
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
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 صفحـة فھـرس

 ۱ تقریر فحص مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 ۲ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة

 ۳ قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة

 ٤ الشامل األولیة الموحدة المختصرةقائمة الدخل 

 ٥ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة المختصرة
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 :معلومات عن المجموعة  -۱

، ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الریاض بالمملكة ")الشركة األم"أو " الشركة("إن المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
یولیو  ۱الموافق (ھـ ۱٤۲۱ربیع األول  ۲۹صادر بتاریخ  ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲العربیة السعودیة وتعمل بموجب سجل تجاري رقم 

إن عنوان المركز الرئیسي للشركة . ۰۰۱/۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲ع في جدة مسّجل بموجب السجل التجاري الفرعي رقم ، ولدیھا فر)۲۰۰۰
 .، المملكة العربیة السعودیة۱۱٥۸۳، الریاض  ٥۳۱۰۸. ب. حي المؤتمرات، طریق مكة المكرمة، ص: ھو

 

متاجرة والتسویق والدعایة واإلعالن والتوزیع والطباعة بال") المجموعة"بـ مجتمعین ویشار إلیھا (تقوم الشركة والشركات التابعة لھا 
یرجى الرجوع إلى . والنشر، والعالقات العامة، وتزاول أعمالھا بشكل رئیسي في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وشمال أفریقیا

 .بشأن األنشطة الرئیسیة للمجموعة) ۲٤(اإلیضاح 
 

لفترتي ") المجموعة("ة الموحدة المختصرة للمجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق تمت الموافقة على إصدار القوائم المالیة األولی
أغسطس  ۳الموافق (ھــ  ۱٤۳۸ذو القعدة  ۱۱وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

۲۰۱۷.(  
 

ز المالي ونتائج أعمال المجموعة والشركات التابعة لھا كما ھي مبینة في تعكس ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرك
 :فیما یلي بیاناً بالشركات التابعة والمدرجة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. الجدول أدناه

 

 نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة ٪  

 بلد التأسیس الشركة التابعة 
یونیو  ۳۰

۲۰۱۷ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱٦ 
ینایر ۱  

۲۰۱٦ 
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة )أ( .م.م.ذ -الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة )أ. (م.م.ذ -شركة المصنَّفات العلمیة القابضة 
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة )جـ(شركة نمو اإلعالمیة القابضة والشركات التابعة لھا 

 ۷۰ ۷۰ ۷۰ المملكة العربیة السعودیة )د(الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف والشركات التابعة لھا 
 

العلمیة إن الشركات التابعة المذكورة أدناه مملوكة بالكامل لكل من الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات )  أ ( 
 :القابضة

 
 بلد التأسیس  الشركة التابعة

 المملكة العربیة السعودیة  )ب(الشركة السعودیة لألبحاث والنشر والشركات التابعة لھا 
 المملكة العربیة السعودیة  ) *ھـ(الشركة السعودیة للتوزیع والشركات التابعة لھا 

 السعودیةالمملكة العربیة   الشركة العربیة للوسائل
 المملكة العربیة السعودیة  الشركة الخلیجیة لإلعالن والعالقات العامة
 المملكة العربیة السعودیة  شركة األفق لنظم المعلومات واالتصاالت

 المملكة العربیة السعودیة  ")شركة نمو لإلعالم المرئي"المعروفة سابقاً بـ(شركة سین لإلعالم المرئي 
 المملكة العربیة السعودیة  ")شركة نمو لألبحاث"المعروفة سابقاً بـ(شركة توق لألبحاث 

 المملكة العربیة السعودیة  ")شركة نمو للنشر"المعروفة سابقاً بـ(شركة ناشرون الدولیة 
 المملكة العربیة السعودیة  )و(شركة توق للعالقات العامة 
 العربیة السعودیةالمملكة   )و( المحدودةشركة تكانة للعالقات العامة 

 

٪ في رأسمال شركة اإلمارات للطباعة والنشر المحدودة، شركة مسجلة في دولة ۹۰تمتلك الشركة السعودیة للتوزیع ما نسبتھ  (*)
 .اإلمارات العربیة المتحدة

 

 .المتحدة والمغربمن حصص في شركات تابعة أجنبیة مقرھا المملكة % ۱۰۰تمتلك الشركة السعودیة لألبحاث والنشر )   ب(
 

، عن توحید القوائم المالیة لشركة تابعة لشركة نمو االعالمیة القابضة ۲۰۱٦توقفت الشركة، بدءاً من الربع األول من عام )   جـ(
 .حول ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة) ۲۰(طبقاً لما ھو مبین في اإلیضاح 
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 )تتمة(معلومات عن المجموعة  -۱
 

للطباعة والتغلیف كالً من شركة مطابع ھال وشركة المدینة المنورة للطباعة والنشر وشركة المستقبل تمتلك الشركة السعودیة )   د(
 .لالستثمار الصناعي وشركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة وشركاتھا التابعة

 

یع والنشر المحدودة، شركة مسجلة في دولة ٪ في رأسمال شركة المجموعة الكویتیة للتوز۱۰۰تمتلك الشركة السعودیة للتوزیع )  ھـ(
یتم معالجة االستثمار في الشركة كاستثمار متاح للبیع بالتكلفة بدالً من شركة تابعة نتیجة لوجود خالف إداري أدى إلى . الكویت

اري وقامت من إنھاء ھذا الخالف اإلد ۲۰۱۰تمكنت المجموعة خالل الربع األخیر من عام . عدم توفر المعلومات الضروریة
بتعیین مستشار مالي لمراجعة العملیات المالیة خالل فترة الخالف اإلداري، وحتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة 

. وعلیھ، لم یتم تسجیل نتائج شركة المجموعة الكویتیة للتوزیع والنشر. الموحدة المختصرة لم یتم االنتھاء من ھذه المراجعة
جیل انخفاض بكامل قیمة اإلستثمار وبتكوین المخصصات الالزمة ألي أرصدة مستحقة مع المجموعة في قامت اإلدارة بتس
وال تتوقع اإلدارة بأن یكون لھذا االستثمار أي تأثیر مالي جوھري على القوائم المالیة األولیة الموحدة . السنوات السابقة

 .المختصرة
 

ن القابضة وشركة المصنَّفات العلمیة القابضة بإنشاء شركة توق للعالقات العامة وشركة قامت الشركة الفكریة للدعایة واإلعال)   و(
یتمثل نشاطھما األساسي في خدمات العالقات العامة الدولیة والمحلیة والدراسات . تكانة للعالقات العامة المحدودة مناصفةً 

 . ۲۰۱٦ا خالل عام بدأت شركة توق للعالقات العامة نشاطھ. والبحوث والتسویق النشاطي
 

 : أسس اإلعداد -۲
 بیان االلتزام

ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  التقریر المالي "المتعلق بـ ) ۳٤(تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة وفقا
ھي قوائم مالیة أولیة لفترة من  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ إن القوائم المالیة للفترة المنتھیة في. المعتمد في المملكة العربیة السعودیة" األولي

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة من الھیئة السعودیة  السنة األولى التي تقوم بھا المجموعة بإعداد قوائمھا المالیة وفقا
السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى  للمحاسبین القانونیین، حیث تحولت المجموعة من معاییر المحاسبة السعودیة الصادرة من الھیئة
 .۲۰۱۷ینایر  ۱تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین بدایة من 

 

ءات أو اعفاءات تم تم تطبیق السیاسات المحاسبیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي بأثر رجعي وباستمرار، إال إذا كان ھناك استثنا
تم ". تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ألول مرة" ۱األخذ بھا وفق ما ھو مذكور ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 ).٦(بیان تأثیر التحول من تطبیق معاییر المحاسبة السعودیة إلى تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي في إیضاح رقم 
 

بدایة أبكر سنة تعرض لھا المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب "رف تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي بأنھ یُع
كما تُعرف أول قوائم مالیة ُمعدة ". المعاییر الدولیة للتقریر المالي في أول قوائم مالیة لھا ُمعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي

أول قوائم مالیة سنویة تطبق فیھا المنشأة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، بموجب النص "للمعاییر الدولیة للتقریر المالي بأنھا وفقاً 
 ". الصریح وغیر المتحفظ على اإللتزام بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

 

 ً ً لذلك تكون قائمة المركز المالي اإلفتتاحیة الُمعدة وفقا                 ۲۰۱٦ینایر  ۱للمعاییر الدولیة للتقریر المالي للمجموعة ھي بتاریخ  وفقا
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ھي للسنة )تاریخ التحول للمعاییر الدولیة للتقریر المالي( ، وتكون أول قوائم مالیة سنویة ُمعدة وفقا

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المالیة التي ستنتھي في 
 

السیاسات المحاسبیة المطبقة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي التي ستكون ساریة المفعول عند إعداد الق�وائم المالی�ة الس�نویة تستند 
 .األولى وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 

 :المرفقة وفقاً لما یليالموحدة المختصرة  األولیة وقد تم إعداد القوائم المالیة
 .جمیع األصول واإللتزامات المطلوب إثباتھا بموجب المعاییر الدولیة للتقریر الماليإثبات  •
 .األصول أو اإللتزامات إذا كانت المعاییر الدولیة للتقریر المالي ال تسمح بمثل ھذا اإلثبات) إلغاء إثبات(عدم إثبات  •
السعودیة، في السابق، على أنھا نوع واحد من األصول، أو اإللتزام�ات إعادة تبویب البنود، التي تم إثباتھا وفقاً لمعاییر المحاسبة  •

أو مكون لحقوق الملكیة، ولكنھا نوع مختلف من األص�ول أو اإللتزام�ات أو مك�ون لحق�وق الملكی�ة وفق�اً للمع�اییر الدولی�ة للتقری�ر 
 .المالي

 .مات المثبتةتطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي عند قیاس جمیع األصول واإللتزا •
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -۲
 )تتمة(بیان االلتزام 

 ۱إستثناءاً من ذلك، یتم تطبیق اإلستثناءات اإلجباریة أو اإلعفاءات اإلختیاریة المذكورة في المعیارالدولي للتقریر المالي رقم 
أو التصنیف أو القیاس وفقاً للمعیار الدولي  التي ال تتطلب أو ال تسمح باإلعتراف" تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي ألول مرة"

 .للتقریر المالي
 

ال تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة على كافة المعلومات والبیانات المتضمنة في القوائم المالیة الكاملة 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ً وافیاً حول تأثیر عملیة التحول لتطبیق المعیار ش) ٦(كما یتضمن االیضاح رقم . المعدة وفقا رحا

ة الدولي للتقریر المالي على القوائم المالیة  للمجموعة والسابق إصدارھا وفقاً لمعاییر المحاسبة السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودی
 .للمحاسبین القانونیین

 

 أسس القیاس
المختصرة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناء خطط المنافع المحددة والتي تقاس تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة 

إضافة لذلك، یتم إعداد ھذه القوائم المالیة . بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة تقدیر المبالغ المستحقة حسب الوحدة
 .حقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریةباستخدام أساس االست الموحدة المختصرة  األولیة

 

 عملة العرض والنشاط
تم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة بالریال السعودي، بصفتھا العملة الوظیفیة والمستخدمة في إعداد التقاریر المالیة 

 .تم عرض المبالغ بالكامل ما لم یرد خالف ذلك. للمجموعة
 

 التقدیرات و األحكام
وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات  األولیة الموحدة المختصرة إعداد القوائم المالیةإن 

قد تختلف . وإفتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات
ت التقدیرات المحاسبیة في تدرج تعدیال. تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضات بصفة مستمرة. ه التقدیراتالنتائج الفعلیة عن ھذ

إن التقدیرات واألحكام الھامة للمجموعة مذكورة .الفترات التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي الفترات التالیة المتأثرة بالتعدیل/ الفترة
 ).٥(بإیضاح رقم 

 

 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرةأسس توحید 
لفت�رة ) ۱(تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة على القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا، كما تم ذكره في إیضاح 

 . ۲۰۱۷یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في 
 

كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر  تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا
یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال السیطرة على الشركة التابعة إلى . الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عناصر السیطرة
ات ودخل ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ تدرج موجودات ومطلوب. المجموعة ویتم التوقف عند فقدان المجموعة لھذه السیطرة

علیھا خالل الفترة في القوائم المالیة اعتباراً من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین توقف المجموعة عن ممارسة مثل ھذه 
 .السیطرة في الشركة المستثمر فیھا

 

 :لك فقط عندما یكون لدى المجموعةوبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذ
أي وجود حقوق تمنح المجموعة مقدرة حالیة لتوجیھ أنشطة متعلقة بالشركة المستثمر (السیطرة على الشركة المستثمر فیھا  •

 ).فیھا
 .التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا •
 .استخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھاالمقدرة على  •

 

وتأییداً لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل . وبشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التصویت سیطرة
موعة بعین االعتبار كافة الحقائق والظروف من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المج

 :المتعلقة بذلك عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك
 

 .التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا) الترتیبات(الترتیب  •
 .األخرىالحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة  •
 .التصویت المحتملةحقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق  •
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- ۱۰ - 

 
 

 )تتمة(أسس اإلعداد  -۲
 )تتمة(أسس توحید القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 

القوائم وعند الضرورة، یتم اجراء تسویات على . یتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى بحقوق الملكیة في المجموعة
یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات . المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة

المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند 
 .ائم المالیة األولیةتوحید القو

 

 .یتم اعتبار أي تغیر في حصص الملكیة في الشركة التابعة، بدون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة
 

 عملیات تجمیع المنشآت والشھرة
یتم تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي . تتم المحاسبة عن عملیات تجمیع المنشآت باستخدام طریقة االستحواذ

بالنسبة لكل عملیة من . قیاسھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا
عملیات تجمیع المنشآت، تقوم المجموعة باختیار إما بقیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا وذلك بالقیمة 

تقید تكالیف االستحواذ المتكبدة، إذا ینطبق . صة التناسبیة في صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ علیھاالعادلة أو بالح
 .ذلك، كمصاریف وتدرج ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة

 

تعھد بھا من أجل التصنیف وعند قیام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، یتم تقدیر الموجودات والمطلوبات المالیة التي تم ال
ً للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة واألوضاع السائدة بتاریخ االستحواذ ویتضمن ذلك فصل . والتخصیص المالئم لھا وفقا

 .المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالیة األخرى في العقود الرئیسیة من قبل الشركة المستحوذ علیھا
 
 

ع المنشآت على مراحل، یعاد قیاس القیمة العادلة بتاریخ االستحواذ المتعلقة بحقوق الملكیة السابقة في وفي حالة تحقق عملیة تجمی
 . الشركة المستحوذ علیھا إلى القیمة العادلة بتاریخ االستحواذ من خالل قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة

 
 

یتم قیاس العوض المحتمل . قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ سیتم إثبات العوض المحتمل المراد تحویلھ من
اإلثبات : األدوات المالیة):" ۳۹(المصنف كموجودات أو مطلوبات والذي یمثل أداه مالیة تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي 

 . في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرةبالقیمة العادلة، وتدرج التغیرات في القیمة العادلة  -" والقیاس
 

والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة الذي تم (یتم في األصل قیاس الشھرة بالتكلفة 
 ). علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھاإثباتھ وأیة حصص مملوكة، بالزیادة عن صافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ 

 
 

وفي حالة زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدیر للتأكد 
ومراجعة االجراءات من قیامھا بصورة صحیحة بتحدید كافة الموجودات المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات التي تم التعھد بھا، 

وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر ھذا زیادة القیمة العادلة لصافي . المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االستحواذ
 .صرةالموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، یتم إثبات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المخت

 
 

ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود . وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة
إلى كل وحدة أو  -اعتباراً من تاریخ االستحواذ  -انخفاض في القیمة، تخصص الشھرة المستحوذ علیھا عند تجمیع المنشآت 

ة التي یتوقع بأن تستفید من تجمیع المنشآت، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدی
 . مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات

 

ة وعند تخصیص الشھرة إلى وحدة تولید النقد واستبعاد جزء من العملیة ضمن تلك الوحدة، عندئٍذ یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالعملی
تقاس الشھرة المستبعدة في مثل ھذه الحاالت على أساس . المستبعدة في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید أرباح أو خسائر االستبعاد

 .القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من وحدة تولید النقد
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -۲

 

"غیر متداولة"إلى " متداولة"تصنیف الموجودات والمطلوبات من   
. غیر متداول/تقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة على أساس متداول

 :تعتبر الموجودات متداولة وذلك
 .عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفاذھا خالل دورة العملیات العادیة •
 .ة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرةفي حال •
 عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد الفترة المالیة، أو  •
عندما یكون نقد وما في حكمھ ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن  •

 .اثني عشر شھراً بعد الفترة المالیة
 ". غیر متداولة"موجودات األخرى كـتصنف كافة ال

 
 :تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك

 .عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة •
 .في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد الفترة المالیة، أو •
 .سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد الفترة المالیةعند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل  •

 

 ".غیر متداولة"تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ 
 

 قیاس القیمة العادلة
 .المالیةبالقیمة العادلة بتاریخ إعداد القوائم ) تحوط مخاطر التدفقات النقدیة(تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل المشتقات، 

 

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین 
 :یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما. متعاملین في السوق بتاریخ القیاس

 

 ق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أوفي السو •
 .في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات •

 

تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات . یجب أن یكون السوق الرئیسي أو األكثر فائدة قابل للوصول إلیھ من قبل المجموعة
في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم  بافتراض أن المتعاملین

 .االقتصادیة
 

یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة المتعاملین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة عن طریق 
 .متعاملین آخرین في السوق یستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حداالستخدام األفضل واألقصى لألصل أو بیعھ ل

 

ً للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت  تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقا
 .القابلة للمالحظة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة

 

كافة الموج�ودات والمطلوب�ات الت�ي ی�تم قیاس�ھا بالقیم�ة العادل�ة أو االفص�اح عنھ�ا ف�ي الق�وائم المالی�ة ض�من التسلس�ل الھرم�ي تصنف 
 :لمستویات القیمة العادلة المذكورة ادناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل

 

 ).أي بدون تعدیل أو تجدید األسعار(نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة  األسعار المتداولة في سوق: المستوى األول •
طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الھامة لقیاس القیمة العادلة، قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو : المستوى الثاني •

 .غیر مباشرة
 .ة لقیاس القیمة العادلة، غیر قابلة للمالحظةطرق تقویم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الھام: المستوى الثالث •
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 )تتمة(أسس اإلعداد  -۲
 )تتمة(قیاس القیمة العادلة 

لتأكد بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة األولیة الموحدة بالقیمة العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة با
على أساس مدخالت المستوى األدنى (المستویات الھرمیة لقیاس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف فیما إذا تم التحویل بین 

 .في نھایة كل فترة مالیة) الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل
 

ومخاطر  ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص
 .الموجودات والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله

 

  : المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدید الصادر والتعدیالت التي لم تصبح نافذة بعد -۳
تعت��زم . األولی��ة الموح�دة المختص�رة المرفق�ةفیم�ا یل�ي المع�اییر الص�ادرة ولكنھ��ا ل�م تص�بح ناف�ذة المفع��ول حت�ى ت�اریخ الق�وائم المالی�ة 

وال یتوقع أن یكون لھا أث�ار . المجموعة تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة التطبیق في حال كانت تنطبق على أنشطة المجموعة
 .جوھریة على القوائم المالیة

 تاریخ السریان الفعلي للفترات التي تبدأ في أو بعد  التعدیالت/ المعیار 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱  "األدوات المالیة" ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱  "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء" ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 ۲۰۱۹ینایر  ۱  "عقود اإلیجار" ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
ومعیار المحاسبة الدولي ) ۱۰(للتقریر المالي رقم  تعدیالت على المعیار الدولي

 )۲۸(رقم 
 ۲۰۱۸ینایر  ۱ 

 

تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد، حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 .ذلك، عند سریانھاتعتزم المجموعة تبني ھذه المعاییر، إذا ینطبق . المختصرة للمجموعة

 

 األدوات المالیة -) ۹(المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
األدوات ): ۹(، صدر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة اإلصدار النھائي للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ۲۰۱٤في شھر یولیو 

اإلثبات والقیاس وكافة اإلصدارات السابقة للمعیار : المالیةاألدوات  -) ۳۹(المالیة والذي یحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 
التصنیف والقیاس، : لقد جمع المعیار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالیة). ۹(الدولي للتقریر المالي رقم 

على الفترات السنویة التي تبدأ في أو ) ۹(قم یسري المعیار الدولي للتقریر المالي ر. واالنخفاض في القیمة ومحاسبة تحوط المخاطر
وباستثناء محاسبة تحوط المخاطر، یجب تطبیقھ بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة . ، ویسمح بالتبني المبكر لھ۲۰۱۸ینایر  ۱بعد 

 .ناءات المحدودةوبالنسبة لمحاسبة تحوط المخاطر، یتم بصورة عامة تطبیق المتطلبات مستقبال مع بعض االستث. غیر إلزامیة
 

، قامت المجموعة بإجراء تقویم عالي المستوى ۲۰۱۷وخالل عام . تعتزم المجموعة تبني المعیار الجدید بتاریخ السریان المطلوب
لیا یعتمد ھذا التقویم المبدئي على المعلومات المتوفرة حا). ۹(لألثر الناتج لكافة النواحي الثالث للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

ومن الممكن أن یخضع للتغیرات الناتجة عن التحلیالت اإلضافیة المفصلة أو المعلومات اإلضافیة المعقولة والمؤیدة التي تتوفر لدى 
وبشكل عام، تتوقع المجموعة عدم وجود تأثیر جوھري على قائمة المركز المالي األولیة الموحدة . المجموعة في المستقبل

ة الخاصة بھا باستثناء األثر الناتج عن تطبیق متطلبات االنخفاض في القیمة المنصوص علیھا في المعیار المختصرة  وحقوق الملكی
 ). ۹(الدولي للتقریر المالي رقم 

 

 التصنیف والقیاس
ال تتوقع المجموعة وجود أثر جوھري على قائمة المركز المالي أو حقوق الملكیة الخاصة بھا عند تطبیق متطلبات التصنیف 

تتوقع المجموعة أن كافة الموجودات المالیة المقتناة حالیاً ). ۹(القیاس المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم و
 .بالقیمة العادلة، سیتم االستمرار في قیاسھا بالقیمة العادلة

 

 االنخفاض في القیمة
سجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة عن الذمم المدینة التجاریة الخاصة من المجموعة ت) ۹(یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

تتوقع المجموعة تطبیق الطریقة األسھل وتسجیل أعمار الخسائر . شھراً أو على أساس أعمار تلك األدوات ۱۲بھا إما على مدى 
ھري على حقوق الملكیة الخاصة بھا نظراً لطبیعة كما تتوقع المجموعة عدم وجود أثر جو. المتوقعة بشأن كافة الذمم المدینة التجاریة

 .الذمم المدینة التجاریة
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- ۱۳ - 

 )تتمة(المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدید الصادر والتعدیالت التي لم تصبح نافذة بعد  -۳
 )تتمة(األدوات المالیة  -) ۹(المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

 

 محاسبة تحوط المخاطر
تعتقد المجموعة أن كافة أدوات تحوط المخاطر الموجودة والمخصصة حالیاً كأدوات تحوط فعالة سوف تظل مؤھلة لمحاسبة تحوط 

ال یقوم بتغییر المبادئ العامة ) ۹(وحیث أن المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ). ۹(المخاطر وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
لمنشأة عن أدوات التحوط الفعالة، فإن المجموعة ال تتوقع وجود أثر جوھري نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر لكیفیة محاسبة ا

 ). ۹(المالي رقم 
 

االیرادات من العقود المبرمة مع العمالء -) ۱٥(المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   
من خمس خطوات للمحاسبة عن االیرادات الناتجة عن العقود  ، وحدد طریقة مؤلفة۲۰۱٤لقد صدر ھذا المعیار في شھر مایو 

وبموجب ھذا المعیار، یتم إثبات االیرادات بالمبلغ الذي یعكس القیمة التي یتوقع أن تستحقھا المنشأة مقابل . المبرمة مع العمالء
 .تحویل البضاعة أو الخدمات للعمالء

 

یتم . ثبات االیرادات الحالیة المنصوص علیھا في المعاییر الدولیة للتقریر الماليسیحل معیار اإلیرادات الجدید محل كافة متطلبات إ
تعتزم . ، ویسمح بالتبني المبكر لھ۲۰۱۸ینایر  ۱تطبیق إما المعیار بالكامل أو بأثر رجعي على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

تقوم المجموعة حالیا بتقویم أثر تطبیق ھذا المعیار . أثر رجعي كاملالمجموعة تبني المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب ب
 .على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

 
عقود اإلیجار -) ۱٦(المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   

عقود اإلیجار، ) ۱۷( ویحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم ۲۰۱٦في ینایر ) ۱٦(صدر المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار،  ٤رقم  والتفسیر

الصادر عن لجنة  ۲۷الحوافز، والتفسیر رقم  -الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة عقود اإلیجارات التشغیلیة  ۱٥والتفسیر رقم 
) ۱٦(یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم . سیرات الدائمة تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإلیجارالتف

مبادئ إثبات وقیاس وعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، ویتطلب من المستأجرین المحاسبة عن كافة عقود اإلیجار كبنود مدرجة 
األولیة الموحدة المختصرة والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإلیجار التمویلي بموجب معیار المحاسبة الدولي داخل قائمة المركز المالي 

على سبیل المثال، أجھزة "(منخفضة القیمة"عقود اإلیجار لموجودات  -یتضمن المعیار إعفاءین إلثبات عقد اإلیجار ). ۱۷(رقم 
وفي تاریخ بدء عقد اإلیجار، ). شھرا أو أقل ۱۲أي عقود اإلیجار لمدة (جل وعقود اإلیجار قصیرة األ) الحاسب اآللي الشخصیة

، وإثبات أصل الذي یمثل الحق في استخدام الموجودات )أي التزام اإلیجار(سیقوم المستأجر بإثبات التزام إلجراء دفعات اإلیجار 
إثبات مصروف العمولة بشكل منفصل على التزام یتطلب من المستأجرین ). أي حق استخدام األصل(المعنیة خالل فترة اإلیجار 

 .اإلیجار ومصرف االستھالك على حق استخدام األصل
 

على سبیل المثال، تغییر في مدة اإلیجار، أو تغییر (كما یتطلب من المستأجرین إعادة قیاس التزام اإلیجار عند وقوع أحداث معینة 
سیقوم المستأجر بشكل عام بإثبات ). في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید تلك الدفعاتفي دفعات اإلیجار المستقبلیة الناتجة عن التغییر 

 .مبلغ إعادة قیاس التزام اإلیجار كتعدیل لحق استخدام األصل
 

لم تتغیر كثیرا عن طریقة المحاسبة الیوم بموجب معیار ) ۱٦(إن طریقة محاسبة المؤجر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
سیستمر المؤجرون في تصنیف كافة عقود اإلیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف كما ھو الحال في ). ۱۷(اسبة الدولي رقم المح

 .عقود اإلیجارات التشغیلیة وعقود اإلیجار التمویلي: وسوف یمیزون بین نوعین من عقود اإلیجار) ۱۷(معیار المحاسبة الدولي رقم 
 

من المستأجرین والمؤجرین إجراء إفصاحات أكثر شمولیة من معیار المحاسبة ) ۱٦(ریر المالي رقم كما یتطلب المعیار الدولي للتق
 ).۱۷(الدولي رقم 

 

ویسمح بالتبني . ۲۰۱۹ینایر  ۱على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ) ۱٦(یسري مفعول المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
یمكن أن یختار المستأجر تطبیق المعیار إما بأثر رجعي ). ۱٥(یار الدولي للتقریر المالي رقم المبكر لھ، ولكن یجب أن تتبع المع

 .تسمح األحكام االنتقالیة للمعیار ببعض اإلعفاءات. كامل أو بأثر رجعي معدل
 

یق ھذا المعیار على القوائم تقوم المجموعة حالیا بتقویم أثر تطب. تعتزم المجموعة تطبیق المعیار الجدید في تاریخ السریان المطلوب
 .المالیة األولیة الموحدة المختصرة
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- ۱٤ - 

 )تتمة(المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدید الصادر والتعدیالت التي لم تصبح نافذة بعد  -۳
 

بالموجودات بین بیع أو المساھمة  -)۲۸(ومعیار المحاسبة الدولي رقم ) ۱۰(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك

في التعامل مع فقدان ) ۲۸(ومعیار المحاسبة الدولي رقم ) ۱۰(تعرض التعدیالت االختالف بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
توضح التعدیالت أنھ یتم إثبات كافة . مشتركالسیطرة على الشركة التابعة التي تم بیعھا أو المساھمة بھا في شركة زمیلة أو مشروع 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع أو المساھمة بالموجودات، التي تشكل أعمال، وفقاً لما ھو محدد بموجب المعیار الدولي للتقریر 
ناتجة عن بیع أو المساھمة ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر  .، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك)۳(المالي رقم 

. بالموجودات التي ال تشكل أعمال، یتم إثباتھا فقط بقدر حصص المستثمرین غیر المعنیین في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك
ع قام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان ھذه التعدیالت إلى أجل غیر مسمى، ولكن یجب على المنشأة التي تتب

 .التعدیالت مبكرا تطبیقھا مستقبال
 

 : ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة -٤
 ۲۰۱٦ینایر  ۱قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه عند إعداد قائمة المركز المالي الموحدة االفتتاحیة كما في 

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي في  ألغراض التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر  ۲۰۱٦ینایر  ۱و لجمیع الفترات الالحقة وفقا
 :وفیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة. المالیة

 

 إثبات االیرادات
یتم اثبات االیرادات بالقدر الذي یحتمل أن یتدفق عنھ منافع اقتصادیة للمجموعة، وأنھ یمكن قیاس االیرادات بشكل موثوق بھ وذلك 

یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض بعد األخذ . النظر عن التاریخ الذي یتم فیھ استالم المبلغبصرف 
وقد تبین للمجموعة أنھا تعمل كأصیل في . بعین االعتبار شروط السداد المحددة المتعاقد علیھا وبعد استبعاد الضرائب أو الرسوم

یرادات الخاصة بھا ألنھا الجھة الملتزمة الرئیسیة في كافة ترتیبات االیرادات ولدیھا المقدرة على تحدید األسعار، كافة ترتیبات اال
تم إظھار المبالغ المفصح عنھا كإیرادات بعد خصم المرتجعات والمخصصات . وتتعرض أیضاً لمخاطر البضاعة ومخاطر االئتمان

كما یجب الوفاء بمعاییر االثبات المحددة المذكورة . غ المحصلة نیابةً عن أطراف ثالثةالتجاریة والخصومات والتخفیضات والمبال
 .أدناه قبل اثبات االیرادات

 

 تقدیم الخدمات
وبالنسبة لعقود األسعار الثابتة، یتم . یتم اثبات اإلیرادات من خدمات االشتراكات في الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات

 .یرادات على أساس الخدمة الفعلیة المقدمة في نھایة الفترة المالیة كنسبة من مجموع الخدمات التي یتعین تقدیمھاإثبات اإل
 

 بیع البضاعة
یتم إثبات اإلیرادات من بیع البضاعة عند انتقال المخاطر والمنافع الھامة المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري ویكون ذلك عادة 

تقاس االیرادات من بیع البضاعة بالقیمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض بعد استنزال . البضاعة للعمیلعند تسلیم 
 .المرتجعات والمخصصات والخصومات والتخفیضات

 

 دخل اإلیجار
ترات االیجار، ویُدرج ضمن یتم اثبات دخل االیجار من االیجارات التشغیلیة لالستثمارات العقاریة بطریقة القسط الثابت على مدى ف

 األولیة الموحدة المختصرة بسبب طبیعتھ التشغیلیة الربح أو الخسارةاالیرادات في قائمة 
 

 تكلفة اإلیرادات
تمثل تكلفة اإلیرادات المصاریف المتعلقة مباشرةً بتصنیع وإنتاج المنتجات التي تؤدي إلى تولید اإلیرادات إلى المجموعة والتي 

 . تشتمل وال تقتصر على المواد واللوازم والمنافع العامة والتكالیف المباشرة األخرى المتعلقة بھا
 

 العملیات) خسارة(دخل 
الناتج عن األنشطة الرئیسیة للمجموعة التي تحققت عنھا اإلیرادات المستمرة بما في ذلك اإلیرادات ) الخسارة(ویمثل الدخل 

العملیات صافي تكالیف التمویل واإلیرادات األخرى ) خسارة(یستبعد دخل . والمصاریف األخرى المتعلقة باألنشطة التشغیلیة
 .والزكاة
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- ۱٥ - 

 

 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 

 یف البیع والتسویقمصار
تتكون مصاریف البیع والتسویق من التكالیف المتكبدة في تسویق وبیع منتجات المجموعة وتشتمل على التكالیف غیر المباشرة 

 . تصنف كافة المصاریف األخرى كمصاریف عمومیة وإداریة. األخرى المتعلقة بالمبیعات
 

 المصاریف العمومیة واإلداریة
یجب التوزیع بین . العمومیة واإلداریة من التكالیف المباشرة وغیر المباشرة غیر المتعلقة بتكلفة اإلیراداتتتكون المصاریف 

تشتمل المصاریف بصورة أساسیة على تكالیف . المصاریف العمومیة واإلداریة وتكلفة اإلیرادات عند الضرورة، وفق أسس ثابتة
عضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة وأتعاب الصیانة ومصاریف اإلیجار والسفر الموظفین والمنافع األخرى وتعویضات وبدالت أل

 .والتأمین واألتعاب المھنیة وغیرھا
 

 الزكاة وضریبة الدخل
في المملكة العربیة ") الھیئة("تخضع المجموعة والشركات التابعة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً لتعلیمات الھیئة العامة للزكاة والدخل 

والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل بصورة  للمجموعةیحسب مخصص الزكاة على أساس الوعاء الزكوي الموحد . ودیةالسع
یحمل مخصص الزكاة . تقید أیة فروقات بین المخصص والربط النھائي عند الموافقة على الربط النھائي. مباشرة أو غیر مباشرة

وبالنسبة للشركات التابعة في الخارج، یتم تجنیب مخصص لقاء االلتزامات . موحدة المختصرةعلى قائمة الربح أو الخسارة األولیة ال
ً لألنظمة الضریبیة المتَّبعة في البلدان التي تعمل فیھا تلك الشركات یحمل مخصص الزكاة وضریبة . الضریبیة، إن وجدت، وفقا

 .الدخل على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة
 

 ضریبة االستقطاع
ً لنظام ضریبة  تقوم المجموعة باستقطاع ضریبة على بعض المعامالت مع الجھات غیر المقیمة في المملكة العربیة السعودیة طبقا

 . الدخل في المملكة العربیة السعودیة
 

 المعلومات القطاعیة
أو یقوم بتقدیم منتجات خدمات في بیئة ) اع أعمالقط(القطاع ھو جزء أساسي من المجموعة یقوم بتقدیم منتجات وخدمات معینة 

 .، وعادة ما یكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبیعة مختلفة عن القطاعات األخرى)قطاع جغرافي(اقتصادیة معینة 
 

یتم تجمیع القطاعات التشغیلیة التي تظھر خصائص . تستخدم إدارة المجموعة القطاعات التشغیلیة بتوزیع الموارد وتقویم األداء
 . اقتصادیة ومنتجات وخدمات وفئات عمالء متشابھة، حسبما ھو مالئم، ویتم إظھارھا كقطاعات یتم رفع التقاریر بشأنھا

 

 ربح السھم
 :األساسي والمخفض وذلك بتقسیمیتم احتساب ربح السھم 

 الربح العائد لمساھمي المجموعة، بعد استبعاد تكالیف خدمة حقوق الملكیة فیما عدا األسھم العادیة، و •
 .المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة المالیة •

 

 . لم تصدر المجموعة أیة أسھم عادیة محتملة، وبالتالي فإن سعر السھم األساسي ھو نفسھ سعر السھم المخفض
 العمالت األجنبیة

بالنسبة . تظھر القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة بالریال سعودي والذي یعتبر أیضاً العملة الوظیفیة للشركة األم
المجموعة بتحدید العملة الوظیفیة، ویتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة لكل منشأة، تقوم 

تقوم المجموعة باستخدام طریقة التوحید المباشر وعند استبعاد العملیة الخارجیة، تعكس المكاسب أو الخسائر المعاد . الوظیفیة
 .رة األولیة الموحدة المختصرة، المبلغ الناتج عن استخدام ھذه الطریقةتصنیفھا إلى قائمة الربح أو الخسا

 
 

 المعامالت واألرصدة
یتم إثبات أرباح وخسائر تحویل . تحول المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة بأسعار التحویل السائدة بتواریخ المعامالت

ت وتحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحول العمالت األجنبیة الناتجة من سداد ھذه المعامال
السائدة في نھایة الفترة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة، ویتم تأجیلھا في حقوق الملكیة إذا كانت مؤھلة بحیث تتعلق 

 . ستثمار في عملیة أجنبیةبتحوط مخاطر التدفقات النقدیة أو تتعلق بجزء من صافي اال
 

 .بأسعار التحول السائدة بتاریخ المعامالت األولیة -المسجلة بعملة أجنبیة  -تحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة 
 

السائدة بالتاریخ الذي تحدد فیھ تحول البنود غیر النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بأسعار التحول 
تدرج فروقات التحویل المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المسجلة بالقیمة العادلة كجزء من أرباح أو خسائر القیمة . القیمة العادلة

خالل قائمة الربح أو یتم إثبات فروقات تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة مثل األسھم المقتناة بالقیمة العادلة من . العادلة
الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة كجزء من أرباح أو خسائر القیمة العادلة، وتدرج فروق ترجمة العمالت 

للموجودات غیر النقدیة مثل األسھم المصنفة كموجودات مالیة  .متاحة للبیع في الدخل الشامل اآلخر
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ۱٦ - 

 

 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 شركات المجموعة

والتي لھا عملة وظیفیة ) التي ال یوجد ألي منھا عملة تعاني من تضخم مرتفع(تحول النتائج والمركز المالي للعملیات الخارجیة 
 : تختلف عن عملة العرض إلى عملة العرض على النحو التالي

 ز مالي معروضة بأسعار اإلقفال بتاریخ قائمة المركز المالي،تحول موجودات ومطلوبات كل قائمة مرك •
إال إذا كان ذلك ال یعتبر (یحول الدخل والمصاریف في كل قائمة دخل وقائمة الدخل الشامل بمتوسط أسعار التحویل  •

سعار السائدة تقارب معقول لألثر التراكمي واألسعار السائدة بتواریخ المعامالت، وعندئٍذ یحول الدخل والمصاریف باأل
 ، و)بتواریخ المعامالت

 . تدرج كافة فروقات التحویل الناتجة عن ذلك في الدخل الشامل اآلخر •
 

األولیة  الربح أو الخسارةوعند استبعاد أي عملیة خارجیة یعاد تصنیف بنود الدخل الشامل اآلخر لتلك العملیة الخارجیة إلى قائمة 
 . الموحدة المختصرة

 

الشھرة الناتجة عن االستحواذ على أي عملیة خارجیة، وكذلك تسویات القیمة العادلة إلى القیمة الدفتریة للموجودات یتم اعتبار 
والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملیة الخارجیة، وتحول بسعر التحویل الفوري السائد بتاریخ 

 .إعداد القوائم المالیة األولیة
 

 یعات األرباحتوز
تقوم المجموعة بإثبات توزیعات نقدیة أو غیر نقدیة للمساھمین كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزیع وأن التوزیع لم یعد تحت 

 . تصرف المجموعة
 

ً لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتم إثبات توزیعات األرباح النھائیة عند المصادقة علیھا من قبل الجمعیة  وطبقا
تقید توزیعات األرباح المرحلیة عند المصادقة علیھا من مجلس اإلدارة ویتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق . العمومیة

 .الملكیة
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات
ً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المترا تشتمل . كم في القیمة، إن وجدتتظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا

ھذه التكلفة على تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكالیف االقتراض المتعلقة بالمشاریع االنشائیة طویلة األجل 
ً عل. وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات ى مراحل، تقوم وإذا كان استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات واآلالت والمعدات مطلوبا

وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئیسي، یتم اثبات . المجموعة باستھالك ھذه األجزاء بصورة مستقلة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة
یتم اثبات كافة تكالیف االصالح والصیانة . تكلفتھ في القیمة الدفتریة لآلالت والمعدات كإحالل وذلك في حالة الوفاء بمعاییر اثباتھ

تدرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلزالة أصل ما بعد . األولیة الموحدة المختصرة عند تكبدھا الربح أو الخسارةى في قائمة األخر
األراضي المملوكة ال . استخدامھ ضمن تكلفة األصل المعني وذلك في حالة الوفاء بمعاییر االثبات المتعلقة بإثبات المخصص

 .تستھلك
 

على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة یحمل االستھالك 
 :للموجودات كما یلي

 سنة ٥۰ – ۲۰ المباني
 سنوات، أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر  ۱۰ – ٤ تحسینات المباني المستأجرة

 سنة ۲۰– ۱۰ اآلالت ومعدات الطباعة
 سنوات ۱۰ – ٤ الحاسب اآلليأجھزة 

 سنة ۱۳٫۳ – ٤ األثاث والتركیبات 
 سنة ٦٫٦۷ – ۲ السیارات

 

تدرج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو یتم أثباتھا كأصل مستقل، حسبما ھو مالئم، وذلك فقط في الحاالت التي یتوقع أن 
ویتم إیقاف إثبات . المصاحبة للبند إلى المجموعة وأنھ یمكن قیاس تكلفة البند بشكل موثوق بھتتدفق فیھا المنافع االقتصادیة المستقبلیة 

تحمل كافة مصاریف اإلصالح والصیانة األخرى على . القیمة الدفتریة ألي جزء تمت محاسبتھ باعتباره أصل مستقل عند استبدالھ
فترة المالیة التي تتكبد فیھا، تحمل مصاریف الصیانة واإلصالحات قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة خالل ال

الروتینیة التي ال تطیل من العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أو مخرجات االنتاج على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة 
 .المختصرة عند تكبدھا



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۱۷ - 

 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 )تتمة(عدات الممتلكات واآلالت والم

 ً تخفض . یتم مراجعة القیمة المتبقیة واالعمار االنتاجیة للموجودات في نھایة كل فترة مالیة ویتم إجراء التعدیالت، إذا كان ذلك مالئما
 .القابلة لالستردادالقیمة الدفتریة ألصل ما فوراً إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا وذلك في حالة زیادة القیمة الدفتریة عن القیمة الحالیة 

 

یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات 
لقابلة وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة عن القیمة ا. في الظروف إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة

ف لالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة المقدرة القابلة لالسترداد لھا والتي تمثل القیمة األعلى للقیمة العادلة ناقصاً تكالی
 .البیع والقیمة المستخدمة

 

خسارة األولیة الموحدة تحدد مكاسب وخسائر االستبعاد وذلك بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة وتدرج في قائمة الربح أو ال
تتم رسملة تكالیف االقتراض المتعلقة باألصل المؤھل كجزء من تكلفة ذلك األصل ولحین یصبح األصل جاھزاً . المختصرة

 . لالستخدام من قبل اإلدارة
 

 الموجودات المقامة على أرض مستأجرة
 ً . االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمةتقید العقارات المقامة على أرض مستأجرة بالتكلفة التاریخیة ناقصا

یحمل االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة األولیة . تشتمل التكلفة التاریخیة على المصاریف المتعلقة مباشرةً بإنشاء العقار
تمثل فترة . اإلیجار، أیھما أقصرالموحدة المختصرة، وتحتسب بطریقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي لألصل أو فترة 

الفترة غیر القابلة لإللغاء التي تعاقد علیھا المستأجر في استئجار األصل مع أیة بنود أخرى تمنح المستأجر الخیار في تكملة "اإلیجار 
 ".س ھذا الخیاراإلیجار بدفعات أو بدون دفعات إضافیة وذلك عندما یتأكد بصورة معقولة عند نشأة العقد بأن المستأجر سیمار

 

 قطع الغیار الھامة
. تعتبر قطع الغیار والمعدات االحتیاطیة ممتلكات وآالت ومعدات عندما تتوقع المنشأة استخدامھا خالل أكثر من فترة محاسبیة

رھا كممتلكات وبالمثل في حالة كان استخدام قطع الغیار ومعدات الخدمة مرتبط ببنود الممتلكات واآلالت والمعدات، فإنھ یتم اعتبا
یبدأ استھالك قطع الغیار ھذه فوراً بتاریخ الشراء بطریقة القسط الثابت وذلك لتوزیع التكالیف ناقصاً القیمة المتبقیة . وآالت ومعدات

 . المتعلقة بھا، أیھما أقل" األم"لھا على مدى العمر اإلنتاجي أو الفترة المتبقیة من العمر االنتاجي للمعدات 
 

 اإلیجارات
. على جوھر الترتیبات عند نشأة عقد اإلیجار) أو تنطوي على إیجار(یعتمد تصنیف الترتیبات ما إذا كانت الترتیبات تعتبر كإیجار 

وأن ) أو الموجودات(الترتیبات تعتبر كإیجار أو تنطوي على إیجار إذا كان الوفاء بالترتیبات یتوقف على استخدام أصل معین 
 .حتى لو لم یكن ھذا األصل محدد صراحة في الترتیبات) أو الموجودات(ستخدام األصل الترتیبات تشیر إلى حق ا

 

 المجموعة كمؤجر
. تصنف االیجارات التي تحتفظ بموجبھا المجموعة بكافة المنافع والمخاطر الھامة المصاحبة لملكیة األصل كعقود ایجارات تشغیلیة

ا أثناء التفاوض والترتیب بشأن أي عقد ایجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل تضاف التكالیف المباشرة األولیة التي یتم تكبدھ
 .المؤجر، ویتم إثباتھا على مدى فترة اإلیجار وفق نفس األسس كدخل إیجار

 

 المجموعة كمستأجر
. عقود إیجار تمویلیةتصنف عقود اإلیجار التي تحول بموجبھا كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكیة األصل إلى المستأجر ك

ار، ترسمل عقود االیجارات التمویلیة عند بدایة االیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر، أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیج
 .أیھما أقل

 

في  -د خصم تكالیف التمویل بع -تدرج التزامات اإلیجار المقابلة . توزع دفعات اإلیجار التمویلي بین االلتزامات ومصاریف التمویل
تحمل تكالیف التمویل على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة على مدى فترة . الذمم الدائنة طویلة األجل األخرى

ود تستھلك الموجودات المقتناة بموجب عق. اإلیجار للحصول على معدل عائد ثابت على الرصید المتبقي من االلتزام في كل فترة
 . اإلیجار التمویلي على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر

 

تحمل الدفعات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة على قائمة الربح أو . تصنف كافة اإلیجارات األخرى كعقود إیجارات تشغیلیة
 . ارالخسارة الموحدة المختصرة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیج

 
تصنف وتقید العقارات المملوكة من قبل المجموعة بموجب عقد إیجار تشغیلي كاستثمارات عقاریة عندما یفي العقار بتعریفھ 

تحدد التكلفة األولیة للعقار المحول بموجب . كاستثمار عقاري بحیث یتم تقویمھ على أساس كل عقار على حده، وحسب نیة اإلدارة
یتم . تثمار عقاري على أساس القیمة العادلة للعقار والقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار، أیھما أقلعقد اإلیجار والمصنف كإس

 . إثبات مبلغ معادل لذلك كمطلوبات
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ۱۸ - 

 

 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 اإلستثمارات العقاریة

تتكون اإلستثمارات العقاریة من العقارات المكتملة والعقارات قید اإلنشاء أو تحت إعادة التطویر والمقتناة لتحقیق إیجار أو إلنماء 
تصنف . أو االستخدام غیر المحدد لھا/رأس المال أو كالھما معاً، بدالً من استخدامھا أو بیعھا خالل دورة األعمال العادیة، و

ناة بموجب عقد إیجار كاستثمارات عقاریة عندما تفي بتعریفھا كاستثمارات عقاریة بحیث یتم المحاسبة عنھا كعقد الموجودات المقت
 . إیجار تمویلي

 

تشتمل تكالیف المعامالت على األتعاب المھنیة لقاء . تقاس االستثمارات العقاریة، في األصل، بالتكلفة شاملة تكالیف المعامالت
كما تشتمل القیمة الدفتریة على تكلفة استبدال . الخدمات القانونیة وعموالت اإلیجار األولیة الالزمة لجعل العقار في حالة تشغیلیة

 . رات العقاریة الحالیة بتاریخ تكبد التكلفة وذلك في حالة الوفاء بمعاییر إثباتھاجزء من االستثما
 

ً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القیمة، إن  وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقصا
ً القیمة تستھلك تكلفة العق. األراضي المملوكة ال تستھلك. وجدت ارات األخرى بطریقة القسط الثابت وذلك لتوزیع التكالیف ناقصا

 :المتبقیة على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا والمبینة أدناه وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة
 .سنة ٤۰ – ۱۰المباني 

 

استبعادھا أو سحبھا بصورة دائمة من االستخدام، وعند عدم توقع أیة فوائد اقتصادیة یتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقاریة عند 
تحدد مكاسب أو خسائر استبعاد االستثمارات العقاریة ویتم إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة األولیة . مستقبلیة من استبعادھا

 .الموحدة المختصرة للفترة التي یتم فیھا التوقف عن اإلثبات
 

حدد مكاسب أو خسائر استبعاد االستثمارات العقاریة بحیث یدرج الفرق بین صافي متحصالت استبعاد االستثمارات العقاریة ت
 .والقیمة الدفتریة لألصل المعني

 

مالك أو یتم التحویل من االستثمارات العقاریة وذلك فقط عند وجود تغیر في االستخدام ویستدل على ذلك ببدء إشغال العقار من قبل ال
وعندما یصبح العقار المشغول استثماراً عقاریاً، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن ھذا العقار طبقاً للسیاسة . بدء التطویر لغرض البیع

 .المذكورة  في الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاریخ تغیر االستخدام
 

یتم رسملة التحسینات التي . ولیة الموحدة المختصرة عند تكبدھاتحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على قائمة الربح أو الخسارة األ
 . تزید من قیمة األصل أو تطیل من عمره بصورة جوھریة

 

 الموجودات غیر الملموسة
تمثل تكلفة الموجودات غیر . تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة

وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید الموجودات غیر . المستحوذ علیھا في عملیة تجمیع المنشآت بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذالملموسة 
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، إن وجدت ال یتم رسملة الموجودات غیر الملموسة . الملموسة بالتكلفة ناقصا

تكالیف التطویر المرسملة، وتحمل المصاریف على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة المطورة داخلیاً، فیما عدا 
 .للسنة التي تكبدت فیھا

 

تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا . المدة" غیر محددة"أو " محددة"تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة كـ 
عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجعتھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر 

یتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد مرة واحدة على األقل في  .إلى حدوث ھذا االنخفاض
 . نھایة كل سنة مالیة

 
ً  -التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا األصل   -یتم معالجتھا محاسبیا

تدرج مصاریف إطفاء . رة أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، ویتم اعتبارھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیةوذلك بتعدیل فت
الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة كمصروف وبما یتماشى مع 

 .وظیفة الموجودات غیر الملموسة
 

ً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قیمتھا ال یتم إطف اء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر محدد بل یتم اختبارھا سنویا
یتم مراجعة تقویم العمر اإلنتاجي غیر المحدد سنویاً وذلك للتأكد فیما إذا كان التقویم . وذلك لوحدھا أو على مستوى وحدة تولید النقد

على " عمر غیر محدد"إلى " عمر محدد"نتاجي غیر المحدد ال یزال ھناك ما یؤیده، وإال یتم التغییر من الذي تم إجراؤه للعمر اإل
 .أساس مستقبلي

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۱۹ - 

 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 )تتمة(الموجودات غیر الملموسة 

 

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة 
إن الموجودات غیر الملموسة . الموحدة عند التوقف عن إثبات األصل الربح أو الخسارةالدفتریة لألصل، ویتم إدراجھا في قائمة 

یرجى الرجوع إلى السیاسة المحاسبیة بخصوص عملیات تجمیع المنشآت فیما یخص بند (اآللي تشمل الشھرة وبرامج الحاسب 
 ).الشھرة

 

 

 :أسماء المطبوعات
صنفت المجموعة أسماء المطبوعات . تمثل أسماء المطبوعات القیمة المسجلة ألسماء الصحف والمجالت التي تصدرھا المجموعة

ً و ذلك للتأكد . إطفاؤھا بأنھ لیس لھا عمر محدد وبالتالي ال یتم تقوم المجموعة بمراجعة العمر االنتاجي ألسماء المطبوعات سنویا
عمر " إلى " عمر غیر محدد"فیما إذا ما كان التقویم الذي تم إجراؤه للعمر االنتاجي ال یزال ھناك ما یؤیده و إال یتم التغییر من 

بالتأكد مما إذا كان ھناك انخفاض في القیمة المسجلة ألسماء المطبوعات تقوم المجموعة بشكل دوري . و على أساس مستقبلي" محدد
وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل یتم إجراء التحلیالت للتأكد من إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة . باستخدام طرق قیاس القیمة العادلة

ل لالسترداد ألسماء المطبوعات بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ في الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القاب. ألسماء المطبوعات بالكامل
تخفض القیمة الدفتریة ألسماء المطبوعات إلى القیمة القابلة لالسترداد و یتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة 

 .األولیة الموحدة المختصرة
 :حقوق النشر ومشروعات تطویر الكتب

فة النفقات الضروریة الالزمة للحصول على حقوق النشر ویتم إطفاءھا على مدى العمر التعاقدي باستخدام تشمل حقوق النشر كا
تقید حقوق .ویتم البدء في احتساب اإلطفاء عند صدور أول نسخة للكتاب. طریقة القسط الثابت أو عدد الكتب المتعاقد على نشرھا

 .واإلنخفاض في القیمة النشر في كتب المجموعة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء
 

 

 :مشروع المحتوى المرئي ومواقع إلكترونیة وبرامج حاسب آلي
یتم إطفاء مشروع المحتوى المرئي والمواقع اإللكترونیة وبرامج الحاسب اآللي باستخدام طریقة القسط الثابت على فترة من سنتین 

بالنسبة لمشروع المحتوى المرئي، یحسب اإلطفاء ویتم إثباتھ فعالً اعتباراً من . إلى خمس سنوات من بدء العمل في ھذه المشاریع
 . بدء العمل في المشروع

 

 اإلثبات األولي والقیاس الالحق -األدوات المالیة 
 .األداة المالیة عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى

 

 الموجودات المالیة )۱(
 اإلثبات األولي والقیاس

 .زائداً، تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل الماليیتم في األصل إثبات كافة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة 
 

 اإلثبات األولي، القیاس والقیاس الالحق -الذمم المدینة 
وبعد . تعتبر الذمم المدینة موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحدیدھا وغیر متداولة في سوق مالي نشط

ً االنخفاض في القیمةالقیاس األولي لھا، تقاس ھذه ا ً بالتكلفة المطفأة ناقصا یتم إثبات الخسائر الناتجة . لموجودات المالیة الحقا
عن االنخفاض في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة ضمن تكلفة المبیعات أو مصاریف العملیات األخرى 

 .المتعلقة بالمدینین
 

 التوقف عن االثبات
بحیث ) أو أي جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة(ثبات الموجودات المالیة بشكل رئیسي یتم التوقف عن إ

 :یتم استبعادھا من قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة عند
 انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو •
بتحویل حق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسدادھا بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخیر قیام المجموعة  •

لم تقم ) ب(قامت المجموعة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو ) أ(وإذا ما " ترتیبات فوریة"وفق 
 .صل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصلبتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لأل

 
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض في قیمة أصل 

موجوداً وذلك فقط في حالة وجود حدث أو أكثر بعد  یعتبر االنخفاض في القیمة. مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالیة
أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة ") حدث الخسارة("اإلثبات األولي لألصل وأن لـ 

بأن المدینین یشتمل الدلیل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي . الموجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ
 .أو مجموعة من المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة و إخفاق أو تأخیر في سداد أصل المبلغ

 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(
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 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 )تتمة(اإلثبات األولي والقیاس الالحق  -األدوات المالیة 

 

 المطلوبات المالیة )۲(
 االثبات األولي والقیاس

المالیة عند االثبات األولي لھا كمطلوبات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة تصنف المطلوبات 
 .األولیة الموحدة المختصرة، أو قروض أو ذمم دائنة أو كمشتقات تم تخصیصھا كأدوات تحوط فعالة، حسبما ھو مالئم

  

العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فیتم إظھارھا بعد خصم تكالیف یتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة 
 . المعامالت المتعلقة بھا مباشرةً 

 

تشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على الدائنین التجاریین واآلخرین، والقروض بما في ذلك الحسابات المكشوفة 
 .لدى البنوك، واألدوات المالیة المشتقة

 

 القیاس الالحق
 : یعتمد قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا المبین أدناه

 

 القروض واالقتراض
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام . تتعلق ھذه الفئة كثیراً بالمجموعة بعد االثبات األولي لھا، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقا

الموحدة عند التوقف عن إثبات المطلوبات  الربح أو الخسارةخسائر في قائمة یتم إثبات األرباح وال. طریقة معدل العمولة الفعلیة
 .وكذلك من خالل عملیة إطفاء معدل العمولة الفعلیة

 
تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءاً ال 

یدرج إطفاء معدل العمولة الفعلیة كتكالیف تمویلیة في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة . ولة الفعلیةیتجزأ من معدل العم
 .المختصرة

 

 التوقف عن االثبات
 .یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ

 

المالیة بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعدیل شروط االلتزامات الحالیة،  وفي حالة تبدیل االلتزامات
یتم اثبات الفرق بین . عندئٍذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن اثبات االلتزامات األصلیة واثبات التزامات جدیدة

 .لخسارة األولیة الموحدة المختصرةالقیم الدفتریة المعنیة في قائمة الربح أو ا
 

 مقاصة األدوات المالیة )۳(
تتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة فقط 

، أو بیع الموجودات وسداد عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة للتسویة على أساس الصافي
 .المطلوبات في آن واحد

 

 األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تحوط المخاطر
ً بالقیمة العادلة في  یتم في األصل إثبات األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المشتقات، ویعاد قیاسھا الحقا

المحاسبة عن التغیرات الالحقة في القیمة العادلة یعتمد على ما إذا كانت المشتقات إن . نھایة فترة إعداد كل قوائم مالیة
تقوم المجموعة بتخصیص مشتقاتھا . مخصصة كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، یعتمد على طبیعة البند الذي یتم تحوطھ

 ).تحوط التدفقات النقدیة(لمتوقعة بدرجة كبیرة كتحوط مرتبط بالتدفقات النقدیة للموجودات والمطلوبات المثبتة والمعامالت ا
 

ً بتخصیص وتوثیق عملیة التحوط التي تود تطبیق محاسبة التحوط بشأنھا وكذلك  وعند بدء التحوط، تقوم المجموعة رسمیا
كانت  كما تقوم المجموعة بتوثیق تقویمھا، عند بدء التحوط وبشكل مستمر، فیما إذا. أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر

المشتقات المستخدمة في معامالت التحوط كانت وستظل فعالة للغایة في مقاصة التغیرات في القیم العادلة أو التدفقات النقدیة 
 .للبنود المتحوط لھا

 

ة یتم إظھار صافي التغیرات في القیمة العادلة لتحوط التدفقات النقدیة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحد
یتم تصنیف القیمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غیر متداولة عندما تكون فترة . المختصرة

شھراً، ویتم تصنیفھا كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة االستحقاق  ۱۲االستحقاق المتبقیة للبند المحوط أكثر من 
 .شھراً  ۱۲المتبقیة للبند المحوط أقل من 
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 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 )تتمة(اإلثبات األولي والقیاس الالحق  -األدوات المالیة 

 )تتمة(األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تحوط المخاطر 
الدخل الشامل یتم إثبات الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤھلة كتحوط التدفقات النقدیة في 

یتم إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غیر الفعال مباشرة في قائمة . اآلخر وتظھر في االحتیاطیات ضمن حقوق الملكیة
 .الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة ضمن اإلیرادات األخرى أو المصاریف األخرى

 

ملكیة إلى قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة في الفترات التي یتم إعادة تصنیف المبالغ المتراكمة في حقوق ال
الربح یتم إثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال في قائمة . الموحدة الربح أو الخسارةیؤثر فیھا البند المحوط على قائمة 

عة التي تمت تحوطھا إثبات الموجودات غیر المالیة، یتم إعادة ومع ذلك، عندما ینتج عن المعاملة المتوق. الموحدة أو الخسارة
یتم . تصنیف األرباح والخسائر التي سبق تأجیلھا في حقوق الملكیة من حقوق الملكیة وتدرج في القیاس األولي لتكلفة األصل

تكلفة للبضاعة المباعة في حالة إثبات المبالغ المؤجلة في النھایة في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة ك
 .المخزون أو كاستھالك أو إطفاء في حالة الموجودات الثابتة

 

عند انتھاء صالحیة أداة التحوط أو بیعھا أو إنھاؤھا أو عندما ال یعود التحوط مستوفیاً لمعاییر محاسبة التحوط، فإن أي أرباح 
الوقت تبقى في حقوق الملكیة ویتم إثباتھا عندما یتم إثبات المعاملة أو خسائر متراكمة موجودة في حقوق الملكیة في ذلك 

عند عدم توقع حدوث معاملة متوقعة، یتم إعادة . المتوقعة في النھایة في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة
الربح أو الخسارة األولیة الموحدة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة مباشرة إلى قائمة 

 .المختصرة
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

وفي حالة . تقوم المجموعة، بتاریخ كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل على وقوع انخفاض في قیمة أصل ما
ي للتأكد من وجود انخفاض في القیمة، تقوم المجموعة وجود مثل ھذا الدلیل، أو عندما یكون من الضروري إجراء اختبار سنو

ً تكالیف البیع والقیمة  بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل، والتي تمثل القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة ناقصا
تعتبر مستقلة بشكل كبیر عن الحالیة، أیھما أعلى، ویتم تحدیدھا ألصل فردي ما لم ینتج من األصل تدفقات نقدیة واردة 

 .الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات
 

ة وفي حالة زیادة القیمة الدفتریة لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدی
 .تعتبر منخفضة القیمة وتخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھا

 

ند تقدیر القیمة الحالیة، تخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى القیمة الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضریبة وع
وعند تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف . والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة لألصل

وفي حالة عدم إمكانیة تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام طرق . یؤخذ باالعتبار آخر معامالت تمت بالسوق االستبعاد، فإنھ
إن عملیات االحتساب ھذه مدعمة بمضاعفات التقویم، وأسعار األسھم المتداولة للشركات المدرجة للجمھور، أو . تقویم مالئمة

 .ةالمؤشرات األخرى المتوفرة عن القیمة العادل
 

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القیمة على أساس الموازنات التفصیلیة وعملیات االحتساب المتوقعة والتي یتم إعدادھا 
تغطي ھذه . بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقدیة بالمجموعة التي خصصت إلیھا الموجودات الفردیة

 .عادة فترة خمس سنواتالموازنات وعملیات االحتساب المتوقعة 
 

یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة عن العملیات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة ضمن 
البنود المتعلقة بالمصاریف بما یتفق مع وظیفة األصل الذي انخفضت قیمتھ، باستثناء العقارات المعاد تقییمھا سابقاً، وتدرج 

ً إثبات االنخفاض في القیمة ضمن اإلیرادات . لتقییم ضمن اإلیرادات الشاملة األخرىإعادة ا وبالنسبة لتلك العقارات، یتم أیضا
 .الشاملة األخرى حتى مبلغ إعادة التقییم السابق

 

أن خسائر بخصوص الموجودات باستثناء الشھرة، یتم إجراء تقدیر بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان یوجد مؤشر ب
في حال وجود مثل ھذا المؤشر، تقدر المجموعة القیمة . االنخفاض في القیمة المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو أن قیمتھا انخفضت

ً فقط في حال حصول . القابلة لالسترداد لألصل أو للوحدة المدرة للنقدیة یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المثبتة سابقا
یتم الحد من . راضات المستخدمة في تحدید القیمة القابلة لألصل منذ تثبیت آخر خسارة انخفاض في القیمةتغییر ضمن االفت

االنعكاس بحیث تكون القیمة الدفتریة لألصل ال تزید عن القیمة القابلة لالسترداد وال عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض 
یتم إثبات عكس القید . تم إثبات خسارة االنخفاض في قیمة األصل في سنوات سابقةتحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم ی

 .ھذا في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة
 

یتم . یتم اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة سنویاً أو بشكل متكرر عندما تشیر الظروف إلى حصول انخفاض في القیمة الدفتریة
) أو مجموعة من الوحدات المدرة للنقدیة(ض قیمة الشھرة بتقییم القیمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مدرة للنقدیة تحدید انخفا

عندما تكون القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة أقل من القیمة الدفتریة، یتم إثبات خسارة . والتي تتعلق بھا الشھرة
 .س خسائر انخفاض القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیةال یمكن عك. انخفاض في القیمة

 

یتم اختبار الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا سنویا أو بشكل 
متكرر عندما تشیر الظروف إلى حصول انخفاض في  .القیمة الدفتریة
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 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤

 المخزون
إن التكلفة ھي تلك المصاریف المتكبدة بشأن إحضار البضاعة إلى . یظھر المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل

عر البیع التقدیري خالل یستند صافي القیمة البیعیة إلى س. موقعھا ووضعھا الحالي ویتم تحدیدھا باستخدام طریقة المتوسط المرجح
یتم تجنیب مخصص مناسب للبضاعة المتقادمة . دورة األعمال العادیة ناقصاً أي تكالیف إضافیة یتوقع تكبدھا عند اإلتمام واالستبعاد

 .وبطیئة الحركة، إذا لزم األمر
 

 البضاعة تامة الصنع
یتم تحدید تكلفة البضاعة تامة الصنع باستخدام . البیعیة، أیھما أقلیتم قیاس البضاعة تامة الصنع بتكلفة اإلنتاج أو صافي القیمة 

تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مناسبة من المصاریف غیر المباشرة المتغیرة . طریقة المتوسط المرجح
قیمة البیعیة سعر البیع التقدیري خالل دورة األعمال یمثل صافي ال. والثابتة، وتخصص األخیرة على أساس القدرة التشغیلیة العادیة

 .العادیة ناقصا التكالیف المقدرة لإلنجاز والتكالیف المقدرة الالزمة إلجراء عملیة البیع
 

 البضاعة قید التصنیع
التصنیع باستخدام تكلفة وحدة  یتم تحدید تكلفة البضاعة قید. یتم قیاس البضاعة قید التصنیع بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل

اإلنتاج للفترة على أساس نسبة اإلنجاز في المرحلة المطبقة وتشمل المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مناسبة من المصاریف 
یعیة سعر البیع یمثل صافي القیمة الب. غیر المباشرة المتغیرة والثابتة، ویتم تخصیص األخیرة على أساس القدرة التشغیلیة العادیة

 .التقدیري خالل دورة األعمال العادیة ناقصاً التكالیف المقدرة لإلنجاز والتكالیف المقدرة الالزمة إلجراء عملیة البیع
 

 قطع الغیار
یمثل . جحیتم تحدید التكلفة على أساس تكلفة المتوسط المر. یتم تقویم مخزون قطع الغیار بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل

 .مخزون قطع الغیار، قطع الغیار التي ال تتأھل لتصنیفھا كقطع الغیار الھامة
 

 المواد الخام
یمثل صافي . یتم تحدید التكلفة على أساس تكلفة المتوسط المرجح. یتم تقویم المواد الخام بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل

ً التكالیف المقدرة لإلنجاز والتكالیف المقدرة الالزمة إلجراء القیمة البیعیة سعر البیع التقدیري  خالل دورة األعمال العادیة ناقصا
 .یتم تجنیب مخصص مناسب للبضاعة المتقادمة وبطیئة الحركة، إذا لزم األمر. عملیة البیع

 

 المدینون التجاریون
یتم إجراء تقدیر لالنخفاض  . لقاء المبالغ غیر القابلة للتحصیل تظھر الذمم المدینة التجاریة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصاً المخصص

 . تشطب الدیون المعدومة عند تكبدھا. في القیمة وذلك عند عدم إمكانیة تحصیل المبلغ بالكامل
 

إذا . األعمال العادیةتمثل الذمم المدینة التجاریة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضاعة المباعة أو الخدمات المقدمة خالل دورة 
 .كان من المتوقع تحصیل المبالغ في سنة واحدة أو أقل یتم تصنیفھا كموجودات متداولة

 

 ).٥(یتم اختبار القیمة الدفتریة للذمم المدینة التجاریة لتحدید االنخفاض في القیمة وفقا للسیاسة المبینة في اإلیضاح 
 

 النقد وما في حكمھ 
ھ الظاھر في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة على األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق یشتمل النقد وما في حكم

والودائع قصیرة األجل واالستثمارات ذات السیولة العالیة التي یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبالغ نقدیة معروفة وفترة استحقاقھا 
 .وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمةاألصلیة خالل ثالثة أشھر من تاریخ الشراء 

 

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة، یشمل النقد وما في حكمھ على األرصدة لدى البنوك والنقد في 
وجدت، حیث أنھا تعتبر جزءاً الصندوق والودائع قصیرة األجل كما ھو موضح أعاله بعد خصم الحسابات المكشوفة لدى البنوك، إن 

 .ال یتجزأ من إدارة النقدیة للمجموعة
 

 القروض وتمویل المرابحة
، بعد خصم تكالیف المعاملة )باعتبارھا المتحصالت المستلمة(یتم في األصل إثبات القروض وتمویل المرابحة بالقیمة العادلة 

قیاس القروض طویلة األجل وتمویل المرابحة بالتكلفة المطفأة باستخدام وبعد اإلثبات األولي، یتم . المؤھلة المتكبدة، إن وجدت
ومبلغ االسترداد في قائمة الربح أو ) بعد خصم تكالیف المعاملة(یتم إثبات أي فرق بین المتحصالت . طریقة معدل العمولة الفعلي

یتم إثبات الرسوم المدفوعة على . العمولة الفعلیة الخسارة األولیة الموحدة المختصرة على مدى فترة القروض باستخدام طریقة معدل
في ھذه الحالة، یتم . تسھیالت القروض كتكالیف معاملة للقرض بالقدر الذي یكون فیھ من المحتمل سحب بعض أو كل التسھیالت

م رسملة الرسوم وفي حالة عدم وجود دلیل على احتمال سحب بعض أو كل التسھیالت، تت. تأجیل الرسوم حتى تحدث عملیة السحب
 .كمصاریف مدفوعة مقدما لخدمات السیولة ویتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھیالت التي تتعلق بھا
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 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 )تتمة(القروض وتمویل المرابحة 

یتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في یتم حذف القروض وتمویل المرابحة من قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة عندما 
یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إطفاؤھا أو تحویلھا إلى طرف آخر . العقد أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ

الخسارة األولیة  والعوض المدفوع، بما في ذلك الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المطلوبات المفترضة، في قائمة الربح أو
 .الموحدة المختصرة كإیرادات أخرى أو تكالیف تمویل

 

یتم تصنیف القروض وتمویل المرابحة كمطلوبات متداولة إال إذا كان لدى المجموعة حق غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لمدة    
 .شھراً على األقل بعد فترة إعداد القوائم المالیة ۱۲

 

القروض العامة والمحددة وتكالیف تمویل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة تتم رسملة تكالیف 
یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت . خالل الفترة الزمنیة الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البیع

یتم قید تكالیف القروض األخرى . ى الموجودات المؤھلة، من تكالیف القروض المؤھلة للرسملةلقروض محددة لحین یتم صرفھا عل
 .كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة

 

 منافع الموظفین
 االلتزامات قصیرة األجل

في ذلك المنافع غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر وبدالت تعلیم األطفال  إن المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب، بما
المتوقع سدادھا بالكامل خالل اثني عشر شھراً بعد انتھاء الفترة التي یقوم فیھا الموظفین بتقدیم الخدمات ذات العالقة، یتم إثباتھا 

یتم عرض . المالیة وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة المطلوبات بخصوص خدمات الموظفین حتى نھایة فترة إعداد القوائم
 . المطلوبات كالتزامات منافع الموظفین الحالیة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة

 

 االلتزامات لما بعد انتھاء الخدمة
 برامج المنافع المحددة

 .للموظفین، وھو مؤھل كبرامج منافع محددة تقوم المجموعة بتقدیم مكافأة نھایة الخدمة
 

یتم تحدید القیمة . یتم احتساب التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة إئتمان الوحدة المتوقعة
أسعار العمولة لسندات الشركات عالیة الحالیة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام 

وفي البلدان التي ال یوجد . الجودة المسجلة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع، وتكون لھا شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة
یق معدل الخصم على یتم احتساب تكلفة العمولة بتطب. فیھا سوق عمیقة لھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة

یتم إدراج ھذه التكلفة في مصاریف منافع الموظفین في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة . صافي رصید التزام المنافع المحددة
 .المختصرة

 

محددة إكتواریاً تم احتساب تكالیف التزامات المنافع المحددة بشكل دوري على أساس السنة حتى تاریخھ باستخدام تكالیف التقاعد ال
في نھایة السنة المالیة، بعد تعدیلھا بالتقلبات الھامة التي تطرأ على السوق وبأي أحداث ھامة تقع لمرة واحدة مثل تعدیل البرامج 

وفي حالة عدم وجود التقلبات الھامة في السوق واألحداث لمرة واحدة یتم تمدید االلتزامات . وتقلیص األیدي العاملة والسداد
وفي حالة وجود تغیرات ھامة في االفتراضات أو الترتیبات خالل الفترة األولیة فإنھ . كتواریة استناداً لالفتراضات في بدایة السنةاإل

 .یجب إعادة قیاس ھذه االلتزامات
 

التي حدث فیھا في بنود یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التسویات والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في الفترة 
یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن تعدیالت البرنامج أو تقلیص . الدخل الشامل األخرى

 .األیدي العاملة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة كتكالیف خدمة سابقة
 

یتم إجراء تقویم لاللتزامات بموجب ھذه البرامج من قبل . ال یتم تمویل برامج المنافع لما بعد انتھاء الخدمةفي بعض البلدان، قد 
تتكون التكالیف المتعلقة بھذه البرامج بصورة أساسیة من القیمة . اكتواریین مستقلین على أساس طریقة إئتمان الوحدة المتوقعة

ساٍو، لكل سنة من سنوات الخدمة والعموالت على ھذا االلتزام فیما یتعلق بخدمات الموظفین الحالیة للمنافع المتعلقة، على أساس مت
 . في السنوات السابقة

 

دة یتم إثبات تكالیف الخدمات الحالیة والسابقة المتعلقة بمنافع ما بعد انتھاء الخدمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموح
إن أیة تغیرات في صافي المطلوبات . یل الزیادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة كتكالیف تمویلیةالمختصرة بینما یتم تسج

 .نتیجة لعملیات التقویم االكتواریة والتغیرات في االفتراضات یتم إعادة قیاسھا في بنود الدخل الشامل األخرى
 

نھایة الخدمة للموظفین، تأخذ عملیة التقویم االكتواري بعین االعتبار أحكام في المملكة العربیة السعودیة، وفیما یتعلق بالتزام مكافأة 
 .وفي بلدان أخرى، تؤخذ أنظمة العمل المعنیة بعین االعتبار. نظام العمل السعودي وسیاسة المجموعة
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 )تتمة(ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٤
 

 الدفعالدائنون التجاریون وأوراق الدفع والمبالغ المستحقة 
ر تمثل ھذه المبالغ المطلوبات المتعلقة بالبضاعة والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نھایة الفترة المالیة والتي لم یتم دفعھا، وتعتبر غی

شھراً بعد تاریخ  ۱۲یتم عرض الذمم الدائنة التجاریة وأوراق الدفع كمطلوبات متداولة إال إذا لم یكن السداد مستحقاً خالل . مضمونة
 .التقریر، ویتم إثباتھا في األصل بقیمتھا العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة العمولة الفعلیة

 

 االلتزامات والموجودات المحتملة
كانیة تدفق ال یتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، ولكن یتم اإلفصاح عنھا إال إذا كانت إم

ال یتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة، . صادر للموارد التي تتضمن مزایا اقتصادیة مستبعد
 .ولكن یفصح عنھا عندما یكون من المحتمل تحقیق منافع اقتصادیة

 

 المخصصات
 عام

یة أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن تدفق یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونیة حال
عندما . خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادیة سوف تكون ضروریة لتسویة االلتزام ویمكن إجراء تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام

بموجب عقد تأمین، یتم إثبات المبالغ المستردة تتوقع المجموعة أن بعض أو كل المخصصات سیتم استردادھا، على سبیل المثال 
الربح یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة . كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكون ھذه المبالغ المستردة مؤكدة تقریبا

 .بعد خصم أي مبالغ مستردة أو الخسارة
 

ن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام إذا كان أثر القیمة الزمنیة للنقود جوھریا، یتم تحدید المخصصات ع
معدل ما قبل الضریبة الحالي الذي یعكس، عندما یكون ذلك مالئماً، تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة 

 .یتم إثبات الزیادة في الخصم كتكلفة تمویل. للمطلوبات
 

 : واالفتراضات المحاسبیة الھامةاألحكام والتقدیرات  -٥
یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر 

التأكد من إن عدم . على االیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات واإلیضاحات المرفقة واالفصاح عن االلتزامات المحتملة
ھذه االفتراضات والتقدیرات یترتب علیھ إجراء تسویات جوھریة على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات في الفترات 

 .المستقبلیة
 

 عدم التأكد من التقدیرات واالفتراضات
لھا أثر جوھري على المبالغ المدرجة أثناء عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بإصدار األحكام التالیة التي 

في القوائم المالیة الموحدة، إن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات بتاریخ التقریر، 
 .لقادمة، موضحة أدناهوالتي لھا أثر كبیر یؤدي إلى تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة ا

 

 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة
. یتم إجراء تقدیر للمبالغ القابلة للتحصیل من الذمم المدینة التجاریة والمحتجزات عند عدم إمكانیة تحصیل جزء أو كامل المبلغ

أما المبالغ التي ال تعتبر ھامة بمفردھا . على حدهبالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس كل مبلغ 
ولكنھا متأخرة السداد، فإنھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي، ویجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناًء على معدالت 

 .التحصیل السابقة
 االنخفاض في قیمة البضاعة

وعندما تصبح البضاعة قدیمة أو متقادمة، یتم إجراء تقدیر لصافي القیمة . تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل
بالنسبة للمبالغ غیر الھامة بمفردھا ولكنھا تعتبر . بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، یتم إجراء تقدیر لكل مبلغ على حده. البیعیة لھا

سب نوع البضاعة وعمرھا أو درجة تقادمھا على أساس أسعار قدیمة أو متقادمة، فإنھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي ویجنب مخصص ح
 .البیع التاریخیة

 إثبات اإلیرادات
تقوم المجموعة بتقویم ترتیبات اإلیرادات الخاصة بھا مقابل معاییر محددة، أي ما إذا كان لدیھا تعرض للمخاطر والمنافع الھامة 

 .ما إذا كانت تعمل كأصیل أو كوكیل المرتبطة ببیع البضاعة أو تقدیم الخدمات، وذلك لتحدید
 

عند تحدید األساس األنسب لعرض اإلیرادات أو تكالیف اإلیرادات، یتم مراجعة الشكل القانوني ومضمون االتفاقیة بین المجموعة 
 .وشركائھا التجاریین لتحدید دور كل طرف في المعاملة

الوكیل بعد استنزال / ادات المبلغ المطلوب سداده للعمیل عندما یكون دور المجموعة في معاملة ما كأصیل، تتضمن اإلیر
 .الخصومات التجاریة
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 )تتمة(األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  -٥
 

 التقدیرات واالفتراضات
التواریخ وفقا تتفق مع التقدیرات التي تم إعدادھا لنفس  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٦یونیو  ۳۰و ۲۰۱٦ینایر  ۱إن التقدیرات في 

تعكس ). بعد التسویات لتعكس أي فروقات في السیاسات المحاسبیة(للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة 
، وھو ۲۰۱٦ینایر  ۱التقدیرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض ھذه المبالغ وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، الشروط في 

 .۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، وكما في تا
 

إن االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات بتاریخ التقریر، والتي لھا أثر كبیر یؤدي إلى 
 .لوبات خالل السنة المالیة القادمة، موضحة أدناهتعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمط

 

ومع . قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقدیرات على أساس معاییر متاحة عند إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة
السوق أو الظروف الخارجة عن ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات المستقبلیة قد تتغیر نتیجة للتغیرات في 

 .تنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا. سیطرة المجموعة
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
 یمةیحدث االنخفاض في القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن القیمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل الق

تستند القیمة العادلة ناقصا تكالیف احتساب االستبعاد إلى البیانات . األعلى للقیمة العادلة ناقصا تكالیف االستبعاد والقیمة الحالیة
المتاحة من معامالت البیع الملزمة التي تتم وفقا لشروط تعامل عادل بالنسبة لموجودات مماثلة أو أسعار سوق قابلة للمالحظة ناقصا 

 .ف اإلضافیة الستبعاد األصلالتكالی
 

یتم اشتقاق التدفقات النقدیة من المیزانیة . یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس نموذج التدفقات النقدیة المخصومة، حیثما ینطبق ذلك
الھامة في المستقبل للسنوات الخمس القادمة وال تشتمل على أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات 

إن القیمة القابلة لالسترداد ھي أكثر حساسیة . والتي من شأنھا أن تحسن أداء موجودات الوحدة المدرة للنقدیة التي یتم اختبارھا
 لمعدل الخصم المستخدم لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم

إن ھذه التقدیرات ھي األكثر صلة بالشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر . ألغراض االستقراء
 .المحددة التي تقوم المجموعة بإثباتھا

 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات، بما في ذلك الموجودات غیر الملموسة
ھامة بشأن تقدیر القیمة العادلة للموجودات بما في ذلك الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار یتطلب من اإلدارة إصدار أحكام 

 .اإلنتاجیة المحددة وغیر المحددة والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المقتناة نتیجة لعملیة تجمیع أعمال
 

 برامج مكافأة نھایة الخدمة
یتضمن التقویم . الحالیة اللتزامات مكافأة نھایة الخدمة وفق عملیات تقویم اكتواریة تحدد تكلفة برامج مكافأة نھایة الخدمة والقیمة

وتشتمل ھذه االفتراضات على تحدید . االكتواري إجراء العدید من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل
ونظرا للطبیعة المعقدة للتقویم . ت والزیادة المستقبلیة في المعاشاتمعدل الخصم، والزیادات المستقبلیة في الرواتب، ومعدالت الوفیا

 .واالفتراضات األساسیة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بصورة كبیرة بالتغیرات في ھذه االفتراضات
 

 ً  .تتم مراجعة كافة االفتراضات سنویا
 

دارة بعین االعتبار أسعار العموالت لسندات الشركات المسجلة بالعمالت المعنیة وذلك على عند تحدید معدل الخصم المالئم، تأخذ اإل
كما یتم أیضاً مراجعة جودة السندات . ، مع استحقاقات استقرائیة تقابل المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة)أأ(األقل بدرجة تصنیف 

امش ائتمان عالیة من تحلیل السندات الذي تم على أساسھ تحدید معدل الخصم، وذلك ویتم استبعاد تلك السندات التي لھا ھو. المعنیة
 .على اعتبار أنھا ال تمثل سندات ذات جودة عالیة

 
 ).۱۸(تم تقدیم تفاصیل إضافیة حول التزامات معاشات التقاعد في اإلیضاح رقم 
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 )تتمة(األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  -٥
 قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة

عند عدم إمكانیة اشتقاق القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة من األسواق 
خذ مدخالت ھذه النماذج من یتم أ. النشطة، یتم تحدید قیمتھا العادلة باستخدام طرق تقویم متضمنة نموذج التدفقات النقدیة المخصومة

األسواق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنا، ولكن عندما یكون ذلك غیر ممكن، فإن األمر یتطلب إبداء درجة من األحكام لتحدید 
ن أن تؤثر یمك. تشتمل األحكام على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. القیمة العادلة

 .التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل على القیمة العادلة لألدوات المالیة
 

یتم، في األصل، قیاس العوض المحتمل، الناتج عن عملیات تجمیع األعمال، بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ كجزء من عملیة 
المحتمل بتعریف المطلوبات المالیة، فإنھ یتم إعادة قیاسھ الحقا بالقیمة وفي الحاالت التي یفي بموجبھا العوض . تجمیع األعمال

تأخذ االفتراضات األساسیة . یتم تحدید القیمة العادلة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة. العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة
 .بعین االعتبار احتمالیة تحقق كل من أھداف األداء وعامل الخصم

 

 االلتزامات المحتملة
حول ھذه القوائم المالیة، فإن المجموعة تتعرض اللتزامات محتملة مختلفة خالل دورة األعمال ) ۲۳(كما ھو مبین في اإلیضاح 

ومع . تقوم اإلدارة بتقویم حالة ھذه التعرضات بصورة منتظمة لتقویم احتمال قیام المجموعة بتحمل المطلوبات ذات الصلة. العادیة
 .، فإنھ ال یتم تجنیب المخصصات في القوائم المالیة، بناء على تقویم اإلدارة، إال عند حدوث التزام حاليذلك

 

 األعمار اإلنتاجیة االقتصادیة للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غیر الملموسة
اإلطفاء للتأكد من أن طریقة وفترة /  تقوم المجموعة بصورة دوریة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك

 .اإلطفاء متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه الموجودات/ االستھالك 
 

 : تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة -٦
تقوم بإعداد وإصدار قوائمھا المالیة  ، كانت المجموعة۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتھیة في 

إن ھذه ھي ثاني قوائم مالیة أولیة موحدة . الموحدة المراجعة فقط وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة
ً لمع ) ۳٤(یار المحاسبة الدولي رقم مختصرة للمجموعة لفترة من السنة االولى التي تقوم بھا المجموعة باعداد قوائمھا المالیة وفقا

المعتمدة " تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة) "۱(والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم " القوائم المالیة األولیة"المتعلق بـ 
 .في المملكة العربیة السعودیة

 

والتي تتماشى مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة  –المختصرة وعلیھ، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة 
وعند إعداد . ، مع بیانات فترة المقارنة۲۰۱۷ینایر  ۱في المملكة العربیة السعودیة التي تنطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد 

                    مركز المالي األولیة الموحدة المختصرة االفتتاحیة للمجموعةالقوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة المرفقة، تم إعداد قائمة ال
بعد إجراء بعض التسویات المطلوبة نتیجة تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة والمعتمدة في  ۲۰۱٦ینایر  ۱كما في 

 .المملكة العربیة السعودیة
 

، وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ۲۰۱٦ینایر  ۱یة الموحدة المختصرة االفتتاحیة كما في وعند إعداد قائمة المركز المالي األول
، والقوائم المالیة األولیة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والقوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

، قامت المجموعة بدراسة األثر، وتبین بأنھ یجب إجراء ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ي الموحدة المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة ف
ً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المم ً في القوائم المالیة الموحدة المعدة وفقا لكة التسویات التالیة على المبالغ المسجلة سابقا

 .العربیة السعودیة
 

 اإلعفاءات
لمن قاموا بتبني المعاییر الدولیة للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من التطبیق بأثر ) ۱(لي رقم یسمح المعیار الدولي للتقریر الما

 :قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاءات التالیة. رجعي لمتطلبات معینة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي
ال على عملیات االستحواذ على شركات تابعة والتي عملیات تجمیع األعم) ۳(لم یتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -

إن استخدام . ۲۰۱٦ینایر  ۱تعتبر أعماال وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، أو الحصة في الشركات الزمیلة التي حدثت قبل 
المطلوبات والتي یجب إثباتھا ھذا اإلعفاء یعني أن القیمة الدفتریة وفقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا السابقة للموجودات و

بعد تاریخ االستحواذ، یتم القیاس وفقا للمعاییر . بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي، ھي التكلفة المفترضة بتاریخ االستحواذ
یر المالي من قائمة یتم استبعاد الموجودات والمطلوبات غیر المؤھلة لإلثبات بموجب المعاییر الدولیة للتقر. الدولیة للتقریر المالي

لم تقم المجموعة بإثبات أو استبعاد أي مبالغ مثبتة سابقا . المركز المالي االفتتاحیة المعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي
 .نتیجة لمتطلبات اإلثبات وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۲۷ - 

 

 )تمةت( تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة -٦
 )تتمة(اإلعفاءات 

 
تم تسجیل األراضي المملوكة والمباني، باستثناء االستثمارات العقاریة، في قائمة المركز المالي المعدة وفقا لمعاییر الھیئة  -

 باستخدام خیار التكلفةالمجموعة  تقوم. ۲۰۱٦ینایر  ۱السعودیة للمحاسبین القانونیین على أساس القیمة الدفتریة كما في 
 .مفترضةال

 
استخدام القیمة الدفتریة للشھرة وفقا لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین ) ۱(كما یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -

بصرف النظر عن (القانونیین في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة المعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي 
ووفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي ). خفاض في قیمة الشھرة وإثبات أو التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسةتسویات االن

لم یكن . ، قامت المجموعة باختبار الشھرة لتحدید االنخفاض في القیمة بتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي)۱(رقم 
 .۲۰۱٦ینایر  ۱في ھناك انخفاض في قیمة الشھرة 

 
الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر ) ٤(قامت المجموعة بتطبیق األحكام االنتقالیة الواردة ضمن التفسیر رقم  -

وقام بتقییم كافة الترتیبات بناء على الشروط القائمة بتاریخ التحول " تحدید ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"المالي 
 .دید ما إذا كانت تحتوي على عقد إیجارلتح

 
 التقدیرات

متوافقة مع تلك التي تم إجراؤھا لنفس التواریخ وفقا للمبادئ المحاسبیة  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱یونیو و ۳۰ینایر و ۱إن التقدیرات في 
أي فروقات في السیاسات بعد إجراء التسویات لتعكس (المتعارف علیھا والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 

بخالف برامج مكافأة نھایة الخدمة و التي لم تتطلب المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة ) المحاسبیة
للتقریر  تعكس التقدیرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض ھذه المبالغ وفقا للمعاییر الدولیة. للمحاسبین القانونیین تقییم أكتواري

 .۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱، تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، وكما في ۲۰۱٦ینایر  ۱المالي الشروط في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ۲۸ - 

 )تتمة(تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  -٦
 

المختصرة المعدة وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عن تسویة المجموعة لقائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
تاریخ التحول إلى المعاییر ( ۲۰۱٦ینایر  ۱الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي كما في 

 ):الدولیة للتقریر المالي

  

وفقاً للمعاییر المحاسبیة 
الصادرة عن الھیئة 

لسعودیة للمحاسبین ا
ینایر  ۱القانونیین كما في 

 إعادة القیاس ۲۰۱٦

المعاییر الدولیة للتقریر 
ینایر  ۱المالي كما في 
۲۰۱٦ 

 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي إیضاحات 
     الموجودات

     الموجودات غیر المتداولة
 ۱٬۱۱۲٬۳٦٥٬۳۸۷ )٥٬٦۸۷٬۷۳٦( ۱٬۱۱۸٬۰٥۳٬۱۲۳ أ، ب، ھـ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي

 ۱۳٬۰۳۰٬۲۳۸-   ۱۳٬۰۳۰٬۲۳۸  استثمارات عقاریة
 ۷۹۹٬٤٦۷٬۹۰٤ ٦٬٥۷۰٬۸٦٤ ۷۹۲٬۸۹۷٬۰٤۰ ھـ موجودات غیر ملموسة، بالصافي
 ۱٬۹۲٤٬۸٦۳٬٥۲۹ ۸۸۳٬۱۲۸ ۱٬۹۲۳٬۹۸۰٬٤۰۱  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

     الموجودات المتداولة
 ۲٤٤٬٤٥۳٬۲٤۱ )۳٬٥۲٦٬۷٦۲( ۲٤۷٬۹۸۰٬۰۰۳ أ،ب بالصافيمخزون، 

 ٤۷۲٬۸۱۸٬٦۳۷-   ٤۷۲٬۸۱۸٬٦۳۷  مدینون تجاریون، بالصافي
 ٦۷٬۰۷۹٬۲۸٤-   ٦۷٬۰۷۹٬۲۸٤  مصاریف مدفوعة مقدما ومدینون آخرون

 ۳٤۷٬٥۷٥٬٤۱۳-   ۳٤۷٬٥۷٥٬٤۱۳  نقد وما في حكمھ
 ۱٬۱۳۱٬۹۲٦٬٥۷٥ )۳٬٥۲٦٬۷٦۲( ۱٬۱۳٥٬٤٥۳٬۳۳۷  إجمالي الموجودات المتداولة

 ۳٬۰٥٦٬۷۹۰٬۱۰٤ )۲٬٦٤۳٬٦۳٤( ۳٬۰٥۹٬٤۳۳٬۷۳۸  إجمالي الموجودات
     حقوق الملكیة والمطلوبات

     حقوق الملكیة
 ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰-   ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  رأس المال

 ۲۰۳٬۷۷۷٬٦۰۹-   ۲۰۳٬۷۷۷٬٦۰۹  احتیاطي نظامي
 ٦۷٬٥٤۷٬۱۷۷-   ٦۷٬٥٤۷٬۱۷۷  احتیاطي اتفاقي

 )۹٦٬۲۰۹٬۱٥۷( ۲٬۷٦۹٬۳٤۲ )۹۸٬۹۷۸٬٤۹۹( أ،ب،د متراكمة خسائر
 )۱٤٬۱۹۳٬۹۸۳(-   )۱٤٬۱۹۳٬۹۸۳(  عناصر حقوق ملكیة أخرى

-    )۸٬۳٦۱٬٤۲٥( ۸٬۳٦۱٬٤۲٥ جـ منحة حكومیة
 ۹٦۰٬۹۲۱٬٦٤٦ )٥٬٥۹۲٬۰۸۳( ۹٦٦٬٥۱۳٬۷۲۹  حقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم

     
 ۲۷٦٬٥۹۸٬۸٦۲ )۲٬٥۹٦٬٦٥۱( ۲۷۹٬۱۹٥٬٥۱۳  حقوق ملكیة غیر مسیطرة

 ۱٬۲۳۷٬٥۲۰٬٥۰۸ )۸٬۱۸۸٬۷۳٤( ۱٬۲٤٥٬۷۰۹٬۲٤۲  إجمالي حقوق الملكیة

     المطلوبات غیر المتداولة
 ٦۱۳٬٦۲۷٬۳٥۲-   ٦۱۳٬٦۲۷٬۳٥۲  تمویل مرابحة وقروض ألجل

 ۱٦٬٦۷۰٬۰۳۱-   ۱٦٬٦۷۰٬۰۳۱  تأمینات عمالء
 ۸٬۳٦۱٬٤۲٥ ۸٬۳٦۱٬٤۲٥-   جـ منحة حكومیة مؤجلة

 ۱۱۷٬۷٤۱٬٥۲۲ )۲٬۸۱٦٬۳۲٥( ۱۲۰٬٥٥۷٬۸٤۷ د صافي التزامات منافع موظفین محددة
 ۷٥٦٬٤۰۰٬۳۳۰ ٥٬٥٤٥٬۱۰۰ ۷٥۰٬۸٥٥٬۲۳۰  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

     المطلوبات المتداولة
 ۱۹۳٬۸۷۹٬۷۷٤-   ۱۹۳٬۸۷۹٬۷۷٤  دائنون تجاریون وأوراق دفع

 ۳۲۲٬٤٤۱٬۱۰٥-   ۳۲۲٬٤٤۱٬۱۰٥  مصاریف مستحقة الدفع وأخرى 
 ٦٬٦۳٤٬۰۳۳ -  ٦٬٦۳٤٬۰۳۳  الجزء المتداول –إیرادات مؤجلة 

 ۳۷۹٬٥٥۱٬٤۳٤-   ۳۷۹٬٥٥۱٬٤۳٤  تمویل مرابحة وقروض قصیرة األجل
 ۱۲٦٬٤۰٥٬٦٤۰-   ۱۲٦٬٤۰٥٬٦٤۰  جزء متداول من تمویل مرابحة وقروض ألجل

 ۲٬۱۱٥٬۳۱۰-   ۲٬۱۱٥٬۳۱۰  توزیعات أرباح مستحقة
 ۳۱٬۸٤۱٬۹۷۰-   ۳۱٬۸٤۱٬۹۷۰  مخصص زكاة وضریبة دخل
 ۱٬۰٦۲٬۸٦۹٬۲٦٦-   ۱٬۰٦۲٬۸٦۹٬۲٦٦  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ۱٬۸۱۹٬۲٦۹٬٥۹٦ ٥٬٥٤٥٬۱۰۰ ۱٬۸۱۳٬۷۲٤٬٤۹٦  إجمالي المطلوبات
 ۳٬۰٥٦٬۷۹۰٬۱۰٤ )۲٬٦٤۳٬٦۳٤( ۳٬۰٥۹٬٤۳۳٬۷۳۸  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۲۹ - 

 )تتمة(تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  -٦
 

تسویة المجموعة لقائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة المعدة وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة عن 
 :۲۰۱٦یونیو  ۳۰الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي كما في 

 

  

وفقاً للمعاییر المحاسبیة 
الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 
 القانونیین كما في 

 إعادة القیاس ۲۰۱٦یونیو  ۳۰

المعاییر الدولیة للتقریر 
یونیو  ۳۰المالي كما في 

۲۰۱٦ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي إیضاحات 

     الموجودات
     الموجودات غیر المتداولة

 ۱٬۱۱٤٬۲۰۳٬۸۳۲   ) ۳٬۷۱٥٬۷۳٤(  ۱٬۱۱۷٬۹۱۹٬٥٦٦   أ،ب،ھـ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 ۱۲٬۹٤۲٬٥۳۲   ٤٬۲٤۰٬۳۰۸   ۸٬۷۰۲٬۲۲٤   ھـ استثمارات عقاریة

 ۷٤۱٬۳٦۲٬٦۱۲  -    ۷٤۱٬۳٦۲٬٦۱۲   ھـ موجودات غیر ملموسة، بالصافي
 ۱٬۸٦۸٬٥۰۸٬۹۷٦   ٥۲٤٬٥۷٤   ۱٬۸٦۷٬۹۸٤٬٤۰۲    المتداولةإجمالي الموجودات غیر 

     الموجودات المتداولة
 ۲۲۲٬۹۱٦٬٤۰۷   ) ۳٬۳۷۸٬۸۲٥(  ۲۲٦٬۲۹٥٬۲۳۲   أ،ب مخزون، بالصافي

 ٤۱٦٬۲۳٦٬۰٤٤  -     ٤۱٦٬۲۳٦٬۰٤٤    مدینون تجاریون، بالصافي
 ۸٥٬٥۳۳٬۷۲۰  -     ۸٥٬٥۳۳٬۷۲۰    مصاریف مدفوعة مقدما ومدینون آخرون

 ۱۹۱٬۷۰٤٬۳۹۷  -     ۱۹۱٬۷۰٤٬۳۹۷    نقد وما في حكمھ
    ۹۱۹٬۷٦۹٬۳۹۳  )۳٬۳۷۸٬۸۲٥ (   ۹۱٦٬۳۹۰٬٥٦۸ 

 ۲۱٬۸۰۸٬٤۰٦   ۲۱٬۸۰۸٬٤۰٦  -  ھـ الموجودات من العملیات المتوقفة
 ۲٬۸۰٦٬۷۰۷٬۹٥۰   ۱۸٬۹٥٤٬۱٥٥   ۲٬۷۸۷٬۷٥۳٬۷۹٥    إجمالي الموجودات

     والمطلوباتحقوق الملكیة 
     حقوق الملكیة

 ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  -     ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰    رأس المال
 ۲۰۳٬۷۷۷٬٦۰۹  -     ۲۰۳٬۷۷۷٬٦۰۹    احتیاطي نظامي
 ٦۷٬٥٤۷٬۱۷۷  -     ٦۷٬٥٤۷٬۱۷۷    احتیاطي اتفاقي
 ) ۱۲۹٬۰۷۰٬۹٦٦(  ) ۳۲۱٬۰۸٦(   ) ۱۲۸٬۷٤۹٬۸۸۰(  أ،ب،د خسائر متراكمة
 ) ۱٤٬٤٦۹٬۹۲٤(   -    ) ۱٤٬٤٦۹٬۹۲٤(     ملكیة أخرىعناصر حقوق 
-    ) ۸٬۳٦۱٬٤۲٥(  ۸٬۳٦۱٬٤۲٥   جـ منحة حكومیة

 ۹۲۷٬۷۸۳٬۸۹٦   ) ۸٬٦۸۲٬٥۱۱(  ۹۳٦٬٤٦٦٬٤۰۷    حقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم
     

  ۲۷۸٬۲٦٦٬٤۲۱  ) ۲٬۳۰٥٬۸۱۳(  ۲۸۰٬٥۷۲٬۲۳٤    حقوق ملكیة غیر مسیطرة
  ۱٬۲۰٦٬۰٥۰٬۳۱۷  ) ۱۰٬۹۸۸٬۳۲٤(  ۱٬۲۱۷٬۰۳۸٬٦٤۱    إجمالي حقوق الملكیة

     المطلوبات غیر المتداولة
 ٥۷۰٬۱٥۸٬٦۱۸  -     ٥۷۰٬۱٥۸٬٦۱۸    تمویل مرابحة وقروض ألجل

 ۱٦٬٦۳٦٬۹۸۱  -     ۱٦٬٦۳٦٬۹۸۱    تأمینات عمالء
 ۸٬۳٦۱٬٤۲٥   ۸٬۳٦۱٬٤۲٥   -    جـ منحة حكومیة مؤجلة

 ۱۲٤٬۸۹٦٬۱٤۱   )  ۲۲۷٬۳٥۲(   ۱۲٥٬۱۲۳٬٤۹۳   د صافي التزامات منافع موظفین محددة
 ۷۲۰٬۰٥۳٬۱٦٥    ۸٬۱۳٤٬۰۷۳    ۷۱۱٬۹۱۹٬۰۹۲    إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

     المطلوبات المتداولة
 ۱۹٤٬۲۲۱٬٤٤۱  -     ۱۹٤٬۲۲۱٬٤٤۱    دائنون تجاریون وأوراق دفع

 ۱۸۳٬۳٦٥٬۷۲۹  -     ۱۸۳٬۳٦٥٬۷۲۹    الدفع وأخرى وإیرادات مؤجلةمصاریف مستحقة 
 ۳۰۰٬٦٥٥٬۰۰۸  -     ۳۰۰٬٦٥٥٬۰۰۸    تمویل مرابحة وقروض قصیرة األجل

 ۱٤۰٬۲۸۳٬۸۷۰  -     ۱٤۰٬۲۸۳٬۸۷۰    جزء متداول من تمویل مرابحة وقروض ألجل
-  ) ٦٬۱۳٤٬٥۹۸(  ٦٬۱۳٤٬٥۹۸   ھـ عجز استثمار في شركة تابعة متوقفة

 ۲٬۱۱٥٬۳۱۰  -    ۲٬۱۱٥٬۳۱۰    توزیعات أرباح مستحقة
 ۳۲٬۰۲۰٬۱۰٦  -    ۳۲٬۰۲۰٬۱۰٦    مخصص زكاة وضریبة دخل

    ۸٥۸٬۷۹٦٬۰٦۲  )٦٬۱۳٤٬٥۹۸ (   ۸٥۲٬٦٦۱٬٤٦٤ 
 ۲۷٬۹٤۳٬۰۰٤   ۲۷٬۹٤۳٬۰۰٤  -    ھـ المطلوبات من العملیات المتوقفة

 ۱٬٦۰۰٬٦٥۷٬٦۳۳   ۲۹٬۹٤۲٬٤۷۹   ۱٬٥۷۰٬۷۱٥٬۱٥٤    إجمالي المطلوبات
 ۲٬۸۰٦٬۷۰۷٬۹٥۰   ۱۸٬۹٥٤٬۱٥٥   ۲٬۷۸۷٬۷٥۳٬۷۹٥    إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ۳۰ - 

 )تتمة(تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  -٦
للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا تسویة المجموعة لقائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة المعدة وفقا للمعاییر 
 :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي كما في 

 

  

وفقاً للمعاییر المحاسبیة 
الصادرة عن الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین كما في 

 إعادة القیاس ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

المعاییر الدولیة للتقریر 
 المالي كما في

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي إیضاحات 

     الموجودات
     الموجودات غیر المتداولة

 ۱٬۰۸۲٬۸٦٦٬۷۹٦ )٤٬٤۷٥٬۱٥٦( ۱٬۰۸۷٬۳٤۱٬۹٥۲ أ،ب،ھـ ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 ۳۲٬٤۲۰٬٤۳٦-   ۳۲٬٤۲۰٬٤۳٦  استثمارات عقاریة

 ۷۱٦٬۰۲۳٬٥٤۷ ٤٬۸۱۱٬۱٥۸ ۷۱۱٬۲۱۲٬۳۸۹ ھـ موجودات غیر ملموسة، بالصافي
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰-   ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  موجودات مالیة متاحة للبیع

 ۱٬۸۳۲٬۳۱۰٬۷۷۹ ۳۳٦٬۰۰۲ ۱٬۸۳۱٬۹۷٤٬۷۷۷  إجمالي الموجودات غیر المتداولة
     الموجودات المتداولة

 ۲۰۰٬۹۹٤٬٤٦٥ )۱٬٥٤٦٬۱٥۱( ۲۰۲٬٥٤۰٬٦۱٦ أ،ب مخزون، بالصافي
 ۳۸۰٬٥٦۰٬۲۹۰-   ۳۸۰٬٥٦۰٬۲۹۰  مدینون تجاریون، بالصافي

 ۱۲٦٬۲٤٦٬۲۱۳-   ۱۲٦٬۲٤٦٬۲۱۳  مصاریف مدفوعة مقدما ومدینون آخرون
 ۳٦۹٬۷۲۸٬٦۱۷-   ۳٦۹٬۷۲۸٬٦۱۷  نقد وما في حكمھ

  ۱٬۰۷۹٬۰۷٥٬۷۳٦ )۱٬٥٤٦٬۱٥۱( ۱٬۰۷۷٬٥۲۹٬٥۸٥ 
 ۱۹٬۸۰۹٬۰۲۹ ۱۹٬۸۰۹٬۰۲۹-   ھـ العملیات المتوقفةالموجودات من 

 ۲٬۹۲۹٬٦٤۹٬۳۹۳ ۱۸٬٥۹۸٬۸۸۰ ۲٬۹۱۱٬۰٥۰٬٥۱۳  إجمالي الموجودات
     حقوق الملكیة والمطلوبات

     حقوق الملكیة
 ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰-   ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  رأس المال

 ۲۰۳٬۷۷۷٬٦۰۹-   ۲۰۳٬۷۷۷٬٦۰۹  احتیاطي نظامي
 ٦۷٬٥٤۷٬۱۷۷-   ٦۷٬٥٤۷٬۱۷۷  احتیاطي اتفاقي
 )۱٥۹٬۹۰٥٬۱۲٦( )۲٬٦۸۲٬٤۱٥( )۱٥۷٬۲۲۲٬۷۱۱( أ،ب،د خسائر متراكمة

 )۲۰٬۸٤۷٬٦۲٤(-   )۲۰٬۸٤۷٬٦۲٤(  عناصر حقوق ملكیة أخرى
-    )۸٬۳٦۱٬٤۲٥( ۸٬۳٦۱٬٤۲٥ جـ منحة حكومیة

 ۸۹۰٬٥۷۲٬۰۳٦ )۱۱٬۰٤۳٬۸٤۰( ۹۰۱٬٦۱٥٬۸۷٦  حقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم
 ۲٦۷٬۱۹۱٬۰٤۲ )۱٬٦۳۰٬٤۳۲( ۲٦۸٬۸۲۱٬٤۷٤  حقوق ملكیة غیر مسیطرة

 ۱٬۱٥۷٬۷٦۳٬۰۷۸ )۱۲٬٦۷٤٬۲۷۲( ۱٬۱۷۰٬٤۳۷٬۳٥۰  إجمالي حقوق الملكیة
     المطلوبات غیر المتداولة

 ٤۹۹٬٦۲٤٬۷۲۰-   ٤۹۹٬٦۲٤٬۷۲۰  تمویل مرابحة وقروض ألجل
 ۱٦٬٤٥٤٬٥۷۹-   ۱٦٬٤٥٤٬٥۷۹  تأمینات عمالء

 ۸٬۳٦۱٬٤۲٥ ۸٬۳٦۱٬٤۲٥-   جـ حكومیة مؤجلةمنحة 
 ۱۲۷٬٥۱٥٬۹۹۹ ۳٬۱۰۲٬٦۹۸ ۱۲٤٬٤۱۳٬۳۰۱ د صافي التزامات منافع موظفین محددة

 ٦٥۱٬۹٥٦٬۷۲۳ ۱۱٬٤٦٤٬۱۲۳ ٦٤۰٬٤۹۲٬٦۰۰  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
     المطلوبات المتداولة

 ۱٦۳٬٤۰۳٬۱۱۳-   ۱٦۳٬٤۰۳٬۱۱۳  وإیرادات مؤجلة دائنون تجاریون وأوراق دفع
 ۱٦٥٬۰۲٤٬۳۸۹-   ۱٦٥٬۰۲٤٬۳۸۹  مصاریف مستحقة الدفع وأخرى

 ۱۰۲٬٦۷٤٬۹۸۲-   ۱۰۲٬٦۷٤٬۹۸۲  الجزء المتداول –إیرادات مؤجلة 
 ٤۸۰٬٦۲۱٬۷٦۷-   ٤۸۰٬٦۲۱٬۷٦۷  تمویل مرابحة وقروض قصیرة األجل

 ۱٤۷٬۳۱۱٬۲۹۸-   ۱٤۷٬۳۱۱٬۲۹۸  جزء متداول من تمویل مرابحة وقروض ألجل
-   )۸٬۳۸٦٬٤۲٥( ۸٬۳۸٦٬٤۲٥  عجز استثمار في شركة تابعة متوقفة

 ۲٬۱۱۳٬٥٤۲-   ۲٬۱۱۳٬٥٤۲  توزیعات أرباح مستحقة
 ۳۰٬٥۸٥٬۰٤۷-   ۳۰٬٥۸٥٬۰٤۷  مخصص زكاة وضریبة دخل

  ۱٬۱۰۰٬۱۲۰٬٥٦۳ )۸٬۳۸٦٬٤۲٥( ۱٬۰۹۱٬۷۳٤٬۱۳۸ 
 ۲۸٬۱۹٥٬٤٥٤ ۲۸٬۱۹٥٬٤٥٤-   ھـ المطلوبات من العملیات الغیر مستمرة

 ۱٬۷۷۱٬۸۸٦٬۳۱٥ ۳۱٬۲۷۳٬۱٥۲ ۱٬۷٤۰٬٦۱۳٬۱٦۳  إجمالي المطلوبات
 ۲٬۹۲۹٬٦٤۹٬۳۹۳ ۱۸٬٥۹۸٬۸۸۰ ۲٬۹۱۱٬۰٥۰٬٥۱۳  إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۳۱ - 

  
  )تتمة(تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  -٦

:۲۰۱٦یونیو  ۳۰المختصرة لفترة الستة أشھر المنتھیة في تسویة المجموعة لقائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة   

  

وفقاً للمعاییر 
المحاسبیة الصادرة 
عن الھیئة السعودیة 
 إعادة القیاس للمحاسبین القانونیین

المعاییر الدولیة للتقریر 
 المالي

 بالریال السعودي بالریال السعودي بالریال السعودي إیضاحات 
     العملیات المستمرة

 ٥۱۳٬۷۷۳٬۷۰٤  -    ٥۱۳٬۷۷۳٬۷۰٤    بیع بضاعة
 ۱٤۹٬٤٦۳٬٥۷۰  -    ۱٤۹٬٤٦۳٬٥۷۰    تقدیم خدمات

 ٦٦۳٬۲۳۷٬۲۷٤  -    ٦٦۳٬۲۳۷٬۲۷٤    إیرادات
     

 ) ٥۳٥٬٤٤۹٬۹۸٦(  ) ۲۱۱٬۰۸۰(  ) ٥۳٥٬۲۳۸٬۹۰٦(  أ،ب تكلفة االیرادات
 ۱۲۷٬۷۸۷٬۲۸۸   ) ۲۱۱٬۰۸۰(  ۱۲۷٬۹۹۸٬۳٦۸    إجمالي الربح

     

 ) ٥٤٬٥۷۱٬٤۲۰( -    ) ٥٤٬٥۷۱٬٤۲۰(   مصاریف بیع وتسویق
 ) ۱٤٦٬۳٦٥٬۷۲۷( -    ) ۱٤٦٬۳٦٥٬۷۲۷(   مصاریف عمومیة وإداریة

 ) ۷۳٬۱٤۹٬۸٥۹(  ) ۲۱۱٬۰۸۰(  ) ۷۲٬۹۳۸٬۷۷۹(   خسائر تشغیلیة
     

 ) ۲٥٬٤۱۰٬۳۰۸( -    ) ۲٥٬٤۱۰٬۳۰۸(   تكالیف تمویل
 ۹٤٬۸۷٦٬۸۷۷  -    ۹٤٬۸۷٦٬۸۷۷    ربح استبعاد مبنى

 ٦۷٬٦۰٥٬٤۷٥  -    ٦۷٬٦۰٥٬٤۷٥    عكس قید مخصص إلغاء بیع مبنى
 ۹٬۲۳۰٬۸٦۸  -    ۹٬۲۳۰٬۸٦۸    إیرادات أخرى، صافي

الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل من العملیات 
 ۷۳٬۱٥۳٬۰٥۳   ) ۲۱۱٬۰۸۰(  ۷۳٬۳٦٤٬۱۳۳    المستمرة

 ) ۱۰٬۹٤۹٬۳۸۸( -    ) ۱۰٬۹٤۹٬۳۸۸(   زكاة وضریبة دخل
 ٦۲٬۲۰۳٬٦٦٥   ) ۲۱۱٬۰۸۰(  ٦۲٬٤۱٤٬۷٤٥    دخل الفترة من العملیات المستمرة

     

     العملیات غیر المستمرة
 ) ۹۰٬۸۷۰٬٤۰٤( -    ) ۹۰٬۸۷۰٬٤۰٤(   خسارة استثمارات في شركات تابعة غیر مستمرة

 ) ۲۸٬٦٦٦٬۷۳۹(  ) ۲۱۱٬۰۸۰(  ) ۲۸٬٤٥٥٬٦٥۹(   دخل الفترة
     :المتعلق بـ

 ) ۲۹٬۹۱۹٬۱۳۷(  ) ۱٤۷٬۷٥٦(  ) ۲۹٬۷۷۱٬۳۸۱(   مساھمي الشركة األم
 ۱٬۲٥۲٬۳۹۸   ) ٦۳٬۳۲٤(  ۱٬۳۱٥٬۷۲۲    حقوق الملكیة غیر المسیطرة

     الدخل الشامل اآلخر 
الدخل الشامل اآلخر الذي سیعاد تصنیفھ إلى الدخل 

     :في الفترات الالحقة
فروقات ترجمة عمالت أجنبیة من تحویل عملیات 

 ) ٤٬۲۸٤٬۰۹۷( -  ) ٤٬۲۸٤٬۰۹۷(   أجنبیة
صافي التغیرات في القیمة العادلة لتغطیة مخاطر 

 ٤٬۰۰۸٬۱٥٦  -  ٤٬۰۰۸٬۱٥٦    تدفقات نقدیة
     

إلى الدخل  سیعاد تصنیفھ الدخل الشامل اآلخر الذي
 ) ۲۷٥٬۹٤۱( -  ) ۲۷٥٬۹٤۱(   في الفترات الالحقة

     

الدخل الشامل اآلخر الذي لن یعاد تصنیفھ إلى 
     :الدخل في الفترات الالحقة

 ) ۲٬٥۲۷٬٥۱۱(  ) ۲٬٥۲۷٬٥۱۱( -  د خسارة إعادة قیاس التزامات منافع موظفین محددة
إلى  لن یعاد تصنیفھ الدخل الشامل اآلخر الذي
 ) ۲٬۸۰۳٬٤٥۲(  ) ۲٬٥۲۷٬٥۱۱(  ) ۲۷٥٬۹٤۱(   :الدخل في الفترات الالحقة

 ) ۳۱٬٤۷۰٬۱۹۱(  ) ۲٬۷۳۸٬٥۹۱(  )۲۸٬۷۳۱٬٦۰۰(   الدخل الشامل اآلخر للفترة 
     

     :المتعلق بـ
 ) ۳۳٬۱۳۷٬۷٥۰(  ) ۳٬۰۰٦٬٦۷۷(  )۳۰٬۱۳۱٬۳۹۸(  مساھمي الشركة األم

 ۱٬٦٦۷٬٥٥۹   ۲٦۸٬۰۸٦   ۱٬۳۹۹٬۷۹۸    حقوق الملكیة غیر المسیطرة
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ۳۲ - 

 
 )تتمة(تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  -٦

 :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱تسویة المجموعة لقائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة للسنة المنتھیة في 

  

وفقاً للمعاییر المحاسبیة 
الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

 إعادة القیاس القانونیین
للتقریر المعاییر الدولیة 
 المالي

 بالریال السعودي بالریال السعودي بالریال السعودي إیضاحات 
     العملیات المستمرة

 ۱٬۰۰٥٬۳۹۳٬۸۲۳-   ۱٬۰۰٥٬۳۹۳٬۸۲۳  بیع بضاعة
 ٤٤۱٬۰٦۷٬۳٤۸-   ٤٤۱٬۰٦۷٬۳٤۸  تقدیم خدمات

 ۱٬٤٤٦٬٤٦۱٬۱۷۱-   ۱٬٤٤٦٬٤٦۱٬۱۷۱  إیرادات
 )۱٬۰۸٥٬۱٤٦٬۲۸۲( ۱٬٤۳۳٬٤۸۷ )۱٬۰۸٦٬٥۷۹٬۷٦۹( أ،ب تكلفة مبیعات
 ۳٦۱٬۳۱٤٬۸۸۹ ۱٬٤۳۳٬٤۸۷  ۳٥۹٬۸۸۱٬٤۰۲  إجمالي الربح

     
 )۱۰٥٬۲۲٦٬۰۰٦(-   )۱۰٥٬۲۲٦٬۰۰٦(  مصاریف بیع وتسویق

 )۳۲۳٬۱۸۸٬۷٥٤(-   )۳۲۳٬۱۸۸٬۷٥٤(  مصاریف عمومیة وإداریة
 ۱٬۳٤۸٬۱٤٤-   ۱٬۳٤۸٬۱٤٤  انخفاض في قیمة ممتلكات وآالت ومعدات

 )۳۰٬٥۷۳٬٦٥۰(-   )۳۰٬٥۷۳٬٦٥۰(  انخفاض في قیمة موجودات غیر ملموسةخسائر 
 )۹٦٬۳۲٥٬۳۷۷( ۱٬٤۳۳٬٤۸۷ )۹۷٬۷٥۸٬۸٦٤(  خسائر تشغیلیة

     
 )٥۰٬۲٦۰٬۸۰۹(-   )٥۰٬۲٦۰٬۸۰۹(  تكالیف تمویل

 ۹٤٬۸۷٦٬۸۷۷-   ۹٤٬۸۷٦٬۸۷۷  ربح استبعاد مباني
 ٦۷٬٦۰٥٬٤۷٥-   ٦۷٬٦۰٥٬٤۷٥  عكس قید مخصص إلغاء بیع مباني

 ۱۷٬٤۸۱٬٤۳۹-   ۱۷٬٤۸۱٬٤۳۹  إیرادات أخرى، صافي
 ۳۳٬۳۷۷٬٦۰٥ ۱٬٤۳۳٬٤۸۷ ۳۱٬۹٤٤٬۱۱۸  الدخل قبل الزكاة وضریبة الدخل من العملیات المستمرة

 )۱۰٬۰۹۷٬۲۷۹(-   )۱۰٬۰۹۷٬۲۷۹(  زكاة وضریبة دخل
 ۲۳٬۲۸۰٬۳۲٦ ۱٬٤۳۳٬٤۸۷ ۲۱٬۸٤٦٬۸۳۹  دخل الفترة من العملیات المستمرة

     

     العملیات المتوقفة
 )۹۰٬٥۹۸٬۸۰۹(-  )۹۰٬٥۹۸٬۸۰۹(  خسارة من عملیات شركات تابعة متوقفة

 )٦۷٬۳۱۸٬٤۸۳( ۱٬٤۳۳٬٤۸۷ )٦۸٬۷٥۱٬۹۷۰(  خسارة الفترة
     :المتعلق بـ

 )٥۷٬۲۸۰٬۷۷۱( ۱٬۰۰۳٬٤٤۱ )٥۸٬۲۸٤٬۲۱۲(  مساھمي الشركة األم
 )۱۰٬۰۳۷٬۷۱۲( ٤۳۰٬۰٤٦ )۱۰٬٤٦۷٬۷٥۸(  حقوق الملكیة غیر المسیطرة

     

     الدخل الشامل اآلخر 
قائمة الربح أو سیعاد تصنیفھ إلى  الدخل الشامل اآلخر الذي

     :في الفترات الالحقة الخسارة
 )۱۰٬۷۰۲٬۲۲۸(-  )۱۰٬۷۰۲٬۲۲۸(  فروقات ترجمة عمالت أجنبیة من تحویل عملیات أجنبیة

العادلة لتغطیة مخاطر تدفقات صافي التغیرات في القیمة 
 ٤٬۱۸۲٬۳۰٤-  ٤٬۱۸۲٬۳۰٤  نقدیة

إلى الدخل في  سیعاد تصنیفھ الدخل الشامل اآلخر الذي
 )٦٬٥۱۹٬۹۲٤(-  )٦٬٥۱۹٬۹۲٤(  الفترات الالحقة

     

لن یعاد تصنیفھ إلى الدخل في  الدخل الشامل اآلخر الذي
     :الفترات الالحقة

 )٥٬۹۱۹٬۰۲۳( )٥٬۹۱۹٬۰۲۳(-   د التزامات منافع موظفین محددةخسارة إعادة قیاس 
الدخل الشامل اآلخر الذي لن یعاد تصنیفھ إلى الدخل في 

 )۱۲٬٤۳۸٬۹٤۷( )٥٬۹۱۹٬۰۲۳( )٦٬٥۱۹٬۹۲٤(  :الفترات الالحقة 
 )۷۹٬۷٥۷٬٤۳۰( )٤٬٤۸٥٬٥۳٦( )۷٥٬۲۷۱٬۸۹٤(  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

     :المتعلق بـ
 )۷۰٬۳٤۹٬٦۱۰( )٥٬٤٥۱٬۷٥٥( )٦٤٬۸۹۷٬۸٥٥(  مساھمي الشركة األم

 )۹٬٤۰۷٬۸۲۰( ۹٦٦٬۲۱۹ )۱۰٬۳۷٤٬۰۳۹(  حقوق الملكیة غیر المسیطرة
     

 
 

 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۳۳ - 

 )تتمة(تبني المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة  -٦
 

دیسمبر  ۳۱والسنة المنتھیة في  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰إیضاحات حول تسویة إجمالي الدخل الشامل لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٦یونیو  ۳۰، ۲۰۱٦ینایر  ۱، وتسویة حقوق الملكیة كما في ۲۰۱٦

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات )أ 

یتم التعامل مع قطع الغیار الھامة كجزء من الممتلكات واآلالت والمعدات عندما یتوقع أن ) ۱٦(یتطلب معیار المحاسبة الدولي رقم 
عند .وینبغي أن تستھلك تكلفة قطع الغیار الھامة ھذه على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المتوقعة. استخدامھا خالل فترة تزید عن سنة واحدة

لایر  ۳۳٦٬۰۰٤ :۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(لایر سعودي  ۸۸۳٬٥۹۱زیادة قدرھا التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي، تم تسجیل 
تم إثبات ھذا . في الممتلكات واآلالت والمعدات بعد خصم االستھالك المتراكم) لایر سعودي ٥۲٤٬٥۷٤: ۲۰۱٦یونیو  ۳۰سعودي ،

 .المبلغ مقابل الخسائر المتراكمة
 

 المخزون )ب 
ً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  وقد نتج عن ذلك . ، تم تحویل قطع الغیار الھامة إلى الممتلكات واآلالت والمعدات)۱٦(وفقا

 ۱٬٥٤٦٬۱٥۱: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(لایر سعودي  ۳٬٥۲٦٬۷٦۲انخفاض بتاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي وقدره 
في البضاعة بعد خصم المخصص المقابل بسبب والذي تم إثباتھ ) لایر سعودي ۳٬۳۷۸٬۸۲٥: ۲۰۱٦یونیو  ۳۰لایر سعودي و

 .تم إثبات ھذا المبلغ مقابل األرباح المبقاة. التحویل
 

 المنحة الحكومیة المؤجلة  )ج 
وفقا للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت المجموعة بإثبات منحة حكومیة 

 سعودي كبند منفصل في حقوق الملكیة بینما تم إثبات األصل الخاضع للمنحة في الممتلكات واآلالت لایر ۸٬۳٦۱٬٤۲٥وقدرھا 
وتماشیا مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي، قامت المجموعة بإعادة تصنیف المنحة من حقوق الملكیة إلى مطلوبات غیر . والمعدات

 .متداولة
 

 التقییم االكتواري لمنافع الموظفین )د 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، یجب احتساب التزام المنافع المحددة للموظفین باستخد ام وفقا

ً ، قامت المجموعة في بعض المناطق باحتساب بعض ھذه االلتزامات استناداً إلى االلتزامات المحلیة . التقییمات االكتواریة تاریخیا
وقد نتج عن . ة في تاریخ التقریر دون النظر في فترات الخدمة المستقبلیة المتوقعة للموظفین وزیادات الرواتب ومعدالت الخصمالقائم

ھذا التغییر زیادة في أرصدة التزامات منافع الموظفین وانخفاض في األرباح المبقاة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة 
 .المختصرة

 
 أخرى )ه 

ة الى التسویات الناتجة عن تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي، تم إعادة تصنیف بعض البنود في قائمة المركز المالي باإلضاف
األولیة الموحدة المختصرة للوفاء بمتطلبات العرض واإلفصاح في المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة 

تتمثل بصفة عامة في إعادة تصنیف . عنھا أیة آثار إضافیة على حقوق الملكیة أو صافي الدخل لألرقام المقارنةالسعودیة والتي لم ینتج 
إضافة إلى ذلك، تم إعادة . بعض البنود ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات إلى الموجودات غیر الملموسة واإلستثمارات العقاریة

" المتوقفة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة والتي كانت مصنفة كـ  تصنیف موجودات ومطلوبات الخاصة بالعملیات
 ".عجز استثمار في شركة تابعة متوقفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

- ۳٤ - 

 :واآلالت والمعدات، بالصافي الممتلكات  -۷
 اإلجمالي األعمال تحت التنفیذ السیارات األثاث والتركیبات أجھزة الحاسب اآللي اآلالت ومعدات الطباعة تحسینات المباني المستأجرة المباني األراضي 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

          التكلفة
 ۱٬۷٦۱٬٤۳۱٬٦٤۳ ۳۷٬۹۳۰٬٤۲٤ ٥۱٬٤٤۱٬۲٥۹ ۸۰٬۲۰۷٬٥۹۰ ۷۰٬٦۸٦٬۷۳۹ ۹۰۳٬۳۲۱٬۰۳۷ ۳۹٬۷۱۹٬۸٦۷ ۳۷٤٬۳۰٥٬۳۲٥ ۲۰۳٬۸۱۹٬٤۰۲ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 

 ۷۹٬٦۷۳٬۱۲۹ ٥۹٬۸۹۰٬۷۹۹ ٦۷٬۰۷۹ ۱٬٥۱۷٬۹۹۷ ٦٬٦۱۰٬۹۳۷ ۱٬۱۸٦٬۳٥۰ ۱۰٬۳۰۱٬۲٤۲ ۹۸٬۷۲٥ - إضافات خالل السنة
 )۳۱٬٥۹۸٬۱۱۸( )۳٦٬۹٦٤( )۳٬۷٤۹٬٦٤۸( )٥۱٤٬۰٤۰( )۳٬۰۰۷٬٦۹۲( )۸٬۲۳٥٬۲٥۲( )۱٥٬٦۸۸٬۹۲٥( )۳٦٥٬٥۹۷( - استبعادات

 )۱۹٬۹۲٥٬۱۲٦( )۲٬٥٦٥٬۳٦٥( - - - - - - )۱۷٬۳٥۹٬۷٦۱( محول إلى اإلستثمارات العقاریة
 )٦٬۲۹۱٬٦۸٤(  )۱٬۳٤٥٬۱۸۱( )۱٬٥۹٥٬٥۲٥( )۱٬۸۳۲٬۲۹۰( - )۱٬٥۱۸٬٦۸۸( - - محول إلى العملیات المتوقفة

 - )۸۱٬۱٦۱٬۱۹۲( ۱٬٤٦۷٬۷۸۷ ۲٬۷۲۹٬۱۹٥ ۳٬۳۱٥٬۱۲۹ ٦٦٬۷٤۹٬٤۱۲ )۱٬٤٤۸٬۸۷٤( ۸٬۳٦۸٬۳۱۷ )۱۹٬۷۷٤( تحویالت
 ۱٬۹٤٤٬٤۲٦ - - - - ۱٬۹٤٤٬٤۲٦ - - - (*)عكس إنخفاض في القیمة 

 )٥٬٥۹۰٬۷۲٤( )۱۷٬۸۳۸( )۸۱٬۳۸۸( )۹۸٬٤۱۸( )۱٬۰۹۰٬۱٦۳( )۱۷۰٬٥۰٥( )٤٬۰۳٦٬۷۲۲( )٥۸٬۲۳۱( )۳۷٬٤٥۹( تسویة ترجمة عمالت أجنبیة
 ۱٬۷۷۹٬٦٤۳٬٥٤٦ ۱٤٬۰۳۹٬۸٦٤ ٤۷٬۷۹۹٬۹۰۸ ۸۲٬۲٤٦٬۷۹۹ ۷٤٬٦۸۲٬٦٦۰ ۹٦٤٬۷۹٥٬٤٦۸ ۲۷٬۳۲۷٬۹۰۰ ۳۸۲٬۳٤۸٬٥۳۹ ۱۸٦٬٤۰۲٬٤۰۸ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 ۲۹٬۸۰۹٬٥۹۷ ۲٥٬۳۲۷٬۲٦٦ ۱٦٦٬٤۸۰ ۱٬۸٥٦٬٥۸۱ ۱٬۸٤۷٬۷۸٦ ۳۱۱٬۹۹۱ ۲۹۹٬٤۹۳ - - إضافات خالل الفترة
 )٤٬۸۹۰٬۰۰٥(-        )۸٥٬٤۰۰( )۸٬۳٥۲( )۱۱۲٬٥٤۷( )٤٬٦۸۳٬۷۰٦( - - - استبعادات
 - )۱۲٬۷٤٥٬۹۸۹( ۹٦٬۱۹۹ )۱۲۰٬۹۱۷( ٦۷۲٬٤۰۰ ۸٬۹۲۹٬۳۸٦ - ۳٬۱٦۸٬۹۲۱ - تحویالت

 ۳۰۰٬۰۰۰ - - - - - - ۳۰۰٬۰۰۰ - محول من اإلستثمارات العقاریة
 ۸٤۸٬۹۹۸ )٦٤۰( ۱۹٬۱۲۹ ۱٤۸٬۰٦٦   ۳۱۲٬٦۸٥ )۱۰۰٬۱٤٦( ٥۱۹٬۷۰۱ )۳۱٬۰٦۷( )۱۸٬۷۳۰( تسویة ترجمة عمالت أجنبیة

           ۱٬۸۰٥٬۷۱۲٬۱۳٦ ۲٦٬٦۲۰٬٥۰۱ ٤۷٬۹۹٦٬۳۱٦ ۸٤٬۱۲۲٬۱۷۷   ۷۷٬٤۰۲٬۹۸٤ ۹٦۹٬۲٥۲٬۹۹۳ ۲۸٬۱٤۷٬۰۹٤   ۳۸٥٬۷۸٦٬۳۹۳ ۱۸٦٬۳۸۳٬٦۷۸ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰في 
          االستھالك واالنخفاض في القیمة 

 ٦٤۹٬۰٦٦٬۲٥٦ - ٤۲٬٤۰۳٬٥۸٤ ٦٤٬٦۹۸٬۳٦٦ ٦۰٬۹۹۱٬۲۸٥ ۳٥٤٬۸۹٦٬۷٦۳ ۳۷٬٤٤۱٬۹۱٦ ۸۸٬٦۳٤٬۳٤۲ - ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ۸٦٬٦۱٦٬٤۸٤ - ۳٬٦٤٦٬۱۱۹ ٤٬۰۰٤٬۸۰۷ ٥٬۷٤٥٬٦۹۸ ٥۷٬۹۳۷٬۳۸۹ ۱٬٦٦۲٬۰۱۲ ۱۳٬٦۲۰٬٤٥۹ - المحمل للسنة

 )۲۷٬۹۲۹٬۷۸٤( - )۳٬۷۲٤٬۰٥۳( )٤۳۰٬۳۷۱( )۲٬۷۳٥٬۰۳۳( )٤٬۹۸٥٬۸۰٥( )۱٥٬٦۸۸٬۹۲٥( )۳٦٥٬٥۹۷( - استبعادات
 )۲٬۲۳۱٬٥٥۷( --  -   )۲٬۲۳۱٬٥٥۷( - - - - الموجودات غیر الملموسةمحول إلى 

 )٥٬۰۷٤٬۸٥٥( - )۱٬۳۳۳٬۸٦۱( )۱٬۰۷٦٬٤٤۰( )۱٬٥۳۱٬۸٦۷( - )۱٬۱۳۲٬٦۸۷( - - محول إلى العملیات المتوقفة
 - - ۸۲٬۳۳۰ ۱٬۱۷۰٬٦٥۷ - - )۱٬۲٥۲٬۹۸۷( - - تحویالت

 ٥۹٦٬۲۸۲ - - - - ٥۹٦٬۲۸۲-   - - (*)عكس انخفاض في القیمة 
 )٤٬۲٦٦٬۰۷٦( - )۱۰٬۱۲۹( )٤۰٬۳٤٦( )۹۰۱٬۹۹٥( )٥۹٬۰۷۱( )۳٬۲۳٥٬٤۰۸( )۱۹٬۱۲۷( - تسویة ترجمة عمالت أجنبیة

 ٦۹٦٬۷۷٦٬۷٥۰ - ٤۱٬۰٦۳٬۹۹۰ ٦۸٬۳۲٦٬٦۷۳ ٥۹٬۳۳٦٬٥۳۱ ٤۰۸٬۳۸٥٬٥٥۸ ۱۷٬۷۹۳٬۹۲۱ ۱۰۱٬۸۷۰٬۰۷۷ - ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ٤۳٬٤۷۳٬٤۲٤ - ۱٬۳۷۱٬٤٦۷ ٦۷۷٬۳۹٤ ۳٬۷۰۸٬٤۷۲ ۳۰٬۰۱۰٬۰٥۹ ۲٥۷٬۱۱۰ ۷٬٤٤۸٬۹۲۲ - المحمل للفترة

 )٤٬۸۰۳٬٤٥۱( - )۸٥٬۳۹۸( )۸٬۳٥۲( )۲٥٬۹۹٥( )٤٬٦۸۳٬۷۰٦( - - - استبعادات
 ٥۲۸ - - - - - - ٥۲۸ - محول من اإلستثمارات العقاریة

 ۱٦۱٬۸٥۲ - ۲٬٥۹۱ ٥۹٬۹۰۹ ۱۲۸٬٤۰۹ )۳٦٬٦۱۰( ۱۳٬۳۳۰ )٥٬۷۷۷( - تسویة ترجمة عمالت أجنبیة
 ۷۳٥٬٦۰۹٬۱۰۳ - ٤۲٬۳٥۲٬٦٥۰ ٦۹٬۰٥٥٬٦۲٤ ٦۳٬۱٤۷٬٤۱۷ ٤۳۳٬٦۷٥٬۳۰۱ ۱۸٬۰٦٤٬۳٦۱ ۱۰۹٬۳۱۳٬۷٥۰ - ۲۰۱۷یونیو  ۳۰في 

          

          صافي القیمة الدفتریة
 ۱٬۰۷۰٬۱۰۳٬۰۳۳ ۲٦٬٦۲۰٬٥۰۱ ٥٬٦٤۳٬٦٦٦ ۱٥٬۰٦٦٬٥٥۳ ۱٤٬۲٥٥٬٥٦۷ ٥۳٥٬٥۷۷٬٦۹۲ ۱۰٬۰۸۲٬۷۳۳ ۲۷٦٬٤۷۲٬٦٤۳ ۱۸٦٬۳۸۳٬٦۷۸ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰في 
 ۱٬۰۸۲٬۸٦٦٬۷۹٦ ۱٤٬۰۳۹٬۸٦٤ ٦٬۷۳٥٬۹۱۸ ۱۳٬۹۲۰٬۱۲٦ ۱٥٬۳٤٦٬۱۲۹ ٥٥٦٬٤۰۹٬۹۱۰ ۹٬٥۳۳٬۹۷۹ ۲۸۰٬٤۷۸٬٤٦۲ ۱۸٦٬٤۰۲٬٤۰۸ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٬۱۱۲٬۳٦٥٬۳۸۷ ۳۷٬۹۳۰٬٤۲٤ ۹٬۰۳۷٬٦۷٥ ۱٥٬٥۰۹٬۲۲٤ ۹٬٦۹٥٬٤٥٤ ٥٤۸٬٤۲٤٬۲۷٤ ۲٬۲۷۷٬۹٥۱ ۲۸٥٬٦۷۰٬۹۸۳ ۲۰۳٬۸۱۹٬٤۰۲ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  المالیةإیضاحات حول القوائم 
  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۳٥ - 

  )تتمة(الممتلكات واآلالت والمعدات، بالصافي  -۷
في سنوات سابقة نتیجة زیادة القیمة  امتداولة تم تسجیلھال، قامت المجموعة بعكس االنخفاض في قیمة موجودات غیر ۲۰۱٦خالل ) *(

 .القابلة لالسترداد عن القیمة الدفتریة
 

     ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۳۳٦٬۷قیمتھا الدفتریة تم رھن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تبلغ (**) 
 . لقاء القروض طویلة األجل) ملیون لایر سعودي ۳٤۱٬۸: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي، و  ۳۳٦٬۷: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(

 

 : االستثمارات العقاریة -۸
 . لكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدةتتكون االستثمارات العقاریة للمجموعة من عقارین تجاریین في المم

 :فیما یلي ملخص بحركة االستثمارات العقاریة
 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰  
 باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  

 ۱۷٬٥٦٥٬۷۸۲  ۱۳٬۰۳۰٬۲۳۸  ۳۲٬٤۲۰٬٤۳٦    رصید بدایة السنة 
 )٥٬۲۱۸٬۰٦۲(  ۱۹٬۹۲٥٬۱۲٦  ) ۳۰۰٬۰۰۰(   (*)من ممتلكات وآالت ومعدات ) إلى(محول 

 ۸٥۸٬۰۱۸  -  -    عكس انخفاض في القیمة
 )۱٦۹٬٦۱۳(  )٥۳۱٬۸٥۸(  ) ٦۲۹٬۲٥۰(   استھالك ، صافي

 )٥٬۸۸۷(  )۳٬۰۷۰(  ) ۲۸٬۲۷۰(   تسویة ترجمة عمالت أجنبیة
 ۱۳٬۰۳۰٬۲۳۸  ۳۲٬٤۲۰٬٤۳٦  ۳۱٬٤٦۲٬۹۱٦    السنة/ رصید نھایة الفترة 

 

قیمة أرض مملوكة لشركة المدینة المنورة للطباعة والنشر  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱یمثل المبلغ المحول خالل السنة المنتھیة في  (*)
تم تحویلھا من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى االستثمارات العقاریة، وذلك " شركة تابعة للشركة السعودیة للطباعة والتغلیف"

 .بھا حالیاً لغرض التأجیر أو البیع محتفظیث أنھا نظراً للتغیر في الغرض منھا ح

 

 .تمثل إستثمارات عقاریة داخل المملكة العربیة السعودیة ومصنفة ضمن المستوى الثالث من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة
 

 :، بالصافي الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى  -الموجودات غیر الملموسة  -۹
 

 :تتكون الموجودات غیر الملموسة مما یلي
 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰  
 باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  

 ۳۹۰٬۲۳۰٬٤۳٦  ۳۹۰٬۲۳۰٬٤۳٦  ۳۹۰٬۲۳۰٬٤۳٦    )أ( الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف –الشھرة 
 ۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳۱۹٬٤۲٦٬۳٥۰  ۳۱۹٬٤۲٦٬۳٥۰     )ب(أسماء المطبوعات 

 ٤۸٬۰۲۰٬۱۷۹  -  -    )جـ(مجموعة نمو القابضة  –الشھرة 
 ۱۱٬۲۱۷٬۲۸۹  ٦٬۳٦٦٬۷٦۱  ٥٬٤۳۷٬۷٦۳    أخرى

    ۷۱٥٬۰۹٤٬٥٤۹  ۷۱٦٬۰۲۳٬٥٤۷  ۷۹۹٬٤٦۷٬۹۰٤ 
 

 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف – الشھرة ) أ(
٪ ۱۰۰باالستحواذ على  ۲۰۱۲دیسمبر  ۳۱، خالل السنة المنتھیة في )شركة تابعة(قامت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف 

، شركة ذات مسؤولیة ")مصنع اإلمارات("م .م.من الحصص في شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة ذ
ملیون لایر سعودي تقریباً،  ٦٤۲مسجلة في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، مقابل صافي عوض قدره محدودة، 

وقد اتفق جمیع األطراف . ملیون لایر سعودي تقریباً یتم سداده ألحد المالكین السابقین ۱۷۲یتضمن عوضاً مؤجالً مقدَّراً بمبلغ 
 ۲۰۱۲یولیو  ۱على نقل كافة الحقوق و االلتزامات المرتبطة بالملكیة بتاریخ ") االتفاقیة("بموجب اتفاقیة شراء وبیع الحصص 

وقد نتج "). تاریخ االستحواذ("باعتباره تاریخ انتقال السیطرة الفعلیة للشركة السعودیة للطباعة و التغلیف على مصنع اإلمارات 
ً والتي تمثل الزیادة في قیمة الشراء عن القیمة ملیون ریـال سع ۳٥۳٬۸عن عملیة االستحواذ ھذه شھرة قدرھا  ودي تقریبا

ً  ۲۸۸٬۲العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا بتاریخ الشراء والبالغة  یعمل مصنع اإلمارات . ملیون ریـال سعودي تقریبا
ات العربیة المتحدة وثالث في تصنیع وتوزیع منتجات التغلیف والمنتجات البالستیكیة ولدیھ عّدة شركات منتشرة في اإلمار

 .۲۰۱۲یولیو  ۱تم توحید القوائم المالیة لمصنع اإلمارات اعتباراً من . شركات في المملكة العربیة السعودیة
 

 القیمة العادلة     القیمة الدفتریة 
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰  ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
         باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي  باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 االستثمارات العقاریة
  

۳۱٬٤٦۲٬۹۱٦ ۳۲٬٤۲۰٬٤۳٦ ۱۳٬۰۳۰٬۲۳۸ 
   

٥۸٬۲۲۹٬٥۱۰ ٥۸٬۲۲۹٬٥۱۰ ۲۳٬٥۸٥٬۳۲۸ 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ۳٦ - 

 
 )تتمة(الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى  -الموجودات غیر الملموسة  -۹

 )تتمة(الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف  –الشھرة  ) أ(
 االنخفاض في الشھرةاختبار 

لقد تبین . تقوم اإلدارة بإجراء إختبار للشھرة للتأكد من وجود إنخفاض في قیمتھا وذلك خالل الربع األخیر من الفترة المالیة
ینایر  ۱و  ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱لإلدارة بأن القیمة الدفتریة للشھرة كانت أقل من قیمتھا القابلة لإلسترداد للسنتین المنتھیتین في 

تم تحدید القیمة القابلة لإلسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة . ۲۰۱٦
لخمس سنوات المبنیة على الموازنة المالیة المعتمدة من اإلدارة، وقد تم تطبیق معدل النمو التقدیري لشركة مصنع اإلمارات 

٪، و ۷٬۲٪، و ٦٬۸و  ٪،۸٬٥ودة وشركة مطابع ھال وشركة عبر المستقبل للبالستیك البالغ وشركة التغلیف المرن المحد
ترى اإلدارة بأن معدالت النمو التقدیریة ال تزید . ٪، على التوالي، على التدفقات النقدیة التي تزید عن مدة الموازنة المالیة٦٬۱

 .ة التي تزاولھا الشركاتعن متوسط معدالت النمو للمدى طویل األجل المتعلق باألنشط
 

 : فیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة في حساب القیمة الحالیة
 

شركة مصنع   
 اإلمارات 

٪ 

شركة التغلیف 
المرن 

 المحدودة ٪

 شركة
 مطابع ھال  

٪ 

شركة عبر 
المستقبل 
 للبالستیك 

٪ 
 ۱۱٬٥ ۱۱٬٥   ۱۱٬٥  ۱۱٬٥ معدل الخصم

 ۲٦٬۱ ۲۹٬۲ ۱۹٬۲ ۲٦٬۱ إجمالي الھامش المقدر
   ٦٬۱   ۷٬۲   ٦٬۸   ۸٬٥ متوسط معدل النمو السنوي للمبیعات

     ۳٬۲   ۳٬۲   ۳٬۲   ۳٬۲ معدل النمو النھائي 
 

 أسماء المطبوعات  ) ب(
، قامت اإلدارة بإجراء اختبار ألسماء المطبوعات للتأكد من وجود انخفاض، من ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

لقد تبین لإلدارة بأن القیمة الدفتریة لبعض أسماء المطبوعات كانت أعلى من قیمتھا القابلة لالسترداد للسنة . في قیمتھاعدمھ، 
تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس المعلومات . ملیون لایر سعودي ۳۰٬٦بمبلغ  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

. لتدفقات النقدیة المتوقعة لخمس سنوات المبنیة على الموازنة المالیة المعتمدة من اإلدارةالمستخدمة في حساب القیمة الحالیة ل
ترى اإلدارة بأن معدالت النمو التقدیریة ال تزید عن متوسط معدالت النمو للمدى طویل األجل المتعلق بنشاط أسماء 

 .المطبوعات
 

 :ة الحالیةفیما یلي االفتراضات األساسیة المستخدمة في حساب القیم
 النسبة المئویة 

  ٪ 
 ۱۳٬۸ معدل الخصم

 ۷٬٥ إجمالي الھامش المقدر
 ۰٬٤ متوسط معدل النمو السنوي للمبیعات

 ۲٬٦۷ معدل النمو النھائي 
 

 مجموعة نمو القابضة  –الشھرة  ) ج(
شركة (نمو العلمیة  ، قررت إدارة المجموعة إیقاف انشطة شركة۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل الربع األول للسنة المنتھیة في 

دیسمبر  ۳۱علیھ، تم تقییم االستثمار بناًء على حساب القیمة الحالیة، وقد تضمن رصید االستثمار كما في ). ۲۰إیضاح ) (تابعة
ملیون لایر سعودي، والتي انخفضت قیمتھا وذلك لعدم قابلیة استرداد ھذا المبلغ نتیجة إلیقاف عملیات  ٤۸شھرة بمبلغ  ۲۰۱٥
 .الشركة

 الحساسیة تجاه التغیرات في االفتراضات
فیما یتعلق بمراجعة القیمة الحالیة، سیؤدي أي تغیر عكسي في االفتراضات األساسیة إلى وجود خسارة انخفاض اضافیة في 

تؤدي  تعتبر معدالت النمو النھائیة ومعدالت الخصم المستخدمة بمثابة االفتراضات األساسیة في الحاالت التي یمكن أن. القیمة
 .فیھا التغیرات المحتملة إلى وجود انخفاض اضافي في القیمة

 
 
 

 : الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة -۱۰



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  المالیةإیضاحات حول القوائم 
  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۳۷ - 

 الموجودات المالیة) ۱۰-۱(
 : فیما یلي بیان بالموجودات المالیة، فیما عدا النقد وما في حكمھ، المقتناة من قبل المجموعة

 

 ۲۰۱٦ ینایر ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

    :الموجودات المالیة المتاحة للبیع
-  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ *أسھم غیر مدرجة 

- -  ۱٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ **إستثمار في صندوق 
    :الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة

 ٤۷۲٬۸۱۸٬٦۳۷ ۳۸۰٬٥٦۰٬۲۹۰ ٤۷٦٬٤۷۰٬۱۲۰   مدینون تجاریون
 ٤۷۲٬۸۱۸٬٦۳۷ ۳۸۱٬٥٦۰٬۲۹۰ ٦۳۷٬٤۷۰٬۱۲۰  إجمالي الموجودات المالیة 

    
 ٥۳۹٬۸۹۷٬۹۲۱ ٥۰٦٬۸۰٦٬٥۰۳ ٥۸۰٬۸۸۹٬۰۳٤  إجمالي الموجودات متداولة 

-  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٦۱٬۰۰۰٬۰۰۰   إجمالي الموجودات غیر المتداولة
 

 المدرجةاألسھم غیر  -الموجودات المالیة المتاحة للبیع 
في حقوق ملكیة شركة غیر مدرجة ویتم تقویمھ بالتكلفة لكونھا تمثل أفضل ما لدى %) ۷(تتكون من استثمار قدره (*)  

  .اإلدارة  من تقدیر للقیمة العادلة لھذا اإلستثمار
ً لنظام السوق (**)  المالي السعودي ولوائحھ قامت المجموعة باإلستثمار في صندوق في المملكة العربیة السعودیة یتماشى وفقا

ملیون لایر سعودي في الصندوق، وذلك ألغراض اإلستثمار لمدة عشر سنوات  ۱٦۰التنفیذیة وتم دفع رأسمال بلغت كلفتھ 
 .قابلھ للتجدید وبما یحقق أھداف المجموعة ورؤیتھا المستقبلیة

 

إن الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مدرجة تقید بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القیمة، إن وجد، 
بسبب طبیعة تدفقاتھا النقدیة التي ال یمكن التنبؤ بھا وعدم وجود طرق أخرى مالئمة لتحدید القیمة العادلة لھذه الموجودات بشكل 

 . د سوق نشط لھذه الموجودات المالیة وتعتزم المجموعة االحتفاظ بھا لفترة طویلةال یوج. موثوق بھ
قامت اإلدارة بإجراء مراجعة موجوداتھا المالیة المتاحة للبیع لتحدید ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمة تلك االستثمارات ولم یتم 

 . ألولیة الموحدة المختصرةإثبات أي خسارة انخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة ا
 الذمم المدینة التجاریة

ً  ٦۰إلى  ۳۰ویبلغ متوسط فترة االئتمان للذمم المدینة التجاریة . إن الذمم المدینة التجاریة غیر مرتبطة بأي عمولة ولتحدید . یوما
في الجودة االئتمانیة للذمم المدینة مدى إمكانیة تحصیل الذمم المدینة التجاریة، تقوم المجموعة باألخذ بعین االعتبار أي تغیر 

 . التجاریة منذ تاریخ منح االئتمان حتى نھایة الفترة التي یتم إعداد القوائم المالیة بشأنھا
تم تحلیل متطلبات االنخفاض . قد تتأثر القیمة الدفتریة بالتغیرات التي تطرأ على مخاطر االئتمان الخاصة باألطراف األخرى

 . الرئیسیین على أساس فرديالمتعلقة بالعمالء 
 المطلوبات المالیة)  ۱۰-۲(

 : فیما یلي بیان بالمطلوبات المالیة المقتناة من قبل المجموعة
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

    :المطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة
 ۱۹۳٬۸۷۹٬۷۷٤ ۱٦۳٬٤۰۳٬۱۱۳ ۱۹۹٬٤۷۰٬۲۲٦   دائنون تجاریون وأوراق دفع

 ۳۲۲٬٤٤۱٬۱۰٥ ۱٦٥٬۰۲٤٬۳۸۹ ۱۷٤٬٥٦۷٬۲۱۷   مصاریف مستحقة الدفع و أخرى 
 ۱٦٬٦۷۰٬۰۳۱ ۱٦٬٤٥٤٬٥۷۹ ۱٦٬۲۸۳٬٤۲۸   تأمینات عمالء

 ۷٤۰٬۰۳۲٬۹۹۲ ٦٤٦٬۹۳٦٬۰۱۸ ٦۰۸٬٦٥۱٬۰۱۰   تمویل مرابحة وقروض ألجل 
     ۱٬۲۷۳٬۰۲۳٬۹۰۲ ۹۹۱٬۸۱۸٬۰۹۹ ۹۹۸٬۹۷۱٬۸۸۱ اإلجمالي

 ٦٥۹٬۳۹٦٬٥٥۰ ٤۹۲٬۱۹۳٬۳۷۹ ٥۱۹٬٦۳٦٬۸۹٤   إجمالي المطلوبات متداولة 
 ٦۱۳٬٦۲۷٬۳٥۲ ٤۹۹٬٦۲٤٬۷۲۰ ٤۷۹٬۳۳٤٬۹۸۷   إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

 

ً  ۹۰ – ٦۰یبلغ متوسط فترة االئتمان للمشتریات  یوجد لدى . ال تحمل أي عمولة على الذمم الدائنة التجاریة. یوما
المجموعة سیاسات موضوعة إلدارة المخاطر للتأكد من أنھ یتم سداد كافة الذمم الدائنة خالل فترات االئتمان المتفق علیھا 

 ً  . مسبقا
 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ۳۸ - 

 )تتمة(الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  -۱۰
 )تتمة(المطلوبات المالیة )  ۱۰-۲(

 القروض المرتبطة بعمولة  
مع احد البنوك المحلیة بمبلغ  اإلئئتمانیة تسھیالتال إحدى إتفاقیات بتعدیلقامت شركة تابعة للمجموعة  ۲۰۱۷خالل یونیو 

 .المال العاملو ذلك لتمویل رأس ملیون لایر سعودي  ٥٦
 

لدى المجموعة اتفاقیات تسھیالت بنكیة مع عدَّة بنوك محلیة وأجنبیة على شكل قروض وتمویل مرابحة واعتمادات مستندیة 
 ۲۰۱۷یوینو  ۳۰ملیون لایر سعودي تقریباً یشتمل القرض الموضح أعاله كما في  ۱٬٦۸٤وخطابات ضمان بمبلغ إجمالي 

بلغ الرصید المستخدم ). ملیون لایر سعودي ۲٬۲٦۹: ۲۰۱٦ینایر  ۱عودي وكما في لایر س ۱٬۷۲۲: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱(
 ۱٬۱۲۸: ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي تقریباً كما في  ۱٬۰٦٦من القروض وتمویل المرابحة 
تسھیالت ھو تمویل رأس إن الغرض من ھذه ال). ملیون لایر سعودي ۱٬۱۲۰: ۲۰۱٦ینایر  ۱ملیون لایر سعودي، وكما في 

تحمل . المال العامل واالستثمارات وتمویل استیراد المواد الخام والمعدات المتعلقة بأنشطة المجموعة والمصاریف الرأسمالیة
 .ھذه التسھیالت مصاریف تمویل وفقاً لالتفاقیات المعنیة

 

 . یلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات القروض الخاصة بالمجموعة بناء على دفعات السداد التعاقدیة غیر المخصومة
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ٤٥۸٬۸٦٦٬٦۹۱ ٤۲۳٬۱۲٦٬۱٦۹ ۱۲۹٬۳۱٦٬۰۲۳   قرض مشترك 
 ۳۷۷٬۲۰٦٬۹۹٤ ٤٦۸٬۰۹۷٬۱٤۹ ٤٥۲٬٥۳۰٬۹۸۱   قروض قصیرة األجل 

 ۲۸۱٬۱٦٦٬۳۰۳ ۲۲۳٬۸۰۹٬۸٤۸ ٤۷۹٬۳۳٤٬۹۸۷   قروض أخرى طویلة األجل 
 ۲٬۳٤٤٬٤۳۸ ۲٬٤٤۲٬٦٤٤ ٤٬٥۲۹٬۲۳۱   تكالیف تمویل مستحقة 

-  ۱۰٬۰۸۱٬۹۷٥-  حسابات مكشوفة لدى البنوك
 ۱٬۱۱۹٬٥۸٤٬٤۲٦ ۱٬۱۲۷٬٥٥۷٬۷۸٥ ۱٬۰٦٥٬۷۱۱٬۲۲۲   إجمالي القروض البنكیة 

 ) ٥۰٥٬۹٥۷٬۰۷٤(  ) ٦۲۷٬۹۳۳٬۰٦٥(  ) ٥۸٦٬۳۷٦٬۲۳٥(  الجزء المتداول  : ناقصاً 
 ٦۱۳٬٦۲۷٬۳٥۲ ٤۹۹٬٦۲٤٬۷۲۰ ٤۷۹٬۳۳٤٬۹۸۷   الجزء غیر المتداول

 

 القیمة العادلة) ۱۰-۳(
 ما بین أطراف راغبة في ذلك بشروط تعاملالقیمة العادلة ھي السعر الذي یتم بموجبھ تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات 

تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة من النقد وما في حكمھ والمدینین التجاریین والمدینون اآلخرون والمبالغ . عادل
یین وأوراق الدفع بینما تتكون مطلوباتھا المالیة من الدائنین التجار. المستحقة من جھات ذات عالقة واإلستثمارات المتاحة للبیع

  .والمصاریف المستحقة الدفع واألخرى وتمویل المرابحة والقروض ألجل وتوزیعات األرباح المستحقة الدفع
 

فیما یلي مقارنة حسب الفئة، للقیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة الخاصة بالمجموعة، فیما عدا األدوات التي تقارب 
 :العادلة بصورة معقولة قیمتھا الدفتریة قیمھا

 
 

 .تقید األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة باستخدام طرق تقویم تقوم على استخدام المدخالت القابلة للمالحظة في السوق
 

بنوك لدى التبین لإلدارة أن القیمة العادلة للنقد ومافي حكمھ والمدینین التجاریین والدائنین التجاریین والحسابات المكشوفة 
 .والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب القیمة الدفتریة لھا بصورة كبیرة نظراً لالستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات

 

تبین لإلدارة أن القیمة الدفتریة لتمویل المرابحة والقروض ألجل المرتبطة بعمولة ثابتة، ومتغیرة تقارب القیمة العادلة لھا 
ونتیجة لذلك، فإن . عمولة تعكس أسعار العموالت السائدة في السوق للتمویل والقروض المماثلةنظراً ألنھا تحمل أسعار 

 .  القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة الناتجة عن ھذه القروض ال تختلف كثیراً عن القیمة الدفتریة لھا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : المخزون، بالصافي -۱۱



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  المالیةإیضاحات حول القوائم 
  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ۳۹ - 

 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 
    

 ۱۷۲٬٥۷۲٬۲٤۸ ۱٤۲٬۱۱۲٬۱٤۳ ۱۳۸٬٤۱۸٬۷۲٤   مواد خام
 ٦۹٬۷۳۱٬۳٦٦ - -   كتب

 ٤۷٬٥۳٦٬۳۷٦ ٥۳٬۲۷۸٬۷۹۹  ٥۱٬٦۱٥٬۲۸۷   بضاعة قید التصنیع وبضاعة تامة الصنع
 ۱۹٬٥۳٥٬۹۷۷ ۱۹٬۷۰۳٬۲٥٤ ۲۰٬٦۲۷٬۳٤۷   لوازم و مستھلكات 
 ۳٬۲٤۳٬٥۱۳ ٤٬٤٥٥٬۸٦٤ ٤٬۲٦۳٬٦۷٦   بضاعة في الطریق

   ۲۱٤٬۹۲٥٬۰۳٤ ۲۱۹٬٥٥۰٬۰٦۰ ۳۱۲٬٦۱۹٬٤۸۰ 
    

 )٦۸٬۱٦٦٬۲۳۹( )۱۸٬٥٥٥٬٥۹٥( ) ۱۸٬٥۲۱٬۰۹۰( مخصص بضاعة بطیئة الحركة
   ۱۹٦٬٤۰۳٬۹٤٤ ۲۰۰٬۹۹٤٬٤٦٥ ۲٤٤٬٤٥۳٬۲٤۱ 
 

 : الحركة كما یليكانت حركة مخصص البضاعة بطیئة 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ٦٥٬۱٥۷٬۷۰۰  ٦۸٬۱٦٦٬۲۳۹ ۱۸٬٥٥٥٬٥۹٥   ینایر ۱في 
 ۷٬۳٤٤٬٦۳۷  ۱٬۷۲٤٬۳۷۰ -   السنة / مخصص خالل الفترة
 )٤٬۳۳٦٬۰۹۸( )۲٬۷٦۲٬٤۱۷( ) ۳٤٬٥۰٥(  السنة/ عكس قید خالل الفترة

 -   )٤۸٬٥۷۲٬٥۹۷( -   محول إلى العملیات المتوقفة  
 ٦۸٬۱٦٦٬۲۳۹  ۱۸٬٥٥٥٬٥۹٥ ۱۸٬٥۲۱٬۰۹۰   السنة/ في نھایة الفترة

 
 : النقد وما في حكمھ -۱۲

 

یونیو  ۳۰المنتھیة في لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة المختصرة، یتمثل النقد وما في حكمھ لفترة الستة أشھر 
 :مما یلي  ۲۰۱۷

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۲۸٤٬۸٦٥٬۱۷۱ ۳٤۰٬۸۰۰٬۸۹۳ ۲۳۳٬۳٤۷٬۱٦٥   نقد لدى البنوك وفي الصندوق
 ۳٥٬۷٦۹٬۸۸٥ -  -   (*)ودائع قصیرة األجل  –نقد لدى البنوك 
 ۱۸٬۷۹۷٬۰۸۹ ۲۳٬۰۲٥٬٥٤٥ ۲٦٬٥٦۰٬۲۳٤   (**)حسابات مقیدة  –نقد لدى البنوك 

 ۸٬۱٤۳٬۲٦۸ ٥٬۹۰۲٬۱۷۹ ٥۲٥٬۰۹٥   نقد لدى البنوك متعلق بالعملیات الغیر مستمرة
 ۳٤۷٬٥۷٥٬٤۱۳ ۳٦۹٬۷۲۸٬٦۱۷ ۲٦۰٬٤۳۲٬٤۹٤   إجمالي النقد وما في حكمھ

 
الموحدة المختصرة، یتكون إجمالي األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة األولیة 

 :اآلتي
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳٤۷٬٥۷٥٬٤۱۳  ۳٦۹٬۷۲۸٬٦۱۷  ۲٦۰٬٤۳۲٬٤۹٤   إجمالي النقد وما في حكمھ
 ً  )۱۸٬۷۹۷٬۰۸۹( )۲۳٬۰۲٥٬٥٤٥( ) ۲٦٬٥٦۰٬۲۳٤(  (**)المقیدة الحسابات : ناقصا

   ۲۳۳٬۸۷۲٬۲٦۰  ۳٤٦٬۷۰۳٬۰۷۲  ۳۲۸٬۷۷۸٬۳۲٤ 
 . إن الودیعة ألجل لھا فترة استحقاق أصلیة أقل من ثالثة أشھر وتحقق عمولة وفقاً لألسعار التجاریة السائدة (*)   
لقاء قرض مشترك تم الحصول علیھ من قبل الشركة السعودیة للطباعة تمثل الحسابات البنكیة المقیدة ودیعة مرھونة  (**) 

 ).شركة تابعة للمجموعة(والتغلیف 
 

 : رأس المال -۱۳
 

              ۲۰۱٦ینایر  ۱و ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي كما في  ۸۰۰یتكون رأسمال المجموعة البالغ 
 . لایر سعودي ۱۰ملیون سھم ، قیمة كل سھم  ۸۰من 

 
 
 

 
 : االحتیاطي النظامي -۱٤



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ٤۰ - 

من % ۱۰تماشیا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، قامت المجموعة بتكوین احتیاطي نظامي بنسبة 
 .من رأس المال% ۳۰صافي الربح حتى یبلغ ھذا االحتیاطي 

 
 

 : االحتیاطي االتفاقي -۱٥
إلى ) بعد تغطیة الخسائر المتراكمة(طبقاً للنظام األساسي للشركة، یجب على المجموعة تحویل نسبة تقرھا من صافي دخل السنة 

رھا . ٪ من رأس المال۱۰االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي  یجوز استخدام ھذا االحتیاطي لألغراض التي یقّرِ
 .مجلس اإلدارة

 

 : المؤجلةاإلیرادات  -۱٦
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 -   -   ۱۰٦٬۱٦٦٬٦٦۷   الجزء الغیر متداول –إیرادات مؤجلة 
 ٦٬٦۳٤٬۰۳۳   ۱۰۲٬٦۷٤٬۹۸۲   ۱۰۲٬۳۱٤٬۳۹۳   الجزء المتداول –إیرادات مؤجلة 

 ٦٬٦۳٤٬۰۳۳   ۱۰۲٬٦۷٤٬۹۸۲   ۲۰۸٬٤۸۱٬۰٦۰   المجموع
 

تتضمن اإلیرادات المؤجلة قیمة عقد موقع من قبل شركة توق للعالقات العامة، شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، مع * 
                   خالل الفترة المنتھیة.ملیون لایر سعودي لتقدیم خدمات اإلعالن والتوسع الرقمي لمدة ثالثة سنوات ۱۸۲أحد عمالئھا بمبلغ 

 )ال شيء:  ۲۰۱٦یونیو  ۳۰( .ملیون لایر سعودي ۱٥٬۱۲٥تم اإلعتراف بمبلغ  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰في 
 

 : الحكومیة المؤجلة ةالمنح -۱۷
 

أرض في دبي ) إحدى الشركات التابعة للمجموعة(قامت حكومة دبي بمنح الشركة السعودیة لألبحاث والنشر . ۲۰۰۸خالل عام 
لایر سعودي وتم إدراجھا بشكل منفصل ضمن  ۸٬۳٦۱٬٤۲٥وقد بلغت قیمة األرض . قدم مربع كمنحة مقیدة ۲۹٬۸۰۹بمساحة 

تنص شروط المنحة على أن تكون . المطلوبات غیر المتداولة في حین تم إدراج األصل ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات
انتھت فترة السماح األولیة قبل أن . راً من تاریخ المنحةسنوات اعتبا ۳الشركة قد بدأت في تشیید المباني على األرض خالل 

علیھ، تقدمت . سنوات أخرى والتي انتھت أیضا ۳تلتزم الشركة بھذا الشرط، ومع ذلك قامت الحكومة بتمدید الفترة لمدة 
خ القوائم المالیة األولیة المجموعة بطلب تمدید إضافي ولم یتم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بالتمدید كما في تاری

 .الموحدة المختصرة
 

  : برنامج المنافع المحددة –المنافع المحددة للموظفین  -۱۸
 

 

فیما یلي بیان بالمبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المختصرة والحركة في صافي التزامات المنافع على 
 : مدار السنة

 

 القیمة الحالیة لاللتزام 
 باللایر السعودي 
  

 ۱۱۷٬۷٤۱٬٥۲۲ ۲۰۱٦ینایر  ۱التزامات منافع الموظفین المحددة االفتتاحیة كما في 
  

 ۲۲٬٥۸٥٬۹۹۲ تكلفة الخدمة الحالیة
 )۱٬٥٥٤٬۹٥۹( محول إلى عملیات غیر مستمرة 
 ۲۱٬۰۳۱٬۰۳۳ إجمالي المبلغ المدرج في الدخل

  

 ٥٬۹۱۹٬۰۲۳ إعادة القیاس
 ٥٬۹۱۹٬۰۲۳ المثبت في الدخل الشامل اآلخر إجمالي المبلغ

  
 )۱۷٬۱۷٥٬٥۷۹( منافع مدفوعة

 ۱۲۷٬٥۱٥٬۹۹۹ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱التزامات منافع الموظفین المحددة كما في 
  

 ۷٬۳۷٦٬٥٥۷   المخصص خالل الفترة
 ۳٬۰۳۷٬۸٤۷   إعادة قیاس

 ) ۱٥٬۳۱٦٬۹۸٥(  المدفوع خالل الفترة
 ۱۲۲٬٦۱۳٬٤۱۸   ۲۰۱۷یونیو  ۳۰المحددة الختامیة كما في  التزامات منافع الموظفین

 
 

 )تتمة(برنامج المنافع المحددة  –المنافع المحددة للموظفین  -۱۸
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  المالیةإیضاحات حول القوائم 
  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ٤۱ - 

 االفتراضات االكتواریة الھامة
 

 :إن االفتراضات االكتواریة الھامة ھي كما یلي
 التقویم في 

 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

٪ 
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ 

٪ 
    :السعودیةالمملكة العربیة 

 ۳٬٥۰ – ۳٬۳۰  ۳٬۰۰ - ۲٬۸۰ معدل الخصم
 ۲٬۹۰  ۲٬۰۰ التضخم

 ۲٬۰۰  ۲٬۰۰ المعدل المتوقع لزیادة الرواتب
 سنة ٦۰  سنة ٦۰ سن التقاعد المفترض

    

    :اإلمارات العربیة المتحدة
 ٤٬۱۰ – ۳٬۹۰  ٤٬٤۰ – ٤٬۲۰ معدل الخصم

 ۳٬٤۰  ۳٬٦۰ التضخم
 ۲٬۰۰  ۲٬۰۰ لزیادة الرواتبالمعدل المتوقع 

 سنة ٦۰  سنة ٦۰ سن التقاعد المفترض
 ۱٬۰۲۰٦  ۱٬۰۲۰٤ )درھم إماراتي إلى لایر سعودي(سعر الصرف 

    

    :المملكة المتحدة
 ۲٬٥۰  ۱٬٥۰ معدل الخصم

 ۲٬۰۰  ۲٬۰۰ المعدل المتوقع لزیادة الرواتب
 سنة ٦۰  سنة ٦۰ سن التقاعد المفترض

 ٥٬٥٤۱۸  ٤٬٦۲٥۲ )جنیھ استرلیني إلى لایر سعودي(سعر الصرف 
 

 تحلیل الحساسیة
 :إن حساسیة التزامات المنافع المحددة للتغیرات في االفتراضات الرئیسیة المرجحة ھي

 

 تضخم الرواتب  معدل الخصم 
 ٪۲زیادة بنسبة  ٪۱زیادة بنسبة  األساس  ٪۱زیادة بنسبة  األساس ٪۱انخفاض بنسبة  
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي  باللایر السعودي باللایر السعودي السعودي باللایر 

  )۱۲۰٬۱۲٦٬٤٦۷( )۱۲۷٬٥۱٥٬۹۹۹( )۱۳٥٬۸۷۱٬٦۰۲( ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
)۱۲۷٬۷٤٤٬۲۹۸
( )۱۳٦٬۰٦۲٬۹٦۸( )۱٤۳٬٤۷۱٬۸٦٤( 

  )۱۱۱٬۱٤٤٬۷۰۷( )۱۱۷٬۷٤۱٬٥۲۲( )۱۲٥٬۷۹۷٬٥۲٥( ۲۰۱٦ینایر  ۱
)۱۱۷٬۸۰۱٬٥۲۱
( )۱۲٦٬۰۰۷٬۲۲٦( )۱۳٤٬۸۹٦٬٥٥٥( 

 

ومن الناحیة العملیة، من غیر . تستند تحلیالت الحساسیة أعاله إلى تغیر في االفتراض مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة
المنافع المحددة وعند حساب حساسیة التزام . المرجح أن یحدث ذلك، فإن التغیرات في بعض االفتراضات قد تكون مترابطة

القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة المحسوبة باستخدام طریقة ائتمان (لالفتراضات االكتواریة الھامة، تم تطبیق نفس الطریقة 
األولیة عند حساب التزامات المنافع المحددة المثبتة في قائمة المركز المالي ) الوحدة المتوقعة في نھایة فترة إعداد القوائم المالیة

 .الموحدة المختصرة
 

 : الزكاة وضریبة الدخل -۱۹
 

 :فیما یلي بیان بالبنود الرئیسیة لمصروف الزكاة وضریبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰  
 السعوديباللایر   باللایر السعودي  

 ۱۰٬۱۹۰٬۷۷۹    ۷٬۳۷۰٬٥٥۸    زكاة
 ۷٥۸٬٦۰۹    ٥۱۱٬۳٥۷    ضریبة دخل

    ۷٬۸۸۱٬۹۱٥    ۱۰٬۹٤۹٬۳۸۸ 
 
 

 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ٤۲ - 

 )تتمة(الزكاة وضریبة الدخل  -۱۹
 : فیما یلي بیان بحركة  الزكاة المستحقة على المجموعة

 
 :فیما یلي بیان بحركة ضریبة الدخل المستحقة على المجموعة

 

 

 

 الربوط الزكویة والضریبیة
یتم تسویة الفروقات . مخصص الزكاة وضریبة الدخل ویحمل على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرةیتم استدراك 

 .الناتجة عن احتساب الزكاة المتعلقة بالربوط النھائیة في السنة التي یتم إنھاؤھا فیھا
 

على أساس ") الھیئة("تم تقدیم اإلقرارات الزكویة للمجموعة والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل 
تقوم الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل بتقدیم إقراراتھا الزكویة بصورة . القوائم المالیة المستقلة المعدة لغرض الزكاة فقط

 . مستقلة
 

وقد قامت المجموعة بإنھاء وضعھا الزكوي . ۲۰۰٦قدمت المجموعة والشركات التابعة إقراراتھا الزكویة بشكل منفرد حتى عام 
 . ۲۰۰٦حتى  ۲۰۰۱المنفرد للسنوات من 

 

قامت . للمجموعةبتقدیم إقرار زكوي موحد ") الھیئة("على موافقة الھیئة العامة للزكاة والدخل  ۲۰۰۷حصلت المجموعة خالل عام 
 ۲۰۰٦و ۲۰۰٥واستلمت الربوط الزكویة للعامین  ۲۰۱٥حتى  ۲۰۰۷المجموعة بتقدیم اإلقرارات الزكویة إلى الھیئة لألعوام من 

كما تم استالم الربوط الزكویة . ملیون لایر سعودي وقد قامت المجموعة باالعتراض علیھا ۲٬۷والتي نتج عنھا فروقات بمبلغ 
. ملیون لایر سعودي، وقد قامت المجموعة كذلك باالعتراض علیھا ۲۳ونتج عنھا فروقات بمبلغ  ۲۰۱۰حتى  ۲۰۰۷لألعوام من 

وفقاً لتقدیرات اإلدارة تم تجنیب . ترى إدارة المجموعة ومستشارھا الزكوي بأن المحصلة النھائیة لالعتراضات ستكون في صالحھا
 .مخصص كاٍف مقابل ھذه البنود المعترض علیھا

 

 ":الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف"ا یتعلق بالشركة التابعة فیم
وحصلت على شھادات الزكاة  ۲۰۰۸حتى  ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للسنوات المنتھیة في  )أ (

ت الشركة بإصدار الربوط الزكویة لھذه السنوات وطالب") الھیئة("قامت الھیئة العامة للزكاة والدخل . لھذه السنوات
ملیون ریـال سعودي، وقد قامت الشركة بتقدیم اعتراض على ذلك وما زال قید الدراسة من  ٦٬٦بفروقات زكویة بلغت 

 .قبل الھیئة، وترى إدارة الشركة بأن المحصلة النھائیة لإلعتراضات ستكون في صالح الشركة
 

وحصلت على شھادات  ۲۰۱٥حتى  ۲۰۰۹دیسمبر  ۳۱قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة للسنوات المنتھیة في  )ب (
، ولم تصدر الھیئة ۲۰۱٥و  ۲۰۱٤، كما حصلت على شھادات الزكاة غیر المقیدة لعامي ۲۰۱۳الزكاة المقیَّدة حتى سنة 

 .الربوط الزكویة النھائیة عن ھذه السنوات بعد
 
 
 
 
 

 : العملیات الغیر مستمرة -۲۰

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳۰٬٥٦۳٬۱۲۹ ۳۱٬۷٦۱٬٦۲۷ ۳۰٬۲۰۲٬۱۸٥   السنة/ الرصید في بدایة الفترة 
 ۹٬٥۳۹٬۸٦۰ ۸٬٤۷۳٬٤۰۷ ۷٬۳۷۰٬٥٥۸   السنة/ المخصص خالل الفترة 

 )۸٬۳٤۱٬۳٦۲( )۹٬۳٥۹٬۰۲۹( ) ۹٬۲۹٤٬۳٥۳(  السنة/ المدفوع خالل الفترة 
 -   )٦۷۳٬۸۲۰( -   محول إلى عملیات غیر مستمرة

 ۳۱٬۷٦۱٬٦۲۷ ۳۰٬۲۰۲٬۱۸٥ ۲۸٬۲۷۸٬۳۹۰   السنة/ الرصید في نھایة الفترة 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ٤۹۰٬۳۷۰ ۸۰٬۳٤۳ ۳۸۲٬۸٦۲   السنة/  الرصید في بدایة الفترة
 ۱٬٥۰۰٬٤۲۱ ۱٬٦۲۳٬۸۷۲ ٥۱۱٬۳٥۷   السنة/ المخصص خالل الفترة 

 )۱٬۹۱۰٬٤٤۸( )۱٬۳۲۱٬۳٥۳( ) ٥۰٥٬۸٥۹(  السنة/ المدفوع خالل الفترة 
 ۸۰٬۳٤۳ ۳۸۲٬۸٦۲ ۳۸۸٬۳٦۰   السنة/ الرصید في نھایة الفترة 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  المالیةإیضاحات حول القوائم 
  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ٤۳ - 

 

المجموعة إیقاف عملیات شركة نمو العلمیة، شركة تابعة مملوكة بالكامل، وھي  ، قررت إدارة۲۰۱٦خالل الربع األول لعام 
وبناًء على ذلك، لم تقم المجموعة بإدراج ھذه الشركة التابعة ضمن . بصدد دراسة البدائل المتاحة لمستقبل شركة نمو العلمیة

تم عرض . علمیة كعملیة غیر مستمرة في الفترة السابقةومن ثم تم تصنیف شركة نمو ال. قوائمھا المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 :نتائج عملیات شركة نمو العلمیة للفترة الحالیة والفترة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة كما یلي

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 السعودي باللایر باللایر السعودي 

 ۱٦٬٥۲٥٬۰٦۳   ۱۱٬۹۸٤٬۹۱٤   اإلیرادات
 ) ۱۹٬۰۳٦٬٤۲۷(  ) ۱۲٬۲۰۷٬۲۲۲(  المصاریف

 ) ۲٬٥۱۱٬۳٦٤(  ) ۲۲۲٬۳۰۸(  اإلیرادات التشغیلیة
 ) ٤۰٬۳۳۸٬۸٦۱(  ۳٬۱٤۹٬۲۱۱   مخصصات

 ) ٤۸٬۰۲۰٬۱۷۹(  -   )۹إیضاح (انخفاض قیمة الشھرة 
 ) ۹۰٬۸۷۰٬٤۰٤(  ۲٬۹۲٦٬۹۰۳   العملیات الغیر مستمرةلفترة الستة أشھر من ) الخسارة(الدخل 

 
 

 :فیما یلي بیان بالفئات الرئیسیة لموجودات ومطلوبات شركة نمو العلمیة المصنفة كعملیات غیر مستمرة

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

   الموجودات
 ۱٬۰٤۷٬۷۰٦ ٥٥۲٬٦۱٤   ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي

 ۷٬۳۱۳٬٤۳۳ ۷٬۳۷٥٬۲۷۰   مخزون، بالصافي
 ۱٬۷۰٥٬۷٥۹ ۱٬۹۰۹٬۹٤٦   مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون أخرون

 ۳٬۸۳۹٬۹٥۲ ٤٬۹۷۰٬۱۹٦   مدینون تجاریون، بالصافي
 ٥٬۹۰۲٬۱۷۹ ٥۲٥٬۰۹٥   النقد وما في حكمھ

 ۱۹٬۸۰۹٬۰۲۹ ۱٥٬۳۳۳٬۱۲۱   الموجودات من العملیات الغیر مستمرة
   

   المطلوبات
 ۱٬۲۰٦٬۳۹٥ ٥۷۲٬٤٥۲   صافي التزام المنافع المحددة للموظفین

 ۱٬۳۲٤٬٤۳۰ ۱٬٥۹٦٬۱۷٥   مصاریف مستحقة الدفع وأخرى
 ٦۲۸٬٤۳٥ ٦۲۸٬٤۳٥   مخصص الزكاة

 ۲٥٬۰۳٦٬۱۹٤ ۲۳٬۱۲۱٬۱٤۲   دائنون
 ۲۸٬۱۹٥٬٤٥٤ ۲٥٬۹۱۸٬۲۰٤   المطلوبات من العملیات الغیر مستمرة 

 )۸٬۳۸٦٬٤۲٥( ) ۱۰٬٥۸٥٬۰۸۳(  صافي المطلوبات المتعلقة مباشرةً بالعملیات الغیر مستمرة
 

 : فیما یلي بیان بصافي التدفقات النقدیة المتكبدة من قبل شركة نمو العلمیة

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 )۳٬٦۱٥٬٥٦٥( ) ٥٬۳۷۷٬۰۸٤(  النشاطات التشغیلیة
 )۳٬٦۱٥٬٥٦٥( ) ٥٬۳۷۷٬۰۸٤(  صافي النقدیة الصادرة

 

 :ربح السھم
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي 

 )۱٬۱٤( ۰٬۰٤   الغیر مستمرةاألساسي والمعدل النصف سنوي من العملیات ) الخسارة(الربح 
 
 
 
 
 
 
 

 )تتمة(العملیات الغیر مستمرة  -۲۰



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ٤٤ - 

 

 انخفاض القیمة الدفتریة
وبعد عملیة . ملیون لایر سعودي ٤۸تبین لإلدارة أن القیمة الدفتریة لشركة نمو العلمیة كانت أعلى من القیمة القابلة لالسترداد بمبلغ 

لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات  ۲۰۱٦ملیون لایر سعودي خالل عام  ٤۸قدرھا التقویم، تم إثبات خسارة إنخفاض في القیمة 
تم اإلفصاح عن ذلك في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة . من العملیات الغیر مستمرة إلى القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع

 ". من عملیات غیر مستمرة) خسارة(دخل "المختصرة ضمن بند 
 

 . ، لم یكن ھناك أي تخفیض إضافي للقیمة الدفتریة للموجودات المتعلقة مباشرةً بالعملیات الغیر مستمرة۲۰۱۷یونیو  ۳۰ا في وكم
 

 : ربح استبعاد المبنى -۲۱
، استكملت المجموعة بیع مبنى مملوك من قبل إحدى شركاتھا التابعة في المملكة ۲۰۱٦یونیو  ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 

ونتیجة لذلك، قامت المجموعة بإثبات ربح ناتج عن البیع وعكس قید مخصص مثبت سابقاً للتكالیف اإلضافیة المتوقع تكبدھا . المتحدة
  .من إلغاء البیع كما سبق أن قررت اإلدارة ذلك

 

ملیون لایر  ٦۷٬٦مخصص بینما بلغ عكس قید ال) ملیون جنیھ إسترلیني ۲٥٬۷٥ما یعادل (ملیون لایر سعودي  ۹٤٬۸وبلغ الربح 
 ).ملیون جنیھ إسترلیني ۱۲٬۷٥ما یعادل (سعودي 

 
  : ربحیة السھم -۲۲

المخفضة إلى الربح العائد على المساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة / یستند احتساب ربحیة السھم األساسیة 
أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة والبالغة  على ۲۰۱۷یونیو  ۳۰تم احتساب ربحیة السھم كما في . القائمة

إن الربح المعدل للسھم ھو نفس الربح . ال توجد أسھم عادیة مخفضة محتملة ).سھم ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰: ۲۰۱٦(سھم  ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
 . فضة لممارستھااألساسي للسھم حیث أن المجموعة ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات مالیة مخ

 

 : االرتباطات وااللتزامات المحتملة -۲۳
المطالبات القضائیة المحتملة    

ھناك بعض القضایا المقامة ضد بعض الشركات التابعة للمجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، ویتم الترافع بشأنھا، إال أنھ ال یمكن 
اإلدارة أن نتائج ھذه القضایا لن یكون لھا أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة  تعتقد. تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا بشكل مؤكد

 .۲۰۱۷یونیو  ۳۰الموحدة المختصرة للمجموعة كما في 
 

 الدعاوى القضائیة
. م.م.ذ، یوجد دعوى قضائیة ضد شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

مرفوعة من قبل مورد أجنبي حیث یطالب بموجبھا الشركة بمبلغ ) شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف(
لایر سعودي كما في                        ۲٬۷٦٤٬۷۹۰و ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لایر سعودي كما في  ۲٬۸۱۷٬۲۹۷بما یعادل (یورو  ۷۰۰٬۰۰۰

القانوني  لم یتم تجنب مخصص لقاء ھذه المطالبة كون الموقف. ، وذلك لقاء إلغاء اتفاقیة شراء آالت من المورد)۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 .  "للمورد األجنبي ضعیف حسب رأي اإلدارة القانونیة بالشركة

 
 المطالبات المحتملة

شركة تابعة مملوكة (للصناعات البالستیكیة ، استلمت شركة مصنع اإلمارات الوطني ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر  ۱۱٬۷فاتورة كھرباء من ھیئة كھرباء ومیاه الشارقة بمبلغ قدره ) بالكامل من الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف

في الفواتیر التي  سعودي، و التي تمثل مطالبات خاصة بالفروقات في المبالغ المفوترة عن السنوات السابقة والتي لم یتم تضمینھا
 .سبق أن صدرت من قبل ھیئة كھرباء ومیاه الشارقة

 

إضافة إلى ذلك طالبت اإلدارة بتفاصیل عملیات . قامت اإلدارة بتعیین مستشار مستقل لتقویم صحة المبالغ المقدمة بھا فواتیر
ً لرأي المستشار القانوني وت. االحتساب من قبل ھیئة كھرباء ومیاه الشارقة  قدیرات اإلدارة، فقد تم تجنیب مخصص قدره ووفقا

 .۲۰۱٥ملیون لایر سعودي لقاء ھذه المطالبة خالل عام  ۹٬۱۲
 

 .، تم االتفاق مع ھیئة كھرباء ومیاه الشارقة على تسویة ھذه المطالبة ولم یترتب علیھا أیة خسائر إضافیة۲۰۱٦خالل عام 
 
 
 
 
 

 )تتمة(االرتباطات وااللتزامات المحتملة  -۲۳
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  المالیةإیضاحات حول القوائم 
  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ٤٥ - 

 االلتزامات المحتملة
 :كان لدى المجموعة االلتزامات الموضحة في الجدول أدناه

 ۲۰۱٦ینایر  ۱  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي 

 ۳۱٬۳۷۹٬۹۸۹  ۲٥٬٥۷۷٬۹۳۳  ٤٤٬۹۷٦٬۹٥۸   اعتمادات مستندیة
 ۸٬۲۲۰٬۱۷۲  ۱٦٬۰۱٥٬۱۰۳  ۱٤٬۳٦۸٬۹٤۷   خطابات ضمان

 ۲٬۱۸۲٬۱۸۸  ۷٬۹۸۹٬۱۰۳  ۱٬۲۲۰٬۹٤۱   التزامات رأسمالیة
 ۱٥٬۸۹۸٬۹۹۰  ۱٥٬۸۱۸٬۷۱۰  ۱٤٬۲۹۷٬۸۱٤   التزامات عقود إیجارات تشغیلیة

 ۱۰٬۲٤۸٬۱۹۸  ٦٬٦۹۲٬۳٥٥  ۱۹٬۹۲٦٬٦۲۷   التزامات تجاریة
  -  ۲٬۷٦٤٬۷۹۰  ۲٬۸۱۷٬۲۹۷   دعاوى قضائیة

 
 : المعلومات القطاعیة -۲٤

ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات التي تقدمھا ولدیھا ستة قطاعات یتم رفع التقاریر 
 :بشأنھا وكما یلي

كما . ویشتمل على نشاطات نشر المطبوعات الداخلیة والخارجیة واألبحاث والتسویق لمنتجات المجموعة وللغیر: النشر -۱
 ً على نشاطات نشر المطبوعات المتخصصة لألطراف األخرى، وإصدار مطبوعات عالمیة بترخیص  یشتمل القطاع أیضا

 . وتقدیم خدمات الترجمة وبیع المحتوى المرئي واإللكتروني

ً وإنتاج وتوزیع وتمثیل وتسویق الوسائل اإلعالنیة المقروءة : اإلعالن -۲ ً ودولیا ویشتمل على القیام بأعمال اإلعالن محلیا
ً  والمسموعة  . والمرئیة واللوحات اإلعالنیة محلیاً ودولیا

ویشتمل على أعمال الطباعة على الورق والبالستیك والملصقات التجاریة باإلضافة إلى صناعة : الطباعة والتغلیف -۳
 . المنتجات البالستیكیة للمجموعة وللغیر

لدراسات والبحوث والمحافل اإلعالمیة ویشتمل على خدمات العالقات العامة الدولیة والمحلیة وا: العالقات العامة -٤
 . والتسویقیة

ویشتمل على تجارة الجملة والتجزئة في األدوات المدرسیة واألثاث المكتبي والمختبرات وصیانتھا وتركیبھا وتنظیم : التعلیم -٥
 . الوسائل والخدمات والدورات التعلیمیة والتدریبیة والفنیة في المجال التعلیمي

ً واألنشطة : رىكافة القطاعات األخ -٦ ً ودولیا وتشتمل على نشاطات توزیع الصحف والمجالت والكتب والمطبوعات محلیا
 . ذات العالقة األخرى

 
 :تم تجمیع القطاعات التالیة في القوائم المالیة األولیة المختصرة الموحدة على النحو التالي

 

تم تجمیع القطاعین على أساس أن لدیھما نفس طبیعة وقد . یتكون ھذا القطاع من قطاعي النشر والنشر المتخصص: النشر
 .الخدمات ونفس نوع أو فئة العمالء لمنتجاتھم

 
 

یشتمل ھذا القطاع على كافة نشاطات األعمال األخرى والقطاعات التشغیلیة التي ال تفي بصورة : كافة القطاعات األخرى
 . ، ولكن تقوم اإلدارة برفع تقاریر بشأنھا)۸(قریر المالي رقم فردیة بالحدود الكمیة المنصوص علیھا في المعیار الدولي للت

 
 

یقوم كل من الرئیسي التنفیذي ومدیر العملیات بمراقبة نتائج عملیات وحدات العمل بصورة مستقلة لغرض إتخاذ القرارات 
رة مماثلة مع الدخل في القوائم یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح ویتم قیاسھ بصو. بشأن تخصیص الموارد وتقییم األداء

 . المالیة األولیة الموحدة المختصرة
 
 

 .تتم أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة بشروط التعامل العادل وبطریقة مماثلة للمعامالت مع الجھات األخرى



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ٤٦ - 

 
 

 )تتمة(المعلومات القطاعیة  -۲٤
 

 :۲۰۱۷یونیو  ۳۰اشھر المنتھیة في یوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة الستة 

 التعلیم العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر  
كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسویات والحذوفات اإلجمالي األخرى
 باللایر السعودي باللایر السعودي السعوديباللایر  باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

           اإلیرادات
 ۷۸۷٬۸۲٦٬۱۲۷  -     ۷۸۷٬۸۲٦٬۱۲۷   ۳٬٤۷۳٬٤۲۱  -    ۱۹۲٬۱٤۳٬۹٤۰   ٤۷۲٬۷٦۹٬۱۱٦   ۱٬۰٤٦٬۷۳۰   ۱۱۸٬۳۹۲٬۹۲۰   عمالء خارجیون

-     ) ۲٦۹٬۸۰٤٬٥۹٦(  ۲٦۹٬۸۰٤٬٥۹٦   ٦٬۹٤٥٬٦۹۱  -   -    ۲۲٬٦۲۱٬۷٤٤   ۸۸٬۷۳۱٬٥٦۱   ۱٥۱٬٥۰٥٬٦۰۰   بین القطاعات الداخلیة
 ۷۸۷٬۸۲٦٬۱۲۷   ) ۲٦۹٬۸۰٤٬٥۹٦(  ۱٬۰٥۷٬٦۳۰٬۷۲۳   ۱۰٬٤۱۹٬۱۱۲  -    ۱۹۲٬۱٤۳٬۹٤۰   ٤۹٥٬۳۹۰٬۸٦۰   ۸۹٬۷۷۸٬۲۹۱   ۲٦۹٬۸۹۸٬٥۲۰   إجمالي اإلیرادات

           
 ۲۰۹٬٥٦۸٬۰۰۲   ) ۹٬۸۸۰٬۱۲۰(  ۲۱۹٬٤٤۸٬۱۲۲   ۱٬۷۲۹٬۹۲۹  -    ٤۳٬٤۰۷٬۱۱٥   ۸۰٬۳۸۹٬۷٤۰   ۱۷٬۰۲۹٬۱۱۷   ۷٦٬۸۹۲٬۲۲۱   إجمالي الربح 

 ۲٤٬۷۷٤٬٤۲۹   ) ٦٬٥۸۳٬۱٤۳(  ۳۱٬۳٥۷٬٥۷۲   ) ۷٬۰۱۷٬۱۸۰(  ۲٬۹۲٦٬۹۰۳   ۳۱٬۲۸٦٬٤۰۰   ) ۲۰٬۲۲۰٬٤۳۸(  ) ٤٬۲۰۲٬۸۷٤(  ۲۸٬٥۸٤٬۷٦۱   القطاع) خسارة(ربح 
 

 :۲۰۱٦یونیو  ۳۰للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة الستة أشھر المنتھیة في یوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح 
  

 التعلیم العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر 
كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسویات والحذوفات اإلجمالي األخرى
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

          اإلیرادات
 ٦٦۳٬۲۳۷٬۲۷٤  -    ٦٦۳٬۲۳۷٬۲۷٤   ۸٬۸٤۳٬۰٦۱  -  -  ٤۸۲٬٦۳٦٬۰۱۷   ۱٬۳۳۰٬۹٥٥   ۱۷۰٬٤۲۷٬۲٤۱   عمالء خارجیون

-    ) ۲۰۲٬۱۰٤٬۳۰٦(  ۲۰۲٬۱۰٤٬۳۰٦   ۱۳٬۱۹۰٬٤۱٤  -  -  ۳۱٬۱۳۷٬٦۸۷   ۱۲٥٬۸۱۲٬۷٤۰   ۳۱٬۹٦۳٬٤٦٥   بین القطاعات الداخلیة
 ٦٦۳٬۲۳۷٬۲۷٤   ) ۲۰۲٬۱۰٤٬۳۰٦(  ۸٦٥٬۳٤۱٬٥۸۰   ۲۲٬۰۳۳٬٤۷٥  -  -  ٥۱۳٬۷۷۳٬۷۰٤   ۱۲۷٬۱٤۳٬٦۹٥   ۲۰۲٬۳۹۰٬۷۰٦   إجمالي اإلیرادات

          
 ۱۲۷٬۷۸۷٬۲۸۸   ) ۲٬۳۰۲٬۳۸٤(  ۱۳۰٬۰۸۹٬٦۷۲   ٤٬۰٥۱٬۰٦٤  -  -  ۱۱۱٬۱۱۳٬۷۳۸   ۱۱٬٥۰۲٬۸۲٤   ۳٬٤۲۲٬۰٤٦   إجمالي الربح

 ) ۲۹٬۹۱۹٬۱۳۷(  ) ۱۳٬۹۷٦٬٥۷۲(  ) ۱٥٬۹٤۲٬٥٦٥(  ) ۱۲٬۰۳۹٬۳۲۳(  ) ۹۰٬۸۷۰٬٤۰٤(-  ۳٬۰۹۰٬٥٦۷   ) ۱٥٬٦٥۹٬۹۰۹(  ۹۹٬٥۳٦٬٥۰٤   القطاع) خسارة(ربح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 

 
 

- ٤۷ - 

 )تتمة(المعلومات القطاعیة  -۲٤
 

  :۲۰۱۷یونیو  ۳۰المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في یوضح الجدول التالي المعلومات 
 

 العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر 
كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسویات والحذوفات اإلجمالي األخرى
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳٬۰۳۰٬۷۱۹٬۰۹۱   )۱۷٤٬٦۲۹٬٦۹٦(  ۳٬۲۰٥٬۳٤۸٬۷۸۷   ۱۲۸٬۲۳۷٬۳۲٦   ٤۰۷٬۷۸٦٬٥٤٦   ۲٬۰۳۲٬۸۷۷٬۰۱٦   ۸۲٬۲۲۹٬۲٥۹   ٥٥٤٬۲۱۸٬٦٤۰   إجمالي الموجودات 
 ۱٬۸٥۲٬۱۸٦٬٤۹۲   ) ۳۰۲٬٤۸۲٬٥۳۰(  ۲٬۱٥٤٬٦٦۹٬۰۲۲   ٤۹۳٬۳۲۷٬٦۷٦   ۲۲۷٬۱۹٦٬۱۱۷   ۱٬۱٦۷٬٥۱۲٬۱۱٥   ۹۳٬٦۲۳٬٦۲۲   ۱۷۳٬۰۰۹٬٤۹۲   إجمالي المطلوبات 

 
 

 : ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 
  

 العالقات العامة والتغلیفالطباعة  اإلعالن النشر 
كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسویات والحذوفات اإلجمالي األخرى
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۲٬۹۲۹٬٦٤۹٬۳۹۳ )۱٦٦٬۸۱۲٬۹٤۳( ۳٬۰۹٦٬٤٦۲٬۳۳٦ ۱۰۱٬٤٦۳٬٦۱٦ ۲۹۷٬٦٥۲٬۲۲٥ ۲٬۰٦٤٬٦۰۲٬٦۰۷ ۹٦٬٤۰٦٬٥۷۲ ٥۳٦٬۳۳۷٬۳۱٦ إجمالي الموجودات 
 ۱٬۷۷۱٬۸۸٦٬۳۱٥ )۲٦۹٬٦٥۸٬٥۷۲( ۲٬۰٤۱٬٥٤٤٬۸۸۷ ۲۸۲٬۹۲۹٬۰۸۸ ۳۱۸٬٦۲٤٬۲٤۳ ۱٬۱۷۹٬۲٥۱٬۰۳۲ ۹۳٬۳۷۱٬٤۰٦ ۱٦۷٬۳٦۹٬۱۱۸ إجمالي المطلوبات 

 
 

 :۲۰۱٦ینایر  ۱الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي 
  

 العالقات العامة الطباعة والتغلیف اإلعالن النشر 
كافة القطاعات 

 اإلجمالي التسویات والحذوفات اإلجمالي األخرى
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳٬۰٥٦٬۷۹۰٬۱۰٤ ۱٤٬۸۰۱٬۷۳٥ ۳٬۰٤۱٬۹۸۸٬۳٦۹ ۲۲۳٬٥۰۱٬۳٤۲-          ۲٬۱۸۳٬٦٥۰٬٤۰۷ ۱۱۲٬٦۸٥٬٤٤۱ ٥۲۲٬۱٥۱٬۱۷۹ إجمالي الموجودات 
 ۱٬۸۱۹٬۲٦۹٬٥۹٦ )۱۱٦٬۷۸٥٬۷۷۳( ۱٬۹۳٦٬۰٥٥٬۳٦۹ ۲۷۸٬۷٦۳٬۷٤۲-          ۱٬۲٥۸٬۷۱۱٬۹٥۰ ۸٥٬٥۲۱٬۷۱۳ ۳۱۳٬۰٥۷٬۹٦٤ إجمالي المطلوبات 

 
 ".التسویات والحذوفات"یتم حذف اإلیرادات المتداخلة بین القطاعات عند توحید القوائم المالیة ویتم إظھارھا في عمود 

 

 التسویات والحذوفات
 .على القطاعات بشكل فردي ألنھ یتم إدارة األدوات المعنیة على مستوى المجموعةال یتم توزیع تكالیف التمویل، وأرباح وخسائر القیمة العادلة للموجودات المالیة 

 .ال یتم توزیع الزكاة وضریبة الدخل وبعض الموجودات والمطلوبات على ھذه القطاعات حیث أنھ یتم إدارتھا أیضاً على مستوى المجموعة
 



 لألبحاث والتسویق المجموعة السعودیة
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 
 

- ٤۸ - 

 
 )تتمة(المعلومات القطاعیة  -۲٤

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ :تسویة الربح

 باللایر السعودي باللایر السعودي 
 ) ۱٥٬۹٤۲٬٥٦٥(  ۳۱٬۳٥۷٬٥۷۲   أرباح القطاعات

 ) ۱۳٬۹۷٦٬٥۷۲(  ) ٦٬٥۸۳٬۱٤۳(  )حذف(أرباح متداخلة بین القطاعات 
 ) ۲۹٬۹۱۹٬۱۳۷(  ۲٤٬۷۷٤٬٤۲۹   )الخسارة ( صافي الربح 

 
 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ :تسویة الموجودات
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 

 ۳٬۰٤۱٬۹۸۸٬۳٦۹ ۳٬۰۹٦٬٤٦۲٬۳۳٦ ۳٬۲۰٥٬۳٤۸٬۷۸۷   الموجودات التشغیلیة للقطاعات
 )٤٤٥٬٥۹۲٬۸٤۷( )٥۸۱٬۰٥۲٬٤۰٥( ) ٦۲۹٬٤۳۰٬٦٥۷(  حذف حسابات متداخلة بین الشركات

 ۱۷٬٥٥۰٬۳۷٥ ۱۷٬۷۰۳٬۳۹۷ ۱۷٬٥۳۲٬۱۱۳   ممتلكات وآالت ومعدات، بالصافي
 ۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۱۹٬٤۲٦٬۳٥۰ ۳۱۹٬٤۲٦٬۳٥۰   موجودات غیر ملموسة، بالصافي

 ۱۲٥٬٦۹۱٬۳٦۹ ۱٥۰٬۱٤۷٬۸۷۱ ۱٥۹٬٤۷٥٬۲۰۸   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ۷٦٬۸۹۹٬۲۲۷ ۱٥٬۱٥۱٬٥۰۳ ۸٬۸۸٥٬٤۹۱   مصاریف مدفوعة مقدماً ومدینون آخرون 

 )۱۰۹٬۷٤٦٬۳۸۹( )۸۸٬۱۸۹٬٦٥۹( ) ٥۰٬٥۱۸٬۲۰۱(  الحصص في النتائج
 ۳٬۰٥٦٬۷۹۰٬۱۰٤ ۲٬۹۲۹٬٦٤۹٬۳۹۳ ۳٬۰۳۰٬۷۱۹٬۰۹۱   إجمالي الموجودات

 
 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ :تسویة المطلوبات

 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي 
 ۱٬۹۳٦٬۰٥٥٬۳٦۹ ۲٬۰٤۱٬٥٤٤٬۸۸۷ ۲٬۱٥٤٬٦٦۹٬۰۲۲   المطلوبات التشغیلیة للقطاعات

 )٤٤٥٬٥۹۲٬۸٤۷( )٥۸۱٬۰٥۲٬٤۰٥( ) ٦۲۹٬٤۳۰٬٦٥۷(  حذف أرصدة متداخلة بین الشركات
 ۱۱۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲۰٥٬٥۰۰٬۰۰۰ ۱۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰   تمویل مرابحة وقروض قصیرة األجل
 ۱۸۷٬۰٥۲٬۲۹۷ ٥۷٬٦۲۷٬۷۳۷ ۱۰٥٬۳٤٦٬۸۱۹   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 ۲۹٬۲٥٤٬۷۷۷ ٤۸٬۲٦٦٬۰۹٦ ٤۲٬٦۰۱٬۳۰۸   وأخرىمصاریف مستحقة الدفع 
 ۱٬۸۱۹٬۲٦۹٬٥۹٦ ۱٬۷۷۱٬۸۸٦٬۳۱٥ ۱٬۸٥۲٬۱۸٦٬٤۹۲   إجمالي المطلوبات

 
 :المعلومات الجغرافیة

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 

 باللایر السعودي باللایر السعودي اإلیرادات من العمالء الخارجیین
 ۲٦۰٬۸٤٦٬۱۰۸   ٤٥۱٬۰۸۷٬۳۱٦   المملكة العربیة السعودیة
 ۲۱٦٬٥۲٦٬۹۳۲   ۱۸٥٬۱۹۷٬۲٤٥   االمارات العربیة المتحدة

 ۱۸٥٬۸٦٤٬۲۳٤   ۱٥۱٬٥٤۱٬٥٦٦   دول أخرى
 ٦٦۳٬۲۳۷٬۲۷٤   ۷۸۷٬۸۲٦٬۱۲۷   إجمالي اإلیرادات كما في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة المختصرة

 

 .معلومات اإلیرادات أعاله بناء على مواقع العمالءتحدد 
 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷یونیو  ۳۰ 
 باللایر السعودي باللایر السعودي باللایر السعودي :الموجودات التشغیلیة غیر المتداولة

 ۱٬۰٤۸٬۰۱۷٬۷۷٦ ۹٤۰٬٤٥۷٬٦۲۸ ۱٬۰۷۸٬۳۹۸٬٥٤۱   المملكة العربیة السعودیة
 ۸٦٤٬٦۳۳٬۳۲۱ ۸٦۸٬۳٤۹٬۹۰۸ ۸۷٦٬۸۷۳٬٤٦٤   العربیة المتحدةاالمارات 

 ۱۲٬۲۱۲٬٤۳۲ ۲۳٬٥۰۳٬۲٤۳ ۲۲٬۳۸۸٬٤۹۳   دول أخرى
 ۱٬۹۲٤٬۸٦۳٬٥۲۹ ۱٬۸۳۲٬۳۱۰٬۷۷۹ ۱٬۹۷۷٬٦٦۰٬٤۹۸   اإلجمالي

 
تتكون الموجودات غیر المتداولة لھذا الغرض من الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات العقاریة والموجودات غیر 

 . الملموسة وموجودات مالیة متاحة للبیع
 

 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 )تتمة( )غیر مراجعة( المختصرةاألولیة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة

 ۲۰۱۷یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

- ٤۹ - 
 

 

 : األرصدة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة -۲٥
والمنشآت الخاضعة للسیطرة أو التي یمارس علیھا تأثیر ھام من قبل تلك تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة 

 :یوضح الجدول التالي مكافأة موظفي اإلدارة العلیا للشركة. الجھات
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۱٦یونیو  ۳۰  ۲۰۱۷یونیو  ۳۰  
 باللایر السعودي  باللایر السعودي  

 ٦٬٥۲۲٬۰٥٤    ۳٬۸٥۲٬۰۰۲    منافع موظفین قصیرة األجل
 ۲٥۰٬۰۰۰    ۱٤٥٬۸۳۳    منافع ما بعد التوظیف

 ٦٬۷۷۲٬۰٥٤    ۳٬۹۹۷٬۸۳٥    إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة العلیا
 

المختصرة المتعلقة تمثل المبالغ المفصح عنھا في الجدول المبالغ المثبتة كمصروف خالل فترة إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة 
 .بموظفي اإلدارة العلیا

 
 :األحداث الالحقة  -۲٦

ة قامت إحدى الشركات التابعة لشركة تابعة بالفترة الالحقة بتعدیل االتفاقیة مع احد البنوك التي تتعامل معھا الشركة حیث نصت االتفاقی
تتضمن االتفاقیة الجدیدة تعدیل لفترات سداد القرض الحالي حیث " الجدیدة على تعدیالت على اتفاقیة القرض المشترك الحالي التعدیالت

. إلى سنتین إضافیتین باإلضافة إلى فتره سماح للسداد لمدة عام و تعدیل طریقة السداد المتبعة من أقساط شھریة الى أقساط ربع سنویة
 ۹۸المتداول من القروض طویلة االجل بمبلغ األثر المالي المترتب على ھذه التعدیالت خالل السنة الحالیة على انخفاض في الجزء 

 .للشركة التابعة   ملیون لایر سعودي والذي یؤدي تلقائیا إلى انخفاض في المطلوبات المتداولة
 

 

 : أرقام المقارنة -۲۷
 .السنة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالیة/ تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة 
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