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 01املقدمة

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
يطيب يل أصال ً
ة عن نفيس ونياب ًة عن زماليئ أعضاء مجلس
اإلدارة أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن أداء
املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم ( )SRMGونتائج
أعاملها للعام املايل املنتهي يف  31ديسمرب 2021م.

لقد استمرت املجموعة يف تطوير قدراتها وتنمية أعاملها
ومواكبة أحدث التقنيات والتطورات يف صناعة اإلعالم
مدفوع ًة مبكانتها الريادية يف قطاع اإلعالم ،مع تعزيز
الزخم االسرتاتيجي والرقمي والبرشي لبدء حقبة جديدة من
النمو والتوسع.
لريسخ املكانة املرموقة للمجموعة ،وليواصل تشييد
ول
ّ
يأيت هذا التح ّ
البناء املمتد لخمسة عقود مضت ،إذ جرى الرتكيز عىل توسيع نطاق أعاملنا
وجامهرينا وتعزيز الرشاكات الدولية واالستثامرات االسرتاتيجية ضمن قطاعات
وركائز أعامل متع ّددة .وقد أتاح ذلك للمجموعة دخول مجاالت إعالمية جديدة،
وتحقيق منو قوي ومستدام ،وجذب املواهب الشابة املبدعة ،والسمو
مبكانتها بوصفها مجموعة إعالمية رائدة يف منطقة الرشق األوسط مع
تطلعات عاملية للمستقبل.
وما كان ليتأىت ذلك إال باعتامد املجموعة أعىل معايري الحوكمة واالمتثال
الكامل للمتطلبات التنظيمية ،مع التزام مبادئ الشفافية وعدها جزءا ً أصيالً
من نهج التواصل مع املساهمني واملستثمرين واملجتمع.

املهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع
رئيس مجلس اإلدارة

8

ختاماً ،يرسين أن أعرب عن امتناين ملوظفينا الدؤوبني يف املجموعة عىل
وكل ثقة بأننا سنواصل
ّ
تفانيهم يف تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية املشرتكة.
عا للتطور والنمو املستدام من خالل إنشاء مجموعة إعالمية تتسم
العمل م ً
بالجرأة واالبتكار والتطلُّع نحو املستقبل مبا يلبي طموحات جمهورها املتنوع.
9
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 01املقدمة

كلمة الرئيس
التنفيذي
يظل عام 2021م نقطة تحول للمجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم ( ،)SRMGإذ رسمنا خالله رؤية طَموحة إلحداث نقلة
نوعية يف صناعة اإلعالم واملحتوى والتجارب محلياً وإقليمياً ،وكتابة روايتنا وإنجازاتنا وتحدياتنا بأقالمنا وأصواتنا لنا
وللعامل ،وحددنا مستهدفاتها من خالل اسرتاتيجية واضحة وبدأنا العمل رسيعاً عىل تنفيذها.
استهدفنا من خالل اسرتاتيجيتنا خلق مؤسسة فاعلة ومتكاملة،
مبقدورها أن تنوع مصادر اإليرادات وترفع معدل األرباح وتضاعف
عوائد املستثمرين ،وذلك استنادا ً إىل ثالثة عوامل رئيسة:
أوالً ،تطوير صحف املجموعة ومنصاتها وكوادرها ،ورقمنتها،
وخلق منظومة متكاملة لإلعالم والصحافة املوثوقة واملحتوى
النوعي .ثانياً ،الدخول يف مجاالت جديدة مثل صناعة الفعاليات
وتنظيم املؤمترات واملعارض والندوات ونرش الكتب ودعم األبحاث
واالستطالعات .وأخريا ً ،تطوير منظومة لالستثامر يف مجاالت اإلعالم
واإلعالن والتقنية ،والتواصل عرب جميع املراحل االستثامرية ،ابتدا ًء
باحتضان اإلبداع واالبتكار ومرورا ً بدعم الرشكات الناشئة والجريئة،
وانتها ًء باالستثامر يف الرشكات املحلية أو اإلقليمية أو العاملية.
احتفى هذا العام بتعيني قيادات جديدة من كبار التنفيذيني ذوي
الخربات املهنية واإلدارية العالية وإرساء قواعد حوكمة واضحة
محفزة لخلق التكامل والتناغم بني أقسام املجموعة
وهيكلة مرنة ُ
ممكنة للتوسع يف
ونطاقات أعاملها ورشكاتها ومنصاتها ،و ُ
املجاالت املستهدفة .وقد نجح تطوير الهيكلة يف ترسيع العمليات
مع تقليل املخاطر وتحقيق كفاءة يف الرصف ووفورات جرى
استثامرها يف تطوير األعامل.
وقد قمنا بإنشاء خمسة أقسام رئيسة تابعة للمجموعة لتنظيم
أعاملها وتعزيز انسيابيتها ومتكني الكفاءات القامئة عليها
وتسهيل متابعة إنجازاتها وهي )SRMG Media( :التي تضم جميع
قنوات ومنصات املجموعة وتعنى بتطويرها ورقمنتها والدخول
يف املجاالت الجديدة يف صناعة املحتوى؛ و ( )SRMG Xوهي
الذراع املعنية بإدارة الفعاليات واملؤمترات واملعارض مدعومة
بإرث املجموعة يف صناعة املحتوى؛ و ( )SRMG Thinkالتي
تستهدف التوسع يف مجال األبحاث من خالل توفري وتحليل البيانات
الدقيقة والتقارير املعمقة ،ويندرج ضمنها دار “رف للنرش” املعنية
برتجمة الكتب العاملية وتوفري الفرص للكتّاب والباحثني ودعمهم
لنرش أعاملهم األصيلة؛ و ( )SRMG Labsقسم االبتكار واإلبداع لدى
املجموعة ،ويضم مركز التطوير وحاضنة األعامل ويُعنى باستحداث
التقنيات الجديدة وتطبيقها عرب رشكات ومنصات املجموعة؛ وأخريا ً
( )SRMG Internationalالتي تستهدف تحديد الفرص االستثامرية
وتعزيز الرشاكات مع الرشكات واملؤسسات العاملية ومتكني نقل
الخربات وأفضل املامرسات.

األستاذة جامنا راشد الراشد
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
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يف عام 2021م مل يكن نجاحنا مقترصا ً عىل تحديد الرؤية ،أو وضع
االسرتاتيجية ،أو إعادة الهيكلة فحسب ،بل تم تفعيل كل ذلك من
خالل خطة عمل بدأ العمل بها وحققت إنجازات عىل أرض الواقع،
يف طليعتها االنطالق الناجح لشبكة الرشق واقتصاد الرشق مع
بلومبريغ لتتجاوز يف أدائها نتائج شقيقاتها من القنوات العربية
اإلخبارية من ناحية الحصة السوقية يف الفرتة نفسها .كام حازت
الشبكة أطول فرتة مشاهدة لكل جلسة يف إشارة إىل نوعية

املحتوى والتغطية ،وأصبحت اقتصاد الرشق مع بلومبريغ بحضورها
يف منصات التواصل االجتامعي تحتل املرتبة األوىل بال منازع ألخبار
االقتصاد واألعامل عىل مستوى العامل العريب.
كذلك أطلقنا مجلة “مانجا العربية للصغار” و”مانجا العربية للشباب”
بعد توقيع اتفاقيات حرصية مع أكرب رشكات “املانجا” اليابانية،
إضافة إىل تطوير أعامل مانجا أصيلة بأيدي مبدعينا من صانعي
املحتوى يف “مانجا العربية” .وكانت حصيلة ذلك قرابة املليون
تحميل لتطبيقات “مانجا العربية” وتوزيع أكرث من مليوين نسخة
ورقية يف أقل من  5أشهر ،وهي نتائج تجاوزت كل التوقعات .وفضالً
وسعت “إندبندنت عربية” خيارات الخدمات متعدّدة الوسائط
عن ذلكّ ،
التي تقدّمها لتشمل برامج البودكاست وسلسلة برامج الفيديو
الوثائقية التي تتناول فيها املوضوعات السائدة ذات االهتامم
الجامهريي .كام استحوذت املجموعة عىل حصة األغلبية يف رشكة
“مثانية” ،وهي أكرب رشكة منتجة لربامج البودكاست باللغة العربية
ومن أكرب منتجي الوثائقيات األصيلة يف املنطقة.
ومل يكن الرتكيز عىل منتجات ومنصات املجموعة فحسب ،بل جرى
العمل عىل تعزيز قامئة الخدمات املقدمة من املجموعة واالرتقاء
بجودتها بشكل عام وتوسيع قاعدة العمالء ومضاعفة الرشاكات
االسرتاتيجية .تشمل خدمات املجموعة املقدمة لعمالئها :إنتاج
املحتوى املريئ واملسموع ،وتطوير املنصات ،وخدمات املؤمترات
واملعارض ،واسرتاتيجيات العالقات العامة ،وخدمات تسويقية
وإبداعية ،وتطوير االسرتاتيجيات اإلعالمية ،واإلعالم الرقمي،
إضافة اىل خدمات نرش وتوزيع الكتب ورقياً ورقمياً وتطوير األبحاث
والتقارير يف شتى املجاالت.
كام وقعت املجموعة اتفاقية وكالة إعالنية حرصية مع رشكة
الوسائل السعودية ( )SMCأصبحت مبوجبها الوكيل الحرصي
لإلعالنات التجارية الرقمية واملرئية واملسموعة واملطبوعة
ملنصات املجموعة ،بهدف االنتفاع األمثل للعالمات التجارية
ووصولها وتحقيقاً لزيادة إيرادات املجموعة.
لقد أرست نجاحاتنا خالل عام 2021م األسس الراسخة ملستقبل واعد
يف إطار اسرتاتيجية املجموعة للتحول الرقمي والنمو والتوسع.
وبينام تواصل املجموعة االستفادة من مكامن قوتها وثروتها،
مستفيدة من إرثها العريق وخربتها الواسعة ،فإنها تسعى لحشد
أفضل املواهب التنفيذية واإلدارية والتحريرية يف املنطقة لترسيع
والتوسع وقيادة التطوير يف قطاع اإلعالم.
التقدم والنمو
ّ
ويف الختام ،أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الزمالء
يف املجموعة عىل جهودهم وتفانيهم ودعمهم فيام حققناه
تجاه رؤيتنا وتطلعاتنا ملستقبل جديد.
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نُبذة عن املجموعة
السعودية لألبحاث واإلعالم
تفتخر املجموعة باملكانة الريادية التي متتعت بها يف املشهد
اإلعالمي منذ انطالقها وتتطلع إىل تعزيز إرثها برسم رؤية جديدة
للنمو والتوسع يف عرص إعالمي جديد.
لقد واكبت شبكة منصات املجموعة عىل مدار الخمسة عقود
املاضية األحداث واملتغريات ورصدتها لحظة بلحظة من خالل محتوى
نوعي وإبداعي إلثراء القراء واملتابعني حول العامل .ومازالت
املجموعة مستمرة يف عطائها املتميز منذ انطالقها يف عام
1972م ،حيث بدأت بتأسيس الرشكة السعودية لألبحاث والنرش
ثم توسعت ومنت لتضم اليوم أكرث من  30منصة إعالمية تقدم
من خاللها طيفًا واسعاً من املحتوى عرب وسائط ولغات متعددة
إىل جامهريها حول العامل .ومتتلك أهم وأبرز املنصات اإلعالمية
املرموقة يف مجاالت السياسة“ ،اقتصاد الرشق مع بلومبريغ”
و “الرياضية” ،واألزياء ،واألخبار ومنها “الرشق األوسط” و”عرب
نيوز” و”سيديت” و”هي” .كام تحتضن املجموعة أفضل األقالم من
الصحفيني والكتاب واإلعالميني وصناع املحتوى من جنسيات عاملية
متعددة ،حيث تضم أكرث من  2,000موظف يف  18مدينة حول
العامل ،وتواصل جهودها يف استقطاب وتطوير أفضل املواهب
والكفاءات.

مسريتنا باألرقام

1972م
سنة االنطالق

38+
جنسية

2,000+
موظف

مكتباً حول العامل

18

11
دولة

30+
منصة

قارات

25+

4

14

كانت املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم أول من أطلق صحيفة
صادرة باللغة اإلنجليزية يف اململكة العربية السعودية ،وكانت
أيضاً أول من أطلق مجلة اجتامعية نسائية أسبوعية للمرأة العربية،
وأول من طبع الصحف امللونة يف املنطقة .وتفتخر املجموعة
بكونها وجهة تضم نخبة من الصحفيني وصانعي املحتوى وقادة
الفكر املميزين عىل مستوى العامل ،إضافة إىل العديد من
املنصات اإلعالمية الرائدة .ومع تفرد ومتيز املجموعة ومنصاتها
اإلعالمية منذ إطالقها ،فإنها اليوم يف طليعة املشهد اإلعالمي
من خالل املحتوى الذي تقدمه عرب منصاتها املرئية واملقروءة
واملسموعة ،سواء التقليدية أو الرقمية ،ومن خالل توظيفها
أفضل املواهب واسرتشادها بأدق البيانات والرؤى وتسخريها أحدث
التقنيات لخلق فرص النمو والتوسع يف مجاالت جديدة ومواكبة
رغبات الجامهري واهتامماتهم يف عرص إعالمي جديد.

موقع الكرتوين
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أهم املحطات
يف تاريخنا

 50عاما من العطاء واإلبداع يف
عامل الصحافة والنرش وصناعة
املحتوى

التسعينيات
توسع نطاق التغطية ليشمل
موضوعات أخرى (مثل :االقتصاد
واألعامل)

1987م

تأسيس املجموعة السعودية
لألبحاث والتسويق ()SRMG

1972م

تأسست الرشكة السعودية لألبحاث
والنرش

1975م

إطالق عرب نيوز ،أول صحيفة يف
اململكة العربية السعودية تصدر
باللغة اإلنجليزية

1981م

توسع نطاق التغطية ليشمل
مجاالت الفن واألزياء والجامل من
خالل مجلة سيديت ،وهي أول
مجلة عربية أسبوعية تعنى باملرأة

الثامنينيات
توسع نطاق التغطية ليشمل
موضوعات جديدة (مثل :الرياضة
واألطفال)

2018م

2020م

توقيع اتفاقيات ترخيص مع
اإلندبندنت إلطالق إصدارات دولية
باللغة العربية والفارسية والرتكية
واألردية

إطالق شبكة الرشق
اإلخبارية واقتصاد الرشق
مع بلومبريغ

2017م

2021م

توقيع اتفاقية ترخيص مع بلومبريغ
إلنشاء منصة إخبارية عربية

استحواذ املجموعة عىل حصة
األغلبية يف رشكة أرقام

العقد
الثاين من
األلفية
الثالثة

تغيري اسم املجموعة من
“املجموعة السعودية لألبحاث
والتسويق” إىل “املجموعة
السعودية لألبحاث واإلعالم”

أطلقت املجموعة اسرتاتيجية
التحول الرقمي والنمو والتوسع
الطموحة القامئة عىل الرقمنة
والدخول يف مجاالت جديدة محليا
وإقليميا ودوليا تتكون من خمسة
ركائز رئيسية
استحواذ املجموعة عىل حصة
األغلبية يف رشكة مثانية للنرش
والتوزيع

إطالق منصات جديدة عن طريق
اتفاقيات مع رشكاء دوليني مثل
اإلندبندنت وبلومبريغ

2006م

طرح املجموعة السعودية لألبحاث
والتسويق ( )SRMGلالكتتاب العام
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ملحة عن
األداء املايل
اإليرادات

 3,046مليون
ريال سعودي

أبرز النتائج
املالية للسنة
املنتهية يف
 31ديسمرب
2021م

إجاميل الربح

 1,082مليون
ريال سعودي

الربح الصايف

 537مليون
ريال سعودي

األداء املايل للمجموعة (مليون ريال سعودي)
3,046
2,410
2,260

2,091
1,735

1,082

748

726

620

537

446
246

2021

246

2020

2019
الربح الصايف
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85

إجاميل الربح

46
2018

2017

اإليرادات
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أبرز التطورات يف
عام 2021م

مايو

تغيري اسم املجموعة من “املجموعة
السعودية لألبحاث والتسويق” إىل
“املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم”

أغسطس

أطلقت املجموعة مجلة “مانجا العربية”
بالتعاون مع مجموعة من كربيات دور النرش
اليابانية لتقديم محتوى املانجا املستوحى
من أعامل يابانية لقارئ العربية .تقدم املجلة
محتوى املانجا املرتجم ،باإلضافة إىل محتوى
يجري إنتاجه محليا بطابع ثقايف إبداعي
وهادف وعايل الجودة مستوحى من ثقافة
مجتمعاتنا وأصالة قيمنا السعودية والعربية

أكتوبر

أطلقت املجموعة دار “رف للنرش” ،وهي
دار تقوم عىل مناذج أعامل مبتكرة وتقنيات
متقدمة ورشاكات دولية لتلبية االحتياجات
املعارصة للقراء ودعم الكتّاب واملؤلفني يف
املنطقة

يوليو

أطلقت املجموعة اسرتاتيجية جديدة تقوم
عىل الرقمنة والتوسع يف مجاالت جديدة
محليا وإقليميا ودوليا تتكون من خمس ركائز
رئيسة
استحوذت املجموعة عىل حصة األغلبية يف
رشكة مثانية للنرش والتوزيع

سبتمرب

وقعت املجموعة مذكرة تعاون مع وزارة
التعليم لتوفري مجلة “مانجا العربية للصغار”
بنسختيها املطبوعة والرقمية مجانا
ملدارس االبتدائية واملتوسطة يف اململكة
العربية السعودية

نوفمرب

عينت املجموعة رشكة الوسائل السعودية
( ،)SMCوهي أبرز الرشكات املتخصصة
يف التسويق اإلعالين الرقمي يف
منطقة الرشق األوسط ،وكيالً إعالنياً حرصياً
للمجموعة لتويل مبيعات اإلعالنات التجارية
لجميع منصاتها عرب الوسائط الرقمية
واملرئية واملسموعة واملطبوعة
20
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االسرتاتيجية

يف عــام 2021م ،أطلقت
املجموعة الســعودية لألبحاث
واإلعالم اســراتيجية التحول
الرقمي والنمو والتوســع ملواكبة
التغريات املتســارعة التي
يشــهدها القطاع اإلعالمي.

املنصات الرقمية والبودكاست والوسائط املتعددة
تطوير ورقمنة منصات املجموعة الحالية وإطالق
منصات جديدة والتوسع يف تطوير ونرش محتوى
حرصي وجاذب للجمهور املحيل واإلقليمي والعاملي
يتّسم باملصداقية والدّقة.

24

والشاكات الدول ّية
ّ
االستثامرات
بناء شبكة عاملية رائدة من خالل الرشاكات املتخصصة
واالستثامرات االسرتاتيجية بقيادة فريق من املتخصصني
ذوي الخربة العاملية.

أطلقت املجموعة اسرتاتيجية التحول الرقمي
والنمو والتوسع الطموحة القامئة عىل تطوير
منصاتها اإلعالمية واإلخبارية والتوسع اإلقليمي
والعاملي من خالل إنشاء منصات جديدة والدخول
يف مجاالت صناعة املحتوى املتنوعة ،وبناء
رشاكات اسرتاتيجية عاملية ،والقيام باستثامرات
هادفة وواعدة.
تعتمد اسرتاتيجية املجموعة عىل خمس ركائز
أساسية ألعاملها لتعزيز حضورها اإلقليمي
والعاملي وخلق فرص واعدة للتطوير واالبتكار
وتنوع األعامل .وتعتزم املجموعة من خالل هذه
رئيسا لتطوير القطاع
االسرتاتيجية أن تكون محركًا
ً
اإلعالمي واالنتقال إىل العرص الرقمي،

األبحاث ونرش الكتب
مقة ألهم القضايا
تقديم رؤى مع ّ
اإلقليمية والعاملية من خالل خدمات
بحثية وتوفري ونرش الدراسات والتحليالت
والبيانات واألعامل البحثية واألدبية.

وذلك من خالل الرتكيز عىل رقمنة املنصات
وإعداد ونرش محتوى نوعي وحرصي وتوسيع
قاعدة القراء واملشاهدين واملتابعني عرب قنوات
ومنصات جديدة مبا يتيح للصحفيني وصناع املحتوى
نقل األخبار واملعلومات التي تركز عىل املتلقّي
وتستند إىل البيانات وأحدث التقنيات.
حيث متثل فصالً جديدا ً يف مسرية املجموعة
الحافلة بالنجاح واالبتكار .نتطلع إىل اآلفاق الواعدة
التي ستتيحها اإلمكانات والقدرات والرشاكات
الجديدة للمجموعة فيام نواصل سعينا إىل تعزيز
تواصلنا مع الجمهور وتطوير خدماتنا وترسيخ
مكانتنا الرائدة.

الفعاليات واملؤمترات واملعارض
التوسع يف مجال الفعاليات واملؤمترات
واملعارض لتعزيز وإثراء الرتابط االجتامعي
بني منصات املجموعة وجامهريها.

االبتكار واالحتضان والتدريب
تبني االبتكار والتقنيات الرقمية لتطوير
القطاع اإلعالمي واحتضان اإلبداع يف
صناعة املحتوى ومواكبة التطور
التقني املتسارع عاملياً واملساهمة
يف إعداد وتدريب جيل جديد من
الصحافيني واإلعالميني وصانعي
املحتوى.
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نظرة عىل
األعامل
قوة إعالمية تواكب املستقبل
26

املنصات الرقمية والبودكاست
والوسائط املتعددة

والشاكات الدول ّية
االستثامرات
ّ

األبحاث ونرش الكتب

الفعاليات واملؤمترات واملعارض

االبتكار واالحتضان والتدريب

01
02
03
04
05
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SRMG Media

املنصات الرقمية والبودكاست
وإنتاج الوسائط املتعددة

منصات التواصل االجتامعي وقراءة البيانات وتحليلها وغريها
من مهارات صناعة املحتوى العرصي.

تطوير ورقمنة منصاتنا الحالية والتوسع يف صناعة ونرش محتوى
نوعي وحرصي يرتقي لتطلعات متابعينا حول العامل
عرفت املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم عرب السنوات بكونها
من أكرب النارشين ومن األكرث متيزا ً يف العامل العريب من خالل
امتالكها ألشهر الصحف واملنصات املرموقة التي ارتبط اسمها مع
مجريات األحداث يف العامل العريب ،والتي أتصفت بدقة وموثوقية
األخبار واملعلومات بأقالم عددا ً كبريا ً من نخبة الكتاب والصحفيني
واملحررين .فكانت األوىل يف إصدار صحيفة باللغة اإلنجليزية يف
اململكة العربية السعودية ،صحيفة “عرب نيوز” ،واألوىل يف إصدار
مجلة تخاطب املرأة العربية وتحايك قضاياها ،مجلة سيديت ،كام
كانت السباقة يف استخدام األلوان يف طباعة الصحف.
إمنا أدت املتغريات الجذرية يف القطاع اإلعالمي من األساليب
الحديثة والوسائط املتعددة املستخدمة لنقل املعلومات اىل
تغيري شامل يف طبيعة العمل اإلعالمي وتوقعات الرشائح
املستهدفة من صانعي املحتوى.

متغريات املشهد اإلعالمي
تداخل الوسائط
ابتدأت الثورة الرقمية يف أوائل األلفية وامتدت اىل يومنا هذا،
وأدت إىل تغيري تعريف الصحيفة مبفهومها املتعارف عليه .حيث
امتزجت الوسائط (املرئية ،املسموعة ،املقروءة) يف إطار املنصات
الرقمية التي تتيح استخدام املحتوى املكتوب واملريئ واملسموع
يف آن واحد وعىل حد سواء .مرت الصحف املحلية والعاملية يف
عدة مراحل من تطوير املحتوى وأسلوب العمل نتج عنه أسلوب
عمل واضح قائم عىل اعتامد وتبني جميع الوسائط بحسب طبيعة
املواد حيث اعتاد املتلقني املعارصين للحصول عىل معلوماتهم
من خالل الوسائط املحبذة إليهم مام حتم تطوير مهارات الكتاب
واملحررين لتشمل املعرفة العميقة للوسائط املتعددة والرشائح
املستهدفة .وقد أدى تالقي الخربة الصحفية املوثوقة باملعرفة
التقنية والدراية مبا تفضله الرشيحة املستهدفة إىل صناعة
محتوى إبداعي ونوعي وحرصي.
تحليل البيانات
أتاحت الثورة الرقمية واستخدام املنصات الوصول إىل تنبؤات غري
مسبوقة عن القراء والرشائح املستهدفة .أتاحت البيانات تتبع القراء
عىل املنصات ومعرفة اهتامماتهم وأوقات قراءتهم ووسائطهم
املفضلة بشكل فوري ومبارش .أدى ذلك لعدد من املتغريات ومن
أهمها؛ استطاعة تجميع القراء بحسب اهتامماتهم الدقيقة ما أدى
اىل االنتقال اىل التخصص والبعد عن العمومية ،وحتم رضورة تطوير
املواد املنشورة بشكل مستمر وبحسب البيانات .فامتد العمل
الصحفي إىل ما بعد النرش لتحديد أداء املحتوى والتأكد من وصوله
للرشائح املستهدفة وتحديثه بالوسائط املختلفة إن لزم .وقد أتاح
تحليل البيانات إضافة صبغة علمية واقعية لعمل صانع املحتوى
إضافة للصبغة الفنية األساسية.
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•االستثامر يف املنصات الناشئة والجريئة :وهو لتبني األفكار
الخالقة واإلبداعية الكامنة لدى شباب وشابات العامل العريب
وقد قامت املجموعة بالفعل باالستحواذ عىل رشكة مثانية
وهي الرائدة يف مجال البودكاست.

•إبرام الرشاكات العاملية :بالرشاكة مع ()SRMG International
وذلك لتعزيز الوصول ونقل الخربات واملعارف وأفضل
املامرسات ومثاال عىل ذلك الرشاكات التي أبرمتها املجموعة
مع أكرب رشكات املانجا اليابانية إلنشاء مانجا العربية ،إضافة
اىل رشاكات املجموعة مع بلومبريغ خالل شبكة الرشق
واقتصاد الرشق مع بلومبريغ ،واتفاقيات الرتخيص مع
االندبندنت وغريها من الرشاكات والربامج.

التواصل االجتامعي
أتاح ظهور منصات التواصل االجتامعي قاعدة للهواة من صناع
املحتوى بعد أن كان النرش والتوزيع حرصياً عىل رشكات اإلعالم
الكبرية بإمتالكها موارد اإلنتاج والنرش والتوزيع وتضاعف املحتوى
املتوفر عرب تلك املنصات .فبالرغم من توفر محتوى يحايك اهتامم
املتابعني ،إال انه مل يشمل االلتزام بقواعد الصحافة التقليدية من
مصداقية ودقة يف املعلومة ،لعدم اختصاص الهواة يف املجال.
أدى ذلك اىل انتشار املعلومات املغلوطة أو غري الدقيقة ما زاد
من مسؤولية املؤسسات الصحفية للتميز يف العمل واعتامد أفضل
املامرسات إليصال املعلومات الدقيقة واألخبار الصحيحة للمتابعني
حيث أن التنافس مل يعد منحرصا بني املؤسسات اإلعالمية ،إمنا شمل
اليوم شتى صانعي املحتوى الهواة.

خطة العمل يف 2022م
أىت تحديد ( )SRMG Mediaكأحد ركائز األعامل األساسية للمجموعة
بسبب املتغريات التي طرأت عىل املشهد اإلعالمي والتي تستوجب
وضع خطط واضحة ودقيقة وشاملة تستهدف تطوير جميع منصات
املجموعة بنا ًء عىل عدد من العوامل:
•رقمنة منصات املجموعة :تهدف املجموعة إىل شمولية
التحول الرقمي والذي ال يقوم عىل تطوير املواقع
االلكرتونية والتطبيقات فحسب ،بل يشمل التأكد من تطوير
منظومة العمل بشكل كامل مبا يف ذلك دالئل العمل
والهيكلة التشغيلية والتنظيمية وتطوير مهارات الكوادر
وصقلها والتأكد من تبني استخدام البيانات والوسائط
املتعددة ومنصات التواصل االجتامعي إلنتاج محتوى نوعي
وحرصي وجاذب للرشائح املستهدفة.
•إنشاء منصات متخصصة جديدة :وهو بسبب توجه املتابعني
للتخصص والبعد عن املنصات العامة.
•تطوير موضعة املنصات :ما مييز املنصات املعارصة هو
موضعتها وأسلوبها ،حيث يختلف نقل الخرب من منصة إىل
أخرى بحسب األسلوب وبناء عىل الرشيحة املستهدفة .وما
يحدد النجاح هو القدرة عىل تحديد األسلوب املميز واملناسب
للمتابعني بحسب البيانات.
•تطوير الخدمات :تقوم منصات املجموعة بشكل يومي عىل
إنتاج محتوى مريئ ومسموع ومقروء بشتى الوسائل ،وتكاد
تكون املجموعة إحدى املؤسسات األكرث قدرة عىل تطوير
اإلنتاجية وتقدميها كخدمات لعمالئها والتي تشمل إنتاج
الربامج الوثائقية القصرية والطويلة وإنتاج املواد املسموعة
واألعامل السينامئية وغريها من القدرات الكامنة التي تعترب
مميز اسرتاتيجي للمجموعة.
•االستثامر يف تطوير املهارات :تختلف املهارات املطلوبة
يف القطاع اإلعالمي اليوم عن القدرات املتعارف عليها،
وتشمل مهارات اإلنتاج عرب الوسائط املختلفة واستخدام
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منص ــات املجموع ــة

منصات مختارة

“أرقام”

“الرشق األوسط”

سنة التأسيس1978 :م
صحيفة عربية دولية رائدة ،رسخت حضورها وانتشارها حول العامل.
تأسست يف لندن عام 1978م ،وعززت مكانتها بني أهم الصحف
التي تغطي القضايا والشؤون العربية والدولية من خالل ما تقدمه
لقرائها من تحليالت متعمقة ومقاالت حرصية ،باإلضافة إىل نطاق
التغطية الشامل للعامل العريب بأكمله والقضايا العاملية.
ويعود الفضل يف نجاح وانتشار الرشق األوسط اىل جهود فريق
متفانٍ من الصحفيني والكتاب واملحررين الذين ميتلكون الخربة
واملوهبة يف مجال التحرير وكتابة األخبار والتحليالت .وتعرف
الرشق األوسط بأنها الصحيفة العربية الشاملة واملفضلة التي
متيزت بإجراء مقابالت مع شخصيات بارزة ومؤثرة .ومن خالل شبكتها
الواسعة من املراسلني واملكاتب يف جميع أنحاء العامل العريب
وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية وآسيا ،تغطي الرشق األوسط
العديد من األحداث وتضع بني يدي القراء املحتوى األفضل واألقرب
إىل قضاياهم من جميع أنحاء العامل.

“الرشق” و“اقتصاد الرشق مع بلومبريغ”

سنة التأسيس2020 :م
شبكة الرشق هي مؤسسة إعالمية متكاملة األذرع واملنصات تقدم
األخبار والتحليالت االقتصادية عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
ويقع مقر شبكة الرشق يف الرياض مع مكاتب رئيسية يف مركز
ديب املايل العاملي ويف واشنطن .تقدم محتواها من خالل
محطة تلفزيونية ،باإلضافة اىل العديد من املنصات اإللكرتونية
والتي توفر للجمهور العديد من األفكار واألحداث والتي تؤثر يف
منطقة الرشق األوسط واألسواق العاملية .كام لديها مجموعة من
املكاتب اإلقليمية واملراسلني
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يف العواصم واملدن الكربى يف املنطقة والعامل ،باإلضافة
إىل قدرة الوصول إىل املحتوى الذي ينتجه مئات الصحفيني
واملراسلني يف شبكة بلومبريغ حول العامل .من خالل التعاون مع
بلومبريغ ،بإمكان اقتصاد الرشق مع بلومبريغ االستفادة من التغطية
الشاملة التي يقدمها أكرث من  ٢,٧٠٠صحفي ومحلل .تهدف اقتصاد
الرشق مع بلومبريغ أن تصبح الرائدة يف تقديم أخبار االقتصاد باللغة
العربية باستخدام منصات متعددة للوصول اىل قادة األعامل،
باإلضافة اىل جيل الشباب.

“عرب نيوز”

سنة التأسيس1975 :م
عرب نيوز :هي أول صحيفة تهتم بالشأن السعودي تصدر باللغة
اإلنجليزية .جرى إطالقها في جدة في عام 1975م .وتعد عرب نيوز
صوت المنطقة التي تشهد تغيرات حاسمة اليوم ،وتحظى بشعبية
وإقبال واسع لدى شريحة كبيرة ومتنوعة من القراء في المنطقة
العربية والعالم ،كما تتابع مجموعة واسعة من أحدث القضايا
العالمية والتغطية المنوعة .وكانت عرب نيوز أول صحيفة تقدم
وجهة نظر عربية باللغة اإلنجليزية حول مجموعة واسعة من القضايا
الوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل مجموعتها المتنوعة من
الصحفيين والمحررين والكتّاب.
لصحيفة “عرب نيوز” أيضاً عدد من اإلصدارات الرقمية وهي:
•عرب نيوز باكستان
•عرب نيوز اليابان
•عرب نيوز الفرنسية

سنة التأسيس2007 :م
هي منصة إخبارية مالية رائدة عىل مستوى العامل العريب،
تقدم أخبارا ً وتحديثات فورية عن مستجدات األسواق املالية
وبيئة االقتصاد .يف أبريل 2015م ،أطلقت “أرقام” الخدمة القامئة
عىل االشرتاك باللغتني العربية واإلنجليزية ،والتي توفر للقراء
واملشرتكني بيانات وتحليالت السوق واملقابالت الحرصية .باإلضافة
إىل تغطية عن األسهم املدرجة يف دول الخليج العريب .وتضم
قامئة مشرتيك الخدمة نخبة من الرؤساء التنفيذيني ،واملحللني،
ومديري الصناديق ،واملستثمرين .يف عام 2017م ،استحوذت
املجموعة عىل حصة األغلبية يف “أرقام”.

“سيديت”

سنة التأسيس1982 :م
هي مجلة عرصية رائدة عىل مستوى العامل العريب ،وهي أول
يخص األرسة العرصية واملرأة يف
مجلة أسبوعية تهتم بكل ما
ّ
العامل العريب ،ولها جمهور عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء
الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأوروبا والواليات املتحدة .تأسست
عام 1981م وأصبح موقع سيديت اإللكرتوين اليوم الوجهة الرقمية
املفضلة من خالل األبواب املنوعة التي تعنى بفئة الشباب ومتكني
للمرأة وأسلوب الحياة وغري ذلك من األقسام مثل مطبخ سيديت،
باإلضافة إىل حضور سيديت البارز عىل منصات التواصل االجتامعي
املختلفة.

“هي”

سنة التأسيس1992 :م
مجلة للمرأة العربية تحتل مكانة لدى النخب النسائية املتميزة
باعتبارها االختيار األول يف العامل العريب .تسلط املجلة الضوء عىل
متكني املرأة وخدمة املجتمع وتغطي موضوعات عديدة ومتنوعة
تشمل األزياء الراقية والجامل واملجوهرات والصحة والسفر
والفنون وخدمة املجتمع وغريها.

“إندبندنت عربية”

سنة التأسيس2019 :م
هو مشروع ترخيص نشر بين المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
وصحيفة اإلندبندنت البريطانية ،وهي النسخة العربية من الصحيفة.
تضم إندبندنت عربية أكثر من  75صحفياً متمرساً ،يقدمون تقارير
متنوعة من لندن وواشنطن وعواصم ومدن عربية متعددة.
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SRMG International

االستثامرات والرشاكات العاملية

بناء شبكة عاملية رائدة من خالل الرشاكات املتخصصة
واالستثامرات االسرتاتيجية بقيادة فريق من املتخصصني
ذوي الخربة العاملية.

انطالقا من تنوع منصات املجموعة وحضورها العاملي ،تسعى
املجموعة باستمرار لبناء شبكة واسعة من العالقات الدولية
للمساهمة يف توسيع نطاق أعاملها .وتهدف بأن تصبح الرشيك
املفضل للرشكات العاملية التي تتطلع إىل إنشاء عالقات
ورشاكات اسرتاتيجية مع جهات إعالمية رائدة لتمكنهم من تحقيق
طموحاتهم لنمو أعاملهم يف املنطقة.
تشكل ( )SRMG Internationalالركيزة األساسية التي ستقوم
املجموعة من خاللها بدعم وتعزيز عالقاتها الدولية واغتنام فرص
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اسرتاتيجية جديدة عن طريق الرشاكات واالستثامرات والتعاون مع
الرشكات العاملية.
بقيادة فريق من املتخصصني واملتمرسني يف املجال اإلعالمي
ذوي الخربة العاملية ،تقوم ( )SRMG Internationalبإنتقاء الفرص
والرشكات التي تلبي تطلعاتها وقيمها ومعايريها التي تخدم
مصالح عمالئها ومتابعيها.
يف ظل التغريات والتطورات املتسارعة التي نشهدها يف مجاالت

اإلعالم والتكنولوجيا ،تعمل ( )SRMG Internationalعىل اغتنام
الفرص االسرتاتيجية عن طريق الرشاكات واالستثامرات يف الرشكات
التي تتمتع بقدرة عالية عىل االبتكار والنمو .تطمح املجموعة إىل
البقاء يف طليعة هذه التغيريات واستهداف فرص جديدة يف
مجاالت اإلعالم الرقمي واإلنتاج وتقنيات اإلعالن والويب  .3يتمتع
فريق ( )SRMG Internationalبالعوامل التي متكنه من استهداف
الفرص الواعدة والرشاكات التي تحقق النمو ,والتكامل للمجموعة.
تعمل ( )SRMG Internationalإىل تعزيز تكامل االستثامرات
والرشاكات مع منصات املجموعة من خالل التحالف مع رشكات دولية

رائدة وفريدة.
نهدف إىل استقطاب فرص لالستثامرات والرشاكات الدولية يف
أسواق اسرتاتيجية تغطي الواليات املتحدة وأوروبا والرشق
األوسط وشامل أفريقيا لخلق مزيدا ً من فرص النمو والتوسع .وقد
عززت املجموعة عرب السنني رشاكاتها االسرتاتيجية مع كربى وسائل
اإلعالم العاملية املرموقة مثل “بلومبريغ” و”اإلندبندنت” ودور
النرش اليابانية والتي خلقت فرصاً عززت من جودة املحتوى وعملت
عىل نقل أفضل الخربات واملعارف والتقنيات لخلق مزيدا ً من النمو
والتطور.
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SRMG Think

األبحاث ونرش الكتب

تقديم األبحاث والخدمات االستشارية ألهم القضايا اإلقليمية
والعاملية باإلضافة إىل تقديم حلول مبتكرة يف مجال نرش الكتب.
امتدادا ً ملكانة املجموعة كمصدر رائد وموثوق للمحتوى
واملعلومات يف املنطقة ،أطلقت املجموعة ذراعاً جديدا ً تعنى
بتعزيز القدرات البحثية القامئة يف املجموعة .تهدف (SRMG
 )Thinkإىل تقديم التحليالت النوعية والرؤى الغنية والبيانات
الدقيقة حول نطاق واسع من القضايا اإلقليمية والعاملية ،ومن
شأن ذلك االرتقاء مبكانة املجموعة كمصدر رائد يف املنطقة
لألبحاث واملعلومات واالبتكار .باإلضافة إىل ذلك ،تقوم (SRMG
 )Thinkبتقديم حلول مبتكرة يف مجال نرش الكتب استنادا ً إىل مناذج
أعامل حديثة وتقنيات متقدمة ورشاكات دولية لتلبية االحتياجات
املعارصة للقراء ودعم الكتّاب واملؤلفني يف املنطقة.
تقوم ( )SRMG Thinkمبزاولة أعاملها عن طريق رشكتني:
رشكة نرش الكتب :تم تأسيس دار “رف” للنرش والتي تتبنى أحدث
وسائل النرش والتوزيع الرقمية والتقليدية وتهدف إىل دعم الكتاب
والباحثني والروائيني وتوفري املنافذ التي متكنهم من مشاركة
أعاملهم األدبية والبحثية والعلمية مع القراء يف املنطقة وخارجها.
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كام قامت دار رف للنرش بتوقيع عدد من االتفاقيات مع كربيات دور
النرش الدولية لرتجمة األعامل العاملية البارزة وتوفريها من خالل
عدد من الوسائل املتنوعة .تطمح ( )SRMG Thinkيف إطار الرؤية
الجديدة للمجموعة أن تسهم يف إحداث نقلة نوعية يف صناعة
النرش عىل الصعيد املحيل والدويل.
رشكة متخصصة يف األبحاث واالستشارات :استنادا ً إىل الذراع
البحثية الحالية للمجموعة وما تتحىل به من قدرات وثروات
معلوماتية ،ومتاشياً مع اسرتاتيجية املجموعة للتوسع والرقمنة،
تم تأسيس رشكة متخصصة يف األبحاث واالستشارات والتي
تستهدف الفرص التجارية مع الرشكات وصناع القرار يف املنطقة
لتزويدهم بالتحليالت والبيانات والدراسات السوقية واالستقصائية
يف عدة مجاالت كاالقتصاد والسياسة والطاقة واإلعالم .تتطلع
املجموعة إىل فتح اآلفاق لفرص تجارية واعدة تلبي ما نشهده
اليوم من طلب متزايد يف املنطقة عىل خدمات بحثية موثوقة
ومبتكرة.
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SRMG X

فعاليات "هي هب" التي أقامتها مجلة "هي" يف حي جاكس بالرياض

الفعاليات واملؤمترات واملعارض
التوسع يف مجال الفعاليات واملؤمترات
واملعارض لتعزيز وإثراء الرتابط االجتامعي
بني منصات املجموعة وجامهريها.
لطاملا كان إرشاك الجمهور يف صميم فلسفة املجموعة
السعودية لألبحاث واإلعالم.
عىل مدى العقود الخمسة املاضية ،متكنت منصاتنا مبحتواها
املتميز من استقطاب ماليني املشاهدين واملتابعني عرب العامل
العريب وخارجه .ويقينا أ بأهمية الرتابط البرشي والتفاعل مع
املحتوى املريئ واملكتوب واملسموع ،أطلقت املجموعة وحدة
جديدة تطمح أن تصبح الجهة الرائدة يف املنطقة يف مجال تنظيم
الفعاليات .تقوم ( )SRMG Xبتوفري مجموعة شاملة من الخدمات
التي من شأنها تعزيز الرتابط االجتامعي بني املحتوى والجمهور
وخلق فرص تجارية جديدة.
استنادا إىل قاعدة واسعة من املنصات واملتابعني ،تستهدف
( )SRMG Xما ييل:
•تنظيم فعاليات نوعية تتمحور حول منصات وجامهري املجموعة
•أن تصبح املجموعة الرشيك اإلقليمي املفضل للجهات الدولية
التي تسعى إىل إقامة فعالياتها يف املنطقة.
•تقديم خدمات شاملة للعمالء يف صناعة التجارب
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أنشئت ( )SRMG Xيف عام 2021م من خالل تنظيمها لفعاليات “هي
هب” و”بيت سيديت الزجاجي” ،وقد القت رواجاً كبريا ً واستضافت
نخبة من كبار الشخصيات والعالمات التجارية يف مجال األزياء
والجامل والفن .جذبت الفعاليات أكرث من  2,200مشارك وشهدت
أكرث من  40مليون ظهور عىل شبكات التواصل االجتامعي.
يشكل الدخول يف قطاع الفعاليات وصناعة التجارب فرصة واعدة
للمجموعة حيث إنه يتمتع مبستوى عايل من النمو والربحية .ومن
املتوقع أن ينمو القطاع عىل الصعيد العاملي بنسبة تزيد عن 10%
ليتجاوز حجمه الرتيليون دوالر بحلول عام 2025م .انطالقا من رؤية
السعودية  2030والفرص واملبادرات املصاحبة لها ،من املتوقع أن
ينمو القطاع يف اململكة العربية السعودية بوترية أرسع ليتجاوز
حجمه  10مليار دوالر بحلول عام 2025م .تستهدف املجموعة من
خالل منصاتها وخرباتها وعالقاتها احتالل مكانة رائدة يف قطاع
الفعاليات وصناعة التجارب لفتح آفاق تجارية جديدة وإثراء الرتابط
مع الرشكاء واملتابعني واملعلنني.
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SRMG Labs

االبتكار واالحتضان والتدريب
تبني االبتكار والتقنيات الرقمية لتطوير القطاع اإلعالمي واحتضان
اإلبداع يف صناعة املحتوى ومواكبة التطور التقني املتسارع
عاملياً واملساهمة يف إعداد وتدريب جيل جديد من الصحافيني
واإلعالميني وصانعي املحتوى.
تعترب ( )SRMG Labsحاضنة األعامل ،وذراع لالبتكار والبحث والتطوير
لدى املجموعة .تم تكليف ( )SRMG Labsبتطوير وتحديث املنتجات
والعالمات بشكل مستمر من خالل التقنية الحديثة وتجارب املستخدم
املميزة .تقوم ( )SRMG Labsباختبار وتقديم منتجات جديدة
للمجموعة بهدف منو وتنويع خدماتها الرقمية تقوم (SRMG
 )Labsأيضاً بتأهيل وتدريب الجيل القادم من الكوادر اإلعالمية وصناع
املحتوى من خالل األساليب والتقنيات الحديثة.
تقوم ( )SRMG Labsبدعم املجموعة باألفكار واملفاهيم املبدعة
باإلضافة إىل تقديم خدماتها اإلبداعية لدعم رشكاءنا التجاريني
وإنشاء مصادر إيرادات جديدة للمجموعة.

من خالل شبكة العالقات لـ ( )SRMG Internationalوالتي تتيح لنا
عرب رشكائنا نقل املعرفة وتبادل الخربات يف اإلعالم ،والصحافة،
واإلبداع.
ومع تسارع التحول يف عامل اإلعالم ،تقوم ( )SRMG Labsمبواكبة
التطورات واملشاركة النشطة يف تشكيل مستقبلها.
تطمح ( )SRMG Labsأن تكون حاضنة األعامل الرائدة من خالل
إستخدام أفضل الوسائل اإلبداعية والتقنية لدعم منشآت وسائل
اإلعالم ومطوري املحتوى يف املنطقة.

ستوفر ( )SRMG Labsلكوادر املجموعة وأفراد املجتمع فرص
التعلم والتطوير يف جميع مجاالت اإلعالم وتطوير املحتوى،
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دراسة حالة :االستحواذ عىل
رشكة “مثانية”

3.6+
مليون
متوسط عدد مستمعي
البودكاست شهرياً

يعد استحواذ املجموعة عىل “مثانية” إحدى خطواتها نحو
تقديم املحتوى الرقمي لجامهريها عرب الوسائط املتعددة
يف يوليو  2021م ،استحوذت املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
عىل ما نسبته  %51من حصص رشكة مثانية ،وهي منصة إنتاج
ونرش البودكاست واألفالم الوثائقية الرائدة يف اململكة العربية
السعودية .تأسست مثانية يف عام 2016م بهدف إثراء الجمهور
العريب املعارص من خالل محتوى صحفي ترفيهي وهادف عرب
الوسائل الصوتية واملرئية .وقد شكّلت رشكة مثانية قصة نجاح
وطنية ملهمة يف مجال اإلعالم الرقمي ،حيث وصلت مقاطع
البودكاست التي تنتجها إىل قاعدة جامهريية واسعة تزيد عىل 3
ماليني مستمع شهرياً ،وشاهد أفالمها الوثائقية وأفالمها القصرية
أكرث من  15مليون مشاهد يف السعودية وخارجها .وباعتبار أن
البحث عن الحقيقة ورواية القصص يقعان يف صميم رسالتها ،تطمح
مثانية إىل االستمرار يف إثراء ماليني املشاهدين يف جميع أنحاء
العامل العريب من خالل تسليط الضوء عىل قصص فريدة وجاذبة مل
ترو من قبل.
تضم قامئة برامج البودكاست املتميزة التي تقدمها مثانية عددا ً
من أشهر الربامج وأكرثها انتشارا ً مثل “فنجان” و”سوالف بيزنس”
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غيتنا” و”سقراط” ،وتستضيف هذه اللقاءات الحوارية
و”أشياء ّ
مجموعة متنوعة من املتحدثني والضيوف ملناقشة جملة من
املوضوعات والقصص املشوقة.
أطلقت مثانية مؤخرا ً  3برامج بودكاست جديدة:
•مرتدة بودكاست حواري أسبوعي ،يحلل أهم أحداث الكرة
السعودية بأسلوب مختلف .مع املحللني الشهريين خالد
ريا عند
القحطاين وعبيدالله العييس .وقد القى روا ً
جا كب ً
الجامهري ،ليصبح رقم  1يف تطبيق أبل بودكاست يف اليوم
األول من إطالقه.
•احتيال هو أول بودكاست تحقيقي عريب ،يحاور املحتالني
وضحاياهم .احتل البودكاست املرتبة الخامسة بتصنيف أبل
بودكاست منذ نرش الحلقة األوىل من املوسم األول.
•السوق يقدمه ثالثة خرباء يف مجال االستثامر الجريء وريادة
األعامل .يجتمعون كل أسبوع ملناقشة آخر اتجاهات السوق
محليًا وعامليًا.

منصات ووسائط إعالمية جديدة للمجموعة
السعودية لألبحاث واإلعالم بحلتها الجديدة

اسرتاتيجية طموحة للمجموعة السعودية
لألبحاث واإلعالم يف مجال اإلعالم الرقمي

أدى االستحواذ عىل رشكة “مثانية” إىل ترسيع خطوات املجموعة
السعودية لألبحاث واإلعالم يف رحلة التحول نحو نهج رقمي متعدد
املنصات لتقديم املحتوى .وسيساعد انتشارنا العاملي عرب مختلف
اللغات والقارات عىل توسيع نطاق الجمهور املستهدف من
“مثانية” والوصول إىل فئات جديدة ،ما سيعزز طموحات املجموعة
ملواصلة النمو والتوسع إىل مناطق جغرافية جديدة.

من خالل ما تقدمه رشكة مثانية من برامج البودكاست واألفالم
الوثائقية املتميزة والحائزة عىل جوائز مرموقة ،تشكل الرشكة
فرصة واعدة للمجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم لرتسيخ
بصمتها وتقوية حضورها يف مشهد برامج البودكاست .سيؤدي
اندماج رشكة مثانية مبحتواها وبرامجها الشهرية وواسعة االنتشار
وقدراتها اإلنتاجية إىل توسيع محفظة املجموعة وتعزيز نطاق
وصولها إىل الجمهور ،كام سيمكنها من تقديم محتوى جاذب
بأشكال وطرق متنوعة تلبي أذواق الجمهور املعارص.
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نظرة
مالية

%35+

شهدت املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم تقدماً ملحوظاً يف
عام من التحول االسرتاتيجي وأظهرت منواً واعداً وبدأت الخطوات
األوىل نحو تحقيق اسرتاتيجيتها الجديدة .استنادا إىل إرثها
العريق ،قامت املجموعة يف عام 2021م بتوسيع نطاق أعاملها،
والدخول يف مجاالت جديدة ،والعمل عىل تحسني العمليات،
وامليض بخطى واثقة عىل مسار النمو املستدام.

1,082

3,046
2,260

748

إجاميل الربح

اإليرادات

(مليون ريال
سعودي)

(مليون ريال
سعودي)
2021

ارتفعت إيرادات املجموعة بنسبة  %35لتبلغ  3,046مليون ريال
سعودي يف عام  2021م مقارنة ب  2,260مليون ريال سعودي
يف عام  2020م .وكان هذا النمو مدفوعاً بالرتكيز املتجدد لتقديم
أفضل املحتوى ،والتفاعل مع املتابعني والعمالء ،إضافة إىل إطالق
منتجات وخدمات جديدة.

وبهدف تعظيم العوائد عىل االحتياطات النقدية ،قامت املجموعة
باستثامر فائض التدفقات النقدية خالل العام يف أسواق املال
اآلمنة وصكوك الحكومة السعودية .ونظرا إىل السيولة النقدية
التي تتمتع بها املجموعة ،فإنها عىل جاهزية لدعم االسرتاتيجية
الجديدة مبا يتطلبه ذلك من متويل وموارد.

وقد ارتفع الربح اإلجاميل بنسبة  %45يف عام  2021م ليصل إىل
 1,082مليون ريال سعودي مقارنة ب  748مليون ريال سعودي يف
عام  2020م .وبالرغم من زيادة التكاليف املبارشة اإلجاملية ،فقد
أظهرت املجموعة قدرتها عىل تحقيق هوامش ربحية عالية ،والتي
شهدت تحسنا ملحوظا بسبب زيادة اإليرادات ومبادرات املجموعة
يف إطالق خدمات جديدة وتحسني انسيابية األعامل التشغيلية يف
بعض الرشكات التابعة ويف املجموعة ككل.

انخفض مستوى املديونية للمجموعة بنسبة  %9خالل العام .كام
بلغ قدر ديون الرشكة السعودية للطباعة والتغليف  826مليون ريال
سعودي يف عام 2021م ،والذي ميثل ما نسبته  %96من الديون
املوحدة للمجموعة يف عام 2021م .وقد قامت الرشكة السعودية
للطباعة والتغليف خالل عام 2021م بإعادة متويل ديونها ما أدى
إىل انخفاض معدالت الفائدة والرسوم املرصفية.

أما بالنسبة لألداء التشغييل ،فقد حققت املجموعة أدا ًء استثنائياً
يف عام  2021م ،حيث بلغ حجم ربح التشغيل  630مليون ريال
سعودي نتيجة جهود املجموعة يف رفع الكفاءة التشغيلية
وتطبيق مركزية العمليات املالية .ونتيجة لذلك ،تضاعف الربح
الصايف مقابل العام املايض ليصل إىل  537مليون ريال سعودي.
ارتفع إجاميل املوجودات بنسبة  %17من  5,421مليون ريال سعودي
يف عام  2020م إىل  6,368مليون ريال سعودي يف عام 2021م،
ويعكس ذلك استثامرات املجموعة يف املنصات وارتفاع القيمة
السوقية لبعض االستثامرات ومنو الرصيد النقدي.

%45+

2020

2020

2021

%70+
630
%119+
372

ربح التشغيل

(مليون ريال
سعودي)

شهدت الرشوط التجارية مع العمالء تحسناً خالل العام بسبب ارتفاع
املتحصالت املسبقة والتحصيل ،ما أدى إىل انخفاض الذمم املدينة
التجارية بنسبة  %15خالل العام .كام تحسنت رشوط الدفع مع
املوردين من خالل تطبيق مركزية العمليات يف قسم املشرتيات،
وبالرغم من ذلك ،فاملجموعة تواصل الحفاظ عىل عالقات وثيقة
مع عمالئها التجاريني وتراقب تحركات رأس املال العامل من حيث
احتياجات التمويل ومخاطر االئتامن عىل حد سواء .وقد تم إعادة
هيكلة األقسام املالية من أجل تبسيط العمليات وتخفيض التكاليف
ودعم العمليات التشغيلية مبا يتوافق مع اسرتاتيجية املجموعة
الجديدة.

الربح الصايف

537

(مليون ريال
سعودي)
2021

246

2021

2020

2020

%17+
6,368

%95,421

إجاميل
املوجودات

مستوى
املديونية

(مليون ريال
سعودي)

858
32

944

154

(مليون ريال
سعودي)
2021

2020

826

790

2021

2020

الرشكة السعودية للطباعة والتغليف

املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم (عدا الرشكة السعودية
للطباعة والتغليف)
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كفاءات
املجموعة
أهم النسب واألرقام

2020

2021

إجاميل عدد املوظفني (بدوام كامل)

1,479

1,651

نسبة املوظفات

%25

%28

نسبة املوظفني السعوديني

%60

%63

عدد املوظفني املغادرين

196

180

نسبة التدوير الوظيفي

%13

%11

تم القيام مبراجعة شاملة لرأس املال البرشي خالل عام  2021م
لتقييم ثقافة العمل الحالية وتطوير اسرتاتيجية شاملة للموظفني
مبا يتامىش مع اسرتاتيجية األعامل للمجموعة.
ومن اإلنجازات الرئيسة التي تم تحقيقها عىل صعيد رأس املال
البرشي خالل عام  2021م تعيني  8أعضاء عىل درجة عالية من
الكفاءة والخربات املتنوعة يف فريق اإلدارة التنفيذية لقيادة
اسرتاتيجية التحول الرقمي والنمو والتوسع.
وقد كان الرتكيز متزايدا ً عىل جذب املواهب وترسيع الخطط لتطوير
واستدامة رأس املال البرشي متاشياً مع إطالق قطاعات األعامل
الجديدة وتنفيذ املبادرات االسرتاتيجية عىل مدار العام .ونتيجة
لذلك ،ارتفع إجاميل عدد املوظفني يف املجموعة بنسبة  %12خالل
عام  2021م ليصل إىل  1,651موظفاً يف  31ديسمرب  2021م بنسبة
سعودة بلغت .%63

باإلضافة إىل ذلك ،استمرت جهود املجموعة للرفع من متثيل
املرأة يف فرق العمل املتنوعة حيث ارتفعت نسبة املوظفات
إىل  %28من إجاميل الكوادر بهدف بتعزيز تنوع القوى العاملة
بصورة عامة .كام شهد عام  2021م أيضاً إطالق العديد من املبادرات
لدعم صحة املوظفني ورعايتهم ،منها تنظيم حمالت التطعيم ضد
فريوس كوفيد 19 -والفحوصات الطبية.
حرصا من املجموعة عىل توطيد العالقة مع موظفيها ،قامت يف
عام 2007م بإنشاء صندوق مخصص لدعم املوظفني يف حاالت
الطوارئ والظروف الخاصة ،هذا وقد كانت حركة الصندوق خالل
العام 2021م كالتايل:

صندوق الطوارئ للموظفني

ريال سعودي

رصيد الصندوق يف بداية العام

136,397

املبلغ املضاف خالل العام

---

املبلغ امل ُقدّم خالل العام
رصيد الصندوق يف نهاية العام

35,000
101,397
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املسؤولية
االجتامعية
تتمتع املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم بتاريخ حافل ومتميز
بوصفها رشيكاً مجتمعياً قويّاً ،حيث شاركت املجموعة يف دعم
عدد من القضايا الخريية واالجتامعية املحورية.
وتصدّرت املجموعة السعودية لألبحاث واالعالم الجهود املبذولة
فيام يخص املسؤولية االجتامعية من مبادرات وأنشطة وبرامج
توعوية يف اململكة وخارجها حيث واصلت العطاء من خالل توفري
الرعايات اإلعالمية للمؤسسات الخريية واملجتمعية والفعاليات
املختلفة.

ومنذ تأسيسها دأبت املجموعة عىل دعم القضايا واملؤسسات
الخريية واملجتمعية من خالل توفري خدمات إعالمية وتسويقية تربط
ما بني املؤسسات واملستفيدين وتربز أعامل هذه املؤسسات
ومبادراتها للوصول ألكرب رشيحة ممكنة .وعىل مدار ال 15عاماً
املاضية ،شاركت املجموعة يف أكرث من  100اتفاقية خريية متنوعة،
بهدف تزويد املؤسسات بخدمات إعالمية وتسويقية مهمة وربط
املؤسسات الوطنية واملجتمعية باملستفيدين.
واستمرت املجموعة بدعم املبادرات املجتمعية وتقديم الخدمات
اإلعالمية واإلعالنية .ونذكر منها:

املؤسسة الخريية
جمعية األطفال االستثنائيني لتعليم ذوي اإلعاقة
جمعية األمري فهد بن سلامن الخريية لرعاية مرىض الفشل الكلوي "كِالنا"
مركز امللك سلامن ألبحاث اإلعاقة
مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخريية
أكادميية األمري أحمد بن سلامن لإلعالم التطبيقي
جمعية الرسطان السعودية
واحة امللك سلامن للعلوم
دارة امللك عبد العزيز
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47
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أنشطة املجموعة
ورشكاتها التابعة
رشكة مثانية للنرش والتوزيع

ت ُعد املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم إحدى املجموعات اإلعالمية املتكاملة الرائدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،كام
تتمتع املجموعة مبركزها البارز يف مجاالت النرش والوسائل اإلعالمية املتنوعة يف اململكة .ومتتلك املجموعة منتجات إعالمية مؤثرة
وذات شهرة واسعة ،وتتميز بوجود أنشطتها الرئيسية يف أنحاء اململكة ،كام أن لها فروعاً ومراكز حول العامل ،وتعمل املجموعة من خالل
عدد من الرشكات التابعة؛ بوصفها مجموعة تتميز بالتكامل بني رشكاتها وفيام ييل وصفاً لتلك األنشطة:

تأسست رشكة مثانية يف عام 2016م ،وهي رشكة سعودية متخصصة يف إنتاج وتقديم املحتوى الصحفي املريئ واملسموع باللغة
العربية عرب الوسائط الرقمية واملتعددة .تطورت الرشكة منذ تأسيسها لتصبح إحدى املنصات الرائدة يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يف إنتاج برامج البودكاست واألفالم الوثائقية.

الرشكة السعودية لألبحاث والنرش

يف تاريخ  13يوليو 2021م ،وقعت الرشكة العربية للوسائل (إحدى الرشكات التابعة للمجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم) اتفاقية الستحواذ
عىل ما نسبته  %51من حصص رشكة مثانية .بلغت القيمة اإلجاملية للصفقة  33,306,120ريال سعودي ،والتي متثل سعر الرشاء وزيادة يف
رأس مال رشكة مثانية .تم االنتهاء من إجراءات االستحواذ يف تاريخ  11أكتوبر 2021م بعد إمتام كافة الرشوط املسبقة لعملية االستحواذ
والحصول عىل كافة املوافقات املطلوبة من جهات االختصاص واستكامل كافة اإلجراءات النظامية واملتفق عليها.

يعترب قطاع النرش أحد الركائز األساسية التي تعتمد عليها املجموعة ،وذلك من خالل الرشكة السعودية لألبحاث والنرش التي تضم عددا ً من
املطبوعات املتنوعة يف املحتوى واإلصدار (اليومية واألسبوعية ،والشهرية) ،كام تصدر هذه املطبوعات بلغات مختلفة يضاف اىل ذلك
املواقع اإللكرتونية والتطبيقات وحسابات عىل منصات شبكات التواصل االجتامعي لجميع اصدارات الرشكة التي تعزز من حضورها وعالماتها
التجارية وتلبي حاجة قرائها بتقديم املحتوى املناسب لكل منصة من منصاتها.

رشكة توق اإلعالمية لألبحاث

الخليجية لإلعالن والعالقات العامة

عزز إطالق رشكة توق اإلعالمية لألبحاث قدرات املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم يف تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الخدمات
ة مرموق ً
اإلعالمية ،إذ تقدم (توق) منص ً
ة لتقديم دراسات واستشارات إعالمية متخصصة ،يُضاف اىل ذلك :خدمات الرصد اإلعالمي وتحليل
التسويق اإلبداعي الرقمي ،وإنجاز
املضمون ،وإعداد املحتوى وإنتاج اإلصدارات املتخصصة ،والرتجمة مبختلف أنواعها ،كام تشمل خدماتها
َ
املرشوعات البحثية والدراسات املتخصصة ،وتنظيم الفعاليات وامللتقيات الدولية وإدارتها ،وتصميم املواقع اإللكرتونية وتطويرها ،وإدارة
املحتوى اإللكرتوين املتعلق مبنصات التواصل االجتامعي واملنصات الرقمية املختلفة ،وإدارة الحمالت اإلعالمية اإللكرتونية.

تُعد الرشكة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة من كربى الرشكات اإلعالنية يف منطقة الخليج العريب ،وتقوم الرشكة مبتابعة مستمرة
وفعالة ملتطلبات األسواق من خالل الدعم املستمر لألبحاث اإلعالمية.

الرشكة السعودية للتوزيع

تُعد الرشكة السعودية للتوزيع نقطة الوصل بني املطبوعات والعميل؛ إذ متتلك خربة تراكمية عالية يف مجال التوزيع ،واإلرشاف عىل توزيع
مطبوعات املجموعة ،وإدارة الخدمات اللوجستية والشحن ملطبوعات الرشكة السعودية لألبحاث والنرش.
ت عقدًا مع الرشكة الوطنية املوحدة للتوزيع يف عام 2016م ،نقلت مبوجبها أعامل
ع ْ
وتجدر اإلشارة اىل أن الرشكة السعودية للتوزيع وقَّ َ
الرشكة السعودية للتوزيع إىل الرشكة الوطنية املوحدة للتوزيع.

كام تشمل خدمات الرشكة تطوير الخطط اإلسرتاتيجية والتنفيذية اإلعالمية ،إضافة إىل ابتكار املبادرات النوعية وتطويرها.
وقد نجحت الرشكة يف الفرتة املاضية ،يف توقيع عدد من العقود املهمة مع جهات مختلفة ،لتقديم خدمات إعالمية وبحثية وتسويقية
واستشارية ،ووضع الخطط اإلسرتاتيجية وبناء املبادرات وتطويرها ،وبفضل الجودة العالية يف األداء واملخرجات متكنت الرشكة من تجديد
عقودها الحالية والحصول عىل تعاقدات جديدة ،وستسعى خالل املرحلة املقبلة إىل تطوير أعاملها واالستمرار يف توسيع نطاق عمالئها،
لتلبي التطلعات الكبرية ،وتحقق أهدافها يف الريادة املحلية واإلقليمية.

رشكة أرقام االستثامرية التجارية

هي رشكة سعودية مالكة لعدة منصات رقمية أهمها (بوابة أرقام املالية) ،وهي متخصصة يف نرش املعلومات االقتصادية واملالية التي
تهم املستثمرين وصانعي القرار يف اململكة العربية السعودية .وتم تصميم بوابة أرقام وبرمجتها لتكون منصة رقمية تساعد الباحثني
يف لحصول عىل املعلومات املالية واألخبار االقتصـادية ،املتعلقـة بأسـواق األسـهم يف منطقة الخليج والشـركات املدرجة فيها ،وكذلك
ومواكبة املستجدات االقتصادية باملنطقة.

الرشكة السعودية للطباعة والتغليف

الرشكة السعودية للطباعة والتغليف هي رشكة مساهمة سعودية تعمل يف قطاعي الطباعة والتغليف مسجلة يف اململكة العربية
السعودية ،مبوجب السجل التجاري رقم  1010219709والصادر يف مدينة الرياض بتاريخ  1جامدى األوىل 1427هـ (املوافق  28مايو 2006م)
وبنا ًء عىل قرار وزارة التجارة واالستثامر رقم  /104ق بتاريخ  20ربيع الثاين 1428هـ (املوافق  7مايو 2007م).

ويسعى فريق بوابة أرقام املالية عىل مواكبة آخر املامرسات التكنولوجية يف املنصات الرقمية؛ لتحافظ عىل ريادتها يف تزويد البيانات
املالية ملشرتكيها ومتابعيها ،ومتلك الرشكة موقع (أخبار  )24املتخصص يف متابعة التطورات واألحداث املحلية ،التي تهم املواطن
واملقيم يف اململكة العربية السعودية ،ويحظى املوقع مبتابعة عالية جدا ً ،ويعود ذلك لقدرة فريق التحرير عىل توفري محتوى مميز
يناسب تطلعاته .ومن املنصات التي تحظى باهتامم لدى الرشكة (سبورت  )٢٤املتخصصة يف متابعة آخر املستجدات يف بطوالت كرة
القدم املحلية والعربية والعاملية بأسلوب رقمي متطور ،كام تطمح املجموعة من خالل هذا االستحواذ لتعزيز محفظتها من العالمات
التجارية املحلية والعاملية التي من شأنها رفع األداء املايل للمجموعة من خالل توسعة أدواتها ،والوصول إىل أكرب عدد ممكن من
ع ُّد مطابقاً لنشاط بعض رشكات املجموعة وإصداراتها ومتمامً له.
الجمهور السعودي والعريب ،كام أن نشاط الرشكة املستحوذ عليها يُ َ

وكانت الرشكة السعودية للطباعة والتغليف قد تأسست باسم رشكة املدينة املنورة للطباعة والنرش يف عام 1963م ،وخالل العام 2007م
تم تغيري اسمها إىل الرشكة السعودية للطباعة والتغليف ،وتم طرح  %30من أسهمها لالكتتاب العام خالل ذلك العام ،علامً أن املجموعة
السعودية لألبحاث واإلعالم والتسويق ورشكاتها التابعة متتلك  %70من أسهم الرشكة ،والذي ميثل  42مليون سهم.
تتميز الرشكة بوجود مراكز طباعة صحف متطورة يف الرياض وجدة والدمام ،تقوم بطباعة عدد من أهم الصحف كالرشق األوسط،
االقتصادية ،الرياضية ،عرب نيوز وغريها ،هذا باإلضافة إىل مطبوعات تجارية دورية كام تعمل الرشكة يف مجال التغليف وصناعة البالستيك
ولديها مصانع يف الرياض وجدة واملدينة املنورة ،والشارقة ،وأبوظبي ،وديب.

رشكة الرشق للخدمات االخبارية

أسست املجموعة رشكة الرشق للخدمات االخبارية يف الرياض مقرا ً ومراكز رئيسة يف كل من الرياض وديب مع مراكز وأستوديوهات
إضافية مخط ٌ
ط لها عام 2022م يف كل من واشنطن وسنغافورة ولندن والقاهرة ،كام أطلقت الرشكة التابعة للمجموعة ،خدمة إخبارية
متعددة املنصات نوفمرب  ،2020شملت شبكة “الرشق لألخبار” ومن ضمنها خدمة “اقتصاد الرشق مع بلومبريغ” وثالثة مواقع إخبارية رقمية
احداها متخصصة يف االقتصاد واألعامل واألخرى عامة وثالثة متخصصة كخدمة “فيديو عند الطلب”.
وتقدم الشبكة خدماتها اإلخبارية باللغة العربية ،و توفر تغطيات يومية عىل مدار الساعة للمتلقي يف منطقة الرشق األوسط والعامل،
وتركز عىل القضايا االقتصادية اإلقليمية والدولية ،وتعمل شبكة الرشق عىل تقديم ونرش محتوى يعتمد التحليالت املعمقة مع اهتامم
خاص باملعلومات والبيانات إضافة اىل السياقات املرافقة لألخبار ،لتصل إىل جمهور املستثمرين العرب وصناع القرار بوصفها “خدمة
إخبارية لصناع القرار ورجال األعامل” ،وتأيت اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ مثرة تعاون بني املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم مع بلومبريغ
لتغطية األخبار االقتصادية واملالية العاملية .تبدي شبكة الرشق اهتامماً خاصاً باإلنتاج األصيل لخدمة املنصات االجتامعية املتخصصة ،ومنها
“بلومبريغ بزنس ويك” و “الرشق أخرض” و “الرشق تكنولوجيا” و “الرشق كريبتو” و “الرشق عاجل” و “الرشق اقتصاد الرياضة” وغريها.
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 04الحوكمة

التقرير السنوي لعام 2021م

الرشكات التابعة
متتلك املجموعة النسب التالية يف الرشكات التابعة أدناه بشكل مبارش وغري مبارش:

الرشكات التابعة

النشاط الرئييس للرشكة

بلد
النشاط
الرئييس

رأس املال
(مليون)

نسبة
امللكية

بلد
التأسيس

رشكة مجلة املجلة

أعامل تجارية

اململكة
املتحدة

رشكة ميديا العربية

أعامل تجارية

جرييس

رشكة الرشق للخدمات اإلخبارية
املحدودة

بث تلفزيوين وراديو ومنصات

األمارات

الرشكة السعودية للنرش
املتخصص

النرش املتخصص

السعودية

رشكة تلفزيون الرشق املحدودة

بث تلفزيوين وراديو ومنصات

السعودية

الرشكة الفكرية للدعاية واإلعالن
القابضة -ذات مسؤولية محدودة

االستثامر يف الرشكات التابعة

السعودية

( 300.0ريال
سعودي)

%100

السعودية

رشكة الرشق للخدمات اإلخبارية
املحدودة

بث تلفزيوين وراديو ومنصات

السعودية

رشكة املصنفات العلمية القابضة
-ذات مسؤولية محدودة

االستثامر يف الرشكات التابعة

السعودية

( 300.0ريال
سعودي)

%100

السعودية

رشكة نيوز هب ليميتد

وكالة أنباء

اململكة
املتحدة

الرشكة السعودية لألبحاث والنرش

النرش

السعودية

الرشكة الخليجية لإلعالن والعالقات
العامة

( 6.5ريال
سعودي)

%100

السعودية

رشكة مثانية للنرش والتوزيع

بث مريئ

السعودية

دعاية واإلعالن

السعودية

%100

السعودية

رشكة منو اإلعالمية القابضة

إنتاج وتوزيع صويت ومريئ
إلكرتوين

السعودية

الرشكة العربية للوسائل املحدودة

اإلعالم املريئ واملقروء وخدمات
اإلعالن

السعودية

%100

السعودية

الدعاية واإلعالن

السعودية

الرشكة السعودية للتوزيع

النرش التوزيع

السعودية

%100

السعودية

تطوير الوسائل التعليمية وتجارة
الكتب

السعودية

رشكة املجموعة الكويتية للنرش
والتوزيع املحدودة

التوزيع

الكويت

%100

الكويت

التوزيع

اإلمارات

%100

اإلمارات

رشكة أرقام لالستثامرات التجارية
ورشكاتها

إقامة وتنظيم املعارض
واملؤمترات واملنتديات املتخصصة

السعودية

%100

السعودية

النرش واملحتوى االلكرتوين

السعودية

%51

السعودية

الرشكة املغربية للطباعة والنرش

الطباعة والنرش

املغرب

%100

املغرب

رشكة فوكس آسيا برودكشنز
ليميتد

دعاية واإلعالن

باكستان

%100

باكستان

إتش إتش الرشكة السعودية
لألبحاث والتسويق

النرش والتوزيع

اململكة
املتحدة

%100

اململكة
املتحدة

رشكة الرشق األوسط املحدودة

أعامل املركز الرئييس

رشكة ميديا إنفستمنت ليمتد

خدمات التأجري

رشكة عرب نت تكنولوجي ليمتد

تقديم خدمات اإلنرتنت

رشكة سيديت برودكتس

أعامل تجارية

رشكة آي.يب.أم ليمتد
رشكة جلوبال ميديا اند بارترنز
ورشكاتها

تسجيل وصيانة وامتالك امللكية
الفكرية للمجموعة

(0.1جنيه
جزر غرينزي
إسرتليني)

أعامل تجارية

الكامين

الرشكة الخليجية الربيطانية

الدعاية واالعالن

رشكة يورومينا (ستاليت جرافيكس
سابقا ً)

اململكة
املتحدة

أعامل تجارية

رشكة سيديت ليمتد

أعامل تجارية

رشكة اإلمارات للطباعة والنرش
والتوزيع املحدودة
رشكة مؤمترات للمعارض
واملؤمترات
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اململكة
املتحدة

اململكة
املتحدة
اململكة
املتحدة

( 5,585ريال
سعودي)

( 1.0ريال
سعودي)
( 8.6ريال
سعودي)

( 0.3دينار
كويتي)

( 1.7درهم
إمارايت)
( 1.0ريال
سعودي)

( 0.10ريال
سعودي)

( 0.5درهم
مغريب)

( 1.0روبية
باكستاين)

( 0.5جنيه
إسرتليني)
( 0.9جنيه
إسرتليني)
( 0.5جنيه
إسرتليني)
( 0.5جنيه
إسرتليني)

( 0.01جنيه
جزر غرينزي
إسرتليني)

اململكة
املتحدة

اململكة
املتحدة

0.00001
(دوالر)

( 0.0001جنيه
إسرتليني)
( 0.4جنيه
إسرتليني)

( 0.000002جنيه
إسرتليني)

%100
%100

اململكة
املتحدة

اململكة
املتحدة

%100

اململكة
املتحدة

%100

جزر غرينزي

%100

جزر غرينزي

%100

الكامين

%100

اململكة
املتحدة

%100
%100

اململكة
املتحدة

رشكة سني لإلعالم املريئ (رشكة
منو لإلعالم املريئ) (سابقا ً)

رشكة منو العلمية (رشكة املكتبة
العلمية سابقا ً)
الرشكة السعودية لألعامل
التجارية

رشكة األفق لنظم املعلومات
واالتصاالت

رشكة فنون الشخصيات للتجارة
رشكة توق للعالقات العامة
املحدودة

املتاجرة يف لوازم الطباعة

السعودية

املتاجرة يف معدات االتصال
وتطوير الربامج

السعودية

التجارة

السعودية

العالقات العامة واالتصال

السعودية

خدمات املال واألعامل

السعودية

رشكة مفهوم التعليم لتقديم
الحلول التعليمية والتقنية

استرياد وتصدير وتجارة الجملة

السعودية

رشكة منو للتدريب واالستشارات

التدريب واالستشارات

السعودية

رشكة منو اإلعالنية للدعاية
واإلعالن

اإلعالم املريئ واملقروء وخدمات
اإلعالن

السعودية

النرش والتوزيع

السعودية

رشكة تكانة للعالقات العامة
املحدودة

رشكة رف للنرش (رشكة نارشون
العاملية للنرش سابقا ً)

رشكة توق اإلعالمية لألبحاث (منو
اإلعالمية لألبحاث سابقا ً)

البحوث واملساندة

السعودية

رشكة كونتنت سبيشاليزد ميديا

النرش املتخصص

اإلمارات

رشكة مكتبة الجامعة

النرش والتوزيع

اإلمارات

( 0.000002جنيه
إسرتليني)
( 0.000002جنيه
إسرتليني)

( 0.50دوالر
أمرييك)

( 0.5ريال
سعودي)

( 0.10ريال
سعودي)
( 0.10ريال
سعودي)

( 0.0001جنيه
إسرتليني)

( 15.3ريال
سعودي)

( 24.86ريال
سعودي)
( 0.2ريال
سعودي)
( 0.5ريال
سعودي)
( 2.0ريال
سعودي)
( 3.5ريال
سعودي)

( 0.05ريال
سعودي)
( 0.3ريال
سعودي)

( 0.05ريال
سعودي)
( 0.1ريال
سعودي)
( 0.1ريال
سعودي)

( 0.05ريال
سعودي)

( 0.05ريال
سعودي)
( 0.05ريال
سعودي)

( 0.2درهم
إمارايت)
( 3.0درهم
إمارايت)

%100

اململكة
املتحدة

%100

جرييس

%100

اإلمارات

%100
%100

السعودية
السعودية

%100

السعودية

%100

اململكة
املتحدة

51%

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

السعودية

%100

اإلمارات

%100

اإلمارات

رشكة سامرت سوبر ستورز

النرش والتوزيع

اإلمارات

رشكة مخزن الكتب للنرش والتوزيع
(إثراء)

( 3.0درهم
إمارايت)

%100

اإلمارات

النرش والتوزيع

األردن

( 0.1دينار أردين)

%100

األردن

الطباعة

السعودية

( 600ريال
سعودي)

%70

السعودية

الرشكة السعودية للطباعة
والتغليف ورشكاتها

اململكة
املتحدة
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مجلس اإلدارة
مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم كام هو يف 2021/12/31م

م

اسم عضو
مجلس اإلدارة

1

املهندس/
عبدالرحمن
إبراهيم الرويتع

2

األستاذ  /ماجد
عبد الرحمن
العيىس

3

األستاذة /جامنا
راشد الراشد

54

نبذه عن عضو مجلس اإلدارة
عضو يف مجلس إدارة رشكة جدوى لالستثامر،
وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لإلعالم املريئ
واملسموع ،وعضو مجلس مديري رشكة أرقام.
شغل عدة مناصب منها :العضو املنتدب واملدير
العام لرشكة عسري ،ورئيس مجلس إدارة حلواين
إخوان ،والنائب األول للرئيس التنفيذي لرشكة دله
الربكة القابضة ،وعضو يف مجلس إدارة رشكة
إعامر املدينة االقتصادية ،ونائباً لرئيس مجلس
إدارة رشكة والية لالستثامر .كام كان عضوا ً يف
الهيئة االستشارية للشؤون االقتصادية يف
املجلس االقتصادي األعىل ،وعضوا ً يف مجلس
إدارة الهيئة العامة للطريان املدين .يحمل
الرويتع درجة املاجستري يف الهندسة الصناعية
من جامعة جنوب كاليفورنيا يف الواليات املتحدة
األمريكية.

بيان

تنفيذي

رئيس مجلس
اإلدارة

√

عمل ملدة  25سنة ما بني سابك ومجموعة سامبا
املالية يف إدارة الرشكة والتمويل ،والبنك
العريب الوطني ،وبعدها أصبح الرئيس التنفيذي
ملجموعة األنواء القابضة ،كام امتلك رشكته
الخاصة لالستشارات املالية ،وعمل مستشارا ً
نائب رئيس
سابقاً لوزير التجارة.
مجلس اإلدارة
ويشغل العيىس عضوية عدد من املجالس
واللجان يف عدة رشكات.
يحمل العيىس درجة ماجستري إدارة أعامل من
ما عال ًيا من
جامعة ميدلسكس الربيطانية ،ودبلو ً
جامعة براد فورد الربيطانية وبكالوريوس محاسبة
من جامعة امللك سعود..
تولت األستاذة جامنا الراشد مهام تحويل
املجموعة رقمياً ودعم صناعة املحتوى لتعزيز
ريادة املجموعة للصحافة واإلعالم يف الرشق
األوسط وشامل إفريقيا ،ولتطوير العالقات
االسرتاتيجية بني املجموعة والرشكات اإلعالمية
العاملية.
عملت الراشد سابقاً مراسل ً
ة لصحيفة الرياض،
ومستشارة للسفري السعودي يف لندن ،وترأست
قسم اإلعالم يف السفارة السعودية يف لندن،
عضو مجلس
وتفرغت بعدها للعمل االستشاري يف مجال
إدارة
اإلعالم والتواصل ،حيث عملت مستشارة إعالمية
لعدد من الجهات الحكومية والخاصة ،إىل أن عينت
رئيساً تنفيذياً للمجموعة .تشغل الراشد عضوية
مجلس إدارة يف رشكة أرقام لالستثامر ومنصب
رئيس مجلس إدارة يف رشكة مثانية للنرش
والتوزيع.
تحمل الراشد درجة املاجستري يف الصحافة
الدولية من جامعة سيتي لندن ،إضافة إىل
بكالوريوس علوم سياسية من جامعة  SOASيف
مدينة لندن.

غري
تنفيذي

مستقل

م

4

5

اسم عضو
مجلس اإلدارة

معايل الدكتور/
عادل زيد
الطريفي

الدكتور /
عبدالعزيز حمد
الفهد

√

6

√

7

الدكتور  /تريك
عمر بقشان

املهندس/
موىس عمران
العمران

نبذه عن عضو مجلس اإلدارة
سبق وأن شغل معايل الدكتور العديد من
املناصب منها :معايل وزير اإلعالم والثقافة،
رئيس تحرير صحيفة الرشق األوسط ،مدير عام
قناة العربية اإلخبارية ،رئيس تحرير مجلة املجلة،
واملدير اإلقليمي لرشكة سيمينس العاملية.
كام كان عضوا ً يف مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية ،ومجلس الشؤون السياسية واألمنية.
حصل معايل الدكتور الطريفي عىل درجة
الدكتوراه يف العالقات الدولية من كلية لندن
لالقتصاد والعلوم السياسية وحاصل عىل درجة
املاجستري يف العلوم االجتامعية من جامعة
كنجستون وكذلك درجة املاجستري يف الفلسفة
من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.
مستشار قانوين يف عدة مجاالت ومنها أعامل
الرشكات وغريها من األعامل املالية ،واملعامالت
الدولية والتحكيم .كام شغل عضوية هيئات ولجان
يف كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
يحمل الدكتور عبدالعزيز درجة الدكتوراه يف
القانون من جامعة ييل األمريكية.
شغل سابقاً العديد من املناصب القيادية يف
مجال التعليم العايل واإلدارة واالستشارات،
مبا يف ذلك وكيل عامدات وكليات جامعية يف
اململكة العربية السعودية .كام يشغل الدكتور
تريك منصب عضو مجلس إدارة الرشكة السعودية
للطباعة والتغليف.
حصل الدكتور تريك عىل درجة الدكتوراه من قسم
املحاسبة يف جامعة بوند األسرتالية.
شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة صافوال ،والبنك
السعودي الفرنيس ،ورشكة املراعي ،ورشكة
اإلسمنت العربية ،إضافة إىل عضويته يف لجان
ومجالس أخرى منها مجلس منطقة مكة املكرمة
ومجلس إدارة رشكة الخطوط العربية السعودية
للشحن الجوي وعضو يف مجلس إدارة رشكة
جدة للتنميةوالهيئة العامة لالستثامر ،ولديه
خربات طويلة يف التعامل مع االستثامرات
الداخلية والخارجية والصناعية.حصل املهندس
موىس عىل شهادة البكالوريوس يف الهندسة
الصناعية من جامعة امللك سعود يف الرياض،
ويحمل درجة املاجستري يف إدارة األعامل من
جامعة سينت إدوارد يف أوسنت ،تكساس -
الواليات املتحدة األمريكية.

بيان

تنفيذي

غري
تنفيذي

عضو مجلس
إدارة

عضو مجلس
إدارة

عضو مجلس
إدارة

عضو مجلس
إدارة

مستقل

√

√

√

√

55

التقرير السنوي لعام 2021م

م

اسم عضو
مجلس اإلدارة

 04الحوكمة

نبذه عن عضو مجلس اإلدارة

بيان

8

*األستاذ  /محي
الدين صالح كامل

عضو مجلس
اإلدارة

عضو مجلس
إدارة

تنفيذي

غري
تنفيذي

وفيام ييل األعضاء الذين انتهت عضويته يف دورة مجلس اإلدارة السابقة بتاريخ 2021-05-20م وهم كاآليت:

مستقل

يشغل منصب رئيس مجلس مديري رشكة الربيع،
وهو عضو يف مجالس إدارات عدة رشكات منها:
رشكة دله للخدمات الصحية ورشكة جبل عمر
للتطوير ،ورشكة الخزامى لإلدارة ورشكة دله
الربكة القابضة ،والرشكة العربية للتوزيع الرقمي.
وكان عضوا ً يف مجلس إدارة رشكة حلواين
إخوان .وكان عضوا ً يف مجموعة الربكة املرصفية
يف البحرين .يحمل األستاذ محي الدين درجة
بكالوريوس اقتصاد تخصص إدارة وتسويق من
جامعة سان فرانسيسكو.

1

9

األستاذ  /عادل
مرزوق النارص

شغل األستاذ عادل عددا ً من املناصب القيادية
يف املؤسسات املرصفية وعددا ً من البنوك،
منها نائب العضو املنتدب للبنك السعودي
الربيطاين ساب .وقد تقلد عددا ً من املناصب
العليا ،وال يزال ،وهو حالياً رئيس مجلس إدارة
الرشكة السعودية للطباعة والتغليف ورئيس
مجلس إدارة رشكة أبسل للحديد وعضو مجلس
إدارة رشكة االتفاق للحديد والصلب .حصل األستاذ
عادل عىل دبلوم من معهد املرصفيني يف لندن.

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة األعامل
من جامعة امللك سعود ،وحاصل عىل دبلوم
يف التخطيط املايل وإدارة الرثوات من املعهد
املرصيف يف جامعة ديلهاويس يف كندا.
ويشغل منصب وزير السياحة ،وسبق له وأن
معايل األستاذ /
شغل العديد من املناصب منها :منصب وزير
أحمد بن عقيل فهد
الصحة ورئيس مجلس اإلدارة للهيئة العامة
الخطيب
للرتفيه ،وعضوا ً يف مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية ,وعمل يف إدارة بنوك مختلفة ملدة 11
عاماً ،وحصل عىل العديد من الدورات املرصفية
واملالية ،وشارك يف عضوية مجلس إدارة
رشكات مساهمة وخاصة.

2

10

األستاذ /حمد
سعود العمر

ميتلك خربة تراكمية واسعة يف مجال العمل
األكادميي واملرصيف ،واإلداري ،واملراجعة
الداخلية ،والتدريب .وشغل العديد من املهام
يف القطاع املرصيف واملايل والتدريب والطريان عضو مجلس
املدين .ويشغل العمر عضوية عددا ً من املجالس إدارة
واللجان يف عدة رشكات .يحمل األستاذ حمد درجة
املاجستري يف الرياضيات من جامعة كاليفورنيا –
الواليات املتحدة األمريكية.

األستاذ /عبد
الرحمن بن حمد عبد
الله الراشد

√

11

املهندس/
عبدالله سليامن
الربيعان

يتمتع بخربة واسعة يف مجال اإلدارة وذلك من
خالل ترؤسه العديد من الرشكات واملؤسسات
والهيئات عىل مدى خمسة وأربعون عاماً.
يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة رشكة بنون
لالستثامر باإلضافة لعضوية مجلس إدارة عدد من
الرشكات األخرى .يحمل املهندس عبدالله درجة
املاجستري يف إدارة األعامل من جامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن.

√

56

اسم عضو
مجلس اإلدارة

م

عضو مجلس
إدارة

√

√

نبذه عن عضو مجلس اإلدارة

شغل منصب مدير قناة العربية سابقاً ،وأرشف
عليها ملدة 10سنوات ،وحالياً رئيس مجلس إدارة
تحريرها ،وعضو مجلس مديري رشكة أرقام،
كام سبق وأن توىل رئاسة تحرير جريدة الرشق
األوسط حتى نهاية عام 2003م ،وأكمل دراسته
يف اإلعالم املريئ يف الجامعة األمريكية ،كام
يشغل عضوية عدد من مراكز الدراسات.

بيان

تنفيذي

غري
تنفيذي

عضو مجلس
إدارة

عضو مجلس
إدارة

مستقل

√

√

*أصبحت صفة عضوية األستاذ /محي الدين صالح كامل عضوا ً غري تنفيذياً اعتبارا ً من تاريخ 2021-05-21م.
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مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيني
أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضوا ً يف مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
م

االسم

مدرجة

1

املهندس/عبد الرحمن
إبراهيم الرويتع

2

األستاذ  /محي الدين
صالح كامل

3

األستاذ  /عادل مرزوق
النارص

4

األستاذ  /تريك عمر
بقشان

5

األستاذ  /ماجد عبد
الرحمن العيىس

•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
•عضو مجلس إدارة الرشكة السعودية للطباعة والتغليف

6

األستاذة /جامنا راشد
الراشد

•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم

7

األستاذ /حمد سعود
العمر

•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
•عضو مجلس إدارة بنك اتش اس يب يس العربية السعودية

8

املهندس /عبدالله
سليامن الربيعان

9

املهندس /موىس بن
عمران العمران

10

الدكتور  /عبد العزيز
حمد الفهد

11

معايل الدكتور /عادل
زيد الطريفي

غري مدرجة

•رئيس مجلس اإلدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم

•رشكة جدوى لالستثامر

•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
•عضو مجلس إدارة رشكة جبل عمر
•عضو مجلس إدارة رشكة دله للخدمات الصحية
•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
•رئيس مجلس اإلدارة الرشكة السعودية للطباعة والتغليف

•عضو مجلس إدارة رشكة الخزامى لإلدارة

•عضو مجلس إدارة رشكة االتفاق للحديد
•عضو مجلس إدارة رشكة أبسل للحديد

يوضـح الجـدول التالـي حـركـة مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني وكبار التنفيذيني وزوجاتهم وأوالدهم القرص ،أو من ميثلونهم كام هو
يف 2021/12/31م:
صايف
التغري
يف عدد
األسهم
خالل
العام

عدد
األسهم
نهاية
العام

نسبة
امللكية
نهاية
العام
0.00125

االسـم

عدد األسهم
بداية العام

نسبة
امللكية
بداية العام

املهندس /عبد الرحمن إبراهيم الرويتع

1,000

0.00125

1,000

األستاذ  /محي الدين صالح كامل

1,000

0.00125

1,000

0.00125

الدكتور  /عبد العزيز حمد الفهد

1,115

0.00139

1,115

0.00139

نسبة التغري
خالل العام

األستاذ  /ماجد عبد الرحمن العيىس

•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
•عضو مجلس إدارة الرشكة السعودية للطباعة والتغليف

األستاذ  /عادل مرزوق النارص
الدكتور  /تريك عمر بقشان
•عضو مجلس بداية للتمويل

1,000

0.00125

1,000

0.00125

معايل الدكتور /عادل زيد الطريفي
املهندس /موىس عمران العمران
األستاذة /جامنا راشد الراشد
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•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
•رئيس مجلس إدارة النقل البحري
•عضو مجلس إدارة الدرع العريب
•رئيس مجلس إدارة سالك

•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم

•عضو مجلس إدارة رشكة أرقام لالستثامر
•رئيس مجلس إدارة رشكة مثانية للنرش
والتوزيع

األستاذ /حمد سعود العمر
املهندس /عبدالله سليامن الربيعان
األستاذ /محمد عبدالفتاح ناظر

•رئيس مجلس إدارة اراسكو
•عضو مجلس إدارة رشكة الخطوط السعودية
•عضو مجلس إدارة مركز تلفزيون الرشق
االوسط (.)MBC
•عضو مجلس إدارة الهيئة امللكية ملحافظة
العال
•عضو مجلس إدارة قناة العربية

•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم

•عضو مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
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اإلدارة التنفيذية

سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة واللجان املنبثقة

األستاذة /جامنا راشد الراشد
الرئيس التنفيذي

وافقت الجمعية العامة غري العادية يف اجتامعها املنعقد يف يوم الخميس تاريخ 1441-09-14هـ املوافق 2020-05-07م عىل تحديث
سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة واإلدارة التنفيذية وتنص عىل اآليت:

عينت األستاذة جامنا رئيسا تنفيذيا للمجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم يف أكتوبر 2020م .وتولت مهام تحويل املجموعة رقميا
ودعم صناعة املحتوى لتعزيز ريادة املجموعة للصحافة واإلعالم يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ولتطوير العالقات االسرتاتيجية بني
املجموعة والرشكات اإلعالمية العاملية.

 .1مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

•يقرر مجلس اإلدارة مكافأة سنوية ألعضاء املجلس ،عىل أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو
عينية ،وعضويته يف اللجان املنبثقة عن املجلس مبلغ ( )500ألف ريال سعودي سنوياً.
•إضافة اىل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املذكورة يف الفقرة (أ) ،واستنادا ً إىل أحكام النظام األسايس للمجموعة ،يحصل رئيس مجلس
اإلدارةعىل بدل رئاسته للمجلس مكافأة شهرية أو سنوية ،يحددها له مجلس اإلدارة أو من يفوضه املجلس بذلك.

عملت األستاذة جامنا سابقا كمراسلة صحفية لصحيفة الرياض ،ومستشارة للسفري السعودي يف لندن ،وترأست قسم اإلعالم يف السفارة
السعودية يف لندن .وبعد ذلك تفرغت للعمل االستشاري يف مجال اإلعالم والتواصل حيث عملت كمستشارة إعالمية لعدد من الجهات
الحكومية والخاصة إىل أن عينت رئيسا تنفيذيا للمجموعة .تشغل األستاذة جامنا عضوية مجلس إدارة يف رشكة أرقام لالستثامر ومنصب
رئيس مجلس إدارة يف رشكة مثانية للنرش والتوزيع.

 .2مكافآت أعضاء اللجان املنبثقة:

•يقرر مجلس اإلدارة رصف مكافأة سنوية ألعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة قدرها ( )300ألف ريال سعودي لكل عضو لجنة بحد
أقىص ،عىل أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسباً مع عدد االجتامعات والجلسات التي يحرضها عضو اللجنة.

حصلت األستاذة جامنا عىل بكالوريوس علوم سياسية من جامعة ( )SOASيف مدينة لندن وحصلت عىل املاجستري يف الصحافة الدولية من
جامعة سيتي لندن.
األستاذ /محمد عبدالفتاح ناظر
الرئيس التنفيذي للاملية

 .3بدل حضور االجتامعات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه:

•يرصف لكل عضو من أعضـاء املجلـس واللجـان املنبثقـة عـنـه مـبـلغ ( )3,000ريال سعودي عـن كـل اجتامع يحرضه أصالةً.

يشغل األستاذ محمد منصب الرئيس التنفيذي للاملية للمجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم.

 .4تكاليف حضور االجتامعات التي تعقد داخـل اململكة العربية السـعودية:

قبل انضاممه إىل املجموعة ،عمل األستاذ محمد مبنصب الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات املرصفية لدى غولدمان ساكس السعودية.
وقبل ذلك ،عمل ضمن فريق االستحواذ واالندماج لجي يب مورجان يف نيويورك .كام شغل عدة مناصب لدى جدوى لالستثامر وباركليز
لالستثامر وبروكرت وغامبل .وهو حالياً عضو مجلس إدارة الرشكة السعودية للطباعة والتغليف ورشكة أرقام لالستثامر ورشكة مثانية للنرش
والتوزيع.

•يضاف إىل بدل الحضور أن يرصف لكل عضو من أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه مبلغ ( )3,000ريال سعودي عن كل ليلة ،تشمل قيمة
التذكرة من مقر إقامة العضو إىل مكان االجتامع ذهاباً وعودة ،إذا كان االجتامع خارج مقر إقامتهم ،وإذا كان االجتامع داخل اململكة
العربية السعودية ،دون الحاجة إىل تقديم فواتري املرصوفات ،وإذا تم تقديم الفواتري يجب أال يزيد املبلغ عن ( )5,000ريال سعودي
عن كل ليلة ،مع مراعاة ما جاء يف البند سابعاً.

يحمل شهادة املاجستري من جامعة وارتون وشهادة البكالوريوس من جامعة نيويورك.

 .5تكاليف حضور االجتامعات التي تعقد خـارج اململكة العربيـة السعودية:

يضاف إىل بدل الحضور أن يرصف لكل عضو من أعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه مبلغ مقطوع تعويضاً عن تكاليف حضورهم االجتامعات
وذلك عىل النحو التايل- :

أ .االجتامعات التي تعقد يف الخليج وآسيا وأفريقيا:

مبلغ ( )2,000ريال سعودي عن كل ليلة يتطلبها االجتامع ،ويضاف إىل ذلك تعويض عن قيمة التذكرة املخصصة لحضور االجتامع من مقر
إقامة العضو إىل مكان االجتامع ذهاباً وعودة عىل درجة رجال األعامل ،وعىل العضو إحضار الفواتري الالزمة التي تثبت قيمة تذكرة السفر.

ب .االجتامعات التي تعقد يف أمريكا وأوروبا:

مبلغ ( )5,000ريال سعودي عن كل ليلة يتطلبها االجتامع ،ويضاف إىل ذلك تعويض عن قيمة التذكرة املخصصة لحضور االجتامع من مقر
إقامة العضو إىل مكان االجتامع ذهاباً وعودة عىل درجة رجال األعامل ،وعىل العضو إحضار الفواتري الالزمة التي تثبت قيمة تذكرة السفر.

 .6إذا اقتضت ظروف طارئة يكون العضو فيها خارج مقر إقامته ويرتتب عىل ذلك زيادة يف تكاليف
الطريان فيجب أخذ املوافقة املسبقة من رئيس مجلس اإلدارة ،الستثناء تحمل الرشكة للتكاليف
اإلضافية ،وتقييم مدى أهمية حضور العضو لالجتامع.
 .7إذا تطلب األمر رصف أي مبالغ إضافية ألعضاء املجلس واللجان املنبثقة عنه ،أو ما يتبع ذلك،
بخالف ما هو مذكور أعاله ،فيجب عىل من يطلب ذلك أخذ املوافقة من رئيس مجلس اإلدارة عىل
رصفها.
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مكافآت كبار التنفيذيني وأعضاء مجلس
اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس
ول لعضو مجلس اإلدارة الحصول عىل مكافأة مقابل عضويته يف لجنة املراجعة املشكلة
 .8يخ ّ
من قبل الجمعية العامة ،أو مقابل أي عمل ،أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية
مبوجب ترخيص مهني -إضافية يكلف بها الرشكة ،وذلك باإلضافة إىل املكافأة التي ميكن أنيحصل عليها بصفته عضواً يف مجلس اإلدارة ويف اللجان املشكلة من قبل مجلس اإلدارة ،وفقاً
لنظام الرشكات ونظام الرشكة األسايس.

جدول مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يبني الجدول التايل كل من مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ممن تلقوا أعىل املكافآت من الرشكة من بينهم الرئيس التنفيذي
والرئيس التنفيذي للاملية هذا وال يوجد انحراف جوهري عن سياسة املكافآت املعتمدة.
املكافآت الثابتة

مبلغ معني

بدل حضور جلسات املجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

مكافآت االعامل الفنية واإلدارية
واالستشارية

مكافآة رئيس مجلس اإلدارة أو
العضو املنتدب

املجموع

نسبة من األرباح

مكافأت دورية

خطط تحفيزية قصرية األجل

األسهم املمنوحة

املجموع

مكافآت نهاية الخدمة

أوالً :األعضاء املستقلني

معايل األستاذ
 /أحمد بن عقيل
الخطيب
معايل األستاذ/
150,000
عادل الطريفي
املهندس  /موىس
300,000
بن عمران العمران
األستاذ  /ماجد
300,000
بن عبد الرحمن
العيىس
األستاذ  /حمد بن
سعود العمر
األستاذ  /عبد الله
بن سليامن الربيعان
-

 .11النرش والنفاذ:

•ترسي هذه الالئحة أو أي تعديالت تطرأ عليها الحقاً ابتدا ًء من تاريخ اعتامد الجمعية لها.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000

-

-

-

-

156,000

-

-

-

-

-

-

-

156,000

-

9,000

15,000

-

-

-

324,000

-

-

-

-

-

-

-

324,000

4,000

9,000

15,000

-

-

-

324,000

-

-

-

-

-

-

-

324,000

-

3,000

6,000

-

-

-

9,000

-

-

-

-

-

-

-

9,000

-

3,000

3,000

-

-

-

6,000

-

-

-

-

-

-

-

6,000

-

750,000
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4,000

300,000

9,000

15,000

-

-
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1,650,000
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-
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6,000
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املجموع

ثانياً :األعضاء غري التنفيذين

املهندس  /عبد
الرحمن بن إبراهيم
الرويتع
الدكتور  /عبد العزيز
بن حمد الفهد
األستاذ  /محي
الدين صالح كامل
األستاذ  /عادل بن
مرزوق النارص
الدكتور  /تريك بن
عمر صالح البقشان
األستاذ  /عبد
الرحمن بن حمد
الراشد
املجموع

ثالثاً :األعضاء التنفيذيني
األستاذة  /جامنا
بنت راشد الراشد
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 .10سياسة مكافآتاإلدارة التنفيذية:

يقوم املجلس مبراجعة سلم الرواتب لجميع املوظفني واإلدارة التنفيذية وبرنامج وخطط الحوافز ومؤرشات األداء ومكافأة اإلدارة
التنفيذية املعتمدة واملطبقة باملجموعة ،وذلك بناء عىل توصية لجنة املكافآت والرتشيحات وفقاً للمعايري التالية:
•أن تكون املكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الرشكة االسرتاتيجية ،وعامالً لتحفيز اإلدارة التنفيذية عىل تحقيق تلك األهداف.
•أن تكون مالمئة لطبيعة أعامل الرشكة ونشاطها وحجمها واملهارات والخربات املطلوبة.
•أن متكن الرشكة من استقطاب اإلدارة التنفيذية من ذوي القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمكني الرشكة من تحقيق أهدافها.

بدل املرصوفات

•إذا بدر من عضو مجلس اإلدارة عمل مخل بالرشف واألمانة أو التزوير أو مخالفة األنظمة واللوائح يف اململكة العربية السعودية.
•اخالل عضو مجلس اإلدارة يف القيام مبسؤولياته ومهامه وواجباته مام يرتب عليه اإلرضار مبصلحة الرشكة.
•إذا تبني أن ما رصف لعضو مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من مكافآت أنها تقررت بنا ًء عىل معلومات غري دقيقة قدمها عضو مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،و ذلك ملنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول عىل مكافآت غري مستحقة.

خطط تحفيزية طويلة األجل

 .9يحق للرشكة مطالبة عضو مجلس اإلدارة بالتعويض عن الرضر الذي يلحق بسمعتها واسرتداد
ما رصف له من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الرشكة وذلك يف األحوال التالية:

املكافآت املتغرية
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أرصدة األطراف
ذات العالقة
جدول مكافآت كبار التنفيذيني

تتلخص األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفرتة املنتهية يف  31ديسمرب2021م فيام ييل:

املكافآت الثابتة

املكافآت املتغرية

رواتب

بدالت

مزايا عينية

املجموع

مكافآت دورية

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة

املجموع

مكافآت نهاية الخدمة

مجموع مكافآت التنفيذيني
عن املجلس إن وجدت

11,678,267

-

-

-

-

-

-

588,868

-

املجموع الكيل

كبار التنفيذيني

11,678,267

-

-

•أعامل وعقود متت بني املجموعة وبني (رشكة مطابع هال) إحدى الرشكات التابعة للرشكة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو
مجلس اإلدارة األستاذ /عادل بن مرزوق النارص وعضو مجلس اإلدارة الدكتور /تريك بن عمر صالح بقشان واألستاذ /محمد ناظر الرئيس
التنفيذي للاملية للمجموعة مصلحة غري مبارشة فيها ،وهي عبارة عن عقود طباعة علام أن إجاميل قيمة هذه التعامالت بلغت
( )12,381,447ريال سعودي خالل العام املايل 2021م ،كام بلغ املستحق لها ( )2,839,064ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2021م.
(دون رشوط تفضيلية).
•أعامل وعقود متت بني املجموعة و (رشكة املدينة املنورة للطباعة والنرش) إحدى الرشكات التابعة للرشكة السعودية للطباعة
والتغليف والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عادل بن مرزوق النارص وعضو مجلس اإلدارة الدكتور /تريك بن عمر صالح بقشان واألستاذ/
محمد ناظر الرئيس التنفيذي للاملية للمجموعة مصلحة غري مبارشة فيها ،وهذه التعامالت عبارة عن عقد طباعة علام بأن إجاميل قيمة
هذه التعامالت بلغت ( )10,315,231ريال سعودي خالل العام املايل 2021م ،كام بلغ املستحق لها ( )2,913,594ريال سعودي كام يف 31
ديسمرب 2021م.(دون رشوط تفضيلية).

12,267,135

•أعامل وعقد التي متت بني املجموعة و (رشكة أرقام لالستثامرات التجارية) والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذة /جامنا بنت راشد الراشد
واألستاذ /محمد ناظر الرئيس التنفيذي للاملية للمجموعة مصلحة غري مبارشة فيها ،وهذه التعامالت عبارة عن عقود إعالنات باإلضافة
ايل خدمات أخري خاصة بإدارة عالقات املساهمني علام بأن إجاميل قيمة هذه التعامالت بلغت ( )2,816,552ريال سعودي خالل العام
املايل 2021م ،كام بلغ صايف املستحق لها ( )428,652ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2021م.(دون رشوط تفضيلية).

جدول مكافآت اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة
املكافآت الثابتة
(عدا بدل الحضور)

بدل حضور
الجلسات

املجموع

100,000

15,000

115,000

األستاذ  /ماجد بن عبد الرحمن العيىس

100,000

15,000

115,000

األستاذ  /سليامن نارص آل هتالن القحطاين

100,000

6,000

106,000

أعضاء لجنة املراجعة

الدكتور  /تريك بن عمر صالح البقشان

األستاذ  /حمد بن سعود العمر

-

6,000

6,000

املجموع

300,000

42,000

342,000

املهندس  /عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع

150,000

15,000

165,000

األستاذ  /عبد الرحمن بن حمد الراشد

150,000

12,000

162,000

الدكتور  /عبد العزيز بن حمد الفهد

150,000

15,000

165,000

املهندس  /موىس بن عمران العمران

112,500

15,000

127,500

األستاذة  /جامنا بنت راشد الراشد

-

3,000

3,000

562,500

60,000

622,500

30,000

6,000

36,000

األستاذ  /عبد الرحمن بن حمد الراشد

30,000

3,000

33,000

الدكتور  /تريك بن عمر صالح البقشان

30,000

6,000

36,000

األستاذ  /عبد الله الربيعان

-

3,000

3,000

املجموع

90,000

18,000

108,000

أعضاء اللجنة التنفيذية

املجموع

أعضاء لجنة املكافآت والرتشيحات

األستاذ  /محي الدين صالح كامل

•أعامل وعقود التي متت بني املجموعة ومع رشكة املدارات للدعاية واالعالن ورشكتها التابعة أو آر ميديا والتي لعضو مجلس اإلدارة
األستاذ  /عبد الرحمن بن حمد عبد الله الراشد مصلحة مبارشة فيها وذلك والتي تتمثل مبقابل خدمات اعالمية واعالنية بقيمة تعاقدية
اجاملية ما يعادل  7,763,444ريال سعودي إن حجم هذه املعامالت تتمثل يف الخدمات املقدمة للمجموعة بداية من  1يناير 2021م
حتى تاريخ  20مايو 2021م (تاريخ انتهاء عضويته يف مجلس اإلدارة).(دون رشوط تفضيلية).
•أعامل وعقود التي متت بني املجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس االدارة الدكتور عبد العزيز الفهد مصلحة مبارشة
فيها وهذه التعامالت عبارة عن خدمات قانونية علام بأن اجاميل قيمة التعامالت بلغت ( )1,540,500ريال سعودي خالل العام املايل
2021م وال يوجد لها رصيد مستحق كام يف  31ديسمرب 2021م.(دون رشوط تفضيلية).

توضح الجداول أعاله البدالت املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس للعام 2021م ،إضاف ً
ة إىل املكافآت السنوية
املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس عن العام 2020م ،بنا ًء عىل اعتامدها يف عام 2021م.

64

65

65

التقرير السنوي لعام 2021م

 04الحوكمة

إقرارات أعضاء
مجلس اإلدارة

التواصل مع
املساهمني

يقر مجلس اإلدارة مبا ييل:

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غري التنفيذيني – علامً مبقرتحات
املساهمني وملحوظاتهم حيال الرشكة وأدائها:
تويل املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم اهتامماً بالغاً بالتواصل مع املساهمني ،و اتخذت العديد من اإلجراءات لضامن حقوق
املساهمني يف الحصول عىل املعلومات من خالل موقع “السوق املالية السعودية” “تداول” اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين للمجموعة
 ،www.srmg.comإذ تقدم املجموعة من خالله معلومات شاملة عن أنشطتها وأعاملها وتقاريرها السنوية ،وتحرص املجموعة عىل
التواصل مع مساهميها والرد عىل جميع استفساراتهم وتزويدهم باملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب ،كام خصصت املجموعة
الربيد االلكرتوين investors.relations@srmg.com :الستقبال استفسارات املساهمني.

 .1أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
 .2أن نظام الرقابة الداخلية أ ٍ
عد عىل أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
 .3ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة املجموعة عىل مواصلة نشاطها.

توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض
املجلس األخذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات الرشكة ،وعزله ،وتحديد أتعابه ،وتقييم أدائه أو
تعيني املراجع الداخيل ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها.

كام يتضمن محرض الجمعية االستفسارات التي ترد من املساهمني حول بنود الجمعية ،كام يبلغ املجلس ورئيس املجلس مبقرتحات
املساهمني ومالحظاتهم حيال الرشكة وأدائها متى اقتىض األمر ذلك.

ال يوجد توصيات من لجنة املراجعة فيها تعارض بينها وبني قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيني مراجع
حسابات الرشكة ،وعزله ،وتحديد أتعابه ،وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخيل.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها
بالرشكة:
تقوم لجنة الرتشيحات واملكافآت بتقييم أداء املجلس سنوياً وبوجه خاص ما يتعلق باآليت:
 .1املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة
لعضوية مجلس اإلدارة ،والوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعامل مجلس اإلدارة.
 .2مراجعة هيكل تشكيل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها.
 .3تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة ،واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.
 .4التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني ،وعدم وجود أي تعارض مصالح ككل إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة
رشكة أخرى.
* فيام يخص لجنة املكافآت والرتشيحات فيقوم املجلس باستعراض أعامل اللجنة وتقييم أعاملها.
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التقرير السنوي لعام 2021م

اجتامعات مجلس
اإلدارة

لجان مجلس
اإلدارة

اجتمع مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم خالل عام 2021م ( 3مرات) عىل النحو اآليت:

ينبثق عن املجلس  3لجان هي:
•اللجنة التنفيذية
•لجنة املراجعة
•لجنة املكافآت والرتشيحات

دورة مجلس اإلدارة السابقة التي كانت بتاريخ 2018-05-21م وانتهت يف 2021-05-20م لألعضاء التالني:
أعضاء مجلس اإلدارة

االجتامع األول
2021/03/01

االجتامع الثاين
2021/03/29

املهندس /عبد الرحمن الرويتع

حارض

حارض

معايل الدكتور /عادل الطريفي

حارض

مل يحرض

املهندس/موىس العمران

حارض

األستاذ  /عادل النارص

حارض

حارض

األستاذ  /ماجد العيىس

حارض

الدكتور  /عبد العزيز الفهد

حارض

األستاذ  /محي الدين كامل

حارض

الدكتور  /تريك بقشان

حارض

األستاذ /عبدالرحمن الراشد

مل يحرض

معايل األستاذ /أحمد الخطيب

حارض
حارض
حارض
حارض
حارض
حارض
حارض

مل يحرض

دورة مجلس اإلدارة الحالية بدأت بتاريخ  2021 /05/21وعقد مجلس اإلدارة االجتامع الثالث بأعضائه الجدد بتاريخ 2021/07/08بحضور جميع
أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني وهم كاآليت:

أعضاء مجلس اإلدارة

االجتامع الثالث
2021/07/08

املهندس /عبدالرحمن الرويتع

حارض

األستاذة /جامنا الراشد

حارض

األستاذ /ماجد العيىس

حارض

معايل الدكتور /عادل الطريفي

حارض

املهندس/موىس العمران

حارض

الدكتور  /عبد العزيز الفهد
األستاذ  /محي الدين كامل

األستاذ  /عادل النارص

م

االسم

البـيـان

2021/01/17

2021/01/24

2021/04/04

1

املهندس  /عبد الرحمن الرويتع

رئيس اللجنة

حارض

حارض

حارض

2

معايل األستاذ  /أحمد الخطيب

عضو اللجنة

مل يحرض

مل يحرض

مل يحرض

3

الدكتور  /عبد العزيز الفهد

عضو اللجنة

حارض

حارض

حارض

4

املهندس /موىس العمران

عضو اللجنة

حارض

حارض

حارض

5

األستاذ /عبد الرحمن الراشد

عضو اللجنة

حارض

حارض

حارض

تم تعني أعضاء اللجنة التنفيذية حسب دورة مجلس اإلدارة الجديد والتي بدأت بتاريخ  2021/05/21وعقدت اللجنة بأعضائها الجدد اجتامعها
الرابع حسب اآليت:
م

االسم

البـيان

2021/06/07

1

املهندس  /عبد الرحمن الرويتع

رئيس اللجنة

حارض

2

األستاذة  /جامنا الراشد

عضو اللجنة

حارض

3

الدكتور  /عبد العزيز الفهد

عضو اللجنة

حارض

4

املهندس /موىس العمران

عضو اللجنة

حارض

حارض
حارض

الدكتور  /تريك بقشان

املهندس /عبدالله الربيعان

حارض

68

تتكون اللجنة التنفيذية من  5أعضاء من مجلس اإلدارة ،ويف نطاق املسؤوليات التنفيذية التي أوكلها املجلس لها؛ فإن اللجنة التنفيذية
مسؤولة عن اإلرشاف عىل تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة للمجموعة ،وعن وضع امليزانيات الخاصة باملجموعة ،كام أنها مسؤولة عن مراقبة
األداء العميل واملايل للمجموعة ،وعن رفع التقارير إىل املجلس عن األمور املالية واالسرتاتيجية وما يتصل بها؛ وعقدت اللجنة التنفيذية
 4اجتامعات خالل عام 2021م ويوضح الجدول اآليت أسامء أعضاء اللجنة التنفيذية والحضور:

حارض

حارض

األستاذ /حمد العمر

اللجنة التنفيذية

حارض
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لجنة املكافآت والرتشيحات

لجنة املراجعة

تتكون لجنة املراجعة من  3أعضاء وال يزيدون عن  ،5ويكون من ضمنهم متخصص يف الشؤون املالية واملحاسبية ،وتشمل مهام
ومسؤوليات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلية ،واإلرشاف عىل إدارة املراجعة الداخلية يف املجموعة من أجل التحقق من مدى
فاعليتها يف تنفيذ األعامل واملهام التي اعتمدها مجلس اإلدارة و دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية
للمالحظات والتوصيات الواردة فيها ،كام تتضمن مسؤوليات لجنة املراجعة التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني املحاسبني القانونيني وفصلهم،
وتحديد أتعابهم ،والتأكد من استقالليتهم ،ومتابعة أعاملهم ،مع دراسة ومراجعة خطة املراجعة مع املحاسب القانوين ،وكذلك دراسة
مالحظاته عىل القوائم املالية املوحدة للمجموعة ،ومتابعة ما تم بشأنها ،مع دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها عىل
مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصية مبا يلزم.

تتكون لجنة الرتشيحات واملكافآت من  3أعضاء ،وال يزيدون عن  5من مجلس اإلدارة ،عىل أن يكون من ضمنهم عضو مستقل عىل األقل ،وتقع
ضمن أعامل هذه اللجنة التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشيح لعضوية املجلس ،وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة ،واملراجعة السنوية
لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،مبا
يف ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعامل مجلس اإلدارة ،كام تقوم اللجنة مبراجعة هيكلة مجلس اإلدارة وتشكيله ،ورفع
التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها ،وتحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة ،واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة
الرشكة ،والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة
رشكة أخرى.

وتقوم اللجنة بدراسة السياسات املحاسبية املتبعة ،وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها ،وتقييم فاعلية تقدير إدارة املجموعة
للمخاطر والخطوات واإلجراءات التي اتخذتها إدارة املجموعة؛ ملراقبة هذه املخاطر .قامت لجنة املراجعة خالل العام 2021م بعقد 5
اجتامعات ،ويوضح الجدول اآليت أسامء أعضاء لجنة املراجعة وحضورهم:

كام تتضمن مسؤولية لجنة الرتشيحات واملكافآت وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ،بعد
عرضها عىل مجلس اإلدارة واملوافقة؛ ألخذ موافقة الجمعية العامة باإلضافة إىل متابعة توصيات املجلس وتنفيذها.

م

االسم

البيان

2021/02/11

2021/03/28

2021/05/19

1

الدكتور  /تريك بقشان

رئيس اللجنة

حارض

حارض

حارض

2

األستاذ  /ماجد العيىس

عضو اللجنة

حارض

حارض

حارض

3

األستاذ  /سليامن الهتالن

عضو اللجنة

قام بإنابة عضو لجنة

حارض

حارض

عني ويوضح الجدول اآليت أسامء أعضاء اللجنة وحضورهم:
قامت لجنة املكافآت والرتشيحات خالل العام 2021م بعقد اجتام ّ
م

االسم

البيان

2021/03/04

1

األستاذ  /محي الدين كامل

رئيس اللجنة

حارض

2

األستاذ  /عبدالرحمن الراشد

عضو اللجنة

حارض

3

الدكتور  /تريك بقشان

عضو اللجنة

حارض

تم تعني أعضاء لجنة املكافآت والرتشيحات حسب دورة مجلس اإلدارة الجديد والتي بدأت بتاريخ  2021 /05/21وعقدت اللجنة بأعضائها الجدد
االجتامع الثاين حسب اآليت:

* األستاذ سليامن الهتالن :يحمل درجة املاجستري يف املحاسبة املهنية من جامعة كاليفورنيا الحكومية منذ العام 1998م ،وبكالوريوس
املحاسبة من جامعة امللك سعود بالرياض عام 1994م .وقد عمل يف مجاالت متعددة بداية كعضو هيئة تدريس مبعهد اإلدارة العامة
ثم العمل مديرا ً لالستشارات ثم رشيك يف رشكة الحميد والنمر لالستشارات حتى العام 2006م حيث أصبح العضو املنتدب لرشكة بيت
االستشارات الوطني ،وهي رشكة مالية مرخصة من هيئة السوق املالية .وخالل سنوات الخربة حتى تاريخه ،عمل عىل ما يزيد عىل مائة
مرشوع استشاري يف مجاالت االندماج واالستحواذ والتقييم واملراجعة الداخلية والحوكمة والقضايا املحاسبية املعقدة .ولدى الهتالن
خربة عالية يف أعامل لجان املراجعة حيث شغل عددا ً من عضويات لجان املراجعة منها لجنة املراجعة ببنك البالد لثالث دورات ،وال يزال عضوا ً
يف لجنة املراجعة برشكة املراعي ورشكة بوبا للتأمني ومجموعة الحبيب الطبية ،كام أنه عضو مجلس إدارة والعضو املنتدب لرشكة مهارة
للموارد البرشية ،وعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة بالرشكة السعودية إلنتاج األنابيب الفخارية وعضو مجلس إدارة نادي الهالل
السعودي ورشكة نادي الهالل االستثامرية.

م

االسم

البيان

2021/09/07

1

املهندس  /عبدالله الربيعان

رئيس اللجنة

حارض

2

األستاذ  /محي الدين كامل

عضو اللجنة

حارض

3

الدكتور  /تريك بقشان

عضو اللجنة

حارض

تم تعني أعضاء لجنة املراجعة حسب دورة مجلس اإلدارة الجديد والتي بدأت بتاريخ  2021 /05/21وعقدت اللجنة بأعضائها الجدد االجتامع الرابع
بتاريخ  2021/08/15واالجتامع الخامس بتاريخ  2021/11/08حسب اآليت:
البيان

2021/08/15

2021/11/08

م
1

الدكتور  /تريك بقشان

رئيس اللجنة

حارض

حارض

2

األستاذ  /ماجد العيىس

عضو اللجنة

حارض

حارض

3

األستاذ  /حمد العمر

عضو اللجنة

حارض

حارض
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حوكمة املجموعة السعودية
لألبحاث واإلعالم
تحرص املجموعة دامئاً عىل مبارشة جميع عملياتها التجارية واالستثامرية مبا يتفق مع األنظمة واللوائح املطبقة يف اململكة العربية
السعودية ،ويف هذا الجانب تلتزم املجموعة بأفضل معايري الشفافية واإلفصاح؛ طبقاً ملقتضيات اإلدارة الرشيدة ،ولوائح حوكمة الرشكات
املطبقة يف اململكة ،مبا يف ذلك توفري املعلومات األساسية للمساهمني واملستثمرين يف األوقات املحددة وفق أنظمة هيئة
السوق املالية السعودية وتعليامتها ،والئحة الحوكمة املجموعة.

رقم املادة

نص املادة  /الفقرة
 )1تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستامع إىل آراء

املادة الخامسة

والثامنون :تحفيز

العاملني يف الرشكة ومناقشتهم يف املسائل واملوضوعات

محل القرارات املهمة.

 )2برامج منح العاملني أسهامً يف الرشكة أو نصيباً من األرباح

ويقوم مجلس إدارة املجموعة ولجانه الفرعية( :اللجنة التنفيذية ،ولجنة املراجعة ،ولجنة املكافآت والرتشيحات) بدعم وسائل وأساليب
الحوكمة بصورة مستمرة ،وتتم مراجعة قواعد الحوكمة من حني آلخر للتأكد من االمتثال بها ،والستيعاب املستجدات واملتطلبات النظامية
املتجددة لهيئة السوق املالية.

العاملني

وبنا ًء عىل ذلك ،التزمت املجموعة بجميع املواد اإللزامية يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،كام يوضح الجدول
التايل ما قامت به املجموعة حيال األحكام االسرتشادية يف الئحة الحوكمة وفقاً لآليت:

املادة السابعة

تضع الجمعية العامة العادية – بنا ًء عىل اقرتاح من مجلس
اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بني أهدافها واألهداف

االجتامعية

االجتامعية واالقتصادية للمجتمع.

رقم املادة
املادة الثانية

والثالثون :اجتامعات

مجلس اإلدارة

املادة التاسعة

والثالثون :التدريب

املادة الحادية

نص املادة  /الفقرة
ب) يعقد مجلس اإلدارة  4اجتامعات يف السنة عىل األقل ،مبا ال
يقل عن اجتامع واحد كل  3أشهر.

املادة السبعون:

املخاطر

مبا يتوافق مع النظام األساس

√

بأنشطة الرشكة.

ه) يتخذ مجلس اإلدارة الرتتيبات الالزمة للحصول عل تقييم جهة

والخمسون :تكوين

والثامنون:

املسؤولية

املادة الثامنة

والثامنون :مبادرات

العمل االجتامعي

للمجموعة.

بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف املجاالت ذات العالقة

ب) يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا ً مستقالً.

تشكيل لجنة إدارة

√

 )2وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة

واألربعون :التقييم

لجنة املراجعة

اجتامعات خالل العام 2021م

√

√

الزالت املادة اسرتشادية ،ويف

حال أصبحت إلزامية ستطبقها
الرشكة.

الزالت املادة اسرتشادية ،ويف

التي تحققها وبرامج التقاعد ،وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق

الزالت املادة اسرتشادية ،ويف

حال أصبحت إلزامية ستطبقها

الرشكة .علامً أن الرشكة تقوم

√

بدعم العاملني وتحفيزهم بشكل

مستمر.

عىل تلك الربامج.

 )3إنشاء مؤسسات اجتامعية للعاملني يف الرشكة.

األسباب والتفاصيل
قام مجلس اإلدارة بعقد 3

واإلدارة التنفيذية عىل برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

خارجية مختصة ألدائه كل  3سنوات.

املادة الرابعة

طُ ّبق جزئياً

مل يط ّبق

طُ ّبق جزئياً

مل يط ّبق

املادة الخامسة

والتسعون :تشكيل

لجنة حوكمة الرشكات

التي يصبو املجتمع إىل تحقيقها بغرض تطوير األوضاع

الزالت املادة اسرتشادية ،ويف

حال أصبحت إلزامية ستطبقها
الرشكة .علام بأن الرشكة

√

لديها العديد من املساهامت
االجتامعية.

 )1وضع مؤرشات قياس تربط أداء الرشكة مبا تقدمه من مبادرات

الزالت املادة اسرتشادية ،ويف

يف العمل االجتامعي ،ومقارنة ذلك بالرشكات األخرى ذات

النشاط املشابه.

√

 )4وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتامعية

للرشكة.

الرابعة والتسعني من هذه الالئحة ،وعىل هذه اللجنة متابعة

أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة،

سنوياً عل األقل ،بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

حال أصبحت إلزامية ستطبقها

الرشكة .علامً أن الرشكة تقوم

من خالل منصاتها اإلعالمية

باألعامل االجتامعية واإلنسانية.

يف حال تشكيل مجلس اإلدارة للجنة مختصة بحوكمة الرشكات،
فعليه أن يفوض إليها االختصاصات املقررة مبوجب املادة

األسباب والتفاصيل

يقوم املجلس مبراقبة تطبيق

√

الحوكمة وتحديث متطلباتها.

ويف حال أصبحت املادة إلزامية

ستطبقها الرشكة.

حال أصبحت إلزامية ستطبقها
الرشكة.

الزالت املادة اسرتشادية ،ويف

حال أصبحت إلزامية ستطبقها
الرشكة.

الزالت املادة اسرتشادية ،ويف

تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الرشكة لجنة تسمى (لجنة إدارة

املخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس

√

اإلدارة غري التنفيذيني .ويُشرتط أن يتوافر يف أعضائها مستوى
مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية.

حال أصبحت إلزامية ستطبقها
الرشكة .كام قامت لجنة

املراجعة بتويل مهام لجنة

إدارة املخاطر.

أ) تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا ً مكتوباً عن

أعاملها وتقدمه إىل مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل ربع

سنوي عل األقل .ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييامً لنظام

الرقابة الداخلية يف الرشكة وما انتهت إليه الوحدة أو اإلدارة

من نتائج وتوصيات ،وبيان اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة
املادة الثامنة

والسبعون :تقرير

املراجعة الداخلية

تقوم إدارة املراجعة الداخلية

بشأن معالجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي ملحوظات

بشأنها السيام يف حال عدم املعالجة يف الوقت املناسب
ودواعي ذلك.

ب) تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريرا ً عاماً مكتوباً

وتقدمه إىل مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشأن عمليات

املراجعة التي أجريت خالل السنة املالية ومقارنتها مع الخطة

بعرض كل تقاريرها عىل لجنة
√

املراجعة .ويقوم رئيس لجنة

املراجعة بعرض أهم نتائج

التقارير عىل املجلس متى
اقتىض األمر ذلك.

املعتمدة ،وتبني فيه أسباب أي إخالل أو انحراف عن الخطة – إن

وجد – خالل الربع التايل لنهاية السنة املالية املعنية.
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إدارة
املخاطر
تتواكب عملية إدارة املخاطر يف املجموعة مع املبادئ واملعايري الصادرة عن  ISO 2009:31000التي تحدد أفضل املامرسات املتبعة
يف مجاالت أعامل املؤسسات .حيث يتبنى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا اعتامد هذه املبادئ عند وضع اإلسرتاتيجية واتخاذ القرارات ،و
تقوم اإلدارة بتخطيط واعتامد وتوجيه ما يكفي من اإلجراءات لتوفري ضامنات معقولة وكافية من أجل تحقيق أهداف املجموعة والتي تم
تصميمها وفق إطار عمل محدد ،مع ضامن بقاء املخاطر املصاحبة ضمن الحد األدىن .إن عمليات الرقابة الداخلية واملخاطر يف املجموعة
تندرج ضمن فئات إطار عمل املبادئ واملعايري عىل النحو التايل:
•االسرتاتيجية :حيث تكون أهداف املجموعة متوافقة مع رسالتها ورؤيتها.
•العمليات :وذلك بضامن استخدام املوارد املتاحة بكفاءة وفاعلية.
•التقارير :وذلك من خالل ضامن موثوقية التقارير املالية والتشغيلية.
•االمتثال :وذلك من خالل االمتثال لكافة القوانني واللوائح واألنظمة الترشيعية ولوائح الحوكمة.
وتشارك اإلدارة العليا واإلدارة املالية وإدارة املخاطر واإلدارة القانونية وإدارة املراجعة الداخلية يف عمليات الرقابة الداخلية لضامن
مجابهة املخاطر املحددة مسبقا والرقابة عليها.
وتعمل املجموعة عىل مواجهة التحديات واملخاطر املحتملة التي قد تؤثر يف نشاطها وقوة مركزها املايل ،وذلك من خالل خرباتها
املرتاكمة يف صناعة النرش ،وقدرتها عىل تحديد املخاطر املتعلقة بالصناعة والسوق من جهة أخرى ،والعمل عىل درء أو تخفيف آثار تلك
املخاطر ،وذلك يف ظل التغيريات والتحديات العاملية واملحلية االقتصادية والسياسية املتسارعة التي تشهدها املناطق التي تعمل بها.
وقد نجحت املجموعة يف تحييد ومواجهة العديد من املخاطر التي سبق تحديدها والتخفيف من اآلثار املصاحبة لتلك املخاطر مام أسهم
يف تعزيز نتائجها التشغيلية ما يعزز ثقة املساهمني واملستثمرين فيها وموظفيها يف قدرتها عىل تحقيق منو مستدام ،وبلوغ
أهدافها االسرتاتيجية.
وتشمل املخاطر التي متت دراستها والتعامل معها بشكل استباقي( ،املخاطر االسرتاتيجية/املخاطر املالية /املخاطر التشغيلية/مخاطر
االمتثال) وهي املخاطر التي تؤثر عىل مقدرة املجموعة عىل تحقيق أهدافها االسرتاتيجية ،وعىل تحقيق الربح املستهدف وتعزيز
مركزها املايل .ويتمثل نشاط الرشكة والرشكات التابعة لها (املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم) ،يف مجال اإلعالم والنرش واألبحاث
واالستثامر وتطوير املحتوى والتدريب وتنظيم املؤمترات والفعاليات ،وتزاول أعاملها بشكل رئيس يف الرشق األوسط وأوروبا وشامل
افريقيا ،والتي قد تواجه بطبيعتها بعض املخاطر التالية:

أوالً  :املخاطر االسرتاتيجية
مخاطر السمعة

ول أمناط املستهلكني)
مخـاطـر الصنـاعــة (تح ّ

تتعـرض صناعـة اإلعـالم والنشـر لتحديات تتحـول فـيـها معطـيـات ومقومات الحصول عىل املعلومة واستخدامها .وتعـي املجـمـوعـة وت ُقـدّر
هـذا التحـول ،انطالقاً من التطور التكنولوجي املتسارع ،وتحديات التحول يف مصادر اكتساب واستقبال املعلومة والخرب من منصات اإلعالم
التقليدية إىل منصات اإلعالم الحديثة ،وتعمل املجموعة مبواكبة هذه التغيريات بتطبيق خطط مدروسة للتحول ملنصات رقمية ضمن أُطُر
مهنية واقتصادية محددة.

اسرتاتيجية التوسع

تبارش املجموعة تخطيط العديد من املرشوعات التوسعية املنسجمة واملتوافقة مع اسرتاتيجياتها العامة وتنفيذها ،وتخضع هذه األمور
ملخاطر التأجيل وعدم التنفيذ التي تنشأ يف إطار الخطط االسرتاتيجية التوسعية للمجموعة ،فتطوير املرشوعات وتنفيذها يف وقت
محدد وفق املوازنة واملواصفات يُشكِّل تح ٍّد أمام املجموعة ،لذا تستعني بخرباء وكفاءات برشية تعمل عىل تنفيذها وفق حدود املوازنة
والجدول الزمني وتتابع مدى التقدم يف اإلنجاز بشكل دوري لضامن فاعلية املرشوعات التوسعية.

ثانياً :املخاطر املالية
مخاطر السيولة

متثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها املجموعة يف توفري األموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة باألدوات املالية ،وميكن أن تنتج
مخاطر السيولة عن عدم املقدرة عىل بيع أصل مايل برسعة ومببلغ يقارب قيمته العادلة ،وتقوم املجموعة بإدارة مخاطر السيولة ،عن
طريق املراقبة املنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الرشكة يف املستقبل ،بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية
حيث تتمتع املجموعة بإمكانية الحصول عىل حد ائتامين كبري من أجل تلبية احتياجاتها النقدية قصرية املدى إذا ت َطلَّب األمر.
وتهدف الرشكة إىل الحفاظ عىل مستوى السيولة النقدية والنقد املعادل؛ لتلبية التدفقات النقدية املتوقعة لاللتزامات املالية
املستقبلية.
وتنص رشوط البيع الخاصة باملجموعة عىل أن يتم سداد املبالغ نقدا عند توريد البضاعة أو عىل أساس اآلجل؛ وتسدد الذمم الدائنة التجارية
يف العادة خالل  90يوماً من تاريخ الرشاء.

مخاطر أسعار العمالت

متثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار الرصف األجنبي ،وتقوم اإلدارة مبراقبة التقلبات يف
أسعار الرصف األجنبي ،وتعتقد بأن تأثري مخاطر العمالت عىل املجموعة كان غري جوهري خالل السنة.

مخـاطـر االئتامن

تقوم املجموعة بشكل مستمر بتعزيز ثقة عمالءها ومورديها من خالل املحافظة عىل صورة ايجابية لعالماتها التجارية وتنميتها
واملحافظة عىل خط تحريري متوازن ورزين .كام تسعى املجموعة لحل أية خالفات قد تنشأ مع املوردين أو األطراف األخرى قبل الدخول
يف نزاعات قضائية قد تؤثر سلبا عىل ايراداتها أو سمعتها التجارية.

عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتزاماته ،يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية ،وتشتمل مخاطر االئتامن بشكل رئيس عىل النقد وما
يعادله ،والودائع ألجل ،والذمم التجارية ،والقروض ،والذمم املدينة األخرى ،وطبقا لسياسة املجموعة يتم التحقق من السجالت االئتامنية
لجميع العمالء الذي يرغبون بالتعامل عىل أساس اآلجل .إن األدوات املالية التي تخضع لرتكيزات مخاطر االئتامن تتكون أساساً من األرصدة
لدى البنوك واملدينني ،وتقوم املجموعة بإيداع األرصدة النقدية لدى عدد من املؤسسات املالية ذات تصنيف ائتامين جيد.

كم وكيفًا بالتغريات والدورات االقتصادية يف األسواق التي تعمل بها ،وللحد من تلك املخاطر تقوم املجموعة
يتأثر دخل املجموعة ً
بالتنويع يف ايراداتها إذ ال تقترص عىل عنرص واحد جوهري فقط .كام تشكل عالقات املجموعة املهمة بالسوق اإلعالين أحد العوامل
البارزة يف التخفيف من آثار تلك املخاطر .يتم تحليل عوامل املخاطر االقتصادية الرئيسة التي قد تؤثر عىل ايرادات املجموعة أو تلك التي
قد تؤدي إىل تغري يف رأساملها وأخذها االعتبار عند تطبيق اسرتاتيجية املجموعة والقرارات التشغيلية اليومية.

مخاطر تذبذب عموالت املرابحات

األوضاع االقتصادية

األوضاع السياسية

تعمل املجموعة يف العديد من األسواق التي قد تشهد تغريات جيوسياسية ،والتي من املمكن أن ينشأ عنها ترشيعات جديدة قد تؤثر
عىل أعامل املجموعة .وللحد من آثار تلك املخاطر تقوم املجموعة بشكل مستمر مبراقبة األسواق التي تعمل بها وايجاد حلول ألية
معوقات قد تطرأ عىل تلك األسواق ،ومنها العمل مع مكاتب املحاماة الدولية لضامن االلتزام بأية ترشيعات يف تلك األسواق.
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متثل مخاطر تذبذب عموالت املرابحات تلك الناشئة عن التقلبات يف أسعار املرابحات عىل القروض قصرية وطويلة األجل ،وتقوم اإلدارة
مبراقبة التقلبات يف أسعار العموالت بشكل مستمر مع جميع البنوك التي لها تعامالت معها ،وتعتقد بأن تأثري مخاطر تذبذب عموال
املرابحات عىل املجموعة كان غري جوهري خالل السنة.

مخاطر رشوط االقرتاض

متثل مخاطر رشوط االقرتاض عدم التزام املجموعة برشوط وأحكام اتفاقيات االقرتاض والتي قد ينشأ عنها إعادة تصنيف القروض طويلة
األجل إىل قروض قصرية األجل وبالتايل األثر السلبي عىل السيولة يف املدى القصري .تقوم املجموعة بشكل مستمر مبراجعة بنود
اتفاقيات القروض واجراء التحليل املايل املطلوب للتأكد من التزامها بتلك األحكام ،كام قد تلجأ إىل إعادة هيكلة القروض القامئة لضامن
االلتزام مبا ال يؤثر عىل أرباحها أو عملياتها التشغيلية.
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ثالثاً :املخاطر التشغيلية

رابعاً :مخاطر االمتثال

مخاطر أسعار املواد الخام

املخاطر املرتبطة بالحوكمة

يُعد الورق أهم املواد الخام التي تستخدمها املجموعة من حيث تكاليفه ومصادر توفريه ،إذ تقوم املجموعة باستخدام مطابع الرشكة
السعودية للطباعة والتغليف (رشكة مساهمة سعودية تابعة) لطباعـة مطبوعاتهـا داخل اململكة ،وتقوم املجموعة بالحصول عىل الورق
مبوجب اتفاقات توريد من مورد رئيس ،والحصول عىل كميات أقل من موردين مختلفني بصورة دورية ،وتقوم املجموعة بالحد من التذبذب
يف أسعار الورق من خالل تحديد مخزونها الورقـي وإدارته بكفــاءة وفاعلية للحد من آثار التغريات املحتملة يف أسعارها .كام تقوم
املجموعة بتنويع مورديها ملواد البويل ايثيلني والبويل بروبيلني وتوحيد عقود الرشاء للكميات وذلك للحصول عىل أكرب منفعة ممكنة.

يقوم مجلس اإلدارة مبسؤولية تحديد التوجه االسرتاتيجي للمجموعة ،والذي قد يتأثر بتقديم معلومات غري فعالة حول العمليات
التشغيلية واملالية للرشكات ،مام قد يؤدي إىل وضع توجهات واسرتاتيجية غري فاعلة وبالتايل تأثر الربحية وعوائد االستثامر سلبًا نتيجة
لذلك .وللحد من احتاملية وقوع هذا النوع من املخاطر؛ يقوم مجلس اإلدارة بتبني قواعد حوكمة الرشكات ،ومراجعة امتثال الرشكة لها؛
لتعزيز الشفافية والعالقة بني املجموعة وأصحاب املصالح باإلضافة إىل األنظمة ذات العالقة وذلك من خالل وسائل مختلفة ،منها عىل
سبيل املثال ال الحرص ما ييل:
 )1وضع األطر والخطوط العامة للتوجهات التجارية والتشغيلية للمجموعة مبا يضمن الحد من املخاطر التي تواجه املجموعة.
 )2وضع الخطة االسرتاتيجية للمجموعة ،ومراجعتها وتعديلها بشكل دوري.
 )3توفري الدعم املايل والبرشي واللوجستي الالزم؛ لتسيري وتحقيق املجموعة ألهدافها.
 )4املراجعة الفاعلة ألداء اإلدارة التنفيذية وتقييمها بشكل مستمر.
 )5وضع القيم واملعايري ألداء املجموعة.
 )6التأكد من إيضاح املجموعة بالتزاماتها تجاه مساهميها ،والوفاء بها.
 )7مناقشة أداء الرشكات عىل ضوء اسرتاتيجية املجموعة ،وأهدافها ،وخططها العاملية ،وموازنتها السنوية ،والتأكد من القيام بأي إجراء
تصحيحي رضوري.
 )8مراجعة السياسات واملامرسات املحاسبية يف املجموعة ،واعتامد أي تغيري جوهري من الجمعية العمومية.
 )9املراجعة الدامئة ملنظومة الرقابة الداخلية ،وإدارة املخاطر ،ومن ذلك استالم تقارير مراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
 )10تأسيس لجان ملجلس اإلدارة؛ للمساعدة يف اتخاذ القرار بـِ ِح َر ِ
ةو ِ
مه ِنيَّ ٍ
فيَّ ٍ
ة عالية.

االستقرار القيادي

تقوم عىل إدارة املجموعة نخب ٌ
ة من أفضل الكفاءات السعودية والعربية يف جميع قطاعاتها التحريرية ،واإلدارية واملالية ،فاستقرار هذه
القيادات من أهم العنارص املؤثرة يف تطور أداء املجموعة.

مخاطر توقف األعامل

متثل مخاطر توقف األعامل تلك التي قد تنشأ عن التعرض ملخاطر بيئية أو كوارث طبيعية أو التعرض ملخاطر اإلخرتاق .وتعمل املجموعة
بشكل مستمر عىل تحديث بنيها التحتية بحيث يصبح انتقال األعامل إىل البيئات اإلفرتاضية أو إىل مواقع أخرى أسهل وأيرس ،وهو ما تم بكل
سهولة ويرس خالل التعامل مع جائحة كورونا.
كام تقوم املجموعة بشكل دوري بإجراء االختبارات الالزمة للتأكد من حامية مواقعها االلكرتونية وخوادمها الرئيسة من خالل التعامل مع
الرشكات العاملية الرائدة يف قطاع األمن السيرباين .وتوظف أحدث التكنولوجيا يف مجال األمن السيرباين ،كام يتم استضافة تلك املواقع
يف رشكات ذات حامية عالية من مخاطر اإلخرتاق.
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التقرير السنوي لعام 2021م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية األخرية وأسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين لهذه الجمعيات:
م

الجمعية العامة

التاريخ

أسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين

1

الجمعية العامة غري العادية

29/04/2021م

املهندس /عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع – رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ  /ماجد بن عبد الرحمن العيىس – نائب رئيس مجلس اإلدارة
معايل الدكتور /عادل بن زيد الطريفي
األستاذ /عبدالعزيز بن حمد الفهد
املهندس /موىس بن عمران العمران
األستاذ /محي الدين صالح كامل
األستاذ /عادل بن مرزوق النارص
الدكتور  /تريك بن عمر صالح بقشان

تم عقد اجتامع الجمعية العامة غري العادية خالل عام 2021م وذلك يف متام الساعة العارشة والنصف مسا ًء من يوم الخميس -09-17
1442هــ املوافق 2021-04-29م ،من خالل وسائل التقنية الحديثة ،حيث اكتمل النصاب القانوين املطلوب لصحة انعقاد الجمعية العامة غري
العادية (االجتامع األول) وبلغت نسبة الحضور  ،%69.5وأتت نتائج التصويت عىل النحو التايل:
 )1املوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة للعام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.
 )2املوافقة عىل تقرير مراجع حسابات الرشكة عن العام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.
 )3املوافقة عىل القوائم املالية عن العام املنتهي يف 2020/12/31م.
 )4املوافقة عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.
 )5املوافقة عىل تعيني مكتب يك يب ام جي الفوزان ورشكاه ( )KPMGمراجع حسابات الرشكة بني املرشحني بنا ًء عىل توصية لجنة
املراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث والرابع والسنوي من العام املايل 2021م ،والربع األول من
العام املايل 2022م وتحديد أتعابه.
 )6املوافقة عىل تعديل املادة (الثانية) من نظام الرشكة األساس ،املتعلقة ب (اسم الرشكة).
 )7املوافقة عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بني املرشحني للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/05/21م ومدتها  3سنوات ،حيث
تنتهي بتاريخ 2024/05/20م ،عن طريق التصويت الرتاكمي ،وهم:
 )1املهندس/عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع
 )2األستاذة /جامنا بنت راشد الراشد
 )3األستاذ  /محي الدين صالح كامل
 )4الدكتور /عبد العزيز بن حمد الفهد
 )5األستاذ /ماجد بن عبد الرحمن العيىس
 )6الدكتور /تريك بن عمر بقشان
 )7املهندس/موىس بن عمران العمران
 )8معايل الدكتور /عادل بن زيد الطريفي
 )9األستاذ /حمد بن سعود العمر
 )10األستاذ  /عادل بن مرزوق النارص
 )11األستاذ /عبدالله بن سليامن الربيعان
 )8املوافقة عىل تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ عملها من تاريخ -21
2021-05م وتنتهي يف تاريخ 2024-05-20م ،املكونة من األعضاء التاليني:
 )1الدكتور /تريك بن عمر بقشان
 )2األستاذ /ماجد بن عبدالرحمن العيىس
 )3األستاذ /حمد بن سعود العمر
 )9املوافقة عىل رصف مبلغ ( )2,400,000ريال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 2020/12/31م
 )10املوافقة عىل رصف مبلغ ( )952,000ريال سعودي مكافأة ألعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف
2020/12/31م
 )11املوافقة عىل األعامل والعقود التي متت بني املجموعة وبني (رشكة مطابع هال) إحدى الرشكات التابعة للرشكة السعودية للطباعة
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والتغليف والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عادل بن مرزوق النارص وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /ماجد بن عبد الرحمن العيىس وعضو
مجلس اإلدارة الدكتور /تريك بن عمر صالح بقشان مصلحة غري مبارشة فيها ،وهي عبارة عن عقود طباعة علام أن إجاميل قيمة هذه
التعامالت بلغت ( )4,207,705ريال سعودي خالل العام املايل 2020م ،كام بلغ املستحق لها ( )1,776,764ريال سعودي كام يف  31ديسمرب
2020م( .دون رشوط تفضيلية).
 )12املوافقة عىل األعامل والعقود التي متت بني املجموعة و (رشكة املدينة املنورة للطباعة والنرش) إحدى الرشكات التابعة للرشكة
السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ /عادل بن مرزوق النارص وعضو مجلس اإلدارة األستاذ  /ماجد بن عبد الرحمن
العيىس وعضو مجلس اإلدارة الدكتور /تريك بن عمر صالح بقشان مصلحة غري مبارشة فيها ،وهذه التعامالت عبارة عن عقد طباعة علام بأن
إجاميل قيمة هذه التعامالت بلغت ( )13,618,062ريال سعودي خالل العام املايل 2020م ،كام بلغ املستحق لها ( )5,346,743ريال سعودي
كام يف  31ديسمرب 2020م( .دون رشوط تفضيلية).
 )13املوافقة عىل األعامل والعقود التي متت بني املجموعة وبني (رشكة املدارات للدعاية واالعالن ورشكاتها التابعة) والتي لعضو مجلس
اإلدارة األستاذ عبد الرحمن بن حمد عبد الله الراشد مصلحة مبارشة فيها وهي عبارة عن خدمات إعالمية مقابل إنتاج ( )160فيلم ،علامً
أن إجاميل قيمة التعامالت بلغت ما يعادل ( )29,188,569ريال سعودي خالل العام املايل 2020م ،ويوجد لها رصيد مستحق مبا يعادل
( )11,399,851ريال سعودي كام يف  31ديسمرب 2020م( .دون رشوط تفضيلية).
 )14املوافقة عىل األعامل والعقود التي متت بني املجموعة ومكتب الفهد للمحاماة والذي لعضو مجلس االدارة الدكتور عبد العزيز الفهد
مصلحة مبارشة فيها وهي عبارة عن خدمات قانونية علام بأن إجاميل قيمة التعامالت بلغت ( )1,553,062ريال سعودي خالل العام املايل
2020م وال يوجد لها رصيد مستحق كام يف  31ديسمرب 2020م( .دون رشوط تفضيلية).

عدد طلبات الرشكة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:
م

نوع الطلب

2

 Aالكميات-عىل مستوى الهوية

1

 Aالكميات-عىل مستوى الهوية

التاريخ

2021/01/04

2021/04/23

سبب الطلب

إجراءات الرشكة
إجراءات الرشكة

نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية:

يعتمـد مجلس اإلدارة نظام الرقابة الداخلية يف الشـركة بغرض تقييم السياسـات واإلجراءات املتعلقـة بإدارة املخاطر وتنفيذ أحـكام
نظام حوكمة الشـركة واالمتثال لألنظمة واللوائح ذات الصلـة .ويكفل هذا النظـام االمتثال ملعايري واضحة للمسـاءلة عىل كافة املسـتويات
التنفيذية يف الشـركة ،وأن يتم تنفيـذ معامالت األطـراف ذات العالقة وفقا لألحكام والضوابط ذات الصلة.
قامت لجنة املراجعة بالتأكد من كفاءة وفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية برشكات املجموعة ،حيث واصلت إدارة املراجعة الداخلية
تقديم خدمات املراجعة ،واالستشارات ذات الصلة بنطاق عملها ،بصورة مستقلة وموضوعية وبدرجة معقولة من الثقة ،وفقا لتوجيهات
لجنة املراجعة ،وذلك من خالل استخدام منهج علمي منضبط لتقييم فعالية الرقابة الداخلية ،وإدارة املخاطر ،وعمليات الحوكمة بدرجة
معقولة خالل العام املايل 2021م ،قامت إدارة املراجعة الداخلية بتقييم ورصد تنفيذ نظام الرقابة الداخلية يف املجموعة والتحقق من
امتثال الرشكات التابعة وموظفيها للقوانني واللوائح والتعليامت والسياسات واإلجراءات املعمول بها يف الرشكة ،وذلك من خالل تنفيذ
خطة املراجعة الداخلية املعتمدة من لجنة املراجعة املبنية عىل منهجية املراجعة املعتمدة عىل املخاطر وأولويات التدقيق وفقاً
لنتائج تحليل وتقييم شامل لدراسة املخاطر يف املجموعة ورشكاتها التابعة ،باإلضافة إىل تقديم االستشارات ذات الصلة بنطاق عملها
بصورة مستقلة وموضوعية .كام قامت مبتابعة تحديث أدلة السياسات واإلجراءات للرشكات ،لتمكني املجموعة من التنفيذ الفعال ألولوياتها
وتحقيق أهدافها االسرتاتيجية.
وخالل عام 2021م اطلعت اللجنة عىل تقارير إدارة املراجعة الداخلية عن سالمة نظام الرقابة الداخلية والسياسات واالجراءات التي اتخذتها
إدارة املجموعة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تلك التقارير ضمن إطار زمني محدد ،ومتابعة التنفيذ يف املراحل الالحقة لضامن سالمة
وحسن التطبيق مبا يضمن تحسني االجراءات وتعزيزها ومبا يعطي تأكيدا معقوال حول توفر الحامية الالزمة ألصول وموارد املجموعة.
كام تأكدت اللجنة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة باملجموعة ولرشكاتها التابعة من خالل قيام مراقب الحسابات
القانوين املعني ملراجعة حسابات الرشكة للعام املايل  2021م (السادة يك يب ام جي) مبراجعة نظام الرقابة الداخلية ضمن نطاق
مراجعته للبيانات املالية الختامية للرشكة ،ومل تظهر عمليات املراجعة املشار إليها ضعفاً جوهرياً يف نظام الرقابة الداخيل باملجموعة
ورشكاتها التابعة .وبنا ًء عىل نتائج مهام التدقيق التي قامت إدارة املراجعة الداخلية بتنفيذها خالل عام 2021م عىل مستوى املجموعة
ورشكاتها التابعة ،يتوافر لدى لجنة املراجعة تأكيدات بدرجة معقولة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية مبا يحقق الحامية الالزمة ألصول
املجموعة وكفاءة وفعالية العمليات والتقيد باألنظمة لتحقيق األهداف املرجوة ،وأنه ال توجد أية مالحظات جوهرية يقتيض اإلفصاح عنها.
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سياسة توزيع
األرباح
قامت املجموعة بتحديث سياسة توزيع األرباح واعتامدها من املجلس طبقا للنظام األسايس واألنظمة ذات العالقة بتاريخ 2020/12/29م.

خامساً :يستحق املساهم حصته يف األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح عىل املساهمني ،أو قرار مجلس اإلدارة
القايض بتوزيع أرباح مرحلية ،ويبني القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع ،عىل أن ينفذ القرار وفقاً ملا هو منصوص عليه يف الضوابط
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الرشكات الخاصة برشكات املساهمة املدرجة.

أوالً :توضح هذه السياسة توزيعات أرباح األسهم يف حال تحققها مبا يحقق مصالح املساهمني والرشكة وفقاً لنظام الرشكة األساس.
ثانياً :يبني نظام الرشكة األسايس للرشكة النسبة التي توزع عىل املساهمني من األرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطي النظامي
واالحتياطيات األخرى ،وتلتزم الرشكة بتجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى والتي يراعى فيها وضع الرشكة املايل وأحوال
السوق واألوضاع االقتصادية وأي عوامل أخرى ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص وجود الفرص االستثامرية ،وإمكانات العمل ،إىل غري ذلك
من االعتبارات التنظيمية األخرى.

عدم توزيع أرباح عن العام 2021م

قررت املجموعة عدم توزيع أرباح عن العام املايل  2021لتعزيز استثامراتها وتنفيذ اسرتاتيجيتها.

توصيات مجلس اإلدارة

ثالثاً :يف حال تم املوافقة عىل توزيع أرباح ،فيتم توزيع أرباح الرشكة الصافية السنوية بعد خصم جميع املرصوفات العمومية والتكاليف
األخرى عىل الوجه اآليت:
•يجنب ( %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور
( )%30من رأس املال.
• للجمعية العامة العادية بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة ال تتجاوز ( )%10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي
يخصص لغرض أو أغراض معينة.
•للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم يف صايف األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة
الرشكة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عىل املساهمني .وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء
مؤسسات اجتامعية لعاميل الرشكة أو ملعاونة ما يكون قامئاً من هذه املؤسسات.
•للجمعية العامة بناء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك عىل املساهمني بنسبة ال تقل عن ( )%5من رأس املال
املدفوع.
•كام يجوز للرشكة توزيع أرباح مرحلية عىل مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء املتطلبات والضوابط النظامية يف
هذا الشأن .وتدفع هذه األرباح سواء أكانت أرباح صافية أو مرحلية بنا ًء عىل قرار يبني فيه تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع ،وتكون أحقية
هذه األرباح ملاليك األسهم املسجلني يف سجالت املساهمني نهاية اليوم املحدد لالستحقاق ،وذلك خالل املدة املبينة يف القرار.
وفيام عدا ذلك من أحكام يرجع فيه إىل نظام الرشكة األسايس.

يرس مجلس إدارة املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم دعوة مساهميها الكرام لعقد اجتامع الجمعية العامة العادية يف متام الساعة
السادسة والنصف مساء يوم الخميس تاريخ 1443-10-18هـ املوافق 2022-05-19م.
وذلك ملناقشة جدول األعامل التايل:
•التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م.
•التصويت عىل تقرير مراجع حسابات الرشكة للسنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م.
•التصويت عىل القوائم املالية املوحدة للرشكة للسنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م.
•التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن اعاملهم خالل السنة املالية املنتهية يف 2021/12/31م.
•التصويت عىل تعيني مراجع الحسابات للرشكة من بني املرشحني بنا ًء عىل توصية لجنة املراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم املالية للربع الثاين والثالث والسنوي من العام املايل 2022م ،والربع األول من العام املايل 2023م وتحديد أتعابه.
•التصويت عىل رصف مبلغ ( )2,800,000ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 2021/12/31م.
•التصويت عىل رصف مبلغ (  )970,000ريال مكافأة ألعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة عن السنة املنتهية يف 2021/12/31م.
•التصويت عىل إيقاف تجنيب االحتياطي النظامي بنسبة عرشة باملائة ( )%10من صايف األرباح وذلك ابتدا ًء من بداية من العام املايل
2022م  ،وذلك لبلوغ االحتياطي النظامي كام يف 2021/12/31م نسبة ( )%36.7من رأس املال.
•التصويت عىل العقود والتعامالت مع أطراف ذات عالقة.
•التصويت عىل زيادة أتعاب مراجعي حسابات الرشكة (يك يب ام جي) بنا ًء عىل توصية لجنة املراجعة وذلك عن (أعامل مراجعة إضافية
لرشكات تابعة للمجموعة مببلغ 150,000ريال)

رابعاً :توزيع األرباح لألسهم املمتازة:
•إذا مل توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة املحددة وفقاً لحكم املادة (الرابعة
عرشة بعد املائة) من نظام الرشكات ألصحاب األسهم املمتازة عن هذه السنة.
•أذا فشلت الرشكة يف دفع النسبة املحددة وفقاً لحكم املادة (الرابعة عرشة بعد املائة) من نظام الرشكات من األرباح مدة  3سنوات
متتالية ،فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم ،املنعقدة طبقاً ألحكام املادة (التاسعة والثامنني) من نظام الرشكات ،أن
تقرر إما حضورهم اجتامعات الجمعية العامة للرشكة واملشاركة يف التصويت ،أو تعيني ممثلني عنهم يف مجلس اإلدارة مبا يتناسب
مع قيمة أسهمهم يف رأس املال ،وذلك إىل أن تتمكن الرشكة من دفع كل أرباح األولوية املخصصة ألصحاب هذه األسهم عن
السنوات السابقة.
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املعلومات املتعلقة باملرابحات والقروض
(املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم)

املعلومات املتعلقة باملرابحات والقروض
(الرشكة السعودية للطباعة والتغليف)

تتلخص إجاميل املرابحات والقروض مبا ييل:

يوضح الجدول التايل املعلومات املتعلقة بقروض (الرشكة السعودية للطباعة والتغليف) وحركاتها خالل العام 2021م:
2021م
(ألف ريال)

2020م
(ألف ريال)

املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم

32,000

153,000

الرشكة السعودية للطباعة والتغليف

822,892

785,981

إجاميل املرابحات والقروض للرشكة املوحدة (أصل املبلغ)

854,892

938,981

إجاميل الفوائد املستحقة للرشكة املوحدة

3,182

4,574

إجاميل املرابحات والقروض للرشكة املوحدة (كام يف القوائم املالية)

858,074

943,555

(ألف ريال)

أصل
مبلغ القرض

رصيد بداية
العام

مضاف خالل
العام

املبالغ
املدفوعة
سداداً للقرض

رصيد نهاية
العام

مدة القرض
(بالسنوات)

الجهة
املانحة

قروض طويلة األجل

778,830

515,528

282,708

()288,023

510,213

 7-4سنوات

عدة جهات

قروض قصرية األجل

446,080

274,006

927,636

()886,101

315,541

 1سنة

عدة جهات

اإلجاميل

1,224,910

789,534

1,210,344

()1,174,124

825,754

وتتلخص حركة املرابحات وقروض (الرشكة السعودية للطباعة والتغليف)
املستخدمة ألغراض األنشطة التشغيلية واالستثامرية عىل النحو التايل:

يوضح الجدول التايل املعلومات املتعلقة بقروض املجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم
وحركاتها خالل العام 2021م

قروض قصرية األجل

رصيد بداية
العام
(ألف ريال)

مضاف خالل
العام
(ألف ريال)

املبالغ
املدفوعة
سداداً للقرض
(ألف ريال)

153,000

236,000

357,000

2021م
(ألف ريال)

رصيد نهاية
العام
(ألف ريال)

مدة القرض
(بالسنوات)

الجهة
املانحة

32,000

أقل من  1سنة

البنك السعودي
الفرنيس

2020م
(ألف ريال)

رصيد أول السنة

789,534

843,419

يضاف :املستلم خالل السنة

1,210,344

384,515

يطرح :املسدد خالل السنة

1,174,124

438,400

رصيد أخر السنة

825,754

789,534

مستحقات قروض (الرشكة السعودية للطباعة والتغليف)
2021م
(ألف ريال)

2020م
(ألف ريال)

أقل من سنة

407,074

402,510

من سنة إىل سنتني

144,817

181,085

من سنتني إىل خمس سنوات

131,443

205,939

أكرث من خمس سنوات

142,420

-

اإلجاميل

825,754

789,534

وتتلخص إجاميل املرابحات والقروض (للرشكة السعودية للطباعة والتغليف) مبا ييل:
2021م
(ألف ريال)

2020م
(ألف ريال)

قروض قصرية األجل

315,541

274,006

قروض طويلة األجل /متويل استثامر

510,213

515,528

اإلجاميل

825,754

789,534

ويتلخص رصيد نهاية عام 2021م ما بني البنوك الداخلية والخارجية (للرشكة السعودية للطباعة والتغليف) مبا ييل:
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الجهة املانحة

)ألف ريال(

النسبة %

بنوك داخلية – (اململكة العربية السعودية)

383,044

%46.39

مرصف اإلمناء ،البنك السعودي الفرنيس ،البنك السعودي
الربيطاين ،بنك الرياض

بنوك خارجية – (اإلمارات العربية املتحدة)

442,710

%53.61

مرصف أبو ظبي اإلسالمي ،بنك ديب اإلسالمي ،بنك اإلمارات
اإلسالمي ،بنك أبوظبي األول ،بنك ديب التجاري

اإلجاميل

825,754

%100
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ملخص قامئة
املركز املايل

ملخص قامئة
الدخل

املوجودات املتداولة

2021
(ألف ريال)

2,838,171

2020
(ألف ريال)

2019
(ألف ريال)

2018
(ألف ريال)

3,284,200

1,102,846

املوجودات غري املتداولة

3,529,969

3,218,680

3,234,000

2,986,925

2,123,873

مجموع املوجودات

6,368,140

5,421,402

5,769,849

6,271,125

3,226,719

املطلوبات املتداولة

2,521,556

1,858,181

1,744,942

1,882,572

1,152,019

املطلوبات غري املتداولة

1,544,387

1,793,939

2,537,790

3,116,316

858,048

مجموع املطلوبات

4,065,943

3,652,120

4,282,732

4,998,888

2,010,067

حقوق املساهمني

2,066,458

1,527,479

1,237,387

1,014,463

939,464

-

-

()10,167

حقوق األقلية

235,739

241,803

249,730

257,774

277,188

331,076

144,113

88,400

تكاليف متويل

()57,662

()69,965

()84,312

()76,203

()52,854

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

إيرادات متويل

8,287

4,331

19,993

10,508

-

الدخل من العمليات املستمرة

580,473

305,895

266,757

78,418

35,546

الربح من العمليات غري املستمرة

-

-

-

-

6,403

البيان

2021
(ألف ريال)

2020
(ألف ريال)

2019
(ألف ريال)

2018
(ألف ريال)

2017
(ألف ريال)

اإليرادات

3,045,974

2,260,094

2,409,643

2,090,891

1,735,115

تكلفة اإليرادات

()1,963,834

()1,512,019

()1,683,957

()1,471,244

()1,288,624

إجاميل الربح

1,082,140

748,075

725,686

619,647

446,491

إيرادات (مصاريف) أخرى ،صايف

8,623

26,726

20,381

24,103

32,378

مصاريف بيع وتسويق

()95,177

()74,957

()82,660

()84,957

()81,256

مصاريف عمومية وإدارية

()357,825

()273,446

()294,308

()312,440

()236,049

خسائر االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة

()7,913

()12,069

()10,288

()29,149

()10,391

خسائر انخفاض يف موجودات غري ملموسة

-

()42,800

()27,735

()73,091

()52,606

خسائر انخفاض يف ممتلكات واالت ومعدات

-

-

الدخل من العمليات الرئيسة

629,848

371,529

الربح للسنة من العمليات

580,473

305,895

266,757

78,418

41,949

الزكاة ورضيبة الدخل

()66,326

()78,103

()42,080

()19,862

()18,107

الدخل قبل الحصص غري املسيطرة

514,147

227,792

224,677

58,556

23,842

الحصص غري املسيطرة

22,873

17,855

21,437

26,051

22,494

صايف الربح للسنة العائد ملساهمي الرشكة األم

537,020

245,647

246,114

84,607

46,336

84

البيان

85

6,368,140

2,202,722

5,421,402

2,535,849

5,769,849

6,271,125

2017
(ألف ريال)

3,226,719
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التقسيم القطاعي

التقسيم الجغرايف
لإليرادات (2021م)

كام يف  31ديسمرب ( 2021بآالف الرياالت السعودية)

ترتكز املوجودات التشغيلية للمجموعة بشكل رئيس يف اململكة العربية السعودية ،وتعد األسواق الرئيسية لنشاطات املجموعة الرشق
األوسط وأوروبا وشامل أفريقيا ،ويوضح الجدول التايل إيرادات املجموعة ورشكاتها التابعة داخل اململكة العربية السعودية وخارجها.

البند

النرش واملحتوى
املريئ والرقمي

العالقات العامة
واإلعالن

الطباعة
والتغليف

كافة
القطاعات
األخرى

اإلجاميل

إجاميل اإليرادات

1,456,899

1,371,394

783,639

53,905

3,665,838

()619,863

إجاميل الربح

305,266

689,801

88,976

21,952

1,105,995

()23,855

1,082,140

ربح(/خسارة) القطاع

111,901

546,416

()59,297

()16,550

582,469

()45,449

537,020

إجاميل املوجودات

3,182,723

6,493,755

1,702,052

788,351

12,166,882

()5,798,742

6,368,140

إجاميل املطلوبات

3,404,600

4,437,059

1,060,306

328,712

9,230,678

()5,164,735

4,065,943

التعديالت
واالستبعادات

اإلجاميل
3,045,974

املنطقة الجغرافية

بآالف الرياالت
السعودية

اإليرادات داخل اململكة العربية السعودية

2,480,131

اإليرادات خارج اململكة العربية السعودية

565,843

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

479,996

أفريقيا باستثناء شامل أفريقيا

77,713

آسيا

5,971

أوروبا وأمريكا الشاملية

2,163

اإلجاميل

3,045,974

كام يف  31ديسمرب ( 2020بآالف الرياالت السعودية)

البند

النرش واملحتوى
املريئ والرقمي

العالقات
العامة واإلعالن

الطباعة
والتغليف

كافة
القطاعات
األخرى

اإلجاميل

إجاميل اإليرادات

1,067,061

1,220,631

767,688

49,493

3,104,873

()844,779

إجاميل الربح

186,806

422,356

127,415

17,252

753,830

()5,755

ربح(/خسارة) القطاع

24,695

330,760

()20,545

()33,600

301,310

()55,663

245,647

إجاميل املوجودات

2,179,020

4,828,112

1,671,990

771,009

9,450,131

()4,028,729

5,421,402

إجاميل املطلوبات

2,374,665

3,102,301

969,249

822,733

7,268,948

()3,616,828

3,652,120
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التعديالت
واالستبعادات

اإلجاميل
2,260,094
748,075
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الزكاة واملدفوعات
النظامية

إيضاح ألي اختالف عن املعايري املحاسبية املعتمدة
من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونني

تخضع الرشكة ورشكاتها التابعة ألنظمة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية ،وتقوم املجموعة بتسديد الزكاة بعد االنتهاء من
تسوية جميع املعلقات واإلجابة عىل جميع االستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل .أما بالنسبة للرشكات التابعة يف الخارج ،فيتم تجنيب
مخصص لقاء االلتزامات الرضيبية إن وجدت ،كام تقوم املجموعة بسداد جميع االلتزامات النظامية األخرى حسب األنظمة املعمول فيها يف
اململكة العربية السعودية ،ويوضح الجدول التايل املسدد من املدفوعات النظامية خالل عام 2021م.

تم إعداد القوائم املالية املوحدة للرشكة والقوائم املالية املستقلة للرشكات التابعة مبا يتفق متاماً مع املعايري الدولية إلعداد التقرير
املايل واإلرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني ،تم تدقيق جميع هذه القوائم املالية وفقاً ملعايري التدقيق
الدولية ،مع اإلشارة اىل االمتثال التام للمعايري الدولية إلعداد التقرير املايل.

بيان

املسدد خالل العام 2021
(بآالف الرياالت السعودية)

الزكاة

19,585

الرضائب املستقطعة

11,545

املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية

21,198

املدفوعات النظامية األخرى

4,174

الجامرك

3,202

اإلجاميل

59,704
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