السعودية لألحباث والنشر ومنصتها الرقمية

اثلثاً :التوزيع
تُعد الشركة السعودية للتوزيع اليت مت أتسيسها عام  1983م إحدى شركات
اجملموعة السعودية لألحباث و التسويق ولمثل نقطة الوصل بني املطبوعة

والعميل حيث لمتلك خربة تراكمية عالية يف جمال التوزيع واإلشرا

على

توزيع مطبوعات اجملموعة إضافة إىل مطبوعات أخرى لناشرين خمتلفني ،

وجبانب نشاطها تتوىل توزيع املواد الرتوجيية وإدارة اخلدمات اللوجستية
والشحن  ،كما تشارك الشركة يف معرض الكتاب الدويل وكافة املعارض

ابإلضافة إىل بعض املنصات الرقمية األخرى .وتقوم الشركة مبتابعة

املتخصصة يف اجملاالت املتوافقة مع أنشطة الشركة .

اإلعالمية وتواصل الشركة اخلليجية التوسع يف نشاط اإلعالن بتأسيس

وجتدر اإلشارة اىل أن الشركة السعودية للتوزيع وقعت عقد مع الشركة

املنطقة ،وتوسعة مبيعاهتا اإلعالمية واإلعالنية ،وخدمات التصميم

السعودية للتوزيع حلصة معادلة لكل شريك من الشركاء املؤسسني يف الشركة

مستمرة وفعالة ملتطلبات األسواق من خالل الدعم املستمر لألحباث
عالقات وثيقة ابألسواق العربية ،وتطوير الرسالة اإلعالمية للمعلنني يف
ضا إىل زايدة حصتها من
اإلبداعي والعالقات العامة .كما تسعى أي ً
األسواق اخلليجية والعربية ،آخذة يف احلسبان صناعة اإلعالن يف
املنطقة ،وتنوع مصادر الدخل اإلعالين لديها

الوطنية املوحدة للتوزيع يف عام  2016وقد تضمن العقد لملك الشركة

الوطنية املوحدة كما تضمن العقد نقل أعمال الشركة السعودية للتوزيع إىل
الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع يف سبيل توحيد الشركتني جهودمها يف هذا

النشاط ويستمر العقد طيلة وجود الشركة السعودية للتوزيع شريكاً يف
الشركة الوطنية املوحدة للتوزيع.
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رابعاً :الشركة العربية للوسائل

تعد الشركة العربية للوسائل – واليت أتسست عام 2007م إحدى الشركات الرائدة يف تقدمي الربامج واخلطط التسويقية اليت تساعد على منو االشرتاكات
يف سوق املطبوعات  ،حيث حققت معدل منو سنوي مستمرا ملطبوعات الشركة السعودية لألحباث والنشر من خالل بيع اشرتاكات مطبوعات الشركة
السعودية لألحباث والنشر لألفراد  ،والشركات  ،واملؤسسات  ،والقطاعات التجارية  ،والبنوك  ،واملستشفيات  ،وقيادة احلمالت واالشرتاكات السنوية

وتنفيذها هبد زايدة حصة الشركة السعودية لألحباث والنشر يف السوق احمللية وقيادة محالت اشرتاكات ملطبوعات حملية ملؤسسات صحيفة حملية ،كل
ذلك من خالل ما لمتلكه من أدوات وقنوات خاصة ابملبيعات واخلدمات (مركز االتصاالت  ،اهلاتف ،الربيد اإللكرتوين  ،الفاكس  ،الرسائل القصرية
 SMSومناديب متخصصني يف هذا األمر ) أضافة إىل أتمني حاجة مجيع القطاعات احلكومية واخلاصة ابملطبوعات احمللية والعربية واألجنبية وتقدمي
خدمات ما بعد البيع عرب فريق ذو خربة عالية يف تقدمي أفضل اخلدمات للعميل.

ب ) قطاع منو
ohld

أوالً :شركة منو اإلعالمية القابضة:
قامت اجملموعة يف عام 2018م إبعادة هيكلة نشاط التعليم وذلك تزامناً مع إسرتاتيجية اجملموعة ابلتوسع وتعزيز األنشطة اإلعالمية .

اثنياً :الشركة السعودية للنشر املتخصص
هنضت الشركة السعودية للنشر املتخصص اليت أتسست يف عام 2006
على ثقافة مهنية جديدة كلياً يف صناعة احملتوى املتخصص تعتمد على
توظيف خربات العمل الصحفي املتميز يف إصدار املشروعات اإلعالمية
املتخصصة وفق املعايري املهنية العاملية اليت توفر املرجعية واملصداقية والثقة
مبحتواها ودقته .تنشط الشركة يف جماالت صناعة احملتوى املتخصص،
والنشر العاملي ،والنشر التجاري .صدرت عن الشركة جمموعة من اجملالت

تقوم الشركة السعودية للنشر املتخصص بتقدمي احملتوى املتخصص

جملموعة كبرية من اجلهات الرمسية واخلاصة يف اململكة العربية السعودية
من بينها معهد األمري سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة
اخلارجية ،واخلطوط اجلوية العربية السعودية ،واملؤسسة العامة للتقاعد،

ومستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث ،وغريها من اهليئات
والشركات الكربى يف القطاعني العام واخلاص.

العاملية يف طبعتها العربية أو اإلجنليزية توزع يف مجيع دول الوطن العريب ،منها
جملة  Parentsالعربية يف نوفمرب  ،2009وجملة Robb Report
العربية اليت صدر أول أعدادها يف يناير  ،2010وجملة Better
 Homes and Gardens Arabiaواليت صدر أول أعدادها يف
فرباير  .2013هذا إضافة إىل جمموعة أخرى من املطبوعات العاملية كانت
قد بدأت يف الصدور منذ سنة 2007م ابلتعاون مع كربايت دور النشر

ج) قط ـ ــاع الطبـاع ــة والتغليف:

العاملية مثل ديزين وجمموعة فيغارو الفرنسية وإديتوراييل دوموس اإليطالية
وغريها.
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ج) قطاع الطباعة والتغيلف
أوالً :الشركة السعودية للطباعة والتغليف
اثنياً :قطاع التغليف ويتمثل يف شركة مصنع اإلمارات الوطين

أتسست الشركة السعودية للطباعة والتغليف ابسم شركة املدينة املنورة للطباعة

والنشر يف عام 1963م ،وخالل العام  2007م مت تغيري امسها إىل الشركة

للصناعات البالستيكية وشركاهتا التابعة (شركة طيبة ،التغليف املرن،

السعودية للطباعة والتغليف ،ومت طرح  %30من أسهمها لالكتتاب العام

شركة املدينة للتغليف ،مصنع املستقبل للتغليف ،شركة عرب املستقبل

خالل ذلك العام ،علماً أبن اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق وشركاهتا

للبالستيك ،شركة االحتاد العاملية للتغليف الشفا  ،شركة يوانيتد

التابعة لمتلك  %70من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف .تتميز

سيكيوريت ،املؤسسة التجارية املتحدة للتغليف ،شركة فيوتشر بالست

الشركة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة يف الرايض وجدة والدمام ،تقوم

للصناعات) وتعد شركة مصنع اإلمارات الوطين

بطباعة عدد من أهم الصحف كالشرق األوسط ،االقتصادية ،الرايضي ،عرب

نيوز ،الوطن وغريها ،هذا ابإلضافة إىل مطبوعات جتارية دورية .وينقسم نشاط

للصناعات البالستيكية ذ م م إحدى كربايت جمموعات صناعة

الشركة السعودية للطباعة والتغليف إىل قسمني:

البالستيك و مواد التغليف املتكاملة يف اخلليج العريب ،حيث تتميز

أوالً :قطاع الطبا عة وتعترب الشركة السعودية للطباعة والتغليف إحدى أكرب

بطاقتها اإلنتاجية العالية ،واقتنائها أحدث تقنيات صناعة البالستيك

شركات الطباعة يف اململكة العربية السعودية ،الشرق األوسط ومشال إفريقيا ؛ ملا

و مواد التغليف املدعومة ابخلربة العريقة املمتدة ألكثر من  20عاماً.

لمتاز به من تقدميها لطيف واسع من اخلدمات الطباعية املتكاملة ،وطاقتها اإلنتاجية

كما تتميز الشركة أبهنا تصنع كامل نطاق املنتجات البالستيكية

ومن خالل جمموعة شركاهتا التابعة املتميزة وهم شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر

ومواد التغليف مما يضعها يف مقدمة منافسيها يف جمال صناعة

وشركة مطابع هال ويعتمد نشاط الطباعة بشكل أساسي يف طباعة الصحف
واجملالت اليت تستهد

البالستيك و مواد التغليف املتعددة.

قطاعات خمتلفة من العامل العريب ،ابإلضافة إىل الكتب

اجمللدة واملطبوعات التجارية والتغليف بلغات وأساليب خمتلفة .كما تقوم الشركة

وتستند الشركة السعودية للطباعة والتغليف إىل اخلربات املرتاكمة

عرب شركاهتا التابعة بطباعة عدد كبري من اجملالت اخلاصة ابلشركة السعودية لألحباث

ملنسوبيها ،مع أفضل وأحدث املكائن ،وأعلى درجات ضبط اجلودة

والنشر والشركة السعودية للنشر املتخصص ،وانشرين آخرين كثر ،ابإلضافة إىل

لديها ،مما عزز مكانتها مع قاعدة عمالء قوية .وأتكيداً على التزام

القطاع احلكومي ،مثل وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة الشؤون االسالمية ،ووزارة

الشركة ابلتماشي حسب املعايري العاملية فقد حرصت الشركة على

الداخلية.د) قط ـ ــاع العالقات العامة:

احملافظة على شهادة اآليزو (.)ISO 9001:2000

د) قطاع العالقات العامة
أوالً :شركة توق للعالقات العامة احملدودة
عزز إطالق شركة توق لألحباث قدرات اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق يف تقدمي جمموعة واسعة ومبتكرة من اخلدمات اإلعالمية ،إذ تقدم

(توق) منصة مرموقة لتقدمي دراسات واستشارات إعالمية متخصصة ،وخدمات الرصد اإلعالمي ،وإعداد احملتوى ،والرتمجة ،كما تشمل خدماهتا

التسويق اإلبداعي الرقمي ،وإجناز املشاريع البحثية والدراسات املتخصصة ،وتنظيم الفعاليات وامللتقيات الدولية وإدارهتا ،وتصميم وتطوير املواقع
اإللكرتونية ،وإدارة احملتوى اإللكرتوين املتعلق مبنصات التواصل االجتماعي واملنصات الرقمية املختلفة ،وإدارة احلمالت اإلعالمية اإللكرتونية.

وقد جنحت الشركة خالل فرتة وجيزة من أتسيس (توق) وانطالق أعماهلا ،يف توقيع عدد من العقود املهمة مع جهات خمتلفة ،لتقدمي خدمات
إعالمية وتسويقية واستشارية ،وخدمات أحباث وتسويق.
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وتسعى الشركة خالل املرحلة املقبلة إىل تطوير أعماهلا واحلصول على تعاقدات جديدة تليب التطلعات الكبرية وحتقق أهدافها يف الرايدة احمللية
واإلقليمية.
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 )2الشركات التابعة
لمتلك اجملموعة النسب التالية يف الشركات التابعة املذكورة أدانه بشكل مباشر وغري مباشر ،واليت تعمل يف اجملال نفسه:
نسبة امللكية

بلد التأسيس

الشركات التابعة
الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة -ذات مسؤولية

االستثمار يف الشركات التابعة

السعودية

( 300رايل سعودي)

%100

السعودية

شركة املصنفات العلمية القابضة -ذات مسؤولية حمدودة

االستثمار يف الشركات التابعة

السعودية

( 300رايل سعودي)

%100

السعودية

حمدودة

النشاط الرئيسي للشركة

بلد النشاط الرئيسي رأس املال (مليون)

 -1قطاع نشر
الشركات التابعة
الشركة السعودية لألحباث والنشر
الشركة اخلليجية لإلعالن والعالقات العامة
الشركة العربية للوسائل احملدودة
الشركة السعودية للتوزيع
شركة اجملموعة الكويتية للنشر والتوزيع احملدودة
شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع احملدودة
شركة مؤلمرات للمعارض واملؤلمرات
شركة أرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لالستثمارات التجارية
الشركة املغربية للطباعة والنشر

 -2قطاع منو والعالقات العامة

الشركات التابعة
شركة منو اإلعالمية القابضة
شركة سني لإلعالم املرئي (شركة منو لإلعالم املرئي سابقاً)
شركة منو العلمية (شركة املكتبة العلمية سابقاً)
الشركة السعودية للنشر املتخصص
الشركة السعودية لألعمال التجارية
شركة األفق لنظم املعلومات واالتصاالت
شركة فنون الشخصيات للتجارة
شركة توق للعالقات العامة احملدودة
شركة تكانة للعالقات العامة احملدودة
شركة مفهوم التعليم لتقدمي احللول التعليمية والتقنية
شركة منو للتدريب واالستشارات

بلد النشاط الرئيسي
النشاط الرئيسي للشركة
السعودية
النشر
السعودية
اإلعالم املرئي واملقروء وخدمات
قروء وخدمات
اإلعالم املرئي وامل
اإلعالن
يع
التوز
اإلعالن
التوزيع
التوزيع
تنظيم املؤلمرات واملنتدايت
االلكرتوين
النشر واحملتوى
املتخصصة
الطباعة والنشر

السعودية
السعودية
الكويت
اإلمارات

رأس املال /مليون
 ( 6,5رايل سعودي)
 ( 5,5رايل سعودي)

نسبة امللكية
%100
%100

بلد التأسيس
السعودية
السعودية

 ( 1,0رايل سعودي)
 ( 8,6رايل سعودي)
( 0,3دينار كوييت)
( 1,7درهم إمارايت)

%100
%100
%100
%90

السعودية
السعودية
الكويت
اإلمارات

السعودية
السعودية
املغرب

 ( 1,0رايل سعودي)
 (0.10رايل سعودي)
( 0,5درهم مغريب)

%100
%51
%100

النشاط الرئيسي للشركة

بلد النشاط الرئيسي

رأس املال(مليون)

نسبة امللكية

بلد التأسيس

إنتاج وتوزيع صويت ومرئي

السعودية

(24.86رايل سعودي)

%100

السعودية

واإلعالن
الدعاية
إلكرتوين
تطوير الوسائل التعليمية وجتارة
املتخصص
النشرالكتب
املتاجرة يف لوازم الطباعة
املتاجرة يف معدات االتصال
معداتامجاالتصال
املتاجرة يف
وتطوير الرب
املتاجرة يف معدات االتصال
خدمات املال واألعمال
النشر والتوزيع
التدريب واالستشارات

السعودية

 (0,2رايل سعودي)

%100

السعودية

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

 (0,5رايل سعودي)
 (0,5رايل سعودي)
 ( 2,0رايل سعودي)
 (3,5رايل سعودي)
 (0.05رايل سعودي)
 (0.3رايل سعودي)
 0.05رايل سعودي)
 (0,1رايل سعودي)
 (0,1رايل سعودي)

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

اإلعالم املرئي واملقروء وخدمات
شركة منو اإلعالنية للدعاية واإلعالن
والتوزيع
النشر
سابقا)
نشر
لل
نشر
منو
(
شركة انشرون العاملية للنشر والتوزيع
اإلعالن
البحوث و املساندة
شركة توق اإلعالمية لألحباث (منو اإلعالمية لألحباث سابقاً)
شركة الشرق للخدمات اإلخبارية احملدودة
بث تلفزيوين وراديو ومنصات
النشر املتخصص
شركة كونتنت سبيشاليزد ميداي
النشر والتوزيع
شركة مكتبة اجلامعة
النشر والتوزيع
شركة مسارت سوبر ستورز
النشر والتوزيع
شركة خمزن الكتب للنشر والتوزيع (إثراء)

السعودية
السعودية
السعودية
األمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
األردن
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 ( 0,05رايل سعودي سعودي)
سعودي)
 ( 0,05رايل
سعودي)سعودي)
 ( 0,05رايل سعودي)
 ( 0,05دوالر أمريكي)
( 0,2درهم إمارايت)
( 3,0درهم إمارايت)
( 3,0درهم إمارايت)
( 0,1دينار أردين)

%100
%100
%100
100%
%100
%100
%100
%100

السعودية
السعودية
املغرب

السعودية
السعودية
السعودية
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
األردن

-3شركات يف اململكة املتحدة
النشاط الرئيسي للشركة

بلد النشاط الرئيسي

رأس املال(مليون)

نسبة امللكية

بلد التأسيس

الشركات التابعة
إتش إتش الشركة السعودية لألحباث والتسويق
شركة الشرق األوسط احملدودة
شركة ميداي إنفستمنت ليمتد
شركة آراب نت تكنولوجي ليمتد
شركة سيديت برودكتس
شركة آي.يب.أم ليمتد
شركة جلوابل ميداي وشركاهتا

النشر والتوزيع
أعمال املركز الرئيسي
خدمات التأجري

اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة

( 0,5جنيه إسرتليين)
( 0,5جنيه إسرتليين)
( 0,5جنيه إسرتليين)

%100
%100
%100

اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة

تقدمي خدمات اإلنرتنت
أعمال جتارية
تسجيل وصيانة وامتالك
أعمالريةجتارية
للمجموعة
امللكية الفك

اململكة املتحدة
جزر غرينزي
جزر غرينزي
الكامين

( 0,5جنيه إسرتليين))
( ,01جنيه إسرتليين)
(,01جنيه إسرتليين)
( 0.05دوالر)

%100
%100
%100
%100

اململكة املتحدة
جزر غرينزي
جزر غرينزي
الكامين

الشركة اخلليجية الربيطانية
شركة يورومينا (ستاليت جرافيكس سابقاً )
شركة سيديت ليمتد
شركة جملة اجمللة
شركة ميداي العربية

الدعاية واالعالن
أعمال جتارية
أعمال جتارية
أعمال جتارية
أعمال جتارية

اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة

( ,0001جنيه إسرتليين)
( 0,4جنيه إسرتليين)
 0,000002جنيه إسرتليين)
( 0,000002جنيه إسرتليين)
 0,000002جنيه إسرتليين)

%100
%100
%100
%100
%100

اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة

قطاع الطباعة والتغليف
الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف اليت لملك فيها اجملموعة
النشاط الرئيسي للشركة

بلد النشاط

رأس املال(مليون)

نسبة امللكية

بلد التأسيس

الشركات التابعة
الشركة السعودية للطباعة والتغليف

الطباعة

السعودية

 ( 600رايل سعودي)

%70

السعودية

شركة املدينة املنورة للطباعة والتغليف

طباعة ونشر

السعودية

 (1,0رايل سعودي)

%70

السعودية

الطباعة

السعودية

 ( 28,5رايل سعودي)

%70

السعودية

التغليف والصناعات البالستيكية
الطباعة والتغليف

االمارات
السعودية

( 167درهم إمارايت)
 ( 0,1رايل سعودي)

% 70
% 70

االمارات
السعودية

شركة مطابع هال
شركة مصنع االمارات الوطين للصناعات البالستيكية
شركة املستقبل لالستثمار الصناعي
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مجلس اإلدارة واللجان التابعة
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مجلس اإلدارة واللجان التابعة
 )1جملس إدارة اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق كما هو يف  2018/12/31م
م

إسم عضو جملس اإلدارة

1

مسو األمري  /بدر بن عبد هللا
بن حممد بن فرحان آل سعود

بيان

نبذه عن عضو جملس اإلدارة

تنفيذي

غري تنفيذي مستقل

حاصل على شهادة البكالوريوس يف احلقوق والعلوم السياسية من جامعة
امللك سعود ،ورأس مسوه جملس العديد من الشركات ،كما يتمتع خبربات
إدارية متميزة.

رئيس جملس

√

االدارة

حيمل درجة املاجستري يف اهلندسة الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا
يف الوالايت املتحدة األمريكية ويشغل منصب العضو املنتدب واملدير العام
املهندس /عبد الرمحن بن
2

لشركة عسري  ،كما يشغل رئيس جملس إدارة حلوين اخوان ،وانئباً لرئيس

إبراهيم عبد الرمحن الرويتع

جملس إدارة شركة والية لالستثمار و عضواً يف جملس إدارة اهليئة العامة

"انئب رئيس جملس اإلدارة"

املدينة االقتصادية وشركة جدوى لالستثمار ،كما شغل سابقاً عضواً يف

√

للطريان املدين ،وعضواً يف جمالس إدارات شركات أخرى منها شركة اعمار

اهليئة االستشارية للشؤون االقتصادية يف اجمللس االقتصادي األعلى

وعضواً يف جملس إدارة اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق وغريها.

عضو جملس
إدارة

حيمل درجة الدكتورة يف اإلدارة اهلندسية مع ختصص يف اإلقتصاد ويف علوم
احلاسب اآليل من جامعة جورج واشنطن يف الوالايت املتحدة ،وماجستري
الدكتور /غسان بن عبد
3

الرمحن محد الشبل
"العضو املنتدب والرئيس
التنفيذي"

يف اإلدارة اهلندسية من اجلامعة ذاهتا ،إضافة إىل عدة دبلومات يف إدارة
التصنيع والتقنية واحملاسبة ،ويشغل حالياً رئيس جملس إدارة اخلطوط العربية

السعودية ،وقد كان عضواً يف جمالس وهيئات عديدة ،ابرزها عضو يف اهليئة

عضو جملس
إدارة

√

االستشارية للشؤون االقتصادية يف اجمللس االقتصادي األعلى ،وعضواً يف

جملس إدارة الشركة السعودية هلندسة وصناعة الطريان ورئيس اللجنة

التنفيذية ،إضافة إىل منصب عضو جملس إدارة الشركة الوطنية السعودية
للنقل البحري
حاصل على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة امللك سعود،
وحاصل على دبلوم يف التخطيط املايل وإدارة الثروات من املعهد املصريف
4

معايل األستاذ /أمحد بن عقيل
فهد اخلطيب

يف جامعة ديلهاوسي يف كندا .وسبق له وأن شغل العديد من املناصب
منها منصب معايل وزير الصحة ويشغل حالياً منصب رئيس اهليئة العامة

للرتفيه عضوية يف جملس الشؤون االقتصادية والتنمية وعمل يف إدارات
بنوك خمتلفة ملدة  11عاماً ،صل على العديد من الدورات املصرفية
واملالية ،وشارك يف عضوية جملس إدارة شركات مسامهة وخاصة
13

عضو جملس
إدارة

√

م

إسم عضو جملس اإلدارة

5

األستاذ /عبد الرمحن بن محد

بيان

نبذه عن عضو جملس اإلدارة

تنفيذي

غري تنفيذي

مستقل

سبق وأن شغل منصب مدير قناة العربية ،وأشر عليها ملدة عشر

عبدا هلل الراشد

سنوات ،وأسس عدد من نشاطاهتا ،كما سبق وأن توىل رائسة حترير
جريدة الشرق األوسط حىت هناية عام 2003م ،وأكمل دراسته يف
اإلعالم املرئي يف اجلامعة االمريكية ،كما يشغل عضوية عدد من مراكز

عضو جملس
االدارة

√

الدراسات
مستشار قانوين يف عدة جماالت ومنها أعمال الشركات وغريها من االعمال
6

الدكتور  /عبد العزيز بن محد
محني الفهد

املالية ،واملعامالت الدولية والتحكيم ،وحاصل على درجة الدكتوراه يف
القانون من جامعة ييل االمريكية ،كما شغل عضوية هيئات وجلان يف كل
من القطاع العام والقطاع اخلاص .كما يشغل عضوية جلنة تطوير التجارة
الدولية وعضوية عدداً من جمالس إدارة الشركات العامة املسامهة واخلاصة.

√

عضو جملس
إدارة

شغل عدد من املناصب القيادية يف املؤسسات املصرفية وعدداً من البنوك
،ومنها منصب انئب املدير العام يف البنك السعودي الربيطاين وانئب العضو

7

األستاذ  /عادل بن مرزوق
خالد الناصر

املنتدب وهو عضو حالياً يف جملس إدارة شركة اتفاق للحديد والصلب،
وحاصل على دبلوم من معهد املصرفيني يف لندن عام 1986م  ،وشغل

عضو جملس
االدارة

√

عضوية جملس إدارة شركة األفاق للحديد  ،وحضر العديد من الدورات
التدريبة اإلدارية ،واملالية،وغريها
حاصل على درجة الدكتوراه من قسم احملاسبة يف جامعة بوند األسرتالية،

8

الدكتور  /تركي بن عمر صاحل

ولدية العديد من اخلربات العملية منذ عام  1998م يف جمال التعليم

بقشان

العايل واالستشارات كما شغل عدداً من املناصب منها وكيل عمادات
وكليات جامعية يف السعودية

9

األستاذ  /حمي الدين صاحل
عبد هللا كامل

عضو جملس

√

االدارة

حاصل على درجة بكالوريوس إقتصاد ختصص إدارة وتسويق من جامعة
سان فرانسيسكو عام  2006م ،وعضو ورئيس يف عدد من جمالس إدارات
الشركات

عضو جملس

√

إدارة

حاصل على بكالوريوس حماسبة من جامعة امللك سعود وماجستري إدارة
اعمال من جامعة مدل سكس الربيطانية ودبلوم عايل من جامعة براد فورد
10

األستاذ  /ماجد بن عبد
الرمحن عبد اللطيف العيسى

الربيطانية .عمل ملد  23سنة ما بني سابك وجمموعة سامبا املالية يف إدارة
الشركة والتمويل ،والبنك العريب الوطين ،وبنك أركبيتا

وبعدها أصبح

رئيس تنفيذي جملموعة االنواء القابضة وهي شركة استثمارية خاصة وكان
لدية شركة استشارات مالية ويشغر عضوية عدد من اجملالس واللجان يف
عدة شركات

14

عضو جملس
إدارة

√

 التغريات اليت لمت يف جملس اإلدارة خالل عام  2018م:
قامت اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق بتعيني جملس إدارة لدورة جديدة تبدأ من اتريخ  2018/05/21م وتنتهي بتاريخ  2021/05/20م
اتريخ تقدمي االستقالة

اتريخ سراين االستقالة

صفة العضوية

األعضاء
مسو األمري بدر بن عبد هللا بن حممد بن فرحان آل سعود

2018/06/02

2018/06/02

مستقل

سعادة الدكتور غسان بن عبد الرمحن الشبل

2018/12/28

2018/12/29

غري تنفيذي

عضوية أعضاء جملس اإلدارة يف الشركات املسامهة كما يف  2018/12/31م

)2

مسلسل

1

2

االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

املهندس /عبد الرمحن بن إبراهيم الرويتع

الدكتور /غسان بن عبد الرمحن الشبل

3

االستاذ  /حمي الدين صاحل كامل

4

األستاذ  /تركي بن عمر صاحل بقشان

مـدرجـ ـ ــة

5

6

األستاذ  /عادل بن مروزق الناصر

-

العضو املنتدب شركة عسري

-

-

عضو جملس إدارة شركة إعمار

-

رئيس جملس إدارة شركة حلواين إخواين

-

عضو جملس إدارة شركة النقل البحري

-

عضو جملس إدارة شركة جبل عمر

-

-

عضو جملس إدارة شركة دله للخدمات الصحية

شركة جدوى لالستثمار

عضو جملس إدارة شركة صناعات العيسى

عضو جملس إدارة شركة أمالك العاملية للتمويل
عضو جملس إدارة شركة والية لالستثمار

عضو جملس إدارة شركة اخلزامى لإلدارة

عضو جملس إدارة الشركة السعودية للطباعة

-

والتغليف
-

األستاذ  /ماجد عبد الرمحن العيسى

غـيـر مـدرجـ ــة

عضو جملس إدارة الشركة السعودية للطباعة

والتغليف

-

-

رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للطباعة

والتغليف

عضو جملس شركة بيئة

-

عضو جملس إدارة شركة بنك أمشور

-

عضو جملس إدارة شركة االتفاق للحديد

-
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عضو جملس إدارة شركة اليسر للتقسيط

عضو جملس إدارة شركة أبسل للحديد

 )3مصلحة أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني:

يوضـح اجلـدول التالـي حـركـة مصلحة أعضاء جملس اإلدارة احلاليني وكبار التنفيذيني وزوجاهتم وأوالدهم القصر ،أو من ميثلونه

خالل كما هو يف : 2018/12/31
صايف التغري يف

عدد األسهم بداية

نسبة امللكية بداية

العام

العام

-

1,000

-

-

الدكتور /غسان بن عبد الرمحن الشبل

-

2,000

-

-

-

املهندس /عبد الرمحن بن إبراهيم الرويتع

-

1,000

-

-

-

1,000

أسهم املؤسسة

3,515,804

%4.39

--

--

3,515.804

%4.39

أسهمه

1,000

-

-

-

1,000

-

األستاذ /عبد الرمحن بن محد الراشد

-

1,000

-

-

-

1,000

-

األستاذ  /حمي الدين صاحل كامل

-

1,015

-

-

-

1,015

-

الدكتور  /عبد العزيز بن محد الفهد

-

1,115

-

-

-

1,115

-

األستاذ  /ماجد بن عبد الرمحن العيسى

-

1,200

-

200

-

1000

-

األستاذ  /عادل بن مرزوق الناصر

-

-

-

-

-

-

-

الدكتور  /تركي بن عمر صاحل بقشان

-

1,000

-

-

-

1,000

-

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

مسو األمري  /بدر بن عبد هللا بن حممد آل سعود

معايل األستاذ  /أمحد بن عقيل اخلطيب -ميثل
(املؤسسة العامة للتقاعد)

مالحظات
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عدد األسهم
خالل العام

نسبة التغري

عدد األسهم هناية

نسبة امللكية

خالل العام

العام

هناية العام

-

1,000

-

2,000

-

 )4سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة
وافقت اجلمعية العامة العادية يف اجتماعها املنعقد يف يوم االثنني اتريخ 1439-09-06هـ املوافق  2018-05-21م على حتديث االيت :
سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة



ويف ما يلي نص سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة:
 .1مكافآت أعضاء جملس اإلدارة:
أ.

يقرر جملس اإلدارة مكافأة ســنوية ألعضــاء اجمللس ،على أال يتجاوز جمموع

ما حيص ـ ــل عليه عض ـ ــو جملس اإلدارة من مكافآت ومزااي مالية أو عينية

مبلغ مخسمائة ألف رايل سنوايً.
ب .إض ـ ـ ــافة اىل مكافأة أعض ـ ـ ــاء جملس اإلدارة املذكورة يف الفقرة (أ) ،وس ـ ـ ــنداً
للنظام األساسي للمجموعة حيصل رئيس جملس اإلدارة مقابل رائسته جمللس

اإلدارة على مكافأة شهرية أو سنوية حيددها جملس اإلدارة أو من يفوضه.

2ـ مكافآت أعضاء اللجان املنبثقة:

 .5بدالت تكاليف حضـ ــور االجتماعات اليت تعقد خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج اململكة
العربيـة السعودية:

يصــر لكل عضــو من أعض ــاء اجمللس واللجان املنبثقة عنه تعويض

عن تكاليف حضور االجتماعات وفق التفصيل اآليت- :
أ ـ االجتماعات اليت تعقد يف اخلليج آسيا وأفريقيا- :

يصــر مبلغ ( )2,000رايل عن كل ليلة ابإلضــافة إىل تعويض عن

قيمة التذكرة من مقر إقامة العضـ ــو إىل مكان االجتماع ذهاابً وعودة
بناء على سعر يوم االجتماع.
على درجة األفق ،وذلك ً

يقرر جملس اإلدارة مكــافــأة ألعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللجــان املنبثقــة عن جملس اإلدارة

ب ـ االجتماعات اليت تعقد يف أمريكا وأورواب- :

اسـ ــتحقاق هذه املكافأة متناسـ ــباً مع عدد االجتماعات واجللسـ ــات اليت

قيمة التذكرة من مقر إقامة العضـ ــو إىل مكان االجتماع ذهاابً وعودة

مكافأة سـ ـ ـ ـ ــنوية مبقدار ( )300ألف رايل حبد أقصـ ـ ـ ـ ــى على أن يكون
حيضرها العضو.

 .3بدالت حض ـ ـ ــور االجتماعات ألعض ـ ـ ــاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة
عنه:

يصر لكل عضو من أعض ـ ــاء اجملل ـ ــس واللج ـ ــان املنبثق ـ ــة عـ ـ ـن ـ ــه مـ ـ ـب ـ ــلغ

( )3,000رايل عـن كـل اجتماع حيضره.

 .4تكاليف حضـ ـ ـ ـ ــور االجتماعات اليت تعقد داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اململكة العربية
السـعودية:

يصر لكل عضو من أعضاء اجمللس واللجان املنبثقة عنه مبلغ ()3,000

رايل عن كل ليلة تشـ ـ ـ ـ ــمل قيمة التذكرة من مقر إقامة العضـ ـ ـ ـ ــو إىل مكان
االجتماع ذهاابً وعودة ،إذا كان االجتماع خارج مقر إقامتهم ،وذلك دون
احلاجة إىل تقدمي فواتري املصــاريف ،ويف حال مت تقدمي الفواتري جيب أال يزيد
املبلغ عن ( )5,000رايل مع مراعاة ما جاء يف البند سابعاً

يصــر مبلغ ( )5,000رايل عن كل ليلة ابإلضــافة إىل تعويض عن

بناء على سعر يوم االجتماع.
على درجة األفق ،وذلك ً

 .6يف حال كان العضـ ـ ـ ـ ــو خارج مقر إقامته مما يرتتب عليه زايدة يف
تكاليف الطريان فإنه جيب أخذ املوافقة املسـ ـ ـ ـ ــبقة من رئيس جملس
اإلدارة ،وذلك الس ـ ــتثناء حتمل الش ـ ــركة للتكاليف اإلض ـ ــافية وتقييم
مدى أمهية حضور العضو لالجتماع.
 .7يف حال تطلب صر أي مبالغ إضافية ألعضاء اجمللس واللجان
املنبثقة أو ما يتبع ويتعلق بذلك خبال

ما هو مذكور أعاله  ،فإنه

يتوجب على من يطلب ذلك أخذ املوافقة اخلطية املســبقة من رئيس
جملس اإلدارة على صرفها.
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 )5سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية:
يوم اجمللس مبراجعة سلم الرواتب احملدد جلميع املوظفني وكبار التنفيذيني وبرانمج وخطط احلوافز واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة
·ان تكون املكافآت والتعويضات متوافقة مع اهدا الشركة االسرتاتيجية ،وعامالً لتحفيز اإلدارة التنفيذية على حتقيق تلك األهدا .
·ان تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها واملهارات واخلربات املطلوبة.
·ان لمكن الشركة من استقطاب اإلدارة التنفيذية من ذوي القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمكني الشركة من حتقيق أهدافها.
·األخذ يف االعتبار ممارسات الشركات األخرى يف حتديد املكافآت.
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 )5رواتب وتعويضات أعضاء جملس واللجان اإلدارة وكبار التنفيذيني:
يبني اجلدول التايل كل من مكافآت أعضـ ـ ـ ــاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكآفات من
الش ـ ـ ــركة من بينهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل هذا واليوجد احنرا جوهري عن س ـ ـ ــياس ـ ـ ــة املكافآت
املعتمدة.
الخدمة

مكافآت نهاية

المجموع الكلي

المكافآت الثابتة

بدل المصروفات

المكافآت المتغيرة

مبلغ معين

المجلس

بدل حضور جلسات

اللجان

مجموع بدل حضور جلسات

مزايا عينية

واإلدارية واالستشارية

مكافآت االعمال الفنية

أو العضو المنتدب

مكافآة رئيس مجلس اإلدارة

المجموع

نسبة من األرباح

مكافأت دورية

خطط تحفيزية قصيرة االجل

خطط تحفيزية طويلة االجل

األسهم الممنوحة

المجموع

أو ًال :األعضاء المستقلين
.1سمو األمير  /بدر بن عبد هللا بن محمد بن فرحان

آل سعود

300,000

.2المهندس  /عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع

300,000

.3معالي األستاذ  /أحمد بن عقيل الخطيب

300,000

.4الدكتور  /عبد العزيز بن حمد الفهد

300,000

.5األستاذ  /محي الدين صالح كامل

300,000

2,800,000

2,800,000

2,500,000

330,000

330,000

172,867

309,000

309,000

2,000

3,000

21,000

324,000

324,000

115,674

3,000

3,000

306,000

306,000

6,000

6,000

4,075,000

4,075,000

6,000

24,000
9,000

6,000

 .6معالي األستاذ /عادل الطريفي
1,500,000

المجموع

18,000

2,500,000

57,000

290,541

ثانياً :األعضاء غير التنفيذين
3,434,267

3,434,267

.2األستاذ  /عبد الرحمن بن حمد الراشد

300,000

3,000

24,000

327,000

327,000

216,232

3,434,267

.1الدكتور  /غسان بن عبد الرحمن الشبل
.3الدكتور  /تركي بن عمر صالح البقشان

300,000

6,000

15,000

321,000

321,000

6,000

.4األستاذ  /ماجد بن عبد الرحمن العيسى

300,000

6,000

12,000

318,000

318,000

.5األستاذ  /عادل بن مرزوق الناصر

300,000

6,000

6,000

312,000

312,000

1,200,000

21,000

4,712,267

4,712,267

المجموع

3,434,267

57,000

222,232

ثانياً :األعضاء التنفيذيين
 .1الدكتور  /غسان بن عبد الرحمن الشبل

300,000

6,000

15,000

2,656,733

2,977,733

2,977,733

22,000

المجموع

300,000

6,000

15,000

2,656,733

2,977,733

2,977,733

22,000

مكافآت كبار التنفيذيين

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية

مكافأت دورية

أرباح

خطط تحفيزية طويلة االجل

األسهم الممنوحة

المجموع

مكافآت نهاية الخدمة

المجلس إن وجدت

المجموع

المجموع الكلي

.1
المالي

مجموع مكافآت التنفيذيين عن

المكافآت الثابتة

كبار التنفيذين و المدير

المكافآت المتغيرة

2,031,550

2,031,550

297,500

2,329,050

2,031,550

2,031,550

297,500

2,329,050
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مكافآت أعضاء اللجان

بدل حضور الجلسات

المجموع

المكافآلت الثابتة (عدا بدل الحضور)

.1

الدكتور  /تركي بن عمر صالح البقشان

100,000

12,000

112,000

.2

األستاذ  /ماجد بن عبد الرحمن العيسى

100,000

12,000

112,000

األستاذ  /عادل بن مرزوق الناصر

100,000

6,000

106,000

األستاذ  /سليمان ناصر آل هتالن القحطاني

-

6,000

6,000

300,000

36,000

336,000

أعضاء لجنة المراجعة

.3
.4

المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية
.1المهندس  /عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع

100,000

24,000

124,000

.2الدكتور  /غسان بن عبد الرحمن الشبل

100,000

15,000

115,000

.3معالي األستاذ  /أحمد بن عقيل الخطيب

85,714

9,000

94,714

 .4األستاذ  /عبد الرحمن بن حمد الراشد

85,714

21,000

106,714

.5الدكتور  /عبد العزيز بن حمد الفهد

100,000

21,000

121,000

المجموع

471,428

90,000

561,428

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
 ..1األستاذ  /عبد الرحمن بن حمد الراشد

30,000

3,000

33,000

 .2الدكتور  /تركي بن عمر صالح البقشان

30,000

3,000

33,000

..3األستاذ  /محي الدين صالح كامل

-

3,000

3,000

المجموع

60,000

9,000

69,000

 )6أرصدة األطرا ذات العالقة
تتكون األرصدة املستحقة إىل أطرا ذات العالقة كما يف  31ديسمرب2018م كما يلي:
وهي تعامالت يومية مع الشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاهتا التابعة واليت لمتلك فيها اجملموعة  %70علماً أبن هذه األعمال مت االتفاق عليها منذ سنوات
سابقة وأتيت امتداداً لعالقات مستمرة بدأت قبل العام املايل 2018م
( 2018ألف ريال)
مطابع هال

12,559,010

شركة المدينة للطباعة و النشر

6,834,811

كما قامت اجملموعة خالل العام بسداد مبلغ  2,8مليون رايل لشركة املدارات للدعاية واالعالن وهي شركة ذات عالقة وذلك نظري خدمات إعالمية وال يوجد رصيد
قائم.
هذا وال يوجد أي عقد آخر تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو
ألي شخص ذو عالقة أبي منهم.

20

 )7إقرارات أعضاء جملس اإلدارة:
يقر جملس اإلدارة مبا يلي:


أنه مت إعداد سجالت احلساابت ابلشكل الصحيح.



أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.



ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة اجملموعة على مواصلة نشاطها.

 )8توصـ ـ ـ ــيات جلنة املراجعة اليت يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة ،أو اليت رفض اجمللس األخذ هبا
بشـ ــأن تعيني مراجع حســـاابت الشـ ــركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي ،ومســـوغات
تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ هبا.
 ال يوجد توصــيات من جلنة املراجعة فيها تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة ،أو اليت رفض اجمللس األخذ هبا بش ــأن تعيني
مراجع حساابت الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي.

 )9الوسـ ـ ـ ــائل اليت اعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء جلانه وأعضـ ـ ـ ــائه ،واجلهة اخلارجية اليت قامت
ابلتقييم وعالقتها ابلشركة
تقوم جلنة الرتشيحات واملكافآت بتقومي أداء اجمللس سنوايً وبوجه خاص ما يتعلق ابآليت:
.1املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس
اإلدارة مبا يف ذلك الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة.
.2مراجعة هيكل تشكيل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها.
.3حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.
.4التأكد بشــكل ســنوي من اســتقاللية األعضــاء املســتقلني ،وعدم وجود أي تعارض مصــاحل ككل إذا كان العضــو يشــغل عضــوية جملس إدارة شــركة
أخرى.
* أما فيما خيص جلنة املكافآت والرتشيحات يقوم اجمللس إبستعراض أعمال اللجنة وتقييم أعماهلا
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 )10التواصل مع املسامهني
يبلغ رئيس جملس اإلدارة يف أول اجتماع أعضاء جملس اإلدارة – وخباصة غري التنفيذيني – علماً مبقرتحات املسامهني وملحوظاهتم حيال الشركة
وأدائها.
وتويل اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق اهتماماً ابلغاً ابلتواصل مع املسامهني .وقد اختذت العديد من اإلجراءات لضمان حقوق املسامهني يف
احلصول على املعلومات من خالل موقع " تداول " اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للشركة  www.SRMG.com.والذي تقدم اجملموعة من
خالله معلومات شاملة عن أنشطتها وأعماهلا والتقارير السنوية وحترص الشركة على التواصل مع مسامهيها والرد على مجيع استفساراهتم وتزويدهم
ابملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب.
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 )11اجتماعات جملس اإلدارة:
اجتمع جملس إدارة اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق خالل عام  2018عدد اجتماعني إثنني وهي كااليت:

2018/11/20

2018/12/25

أعضاء جملس اإلدارة
الدكتور /غسان بن عبد الرمحن الشبل

حاضر

حاضر

املهندس /عبد الرمحن بن إبراهيم الرويتع

حاضر

حاضر

معايل األستاذ  /أمحد بن عقيل اخلطيب

مل حيضر

مل حيضر

األستاذ /عبد الرمحن بن محد الراشد

مل حيضر

حاضر

الدكتور  /تركي بن عمر صاحل بقشان

حاضر

حاضر

الدكتور  /عبد العزيز بن محد الفهد

مل حيضر

حاضر

األستاذ  /ماجد بن عبد الرمحن العيسى

حاضر

حاضر

األستاذ  /عادل بن مرزوق الناصر

حاضر

حاضر

معايل الدكتور /عادل الطريفي

حاضر

حاضر

األستاذ  /حمي الدين صاحل كامل

حاضر

مل حيضر
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 )12جلان جملس اإلدارة:
ينبثق من اجمللس ثالث جلان وهي كالتايل:

لجنة المكافآت
والترشيحات

لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية

 .1اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية احلالية من مخسة أعضاء من جملس اإلدارة .ويف نطاق املسؤوليات التنفيذية اليت أوكلها اجمللس هلا ،فإن اللجنة التنفيذية
مسؤولة عن اإلشرا

على تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة للمجموعة ،وعن وضع امليزانيات اخلاصة ابجملموعة ،كما أهنا مسؤولة عن مراقبة األداء

العملي واملايل للمجموعة ،وعن رفع التقارير إىل اجمللس عن األمور املالية واالسرتاتيجية وما يتصل هبا وعقدت اللجنة التنفيذية عدد ()8
اجتماعات خالل عام  2018م ويوضح اجلدول التايل أمساء أعضاء اللجنة التنفيذية واحلضور:
م

1

2

3

4

االسم

املهندس /عبد الرمحن بن إبراهيم
الرويتع
معايل األستاذ  /أمحد بن عقيل
اخلطيب
األستاذ /عبد الرمحن بن محد
الراشد
الدكتور  /عبد العزيز بن محد
الفهد

البـيـ ــان

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

2018/2/2

2018/2/24

2018/5/1

2018/5/22

2018/7/2

2018/9/18

2018/12/10

2018/12/25

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

مل حيضر

مل حيضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر
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اعتذر

حاضر

حاضر

مل حيضر

حاضر

حاضر

مل حيضر

مل حيضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

 .2جلنة املراجعة
قام جملس إدارة اجملموعة الذي ابتدأت فرتة عمله بتاريخ  1مايو 2006م بتشكيل جلنة املراجعة يف اجتماعه الثاين والعشرين املنعقد بتاريخ 22
مايو  2006م .وتتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء وال يزيدون عن مخسة  ،ويكون من بينهم متخصص يف الشؤون املالية واحملاسبية ،كما
وأن اجملموعة أخذت موافقة اجلمعية العامة يف تشكيل جلنة املراجعة والئحة جلنة املراجعة وذلك وفقاً لنظام ألحكام نظام الشركات (، )101
خالل عام  2018وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية ،واإلشرا على إدارة املراجعة الداخلية يف اجملموعة من
أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهام اليت اعتمدها جملس اإلدارة وكذلك دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ
اإلجراءات التصحيحية للمالحظات والتوصيات الواردة فيها .كما تتضمن مسؤوليات جلنة املراجعة التوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني
القانونيني وفصلهم ،وحتديد أتعاهبم ،والتأكد من استقالليتهم ،ومتابعة أعماهلم ،مع دراسة ومراجعة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين ،وكذلك
دراسة مالحظاته على القوائم املالية املوحدة للمجموعة ،ومتابعة ما مت بشأهنا مع دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس
اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصية مبا يلزم.
أيضاً تقوم اللجنة بدراسة السياسات احملاسبية املتبعة ،وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة بشأهنا ،وتقييم فاعلية تقدير إدارة اجملموعة للمخاطر
واخلطوات واإلجراءات اليت اختذهتا إدارة اجملموعة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.
قامت جلنة املراجعة خالل العام  2018بعقد عدد ( )4اجتماعات ويوضح اجلدول التايل أمساء أعضاء جلنة املراجعة وحضورهم:

م

االسم

البـيـ ــان

2018/3/29

2018/4/24

1

الدكتور  /تركي بن عمر صاحل بقشان

رئيس اللجنة

حاضر

حاضر

2

األستاذ  /ماجد بن عبد الرمحن العيسى

عضو اللجنة

حاضر

حاضر

3

األستاذ  /عادل بن مرزوق الناصر

عضو اللجنة

حاضر

حاضر

البـيـ ــان

2018/7/29

2018/10/28

1

الدكتور  /تركي بن عمر صاحل بقشان

رئيس اللجنة

حاضر

حاضر

2

األستاذ  /ماجد بن عبد الرمحن العيسى

عضو اللجنة

حاضر

حاضر

3

األستاذ  /سليمان بن انصر آل هتالن

عضو اللجنة

حاضر

حاضر

م

االسم
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 .3جلنة املكافآت والرتشيحات
تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء وال يزيدون عن مخسة من جملس اإلدارة وتشمل مهام ومسؤوليات على أن يكونوا أعضاء
(غري تنفيذيني )  ،كما وأن اجملموعة أخذت موافقة اجلمعية العامة على الئحة جلنة املكافآت والرتشيحات خالل عام  2018ومما تقوم به
اللجنة التوصية جمللس اإلدارة ابلرتشيح لعضوية اجمللس ،وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة  ،واملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات

املناسبة لعضوية جملس اإلدارة ،وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن

خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة .كما تقوم اللجنة مبراجعة هيكلة جملس اإلدارة وتشكيله ،ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن
إجراؤها ،وحتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة ،والتأكد بشكل سنوي من استقاللية
األعضاء املستقلني ،وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة اخرى.
كما تتضمن مسؤولية جلنة الرتشيحات واملكافآت وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني ،وبعد
عرضها على جملس اإلدارة واملوافقة وذلك ألخذ موافقة اجلمعية العامة ابإلضافة اىل متابعة وتنفيذ توصيات اجمللس ،وإعداد التقارير الدورية
والسنوية من أعمال اللجنة حسب اللوائح ،وتقدميها إىل جملس اإلدارة.
قامت جلنة املكافآت والرتشيحات خالل العام  2018بعقد عدد ( )1اجتماع ويوضح اجلدول التايل أمساء أعضاء اللجنة وحضورهم:
البـيـ ــان

2018/04/14

م

رئيس اللجنة

حاضر

 2األستاذ /عبد الرمحن بن محد الراشد

عضو اللجنة

حاضر

 3الدكتور  /تركي بن عمر صاحل بقشان

عضو اللجنة

حاضر

1

االسم
األستاذ  /حمي الدين صاحل كامل
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الحوكمة والمخاطر

 )1حوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة اجملـ ـ ـ ـ ــموعة السعودية لألحباث والتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويق:
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 )1حوكمة اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق
حترص اجملموعة دائماً على مباشرة مجيع عملياهتا التجارية واالستثمارية مبا يتفق مع كل األنظمة واللوائح املطبقة يف اململكة العربية السعودية .ويف هذا اجلانب تلتزم
اجملموعة أبفضل معايري الشفافية واإلفصاح طبقاً ملقتضيات اإلدارة الرشيدة ،ولوائح حوكمة الشركات املطبقة يف اململكة ،مبا يف ذلك توفري املعلومات األساسية
للمسامهني واملستثمرين يف األوقات احملددة حسب أنظمة وتعليمات هيئة السوق املالية السعودية والئحة احلوكمة املعمول هبا يف اجملموعة.

ويقوم جملس إدارة اجملموعة وجلانه الفرعية (اللجنة التنفيذية ،وجلنة املراجعة ،وجلنة املكافآت والرتشيحات بدعم وسائل وأساليب احلوكمة بصورة مستمرة ،ويتم
مراجعة قواعد احلوكمة اخلاصة ابلشركة من حني ألخر للتأكد من مالزمتها ألغراضها ،والستيعاب املستجدات واملتطلبات النظامية املتجددة هليئة السوق املالية

وأيضاً ألغراض اإلدارة الرشيدة فقد اعتمدت اجلمعية العامة العادية للمجموعة يف اجتماعها األول بتاريخ  21مايو  2018م سياسات ومعايري وإجراءات العضوية
يف جملس اإلدارة مبا يتماشى مع متطلبات الئحة احلوكمة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية.

وعلى هذا األساس ،ميكن القول أبن اجملموعة قد التزمت جبميع املواد اإللزامية يف الئحة احلوكمة الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية،

ماعدا األحكام االسرتشادية التالية:

نص املادة  /الفقرة

رقم املادة
املادة العشرون :عوارض

 )10أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف

االستقالل

عضوية جملس إدارة الشركة.

املادة التاسعة والثالثون:

أ ) وضع اآلليات الالزمة حلصول كل من أعضاء جمل اإلدارة واإلدارة التنفيذية

التدريب

على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراهتم ومعارفهم يف

طُبق جزئياً

مل يطبق
√

األسباب والتفاصيل
مازالت املادة اسرتشاديه ويف حال
أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.

√

مازالت املادة اسرتشاديه ويف حال
أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.

اجملاالت ذات العالقة أبنشطة الشركة.
املادة احلادية واألربعون :التقييم

ه(يتخذ جملس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول عل تقييم جهة خارجية

√

مازالت املادة اسرتشاديه ويف حال

خمتصة ألدائه كل ثالث سنوات.

أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.

املادة اخلامسة والثمانون :حتفيز

 )1تشكيل جلان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إىل آراء العاملني يف

مازالت املادة اسرتشاديه ويف حال

العاملني

الشركة ومناقشتهم يف املسائل واملوضوعات حمل القرارات املهمة.

أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.

 )2برامج منح العاملني أسهماً يف الشركة أو نصيباً من األرابح اليت حتققها

وبرامج التقاعد ،وأتسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك الربامج.

√

 )3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملني يف الشركة.

املادة السابعة والثمانون:
املسؤولية االجتماعية

بناء عل اقرتاح من جملس اإلدارة – سياسة
تضع اجلمعية العامة العادية – ً
تكفل إقامة التوازن بني أهدافها واألهدا اليت يصبو اجملتمع إىل حتقيقها

بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

علماً أن الشركة تقوم بدعم العاملني
وحتفيزهم بشكل مستمر

مازالت املادة اسرتشاديه ويف حال
√

أصبحت إلزامية ستطبقها الشركة.

علما أبن الشركة لديها العديد من
املسامهات االجتماعية.
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رقم املادة

طُبق

نص املادة  /الفقرة

املادة الثامنة والثمانون :مبادرات العمل

 )1وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة مبا تقدمه من مبادرات

االجتماعي

يف العمل االجتماعي ،ومقارنة ذلك ابلشركات األخرى ذات

جزئياً

مل يطبق

النشاط املشابه.

مازالت املادة اسرتشاديه ويف حال أصبحت إلزامية
√

 )4وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف ابملسؤولية االجتماعية

األسباب والتفاصيل

ستطبقها الشركة .علماً أن الشركة تقوم من خالل
منصاهتا اإلعالمية ابألعمال االجتماعية واإلنسانية

للشركة.
املادة اخلامسة والتسعون :تشكيل جلنة

يف حال تشكيل جملس اإلدارة جلنة خمتصة حوكمة الشركات ،فعليه

يقوم اجمللس مبراقبة تطبيق احلوكمة وحتديث

حوكمة الشركات

أن يفوض إليها

متطلباهتا .ويف حال أصبحت املادة إلزامية ستطبقها

االختصاصات املقررة مبوجب املادة الرابعة والتسعني من هذه

الالئحة ،وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات

√

الشركة.

احلوكمة ،وتزويد جملس اإلدارة ،سنوايً عل األقل ،ابلتقارير

والتوصيات اليت تتوصل إليها.

 )2امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـ ــة:
تدرك اجملموعة أن جناحها ،حاضراً ومسـتقبالً ،يعتمد ابلدرجـة األوىل على

مهـارات ثـروهتـا البشرية ،اليت ال تدخر اجملموعة جهداً يف تنمية قدراهتا
اإلنتاجية واإلبداعية يف سبيل استثمارها االستثمار األمثل.

ومن خالل تنمية هذه القدرات احليوية ،تعزز اجملموعة أصوهلا على حنو
يوفر املوارد والطاقات الالزمة ملواجهة التحدايت املتزايدة يف أسواق
تشهد منافسة متزايدة ،ولتحقيق أقصى فائدة ممكنة من املواهب املبدعة

تواصل اجملموعة حتفيز موظفيها عرب العديد من الربامج اليت تشمل التطوير
الوظيفي ،والتعليم

املستمر ،وتطوير الثقافة اإلدارية وثقافة العمل ،وغريها من اجلوانب اليت

تعزز األداء ،وتساعد على اجتذاب املوظفني املوهوبني واالحتفاظ هبم
على رأس العمل ،وحتفيزهم لتقدمي املزيد من العطاء.



قامت اجملموعة يف عام 2007م إبنشـ ــاء صـ ــندوق الطوارا للموظفني الذين تواجههم

بعض الظرو واملش ــكالت الطارئة ،حرصـ ـاً منها على توطيد العالقة مع موظفيها ،وزايدة انتمائهم
إىل اجملموعة .وقد أســهم الصــندوق منذ إنشــائه يف املســاعدة على حل بعض الظرو واملشــكالت
الطــارئــة مبــا ينعكس إجيــاابً على أداء املوظفني ولميزهم يف العمــل .وقــد حــددت الالئحــة التنظيميــة
للصندوق الشروط واملعايري الالزمة للمساعدة ،هذا وقد كانت حركة الصندوق خالل عام 2018

م كالتايل:
صندوق الطوارا للموظفني

رايل سعودي

الـرصـيـد فـي بـدايــة العــام

304,477,12

املضا خ ـ ــالل الع ــام

-

املـصرو خ ــالل الع ــام

55000

الـرص ـي ــد نـهــاي ــة الـعــام

249.477.12
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 )3املسئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوليـ ـ ـ ـ ــة االجتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
استمراراً لدور اجملموعة يف دعم اجلهود اإلنسانية واخلريية يف اجملتمع السعودي ،ومن منطلق حرصها على اإليفاء ابلتزاماهتا جتاه الوطن واجملتمع ،قامت اجملموعة ابختاذ دور رايدي
إجيـايب وفعال حنـو دعـم هذه اجلهـود ،مبا يعود ابخلري على شرائح واسعة يف اجملتمع .وفـي هـذا الـس ـيـاق ابلتحـديـد ،فقد استمرت مسامهة اجملموعة خالل عام  2018م يف دعم

العديد من اجلهات اخلريية والنفع العام ونذكر منها:

اجلمعية اخلريية السعودية ملرضي الفصام

أكادميية األمري أمحد بن سلمان لإلعالم التطبيقي

مجعية مودة اخلريية

مؤسسة األمري سلطان بن عبد العزيز اخلريية

مجعية أسر التوحد

مؤسسة األمري حممد بن سلمان اخلريية (مسك)

مجعية األطفال املعوقني

مجعية زهرة لسرطان الثدي

دارة امللك عبد العزيز

مركز امللك سلمان ألحباث اإلعاقة

مجعية األمري فهد بن سلمان ملرضي الفشل الكلوي(كالان)

املشروع الوطين للوقاية من املخدرات (نرباس)

مجعية سند لدعم األطفال املرضى ابلسرطان

اجلمعية السعودية اخلريية ملكافحة السرطان

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ( تراحم)
واحة امللك سلمان للعلوم

اجلمعية اخلريية ملكافحة السمنة "كيل"

مجعية صوت متالزمة داون
اجلمعية السعودية اخلريية ملرض الزهامير

اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

هذا ابإلضافة إىل العديد من املشاركات والرعاية اإلعالمية لكثري من املناسبات الوطنية واملنتدايت االقتصادية واالجتماعية ،والعديد من
املؤلمرات والندوات اليت هتم أطيا اجملتمع كافة .وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا اجملال قيام اجملموعة بدعم إطالق معهد األمري أمحد بن سلمان
لإلعالم التطبيقي ،هبد

تلبية االحتياجات التدريبية املستجدة يف مؤسسات اإلعالم .ويعد املعهد جسراً ،حيث يتلقى املهنيني يف خمتلف

ختصصات اإلعالم أعلى درجات التدريب الذي يركز على النوعية واجلودة من خالل برامج تدريب يقدمها املعهد ابلتعاون مع منشآت عاملية
يف جمايل التدريب وتصميم الربامج.
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 )4إدارة املخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
تعمل اجملموعة على مواجهة التحدايت واملخاطر احملتملة و اليت قد تؤثر يف نش ــاطها و قوة مركزها املايل ،وذلك من خالل خرباهتا املرتاكمة يف ص ــناعة
النشر ،وقد رهتا على حتديد املخاطر املتعلقة ابلصناعة والسوق من جهة أخرى ،والعمل على درء أو ختفيف آاثر تلك املخاطر وذلك يف ظل التغيريات
والتحدايت العاملية واحمللية االقتصادية والسياسية املتسارعة اليت تشهدها املناطق اليت تعمل هبا.
وقد جنحت اجملموعة يف حتييد ومواجهة العد يد من املخاطر اليت سبق حتديدها والتخفيف من اآلاثر املصاحبة لتلك املخاطر مما أسهم يف تعزيز نتائجها
التشغيلية ما يعزز ثقة املسامهني واملستثمرين فيها وموظفيها يف قدرهتا على حتقيق منو مستدام ،وبلوغ أهدافها االسرتاتيجية.
وتشمل املخاطر اليت لمت دراستها والتعامل معها بشكل استباقي( ،املخاطر االسرتاتيجية/املخاطر التشغيلية  /املخاطر املالية) وهي املخاطر اليت تؤثر
على مقدرة اجملموعة على حتقيق أهدافها االسـ ـ ـ ـ ــرتاتيجية ،وعلى حتقيق الرحبية املسـ ـ ـ ـ ــتهدفة وتعزيز مركزها املايل ،وتعتقد اجملموعة أن من أهم املخاطر
املتعلقة هبا هي:
 األوضاع االقتصادية:

يتأثر دخل اإلعالانت كما وكيفا ابلتغريات والدورات االقتصادية ابإلضافة
إىل املخاطر السياسية املؤثرة .وللحد من تلك املخاطر تقوم اجملموعة

 خمـاطـر الصنـاعــة:

تتعـرض صناعـة اإلعـالم والنشـر لتحدايت تتحـول فـيـها معطـيـات ومقومات

ابلتنويع يف ايراداهتا حبيث ال تقتصر على عنصر واحد جوهري فقط .كما
تشكل عالقات اجملموعة املهمة ابلسوق االعالين أحد العوامل البارزة يف

احلصول على املعلومة واستخدامها .وتعـي اجملـمـوعـة وتقـدر هـذا التحـول،

التخفيف من آاثر تلك املخاطر.

انطالقاً من التطور التكنولوجي املتسارع وحتدايت التحول يف مصادر
اكتساب واستقبال املعلومة واخلرب من منصات اإلعالم التقليدية إىل

 االسـتقـرار القيـادي:

منصات اإلعالم احلديثة ،تعمل اجملموعة مبواكبة هذه التغيريات بتطبيق

تقوم على إدارة اجملموعة خنبة من أفضــل الكفاءات الســعودية والعربية يف
مجيع قطاعاهتا التحريرية ،واإلدارية واملالية ،فاسـ ـ ـ ـ ــتقرار هذه القيادات
من أهم العناصر املؤثرة يف تطور أداء اجملموعة.



اسرتاتيجية التوسع:

تباش ـ ـ ـ ـ ــر اجملموعة ختطيط العديد من املشـ ـ ـ ـ ــروعات التوسـ ـ ـ ـ ــعية
املنس ــجمة واملتوافقة مع اس ــرتاتيجياهتا العامة وتنفيذها ،وختض ــع
هذه األمور ملخاطر التأجيل وعدم التنفيذ اليت تنش ـ ـ ـ ـ ــأ يف إطار
اخلطط اإلسـ ـ ـ ـ ــرتاتيجيــة التوسـ ـ ـ ـ ــعيــة للمجموعــة ،فتطوير وتنفيــذ
املشـ ـ ــاريع يف وقت حمدد وفق املوازنة واملواصـ ـ ــفات يشـ ـ ــكل حتد
أمام اجملموعة ،لذا تس ـ ـ ـ ــتعني خبرباء وكفاءات بش ـ ـ ـ ــرية تعمل على
تنفيذها وفق حدود املوازنة واجلدول الزمين وتتابع مدى التقدم
ابإلجناز بشكل دوري لضمان فاعلية املشروعات التوسعية

تتعـرض صناعـة اإلعـالم والنشـر لتحديات تتحـول فـيـها
معطـيـات ومقومات الحصول على المعلومة واستخدامها.
وتعـي المجـمـوعـة وتقـدر هـذا التحـول ،انطالقا ً من التطور
التكنولوجي المتسارع وتحديات التحول في مصادر اكتساب

خطط مدروسة للتحول ملنصات رقمية ضمن أطر مهنية واقتصادية حمددة.
 ارتفاع أسعار الورق:

يُعد الورق أهم املواد اخلام اليت تس ـ ـ ـ ــتخدمها اجملموعة

من حيث تكاليفه ومص ـ ـ ــادر توفريه ،حيث تقوم اجملموعة
ابسـ ــتخدام مطابع الش ـ ـركة السـ ــعودية للطباعة والتغليف
(شركة مسامهة سعودية اتبعة) لطباعـ ــة مطبوعاهت ـ ــا داخل
اململكة .وتقوم اجملموعة ابحلصـ ـ ـ ـ ــول على الورق مبوجب
اتفاقات توريد من مورد رئيس ،واحلص ـ ـ ـ ــول على كميات
أقل من موردين خمتلفني بصـ ـ ـ ـ ــورة دورية .وتقوم اجملموعة
ابحلد من التذبذب يف أسـ ـ ـ ـ ــعار الورق من خالل حتديد
خمزوهنا الورق ـ ــي وإدارته بكفـ ـ ـ ـ ــاءة وفاعلية للحد من آاثر
التغريات احملتملة يف أسعارها.

31

 )4املخاطر املتعلقة ابألعمال الرئيسة للشركة:
يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة هلا («اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق») ،يف جمال التجارة والتسويق والدعاية واإلعالن والتوزيع والطباعة

والنشر ،وتزاول أعماهلا بشكل رئيسي يف الشرق األوسط وأورواب ومشال افريقيا ،واليت قد تواجه بطبيعتها بعض املخاطر التالية:


خماطر العمالت:

لمثل خماطر العمالت الناجتة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار الصر األجنيب .وتقوم اإلدارة مبراقبة التقلبات يف أسعار
الصر األجنيب ،وتعتقد أبن أتثري خماطر العمالت على اجملموعة كان غري جوهري خالل السنة.


خماطر االئتمان

عدم مقدرة طر ما على الوفاء ابلتزاماته ،ما يؤدي إىل تكبد الطر اآلخر خلسارة مالية .وتشتمل خماطر االئتمان بشكل رئيس على النقد وما

يعادله ،والودائع ألجل ،والذمم التجارية ،والقروض ،والذمم املدينة األخرى .وطبقا لسياسة اجملموعة يتم التحقق من السجالت االئتمانية جلميع

العمالء الذي يرغبون ابلتعامل على أساس اآلجل .إن األدوات املالية اليت ختضع لرتكيزات خماطر االئتمان تتكون أساساً من األرصدة لدى
البنوك واملدينني.
تقوم اجملموعة إبيداع األرصدة النقدية لدى عدد من املؤسسات املالية ذات تصنيف ائتماين جيد.



خماطر السيولة:

لمثل خماطر السيولة الصعوابت اليت تواجهها اجملموعة يف توفري األموال للوفاء ابلتعهدات املتعلقة ابألدوات املالية .ميكن أن تنتج خماطر السيولة
عن عدم املقدرة على بيع أصل مايل بسرعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة .تقوم اجملموعة إبدارة خماطر السيولة ،عن طريق املراقبة املنتظمة للتحقق
من توفر السيولة الكافية للوفاء ابلتزامات الشركة يف املستقبل وأيضا ابلتأكد من توفر التسهيالت البنكية حيث تتمتع اجملموعة إبمكانية احلصول
على حد ائتماين كبري من أجل تلبية احتياجاهتا النقدية قصرية املدى إذا لزم األمر.
وهتد الشركة إىل احلفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد املعادل لتلبية التدفقات النقدية املتوقعة لاللتزامات املالية ،وتنص شروط البيع اخلاصة

ابجملموعة على أن يتم سداد املبالغ نقدا عند توريد البضاعة أو على أساس اآلجل .وتسدد الذمم الدائنة التجارية يف العادة خالل  90يوم من اتريخ
الشراء.


املخاطر املرتبطة ابحلوكمة:

يضطلع جملس اإلدارة مبسؤولية حتديد التوجه االسرتاتيجي للمجموعة ،والذي قد يتأثر بتقدمي معلومات غري فعالة حول العمليات التشغيلية

واملالية للشركات ،مما قد يؤدي إىل وضع توجهات واسرتاتيجية غري فاعلة وابلتايل أتثر الرحبية وعوائد االستثمار سلبًا نتيجة لذلك .وللحد من
احتمالية وقوع هذا النوع من املخاطر يقوم جملس اإلدارة بتبين قواعد حوكمة الشركات ومراجعة امتثال الشركة هلا لتعزيز الشفافية والعالقة بني
اجملموعة وأصحاب املصاحل ابإلضافة اىل األنظمة ذات العالقة وذلك من خالل وسائل خمتلفة منها على سبيل املثال ال احلصر:

 .1وضع األطر واخلطوط العامة للتوجهات التجارية والتشغيلية للمجموعة مبا يضمن احلد من املخاطر اليت تواجه اجملموعة.
 .2وضع اخلطة االسرتاتيجية للمجموعة ،ومراجعتها وتعديلها بشكل دوري.

 .3توفري الدعم املايل والبشري واللوجسيت الالزم لتسيري وحتقيق اجملموعة ألهدافها.
 .4املراجعة الفاعلة ألداء اإلدارة التنفيذية وتقوميها بشكل مستمر.
 .5وضع قيم ومعايري أداء اجملموعة.

 .6التأكد من إيضاح اجملموعة ابلتزاماهتا حنو مسامهيها ،والوفاء هبا.

 .7مناقشة أداء الشركات على ضوء اسرتاتيجية اجملموعة ،وأهدافها ،وخططها العمالية ،وموازنتها السنوية ،و التأكد من القيام أبي إجراء
تصحيحي ضروري.

 .8مراجعة السياسات واملمارسات احملاسبية يف اجملموعة واعتماد أي تغري جوهري من اجلمعية العمومية.
 .9املراجعة الدائمة ملنظومة الرقابة الداخلية ،وإدارة املخاطر ،مبا يف ذلك استالم تقارير مراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
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.10أتسيس جلان جمللس اإلدارة للمساعدة يف اختاذ القرار حبرفية ومهنية عالية.

.11ضمان تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية اليت يضعها جملس اإلدارة بشكل فاعل وتفادي خطر احنرا اإلدارة عن اخلطة ،والتأكد من قيام كل
إدارة يف الشركة بوضع مؤشرات األداء الرئيسة (.)KPIs

 )6بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمسامهني املنعقدة خالل السنة املالية األخرية وأمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين
هلذه اجلمعيات

م

اجلمعية العامة

التاريخ

1

اجلمعية العامة العادية

2018-05-21م

أمساء أعضاء جملس اإلدارة


املهندس /عبد الرمحن بن إبراهيم الرويتع



الدكتور  /تركي بن عمر صاحل بقشان



األستاذ  /عادل بن مرزوق الناصر



األستاذ  /ماجد بن عبد الرمحن العيسى

 )7عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات وأسباهبا:
التاريخ

سبب الطلب

م

نوع الطلب

1

الكميات-على مستوى اهلوية A

2018/01/25

آخرى

2

الكميات-على مستوى اهلوية A

2018/12/05

آخرى
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 )8نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية:
خالل العام  2018قامت جلنة املراجعة وبشكل مستقل وموضوعي بتقييم مدى كفاية وفعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلكومة
ابلشركة .كما قامت اللجنة ابعتماد خطة املراجعة الداخلية املبنية على منهجية املراجعة املعتمدة على املخاطر وأولوايت التدقيق وفقاً لنتائج حتليل
وتقييم شامل لدراسة املخاطر يف اجملموعة وشركاهتا التابعة واليت تتم مراجعتها وحتديثها سنواي مبا يتالءم مع املستجدات والتطورات اليت تطرأ على
إدارات وشركات اجملموعة ،ومتابعة تنفيذ تلك اخلطة.
ووف ًقا لتعليمات جلنة املراجعة ،واصلت إدارة املراجعة الداخلية تقدمي خدمات املراجعة طبقا للخطة املعتمدة لعام  ،2018ابإلضافة إىل تقدمي
االستشارات ذات الصلة بنطاق عملها ،بصورة مستقلة وموضوعية ،وذلك من خالل استخدام منهج علمي منضبط ،لتقييم إجراءات الرقابة الداخلية
وإدارة املخاطر وعمليات احلوكمة ،ومراجعة مدى مناسبة األداء للسيطرة على املخاطر احملتملة ،ابإلضافة اىل متابعة حتديث أدلة السياسات واإلجراءات
للشركات ،لتمكني اجملموعة من التنفيذ الفعال ألولوايهتا وحتقيق أهدافها االسرتاتيجية.
وقد اطلعت اللجنة على تقارير إد ارة املراجعة الداخلية عن سالمة نظام الرقابة الداخلية والسياسات واالجراءات اليت اختذهتا إدارة اجملموعة لتنفيذ
التوصيات الواردة يف تلك التقارير ضمن إطار زمين حمدد ،ومتابعة التنفيذ يف املراحل الالحقة لضمان سالمة وحسن التطبيق مبا يضمن حتسني االجراءات
وتعزيزها ومبا يعطي أتكيدا معقوال حول توفر احلماية الالزمة ألصول وموارد اجملموعة.
كما قام مراقب احلساابت القانوين املعني ملراجعة حساابت الشركة للعام املايل  2018م (السادة بيكر تيلي) مبراجعة نظام الرقابة الداخلية ضمن
نطاق مراجعته للبياانت املالية اخلتامية للشركة ،ومل تظهر عمليات املراجعة املشار إليها ضعفاً جوهرايً يف نظام الرقابة الداخلي ابلشركة ،ما يعكس
القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة.
وبناء على نتائج مهام التدقيق اليت قامت إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذها خالل عام 2018م على مستوى اجملموعة وشركاهتا التابعة ،يتوفر لدى جلنة
ً
املراجعة القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية مبا حيقق احلماية الالزمة ألصول اجملموعة وكفاءة وفعالية العمليات والتقيد ابألنظمة لتحقيق األهدا

املرجوة ،وأنه ال توجد أية مالحظات جوهرية يقتضي اإلفصاح عنها.
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األداء والنتائج المالية

أوالً :األداء الكلي
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واصلت اجملموعة خالل العام 2018م تعزيز دورها ومكانتها احمللية والدولية لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية واليت نستعرضها وفق لتايل:
( )1استمرار القطاعات األساسية:
واصلت اجملموعة خالل العام 2018م احملافظة على قطاعاهتا األساسية املتمثلة يف قطاعي النشر والطباعة ،اللذان يعمالن سوايً ضمن منظومة
متكاملة لتقدمي خدمات متميزة ومتطورة  ،وإثراء مطبوعات اجملموعة ابملعرفة والثقافة حملياً ودولياً ابستخدام أحدث الطرق والوسائل والكفاءات،
وتطوير احملتوى الرقمي اخلاص ابملطبوعات  ،واتباع اسرتاتيجية تنمية األعمال ابلبحث عن أفضل الطرق للنماء والتنمية املستدمية مع حرص
اجملموعة على استقطاب احلصة األكرب من سوق صناعة النشر والطباعة ،لصناعة روافد معرفية يف منأى عن االجتهادات غري املدروسة والتجارب
اليت تعوزها اخلربة واملوهبة والرؤى املتخصصة .
( )2تعزيز العالقات والشراكات االسرتاتيجية:
تعمل اجملموعة على حتقيق النجاحات املنشودة من خالل عدة أدوات لملكها ،السيما ما حيقق النمو االسرتاتيجي .فقد واصلت اجملموعة تعزيز
الشراكات مع الشركاء االسرتاتيجيني حملياً وعاملياً.
( )3النمو االسرتاتيجي:
حرصت اجملموعة خالل العام 2018م على استمرارية النمو االسرتاتيجي ،وذلك بتنويع مصادر الدخل لديها والتوجه ألسواق استثمارية جديدة
ذات عالقة ابإلعالم ،واإلعالن الورقي والرقمي واملرئي ،والعالقة العامة لرتسيخ مبدأ توزيع نطاق خماطر اإليرادات الناجتة من مصدر واحد.

36

اثنياً :أهم التطورات واإلجنازات خالل عام  2018م :


اتفاقية بلومربغ:
أعلنت اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق وبلومربغ عن تغيري اسم مشروع منصات خدمة املال واألعمال واألخبار املتعددة ابللغة
العربية الذي أعلنت عنه يف سبتمرب (أيلول) من السنة املاضية  2018من بلومربغ العربية إىل بلومربغ الشرق.



اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق وتوقيع عقد Independent

أعلنت اجملموعة الس ــعودية لألحباث والتس ــويق العام املاض ــي عن مش ــروعها مع ص ــحيفة اإلندبندنت الربيطانية إلطالق أربع مواقع إلكرتونية
أبربع لغات تتفرع عنها مواقع إلكرتونية وتطبيقات وحسـ ــاابت على شـ ــبكات التواصـ ــل االجتماعي ،وهي مواقع اإلندبندنت ابللغات العربية

والرتكية واألردية والفارسية.

اثلثاً :الرؤية املستقبلية:
وعلى صعيد اخلطط املستقبلية تسعى اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق إىل التحول من دار نشر إىل مركز إعالمي دويل وتدرك اجملموعة التحدايت
االقتصادية القادمة وخاصةً يف قطاع االعالم والنشر حيث تركز اجملموعة يف هذا الصدد على اإلدارة الفعالة للمخاطر ،ومع ذلك ترى اجملموعة أن
هناك فرص جيدة ستنتجها رؤية السعودية  2030م وبرانمج التحول الوطين  2020م.
حيث ستواصل اجملموعة س عيها يف زايدة معدالت النمو وتدعيم رايدهتا يف األسواق احمللية والدولية يف جمال اإلعالم وذلك مبا يتفق مع رؤية اجملموعة
االسرتاتيجية وقد جنحت اجملموعة خالل عام  2018يف إجياد فرص للتوسع واالستحواذ مما سيعزز حقوق مسامهيها .وستواصل اجملموعة تطوير
احملتوى الرقمي للصحف واجملالت واحملتوى الرقمي ،وتنمية منصات اجملموعة من خالل إطالق منصات ومنتجات جديدة والعمل على تقدمي أفضل
اخلدمات لتعزيز مستوى احلضور الدويل واالسرتاتيجي للمجموعة يف جمال النشر .ابإلضافة اىل توجه اجملموعة اىل حتقيق الرايدة يف جمال العالقات
العامة واألحباث ذات الصلة والقيام بدور مؤثر من خالل منتجات اجملموعة وتنظيم املؤلمرات على املستوى احمللي والدويل
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رابعاً :النتائج املايل وأسباب التغريات
يبني اجلدول التايل قائمة الدخل وقيم التغريات ونسبها للعام  2018مقارنه ابلعام :2017

قائمة الدخل
(آبال الرايالت السعودية)
الب ـيـ ـ ـ ــان

عام 2018م

عام 2017م

التغري

نسبة التغري%

اإليرادات

2,090,891

1,735,115

355,776

%21

تكلفة اإليرادات

)(1,448,526

)(1,288,624

()159,902

%12

الربح اإلمجايل

642,365

446,491

195,874

%44

مصاريف تسويق وبيع

()107,084

()81,257

()25,827

%32

مصاريف عمومية وإدارية

()310,782

()236,049

()74,733

%32

خسائر االخنفاض يف قيمة املدينني التجاريني

()29,150

()10,391

()18,759

%181

(اخلسارة) الدخل من العمليات الرئيسة

195,350

118,794

76,555

%64

4,086

-

4,086

%100

أرابح استثمارات مالية حمققة
التغري ابلقيمة العادلة الستثمارات مالية من خالل الربح أو

6,422

-

6,422

%100

(خسائر) عكس اخنفاض يف قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

-

()10,167

10,167

-

خسائر اخنفاض يف موجودات غري ملموسة

()73,091

()52,606

()20,485

%39

أعباء مالية

()76,144

()52,854

()23,290

%44

إيرادات (مصاريف) أخرى ،صايف

13,330

32,378

()19,048

%59-

الدخل (اخلسارة) من العمليات املستمرة

69,953

35,545

34,408

%97

الربح من العمليات الغري مستمرة

8,252

6,403

1,849

%29

الدخل (اخلسارة) قبل حقوق األقلية والزكاة وضريبة الدخل

78,205

41,949

36,257

%86

الزكاة وضريبة الدخل

()19,649

()18,107

()1,542

%9

الدخل (اخلسارة) للفرتة قبل حقوق االقلية

58,556

23,842

34,715

%146

حقوق األقلية

26,051

22,494

3,556

%16

الدخل الصايف للسنة

84,607

46,336

38,271

%83

اخلسارة
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اإليرادات

صايف الربح بعد استبعاد حقوق األقلية

1,735,115
46,336

2,090,891

2017

84,607

2018

2017

2018

 .1على صعيد اإليرادات ،شهدت اجملموعة ارتفاعاً بنسبة  % 21للسنة املنتهية يف 2018/12/31م ،حمققة إمجايل إيرادات بلغت 2,091
مليون رايل مقارنة مببلغ  1,735مليون رايل للفرتة ذاهتا من عام 2017م.
 .2كما حققت اجملموعة (الدخل من العمليات الرئيسة) أرباح تشغيلية بلغت  195.4مليون رايل للسنة املنتهية يف 2018/12/31م مقارنة
أبرابح تشغيلية مببلغ  118.8مليون رايل لعام 2017م ،ابرتفاع قدره  % 64نتيجة ارتفاع الربح اإلمجايل.
 .3كما حققت اجملموعة إمجايل ربح للسنة املنتهية يف 2018/12/31م ،حيـ ـ ـ ــث بـ ـ ـ ــلغ  642.4مليون رايل مقارنة مببلغ  446.5مليون رايل
لعام 2017م ابرتفاع قدره .% 44
 .4تتض ـ ــمن حقوق األقلية لعام 2018م مبلغ ( )26,1مليون رايل لمثل حص ـ ــة حقوق األقلية يف ص ـ ــايف خس ـ ــائر الش ـ ــركة الس ـ ــعودية للطباعة
والتغليف وشركة أرقام.
 .5حققت الشركة صايف دخل لعام  2018م بلغت  84.6مليون رايل مقارنة بصايف دخل مببلغ  46.3مليون رايل يف عام 2017م ،بنس ـ ـبـ ــة
ارتفاع بـلغــت ،% 83ونتـج عـن ذلـك ارتفاع فـــي رحبـيــة السـهم بنسبة  ،% 82.6حيث بلغت  1.06رايل للسهم .كما تضمنت صايف
دخل السنة احلالية خمصص اخنفاض قيمة أصول غري ملموسة مببلغ  73.1مليون رايل.
 .6فروقات جوهرية يف النتائج اجلوهرية التشغيلية :
حققت اجملموعة (الدخل من العمليات الرئيسة) أرابح تشغيلية بلغت  195.4مليون رايل للسنة املنتهية يف 2018/12/31م مقارنة أبرابح
تشغيلية مببلغ  118.8مليون رايل لعام 2017م ،إبرتفاع قدره  % 64نتيجة ارتفاع الربح اإلمجايل.
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 .7كما يوضح اجلدول التايل قائمة الدخل للسنوات اخلمس املاضية ،مع مالحظة أنه مت إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة والقوائم املالية
املس ــتقلة للش ــركات التابعة يف الش ــركة مبا يتفق لماماً مع املعايري الدولية للتقرير املايل واإلرش ــادات الص ــادرة عن اهليئة السـ ـعودية للمحاس ــبني
القانونيني وايضاً مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع السنة احلالية:

قائمة الدخل

الب ـيـ ـ ـ ــان

عام 2018م

(أبال الرايالت السعودي)

عام 2016م

عام 2017م

(املعدلة)

#

عام 2015م*

عام *2014

اإليرادات

2,090,891

1,735,115

1,446,461

1,485,412

1,743,268

التكاليف املباشرة

)(1,448,526

)(1,288,624

()1,085,146

()1,141,600

()1,349,825

إمجايل الربح

642,365

446,491

361,315

343,812

393,442

مصاريف تسويق وبيع

()106,459

()80,486

()105,226

()89,009

)(116,321

مصاريف عمومية وإدارية

()258,571

()207,867

()241,189

()191,393

()228,028

أتعاب مهنية واستشارية وإعالمية

()67,555

()22,882

()67,089

()18,681

()12,133

()14,431

()16,462

()14,910

()19,297

()24,849

195,350

118,794

()67,099

25,432

12,112

أرابح استثمارات مالية حمققة

4,086

-

-

-

-

التغري ابلقيمة العادلة الستثمارات مالية من
خالل الربح أو اخلسارة

االسـ ـتـهـالكات
(اخلسارة) الدخل من العمليات الرئيسة

6,422

-

-

-

-

()76,144

()52,854

()50,261

()48,371

()54,984

13,330

32,378

17,482

43,560

53,908

(خسائر) عكس اخنفاض يف قيمة ممتلكات
وآالت ومعدات

-

()10,167

1,348

()12,850

()1,001

خسائر اخنفاض يف مووودات يري ملموسة

()73,091

()52,606

()30,574

()44,000

-

أرابح بيع مبىن

-

-

94,877

-

-

عكس(خمصص)الغاء عملية بيع مبىن

-

-

67,605

()70,654

-

إيرادات ومصاريف يري متكررة

-

-

-

()3,121

()22,621

(اخلسارة) الدخل من العمليات املستمرة

69,953

35,545

33,378

()110,004

()12,586

لربح من العمليات يري املستمرة

8,252

6,403

()90,599

()28,501

-

الربح للسنة من العمليات

78,205

41,948

()57,221

()138,505

()12,586

الزكاة وضريبة الدخل

()19,649

()18,107

()10,097

()11,040

()13,403

صايف الربح للسنة

58,555

23,841

()67,318

()149,545

()25,989

حقوق األقلية

26,051

22,494

10,038

()6,306

()13,322

الدخل الصايف للسنة

84,607

46,336

()57,280

()155,851

()39,311

أعباء مالية ابلصايف
إيرادات (مصاريف) أخرى ،صايف

ً
* حسب القوائم املالية املصدرة وفقا للمعاييرالسعودية املتعارف عليها

ً
 #معدل وفقا لتطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي بدءا من  1يناير2018
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2,090.9

 .8يوضـ ـ ـ ـ ــح اجلدول التايل قائمة املركز املايل للمجموعة للخمس
سنوات املاضية:

2018

1,735.1

2017

1,446.5

2016

1,485.4

2015

قائمة المركز المالي

البيان

عام 2018

عام 2017

1,743.2

2014

(بآالف الرياالت السعودية)

عام 2016

) املعدلة) #

عام * 2015

عام 2014
*

املووودات املتداولة

3,284,200

1,102,846

1,097,339

1,135,453

1,131,467

املووودات يري املتداولة

2,986,924

2,123,873

1,832,311

1,923,981

2,061,121

جمموع املوجودات

6,271,125

3,226,719

2,929,650

3,059,434

3,192,588

املطلوابت املتداولة

1,882,998

1,152,019

1,119,930

1,062,584

901,755

املطلوابت يري املتداولة

3,115,890

858,048

651,957

751,140

895,037

جمموع املطلوابت

4,998,888

2,010,066

1,771,887

1,813,724

1,796,792

حقوق املسامهني

1,014,463

939,464

890,572

966,514

1,122,968

257,774

277,188

267,191

279,196

272,825

6,271,125

3,226,719

2,929,650

3,059,434

3,192,585

حقوق األقلية
جمموع املطلوابت وحقوق امللكية

ً
 #معدل وفقا لتطبيق املعاييرالدولية للتقريراملالي بدءا من  1يناير2018

ً
* حسب القوائم املالية املصدرة وفقا للمعاييرالسعودية املتعارف عليها

 )1بلغـت قيمـة رأس املـال العامـل كما يف  31ديسمرب 2018م مـب ـلـغ  1,401.2ملـيـون رايل سـعودي،
مقارنـة مببلغ ( )49.2مليون رايل سعودي ابلسالب لعام 2017م.
 )2بلغ ــت نسـبــة التـداول (املوجودات املتداولة/املطلوابت املتداولـة) كما يف  31ديسـمبـر2018م 1,74
(مرة) ،حيث تعبر نسبة التداول عن قوة املركز املايل للمجموعة وقدرهتا على تلبية االحتياجات قصرية
األجل.
رأس المال العامل

1,401.2
)(49.2

2017

2018
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خامساً :املعلومات القطاعية
يوضح اجلدول التايل املعلومات القطاعية للمجموعة حسب كل قطاع:

املعلومات القطاعية
(آبال الرايالت السعودية)

كما يف  31ديسمرب 2018م

البند

النشر واحملتوى

قطاع الطباعه

اإلعالن

العالقات العامة

صايف اإليرادات

568,531

123,945

900,414

1,018,489

الربح اإلمجايل

3,894

6,750

502,954

123,910

7,040

()137,148

()17,549

465,525

()54,367

()13,341

243,120

إمجايل املوجودات

930,850

80,150

3,648,477

1,991,139

752,718

7,403,335

()1,132,210

إمجايل املطلوابت

536,051

94,752

3,120,075

1,236,026

808,529

5,795,432

()796,545

صايف الربح /
اخلسارة

الرقمي واملرئي

والتغليف
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أخرى

اإلمجايل

االستبعادات

التوحيد

36,308

2,647,687

()556,796

2,090,891

644,548

()2,183

642,365

()158,513

84,607
6,271,125
4,998,888

كما يف  31ديسمرب 2017م
النشر

البند

واحملتوى

صايف اإليرادات

564,781

153,799

الربح اإلمجايل

178,609

6,598

107,806

صايف الربح /

اخلسارة
إمجايل املوجودات

119,751

()2,984

83,803

()69,454

658,930

71,419

1,981,925

501,466

186,548

إمجايل املطلوابت

277,573

81,313

1,160,672

435,217

297,240

الرقمي واملرئي

اإلعالن

العالقات

قطاع الطباعة

أخرى

اإلمجايل

االستبعادات

التوحيد

437,292

991,681

30,786

2,178,337

()443,222

1,735,115

157,292

()1,159

449,146

()2,655

446,491

68,463

199,579

()153,243

46,336

3,400,287

()173,568

3,226,719

2,252,015

()241,949

2,010,066

العامة

والتغليف

ترتكز املوجودات التشغيلية للمجموعة بشكل رئيس يف اململكة العربية السعودية ،وتعد األسواق الرئيسة لنشاطات اجملموعة هي الشرق األوسط وأورواب
ومشال إفريقيا ،ويوضح اجلدول التايل إيرادات اجملموعة وشركاهتا التابعة داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.
البيان

آبال الرايالت السعودية

النسبة%

االيرادات داخل اململكة العربية السعودية:

1,423,942

%68

الشرق األوسط ومشال أفريقيا

566,404

%27

أفريقيا ابستثناء مشال أفريقيا

68,349

%3

آسيا

24,361

%1

أورواب وأمريكا الشمالية

7,835

%0

إمجايل االيرادات خارج اململكة

666,949

%32

إمجايل االيرادات

2,090,891

%100

اإليرادات خارج اململكة العربية السعودية:
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سادساً :الزكاة واملدفوعات النظامية
ختض ــع الش ــركة وش ــركاهتا التابعة ألنظمة الزكاة والدخل يف اململكة العربية الس ــعودية ،وتقوم اجملموعة بتس ــديد الزكاة بعد االنتهاء من تس ــوية مجيع
املعلقات واإلجابة على مجيع االستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل.
أما ابلنسـ ــبة للشـ ــركات التابعة يف اخلارج ،فيتم جتنيب خمصـ ــص لقاء االلتزامات الضـ ــريبية إن وجدت ،كما تقوم اجملموعة بسـ ــداد مجيع االلتزامات
النظامية األخرى حسـ ــب األنظمة املعمول فيها يف اململكة العربية السـ ــعودية ،ويوضـ ــح اجلدول التايل املسـ ــدد من املدفوعات النظامية خالل عام
2018م.
بيان

املسدد خالل العام ( 2018آبال الرايالت)
4,029
7,686
13,218
11,548

الزكاة
الضرائب املستقطعة
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
املدفوعات النظامية األخرى

36,481

اإلمجـ ــايل

سابعاً :األسهم وأدوات الدين لدى اجملموعة وشركاهتا التابعة
لمتلك اجملموعة وشركاهتا التابعة  70%من أسـهـم الشـركـة السـعـودية للطباعة والتغليف والبالغ رأمساهلا  600مليون رايل ،حيث يبلغ عدد األسهم
اململوكة للمجموعة وشركاهتا التابعة  42مليون سهم يف الشركة السعودية للطباعة والتغليف.

كما لمتلك اجملموعة وشـركاهتا التابعـة  100%من أسـهم شركة منو القابضة ،كما أنه ال توجد أي أدوات دين صادرة من اجملموعة وشركاهتا التابعة.

اثمناً :املعلومات املتعلقة ابلقروض

الديون إىل حقوق امللكية 2018

حرصت اجمل موعة وشركاهتا التابعة داخل اململكة على أن تكون مجيع تعامالهتا وفق
الشريعة اإلسالمية ،وأن تكون القروض اليت حتصل عليها وفق نظام املعامالت

1,153.2

1,272.2

اإلسالمية .حيث تستفيد اجملموعة من تلك القروض يف لمويل استثماراهتا وسد
حقوق امللكية

احتياجات شركاهتا التابعة ،وذلك لضمان تدفقات نقدية لمكن اجملموعة من الوفاء
إبلتزاماهتا وحتقيق وضع نقدي إجيايب.

الديون إىل امجايل املوجودات 2018

وجتدر اإلشارة إىل أن اجملموعة ما زالت تتمتع مبركز مايل قوي يف ضوء ما لملكه من أصول

1,153.2

6,271.1

ومصادر متعددة للدخل ،حيث بلغت القروض إىل حقوق امللكية نسبة  %90.6لعام
 2018م مقارنة بنسبة  %89.6لعام 2017م ،وكذلك القروض إىل إمجايل
املوجودات بنسبة  %18.4لعام 2018م مقارنة بنسبة  %33.8لعام 2017م.
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الديون

املوجودات

قروض اجملموعة (ابستثناء الشركة السعودية للطباعة والتغليف) خالل عام 2018
آبال الرايالت
البيـ ـ ـ ــان

اتريخ القرض

2018

2017

قروض مت سدادها

مدة القرض

اجلهة املاحنة

قرض ()1

21-Aug-17

-----

15

15

يوم156

السعودي الفرنس ي

قرض ()2

12-Sep-17

-----

25

25

يوم155

السعودي الفرنس ي

قرض ()3

17-Sep-17

-----

15

15

يوم171

قرض ()4

8-Oct-17

-----

34

34

يوم164

قرض ()5

25-Oct-17

-----

22

22

يوم126

السعودي الفرنس ي

قرض ()6

6-Nov-17

-----

33

33

يوم155

السعودي الفرنس ي

قرض ()7

28-Nov-17

-----

20

20

يوم176

السعودي الفرنس ي

قرض ()8

17-Dec-17

-----

16

16

يوم176

السعودي الفرنس ي

قرض ()9

23-Jan-18

14

-----

14

يوم176

السعودي الفرنس ي

قرض ()10

13-Feb-18

24

-----

24

يوم176

السعودي الفرنس ي

قرض ()11

27-Feb-18

22

-----

22

يوم191

السعودي الفرنس ي

قرض ()12

28-Feb-18

14.5

-----

14.5

يوم189

السعودي الفرنس ي

قرض ()13

21-Mar-18

33

-----

33

يوم179

السعودي الفرنس ي

قرض ()14

21-Mar-18

4

-----

4

يوم34

السعودي الفرنس ي

قرض ()15

4-Apr-18

32

-----

32

يوم180

قرض ()16

17-May-18

19

-----

19

يوم179

قرض ()17

24-May-18

17

-----

17

يوم180

السعودي الفرنس ي

قرض ()18

15-Jul-18

13.5

-----

-----

يوم178

السعودي الفرنس ي

قرض ()19

6-Aug-18

23

-----

-----

يوم177

السعودي الفرنس ي

قرض ()20

3-Sep-18

36

-----

-----

يوم178

السعودي الفرنس ي

قرض ()21

12-Sep-18

34

-----

-----

يوم179

السعودي الفرنس ي

قرض ()22

27-Sep-18

33

-----

-----

يوم179

السعودي الفرنس ي

قرض ()23

8-Nov-18

18

-----

-----

يوم179

السعودي الفرنس ي

قرض ()24

18-Nov-18

16

-----

-----

يوم179

السعودي الفرنس ي

353

180

359.5

اإلجمالي
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السعودي الفرنس ي
السعودي الفرنس ي

السعودي الفرنس ي
السعودي الفرنس ي

البيـ ـ ـ ــان



2017

2018

أقل من سنة

173.5

180

من سنة إىل سنتني

---------

---------

من سنتني إىل مخس سنوات

---------

---------

أكثر من مخس سنوات

---------

---------

اإلجـمــالـي

173.5

180

مستحقات قروض اجملموعة (ابستثناء الشركة السعودية للطباعة والتغليف) خالل عام 2018

املعلومات املتعلقة ابملراحبات والقروض (الشركة السعودية للطباعة والتغليف):

يوضح اجلدول التايل املعلومات املتعلقة بقروض الشركة املوحدة وحركاهتا خالل العام 2018م
آبال الرايالت
أصل
مبلغ القرض
(ألف رايل)

رصيد بداية
العام
(ألف رايل)

رصيد مضا
خالل العام
(ألف رايل)

املبالغ املدفوعة
سداداً للقرض
(ألف رايل)

رصيد هناية
العام
(ألف رايل)

مدة القرض
(ابلسنوات)
(ألف رايل)

اجلهة
املاحنة
(ألف رايل)

قروض طويلة االجل

876,256

596,955

2,200

85,647

513,508

7-4سنوات

عدة جهات

قروض قصرية االجل

308,105

308,105

525,944

383,767

450,282

 1سنة

عدة جهات

1,184,361

905,059

528,144

469,414

963,790

اإلمجايل



وتتلخص حركة املراحبات وقروض (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) املستخدمة ألغراض األنشطة التشغيلية واالستثمارية على
النحو التايل:

رصيد أول السنة
يضا  :املستلم خالل السنة
يطرح :املسدد خالل السنة
رصيد أخر السنة

( 2018ألف رايل)
905,059
528,144

( 2017ألف رايل)
918,187
483,129

)(469,414

)(496,257

963,790

905,059
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مستحقات قروض (الشركة السعودية للطباعة والتغليف)

( 2018ألف رايل)
388,875

( 2017ألف رايل)
308,145

-

-

قروض طويلة األجل /لمويل استثمار

574,915

596,914

اإلمجايل

963,790

905,059

قروض قصرية األجل
مراحبات



وتتلخص إمجايل املراحبات والقروض (للشركة السعودية للطباعة والتغليف) مبا يلي:

أقل من سنة

( 2018ألف رايل)
450,282

( 2017ألف رايل)
328,672

51,751

61,382

227,241

246,335

234,516

268,669

963,790

905,059

من سنة إىل سنتني
من سنتني إىل مخس سنوات
أكثر من مخس سنوات
اإلمجايل

اتسعاً  :ايضاح الي اختال عن املعايري احملاسبية املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني
أعدت القوائم املالية املوحدة للشركة مبا يتوافق مع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ،كما طبقت الشركة املعايري الدولية إلعداد التقرير املايل اجلديد
مثل املعيار الدويل رقم  9واملعيار مما أدى إىل اخنفاض قيمة أمجايل حقوق املسامهني (متضمنة حقوق االقلية) مببلغ  20.78مليون رايل ،حيث أدى
اىل اخنفاض حقوق املسامهني ( بعد استبعاد حقوق االقلية ) مببلغ  14.55مليون رايل .وكذلك مت تطبيق املعيار الدويل رقم  15ومل يؤدي اىل حدوث
اية فروقات جوهرية .وذلك اعتباراً من االول من يناير 2018م
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توصيات مجلس اإلدارة
وسياسة توزيع االرباح

48

أوال :سياسة توزيع األرابح
قامت اجملموعة بتحديث سياسي توزيع األرابح واعتمادها من اجمللس واجلمعية طبقا للنظام األساسي واألنظمة ذات العالقة
أوالً :توضح هذه السياسة توزيعات أرابح األسهم يف حال حتققها مبا حيقق مصاحل املسامهني والشركة وفقاً لنظام الشركة األساس.
اثنياً :يبني نظام الشركة األساسي للشركة النسبة اليت توزع على املسامهني من األرابح الصافية بعد جتنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات
األخرى ،وتلتزم الشركة بتجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى واليت يراعى فيها وضع الشركة املايل وأحوال السوق واألوضاع
االقتصادية وأي عوامل أخرى ومنها على سبيل املثال منها وجود الفرص استثمارية ،وإمكاانت العمل ،إىل غري ذلك من االعتبارات التنظيمية
األخرى.
اثلثا :يف حال مت املوافقة على توزيع أرابح ،فيتم توزيع أرابح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف
األخرى على الوجه اآليت:
 .1جينب ( ) %10عشرة ابملائة من األرابح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ
االحتياطي املذكور ( )%30من رأس املال.

 .2للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة ال تتجاوز ( )%10عشرة ابملائة من األرابح الصافية لتكوين احتياطي
اتفاقي خيصص لغرض أو أغراض معينة.

 .3للجمعية العامة العادية عند حتديد نصيب األسهم يف صايف األرابح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك ابلقدر الذي حيقق مصلحة
الشركة أو يكفل توزيع أ رابح اثبتة قدر اإلمكان على املسامهني .وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرابح مبالغ إلنشاء

مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائماً من هذه املؤسسات.

 .4للجمعية العامة بناء على اقرتاح جملس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني بنسبة ال تقل عن ( )%5مخسة ابملائة من رأس
املال املدفوع.

كما جيوز للشركة توزيع أرابح مرحلية على مسامهيها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء املتطلبات والضوابط النظامية يف هذا
الشأن .وتدفع هذه األرابح سواء أكانت أرابح صافية أو مرحلية بناء على قرار يبني فيه اتريخ االستحقاق واتريخ التوزيع ،وتكون أحقية
هذه األرابح ملالكي األسهم املسجلني يف سجالت املسامهني هناية اليوم احملدد لالستحقاق ،وذلك خالل املدة املبينة يف القرار .وفيما عدا

ذلك من أحكام يرجع فيه إىل نظام الشركة األساسي.
رابعاً :توزيع األرابح لألسهم املمتازة:

 .1إذا مل توزع أرابح عن أي سنة مالية ،فإنه ال جيوز توزيع أرابح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة احملددة وفقاً حلكم املادة (الرابعة
عشرة بعد املائة) من نظام الشركات ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه السنة.
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 .2أذا فشلت الشركة يف دفع النسبة احملددة وفقاً حلك م املادة (الرابعة عشرة بعد املائة) من نظام الشركات من األرابح مدة ثالث سنوات
متتالية ،فإنه جيوز للجمعية اخلاصة ألصحاب هذه األسهم ،املنعقدة طبقاً ألحكام املادة (التاسعة والثمانني) من نظام الشركات ،أن تقرر إما
حضورهم اجتماعات اجلمعية العامة للشركة واملشاركة يف التصويت ،أو تعيني ممثلني عنهم يف جملس اإلدارة مبا يتناسب مع قيمة أسهمهم يف
رأس املال ،وذلك إىل أن تتمكن الشركة من دفع كل أرابح األولوية املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

خامساً :يستحق املساهم حصته يف األرابح وفقاً لقرار اجلمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرابح على املسامهني ،أو قرار جملس اإلدارة
القاضي بتوزيع أرابح مرحلية ،ويبني القرار اتريخ االستحقاق واتريخ التوزيع ،على أن ينفذ القرار وفقاً ملا هو منصوص عليه يف الضوابط

واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات اخلاصة بشركات املسامهة املدرجة.

اثنياً :عدم توزيع أرابح عن العام  2018م
قررت اجملموعة عدم توزيع أرابح عن العام املايل  2018نظ ًرا لوجود خسائر مرتاكمة .

اثلثاً :توصيات جملس اإلدارة
ر ر رروع اجتع ع ا سععيي الع ري الع ديي املقرع دقده
يسر ر ررر رة ا اداعة السعودي السر ر ررعوديي لعوة م االيسر ر ررولح ددوة رس ر ر ر ع ال رام
وعشيئي هللا تع لى في رقر الشركي وعديني الرل ض في تع م الس دي الع شرة االنصف رس ء يوم الثالث ء ت علخ  1440-09-16ر ر ر ر املوا ح -05-21
2019م.
اذلك ملن قشي جدال األدع ل الت لي:
 .1التصولت دلى تقرلر رة ا اإلداعة دن السني امل ليي املنت يي في 2018/12/31م.
 .2التصولت دلى تقرلر رراجع حس و ت الشركي ل سني امل ليي املنت يي في 2018/12/31م.
 .3التصولت دلى القوائم امل ليي املوحدة ل شركي ل سني امل ليي املنت يي في 2018/12/31م.
 .4التصولت دلى إوراء ذري أد ء رة ا اإلداعة دن ادع لهم خالل السني امل ليي املنت يي في  31ديسعبر 2018م.
 .5التصولت دلى العقود االتع رالت رع أطراف ذات دالقي.
 .6التصولت دلى تعيين رراجع ا س و ت ل شركي رن وين املرش ين ون ًء دلى توصيي سني املراجعي ،اذلك لفةص ارراجعي اتدقيح
القوائم امل ليي ل ربع الث ني االث لث االرابع االسنوي رن الع م امل لي 2019م ،االربع األال رن الع م امل لي 2020م اتةديد أتع وه.

وهللا ويل التوفيق ،،،،،،،
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