
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق  
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  
 (غیر مراجعة)المالیة األولیة الموحدة الموجزة  القوائم

 المراجع المستقل  وتقریر فحص 
 

  ۲۰۲۰  مارس ۳۱في   ة الثالثة أشھر المنتھی ةلفتر



   
 

 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 المراجع المستقلتقریر فحص و مراجعة) (غیر الموجزةالموحدة  األولیة المالیة القوائم

 ۲۰۲۰ مارس ۳۱في   ةالثالثة أشھر المنتھیة لفتر
 

 صفحـة  فھـرس
   

 ۱  الموجزة الموحدةاألولیة  المالیةالمراجع المستقل عن فحص القوائم تقریر 

 ۲  الموجزةالموحدة األولیة  قائمة المركز المالي

 ۳  الموجزةالموحدة األولیة الربح أو الخسارة قائمة 

 ٤  الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل األولیة 

 ٥  الموحدة الموجزة األولیةالملكیة في حقوق  اتقائمة التغیر

 ٦  الموجزة الموحدة األولیة قائمة التدفقات النقدیة

 ۱۸  – ۷  الموجزة الموحدةاألولیة  المالیة قوائمإیضاحات حول ال

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 















 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

  ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   الثالثةلفترة 

 ( باللایر السعودي )
 

۷ 

 :  معلومات عن المجموعة -۱
لألبحاث والتسویق ("الشركة" أو "الشركة األم")، ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الریاض بالمملكة إن المجموعة السعودیة 

)، ۲۰۰۰یولیو    ۱ھـ (الموافق  ۱٤۲۱ربیع األول    ۲۹صادر بتاریخ    ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲العربیة السعودیة وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  
. إن عنوان المركز الرئیسي للشركة ھو: حي ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲/ ۰۰۱قم  ولدیھا فرع في جدة مسّجل بموجب السجل التجاري الفرعي ر

 ، المملكة العربیة السعودیة.۱۱٥۸۳، الریاض   ٥۳۱۰۸المؤتمرات، طریق مكة المكرمة، ص. ب. 
 

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

 ) بشأن األنشطة الرئیسیة للمجموعة.۱۳اإلیضاح (
 

ھذه  التي تشملھافیما یلي بیاناً بالشركات التابعة و .اوالشركات التابعة لھ الشركةتشتمل ھذه القوائم المالیة المركز المالي ونتائج أعمال 
 :األولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة  

 

 

 نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة ٪  
۲۰۲۰ مارس ۳۱ بلد التأسیس الشركة التابعة  ۹۲۰۱دیسمبر  ۳۱    

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

  ۱۰۰ ۱۰۰ المملكة العربیة السعودیة شركة نمو اإلعالمیة القابضة والشركات التابعة لھا
  ۷۰ ۷۰ المملكة العربیة السعودیة )جـ(الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف والشركات التابعة لھا 

     
 

 الشركات التابعة المذكورة أدناه بالكامل:  الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمیة القابضةكل من    تمتلك(أ)   
 التأسیسبلد   الشركة التابعة

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

 المملكة العربیة السعودیة  )و(الشركة العربیة للوسائل
 المملكة العربیة السعودیة  والعالقات العامةالشركة الخلیجیة لإلعالن 

 المملكة العربیة السعودیة  شركة األفق لنظم القوائم واالتصاالت
 المملكة العربیة السعودیة  شركة سین لإلعالم المرئي (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو لإلعالم المرئي")

 المملكة العربیة السعودیة  لألبحاث")شركة توق لألبحاث (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو 
 المملكة العربیة السعودیة  شركة ناشرون الدولیة (المعروفة سابقاً بـ"شركة نمو للنشر")

 المملكة العربیة السعودیة  )ھـ(شركة توق للعالقات العامة 
 العربیة السعودیةالمملكة      )ھـ(وشركتھا التابعة  شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة

 المملكة العربیة السعودیة  )ھـ(شركة فنون الشخصیات للتجارة 
   
 

 من حصص في شركات تابعة أجنبیة مقرھا المملكة المتحدة والمغرب. ٪ ۱۰۰(ب)   تمتلك الشركة السعودیة لألبحاث والنشر 
   

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

 

في دولة   ٪ في رأسمال شركة المجموعة الكویتیة للتوزیع والنشر المحدودة، شركة مسجلة ۱۰۰)  تمتلك الشركة السعودیة للتوزیع د( 
شركة تابعة نتیجة لوجود خالف إستثمار في الكویت. یتم معالجة االستثمار في الشركة كاستثمار متاح للبیع بالتكلفة بدالً من 

من إنھاء ھذا الخالف   ۲۰۱۰إداري أدى إلى عدم توفر المعلومات الضروریة. تمكنت المجموعة خالل الربع األخیر من عام 
  تشار مالي لمراجعة العملیات المالیة خالل فترة الخالف اإلداري، وحتى تاریخ إعداد ھذه القوائم المالیة اإلداري وقامت بتعیین مس

لم یتم االنتھاء من ھذه المراجعة. وعلیھ، لم یتم تسجیل نتائج شركة المجموعة الكویتیة للتوزیع والنشر. الموجزة  الموحدة    األولیة
ة اإلستثمار وبتكوین المخصصات الالزمة ألي أرصدة مستحقة مع المجموعة في قامت اإلدارة بتسجیل انخفاض بكامل قیم

 . الموجزة  الموحدة  األولیة  السنوات السابقة. وال تتوقع اإلدارة بأن یكون لھذا االستثمار أي تأثیر مالي جوھري على القوائم المالیة
٪ في رأسمال شركة اإلمارات  ۱۰۰ما نسبتھ  والشركة السعودیة لألبحاث والنشر الشركة السعودیة للتوزیعمن  كال تمتلككما 

للطباعة والنشر المحدودة، شركة مسجلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   الثالثةلفترة 

 ( باللایر السعودي )
 

۸ 

 

 (تتمة)معلومات عن المجموعة  -۱
العامة وشركة قامت الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمیة القابضة بإنشاء شركة توق للعالقات )  ھـ(

تكانة للعالقات العامة المحدودة و شركة فنون الشخصیات للتجارة مناصفةً. یتمثل نشاطھما األساسي في خدمات العالقات العامة  
 الدولیة والمحلیة والدراسات والبحوث والتسویق النشاطي.

  من حصص  ٪۱۰۰  رات للمعارض والمؤتمراتشركة مؤتمتملكت شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة و  ۲۰۱۸خالل سنة        
 ألف لایر سعودي.   ۳٦۳حیث بلغت قیمة صافي األصول ما یعادل  المملكة المتحدة    ھممقرھو  شركة جلوبال میدیا وشركاتھا التابعة

 

لى ما نسبتھ ع باالستحواذإحدى الشركات التابعة للمجموعة الشركة العربیة للوسائل  قامت ۲۰۱۷خالل الربع الرابع من سنة  )و( 
 التجاریة "أرقام"، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة.  االستثماریةمن حصص شركة أرقام ٥۱٪

 
شـركة مسـاھمة سـعودیة مسـجلة في المملكة العربیة السـعودیة، وتعمل بموجب  ھي إن الشـركة السـعودیة للطباعة والتغلیف )۱(

ــ (الموافق ۱٤۲۷جمادى األولى   ۱الصـادر في مدینة الریاض بتاریخ   ۱۰۱۰۲۱۹۷۰۹السـجل التجاري رقم   مایو   ۲۸ھــــ
ـمایو  ۷فق ھــــــــــ (الموا۱٤۲۸ربیع الـثاني  ۲۰بـتاریخ   ۱۰٤) بـناًء على قرار وزارة التـجارة واإلســـــتثـمار رقم ق/۲۰۰٦
نشــــاط الشــــركة الرئیســــي في أعمال الطباعة وفقاً للترخیص الصــــادر من وزارة الثقافة واإلعالم رقم  ویتمثل  ).۲۰۰۷

ــ (الموافق ۱٤۱۲ذي الحجة    ۲٤بتاریخ   ۲۱۰٥۰ ــبتمبر   ۲٥ھــــــ )، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد واآلالت ۱۹۹۲سـ
ـفة أنواعـھا والمواد الـخام الالزـمة ـلذـلك وـكاـفة األدوات والمـعدات والكـتب وـماكیـنات الطـباـعة وأدواتـھا واألحـبار والورق بـكا

 والمطبوعات والمستلزمات والمواد المكتبیة ومواد الدعایة. 
 

ركة في تقدیم مقترحات و حلول  )۲( اط الـش ؤولیة محدودة و یتمثل نـش ركة ذات مـس تثماریة التجاریة ھي ـش ركة أرقام االـس إن ـش
تقنـیة المعلوـمات و أجھزة االتصـــــاالت المتنقـلة و الـثابـتة و تـقدیم ـخدـمات نظم المعلوـمات و  تقنـیة في مـجال االتصـــــاالت و

 برامج االتصاالت و تقنیة المعلومات و تصمیم و استضافة مواقع االنترنت.
 

 

 األولیة الموحدة الموجزةأسس إعداد القوائم المالیة  -۲
 بیان اإللتزام

المعتمد في المملكة  ”التقریر المالي األولي“  ۳٤لموحدة الموجزة وفقاً لمعیار المحاســـبة الدولي  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة ا
العربیة الســعودیة والمعاییر و اإلصــدارات األخرى المعتمدة من الھیئة الســعودیة للمحاســبین القانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم 

ــابقة للمجموعة كما في   ــنة الس ــمبر   ۳۱المالیة األولیة الموحدة الموجزة جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة للس . م ۲۰۱۹دیس
ــمن ھذه القوائم المالیة كافة القوائم المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتق اریر وال تتضـ

المالیة، ولكن تم إدراج الـسیاـسات المحاـسبیة واإلیـضاحات التفـسیریة المحددة لتفـسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في 
 ركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ إعداد القوائم المالیة الموحدة للسنة السابقة.الم

 

 إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة
والتي  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على أســاس التكلفة التاریخیة باســتثناء خطط المنافع المحددة للموظفین

ــتخدام طریقة ت ــتقبلیة باسـ ــافة لذلك، یتم إعداد ھذه القوائم طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعةقاس بالقیمة الحالیة لاللتزامات المسـ . إضـ
  المالیة األولیة الموحدة الموجزة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة.

 
 عادالً  مؤـشراً  تكون ال  األولیة قد الفترات عملیات نتائج  فإن ذلك، ومع  الكاملة،  المالیة  الـسنة من یتجزأ ال جزءاً  األولیة الفترة تعتبر
 .الكاملة السنة عملیات نتائج على

 

 .الحالیة الفترة عرض مع لتتماشى السابقة الفترات في المقارنة أرقام بعض تصنیف إعادة تم
 

 عملة العرض والنشاط
العملة الوظیفیة والمـستخدمة في إعداد التقاریر للمجموعة. تم  اباللایر الـسعودي، بـصفتھ الموجزةاألولیة الموحدة  القوائمتم عرض  

 بالكامل ما لم یرد خالف ذلك. عرض المبالغ
 

 التقدیرات واالحكام
طـلب من اإلدارة وضـــــع أحـكام وتـقدیرات إن إـعداد القوائم الـمالـیة األولـیة الموـحدة الموجزة وفـقاً للمـعاییر اـلدولـیة للتقریر الـمالي یت

وإفتراـضات تؤثر على تطبیق الـسیاـسات المحاـسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمـصاریف. قد تختلف 
ــتمرة. تدرج تعدیالت التقدیرات المحاـسـ  بیة في النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واإلفتراضــات بصــفة مس

 الفترة / الفترات التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات وفي الفترات التالیة المتأثرة بالتعدیل.
 

 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   الثالثةلفترة 

 ( باللایر السعودي )
 

۹ 

 (تتمة) األولیة الموحدة الموجزةأسس إعداد القوائم المالیة  -۲
 األولیة الموحدة الموجزة المالیة القوائمأسس توحید  

لفترة  )۱(كما تم ذكره في إیـضاح ، المالیة للـشركة والـشركات التابعة لھا القوائمعلى   الموجزةالمالیة األولیة الموحدة  القوائمتـشمل 
 .۲۰۲۰ مارس ۳۱المنتھیة في  أشھرة تسعال

 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس ســیطرة على الشــركة المســتثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشــیر 
الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عناصـر السـیطرة. یبدأ توحید الشـركة التابعة عند انتقال السـیطرة على الشـركة التابعة إلى 

فـقدان المجموـعة ـھذه الســـــیطرة. ـتدرج موجودات ومطلوـبات ودـخل ومصـــــاریف الشـــــرـكة الـتابـعة المجموـعة ویتم التوقف عـند 
ــنةالمســـتحوذ علیھا خالل  اعتباراً من تاریخ انتقال الســـیطرة إلى المجموعة ولحین توقف  الموجزة  الموحدةفي القوائم المالیة    السـ

 المجموعة عن ممارسة مثل ھذه السیطرة في الشركة المستثمر فیھا.
 

 وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسیطرة على الشركة المستثمر فیھا وذلك فقط عندما یكون لدى المجموعة:
 

على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق تمنح المجموعة مقدرة حالیة لتوجیھ أنشطة متعلقة بالشركة المستثمر  سلطة •
 فیھا).

 د مختلفة من خالل عالقتھا بالشركة المستثمر فیھا.التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائ •
 المقدرة على استخدام سلطاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.  •

 

وبـشكل عام، ھناك افتراض بأنھ ینتج عن أغلبیة حقوق التـصویت ـسیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة أقل 
األغلبـیة في حقوق التصـــــوـیت أو حقوق مـماثـلة في الشـــــرـكة المســـــتثمر فیـھا، ـتأـخذ المجموـعة بعین االعتـبار ـكاـفة الحـقائق من 

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

 التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا.الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حقوق  •
 الحقوق الناتجة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.  •
 حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة. •

 

ــامل األخرى بحقوق  ــویات على  الملكیةیتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشـ ــرورة، یتم اجراء تسـ في المجموعة. وعند الضـ
 ائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.القو

 
ك حقوق  ذـل ة وـك داخـل ات المـت ة الموجودات والمطلوـب اـف ةیتم ـحذف ـك ة  الملكـی ة المتعلـق دـی ات النـق دفـق ــاریف والـت واإلیرادات والمصـــ

 .األولیة الموحدة الموجزة المالیة القوائمبالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید 
 

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

تتوافق السـیاسـات المحاسـبیة وطرق اإلحتسـاب المطبقة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد 
بإســتثناء ما یتعلق بتطبیق المعاییر الجدیدة التي دخلت م، ۲۰۱۹دیســمبر  ۳۱القوائم المالیة الســنویة للمجموعة للســنة المنتھیة في 

لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر ولكن لم یدخل م.  ۲۰۲۰ینایر   ۱حیز التنفیذ اعتباراً من 
 حیز التنفیذ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   الثالثةلفترة 

 ( باللایر السعودي )
 

۱۰ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامة -۳
 

، والتي لیس لھا أي تأثیر جوھري ۲۰۲۰ینایر    ۱المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ودخلت حیز التنفیذ اعتباراً من  فیما یلي  
 األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة. على القوائم المالیة

  الوصف  التفسیر /المعیار 
ساري اعتباراً من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي
     

التعدیالت على مراجع إطار المفاھیم في   إطار المفاھیم
 المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ 

     
تعریف األعمال (التعدیالت على المعیار   ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ) ۳الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ 

     
ومعیار المحاسبة  ۱معیار المحاسبة الدولي 

 ۸الدولي 
تعریف األھمیة النسبیة (التعدیالت على   

ومعیار  ۱معیار المحاسبة الدولي 
 )۸المحاسبة الدولي  

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ 

     
ومعیار  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸المحاسبة الدولي  
بیع أو مساھمة الموجودات بین المستثمر  

المشروع المشترك وشركتھ الزمیلة أو 
(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي    ۱۰المالي  

تاریخ  /متاح للتطبیق االختیاري  
 السریان مؤجل إلى أجل غیر مسمى

 

 
 

 الموجودات غیر الملموسة   -٤
 

 ما یلي:كموجودات غیر الملموسة إن التفاصیل لل
 

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰ مارس ۳۱ 
 باللایر السعودي   باللایر السعودي  

  ۳٦۹٫۹۲٤٫٤۳٦     ۳٦۹٫۹۲٤٫٤۳٦  الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف   – الشھرة 
  ۲۰۲٬۱۲٦٬۳٥۰    ۲۰۲٬۱۲٦٬۳٥۰ أسماء المطبوعات 

 ۲۹٤٬۷۲۲٬٥٥۸   ۳۰۰٬٦۰۲٬٥٤۸ وحقوق نشر   مشروع المحتوى المرئي ومواقع إلكترونیة
 ۳٥٬۱۱۲٬۲۰٦   ۳۳٬٤۷۳٬۸۰۸ الحاسب اآللي برامج 

 ۹۰٦٬۱۲۷٬۱٤۲   ۹۰۱٬۸۸٥٬٥٥۰ 
 
 

 
 
 

 مالیة بالقیمة العادلةالستثمارات اإل -٥
باإلستثمار في صندوق في المملكة العربیة السعودیة یتماشى وفقاً لنظام السوق المالي السعودي ولوائحھ التنفیذیة،   المجموعةقامت  

 ورؤیتھا المستقبلیة.  لشركةوذلك ألغراض اإلستثمار لمدة عشر سنوات قابلھ للتجدید وبما یحقق أھداف ا 
 

 شامل االخراإلستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ال -أ
في المعیار مطلوب ھو  لمااإلحتفاظ بھا على المدى الطویل ألغراض استراتیجیة. ووفقاً  الشركةتمثل اإلستثمارات التي تنوي 

قامت المجموعة بتصنیف ھذه اإلستثمارات في تاریخ التطبیق األولي على أنھا إستثمارات تقاس  ) ۹(المالي رقم  للتقریرالدولي 
 المتعلقة فإن احتیاطي القیمة العادلة المتراكمة   )۳۹(و بخالف معیار المحاسبة رقم  اآلخر بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 الخسارة.في الربح أو  ھبتلك االستثمارات لن یتم إعادة تصنیف

 

 

 ربح أو الخسارةاإلستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل ال -ب
المالي    للتقریرھو مسموح بھ في المعیار الدولي    لما اإلحتفاظ بھا على المدى القصیر. ووفقاً    شركةتمثل اإلستثمارات التي تنوي ال

ولي على أنھا إستثمارات تقاس بالقیمة العادلة من خالل  بتصنیف ھذه اإلستثمارات في تاریخ التطبیق األ شركة قامت ال )۹(رقم 
 في الربح أو الخسارة.  ادراجھفرق القیمة العادلة المتعلق بھذه االستثمارات سیتم  ولذلك فإن  الربح أو الخسارة

 
 

  رأس المال -٦
 

ملیون سھم،   ۸۰من    ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۰  مارس  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في    ۸۰۰المجموعة البالغ    مال  یتكون رأس
 لایر سعودي.   ۱۰قیمة كل سھم 

 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   الثالثةلفترة 

 ( باللایر السعودي )
 

۱۱ 

 

 االحتیاطي النظامي  -۷
 من صافي الربح  ٪ ۱۰المجموعة بتكوین احتیاطي نظامي بنسبة    تقومتماشیا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة،  

 من رأس المال.  ٪ ۳۰حتى یبلغ ھذا االحتیاطي  بعد تغطیة الخسائر المتراكمة
 

 االحتیاطي االتفاقي  -۸
ً للنظام األساسي للشركة، یجب على المجموعة ت حویل نسبة تقرھا من صافي دخل السنة (بعد تغطیة الخسائر المتراكمة) إلى  طبقا
رھا ۱۰االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي  ٪ من رأس المال. یجوز استخدام ھذا االحتیاطي لألغراض التي یقّرِ

 مجلس اإلدارة. 
 

 وضریبة الدخل  الزكاة -۹
 

 
 

 الربوط الزكویة والضریبیة 
. یتم تسویة الفروقات الناتجة الموجزة  الموحدةاألولیة  یتم استدراك مخصص الزكاة وضریبة الدخل ویحمل على قائمة الربح أو الخسارة  

 عن احتساب الزكاة المتعلقة بالربوط النھائیة في السنة التي یتم إنھاؤھا فیھا.
وكة لھا بالكامل إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") على أساس تم تقدیم اإلقرارات الزكویة للمجموعة والشركات التابعة الممل 

. تقوم الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل بتقدیم إقراراتھا الزكویة ۲۰۰٦القوائم المالیة المستقلة المعدة لغرض الزكاة فقط حتى سنة  
 بصورة مستقلة.

ة بتقدیم إقرار زكوي موحد للمجموعة. وقامت المجموعة بتقدیم اإلقرارات على موافقة الھیئ ۲۰۰۷وحصلت المجموعة خالل عام 
 . ۲۰۱۸حتى  ۲۰۰۷الزكویة إلى الھیئة للسنوات من 

وأصدرت اللجنة قرار  ۲۰۱۰ولغایة  ۲۰۰۷تم عقد جلسة مع لجنة تسویة الخالفات الزكویة والضریبیة للسنوات  ۲۰۱۹وخالل سنة 
 غ المقترح من اللجنة، وتم انھاء الوضع للمجموعة للسنوات المذكورة.نھائي وقامت المجموعة بسداد المبل

وجاري تقدیمھا ولم یتم بعد اصدار الربوط النھائیة  ۲۰۱۸ولغایة  ۲۰۱۱قامت الھیئة بطلب بعض البیانات اإلضافیة للسنوات من 
 للسنوات المذكورة.

  

 للطباعة والتغلیف":فیما یتعلق بالشركة التابعة "الشركة السعودیة 
 

وحصلت على شھادات الزكاة لھذه السنوات.   ۲۰۰۸ولغایة    ۲۰۰٥دیسمبر    ۳۱إقراراتھا الزكویة عن السنوات المنتھیة في    الشركةقدمت  
  ٦٬٥۸۲٬٦۳٤بسداد زكاة إضافیة قدرھا  الشركة  أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") الربوط الزكویة لھذه السنوات، وطالبت  

من الناحیة  ۲۰۱٦خالل سنة  الشركةبتقدیم إعتراض على الربط المذكور، إال انھ تم رفض إعتراض  الشركةلایر سعودي. وقد قامت 
 ۲٬۰۰٤٬٥۷۸الشكلیة والموضوعیة، باستثناء بعض بنود المكاسب المؤجلة فقد تم قبول االعتراض علیھا من الناحیة الشكلیة فقط والبالغة  

مذكور ضمن مبلغ االعتراض األصلي). كما طالبت الھیئة بسداد فروقات الزكاة المستحقة عن فرق األرباح غیر لایر سعودي (ال
لایر سعودي (المذكور ضمن مبلغ االعتراض األصلي)، وقد تم سداده   ۱٤۳٬۲۰۳والبالغة  ۲۰۰٦و  ۲۰۰٥المصرح عنھا للسنتین 

دیسمبر   ۳۱والھیئة على الربط الزكوي المعدل عن السنوات المنتھیة في    ركةالشوما تزال مناقشة االعتراض ما بین    ۲۰۱۸خالل سنة  
 .  ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  ةقائم ۲۰۰۸ولغایة  ۲۰۰٥

 
  ۲٬۲٥۳٬٦۰٦بلغت  بإجمالي فروقات    ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في    الشركةبإصدار ربط زكوي على حسابات   كما قامت الھیئة

 . ۲۰۱۹م خالل عا الایر سعودي تم سدادھ
 

  ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱وللسنة المنتھیة في    ۲۰۱٦ولغایة    ۲۰۰۹دیسمبر    ۳۱إقراراتھا الزكویة الموحدة للسنوات المنتھیة في    الشركةقدمت  
، ولم یتم بعد إصدار الربوط النھائیة ۲۰۱۹على شھادة زكاة غیر مقیدة لعام  الشركة وحصلت على شھادات زكاة مقیدة، كما حصلت 

   من قبل الھیئة.لھذه السنوات 
 

 ربح السھم  -۱۰
یستند احتساب ربحیة السھم األساسیة / المخفضة إلى الربح العائد على المساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  

والبالغة  الفترةعلى أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  ۲۰۲۰ مارس ۳۱القائمة. تم احتساب ربحیة السھم كما في 
مخفضة محتملة. إن الربح المعدل للسھم ھو نفس الربح    أسھم عادیة   سھم). ال توجد   ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰:  ۲۰۱۹سھم (  ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 األساسي للسھم حیث أن المجموعة ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات مالیة مخفضة لممارستھا. 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   الثالثةلفترة 

 ( باللایر السعودي )
 

۱۲ 

 

  ذات العالقة الجھاتألرصدة والتعامالت مع ا -۱۱
ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة والمنشآت الخاضعة للسیطرة أو التي یمارس علیھا تأثیر ھام من قبل    الجھاتتمثل  

 تلك الجھات. یوضح الجدول التالي مكافأة موظفي اإلدارة العلیا للشركة:
 

 ۲۰۱۹ مارس ۳۱  ۲۰۲۰  مارس ۳۱  
 باللایر السعودي   باللایر السعودي   

 ۷۰۸٬۷٥۰  ۸٥۰٬٦٥۰  موظفین قصیرة األجل منافع 
 ٥۹٬۰٦۳  ٦٤٬۰٦۲  منافع موظفین طویلة األجل 

 

المتعلقة   الموجزة الموحدةاألولیة تمثل المبالغ المفصح عنھا في الجدول المبالغ المثبتة كمصروف خالل فترة إعداد القوائم المالیة 
 بموظفي اإلدارة العلیا.

 

   عالقة وإن ملخص المعاملة موضحة كالتالي:ال ذات الجھاتبالتعامل مع المجموعة كما قامت 
 ۲۰۱۹مارس  ۳۱  ۲۰۲۰مارس   ۳۱  طبیعة المعاملة

 باللایر السعودي   باللایر السعودي   
 ۱۲٬٥۹۳٬۳٥۰  ۱۲٬٤۱٤٬۲۲۸   انتاج أفالم و برامج

 -  ۳۱۲٬٥۰۰  استشارات قانونیة
 

 
 

  وااللتزامات المحتملة االرتباطات -۱۲
 

 الدعاوى القضائیة المحتملة  
ھناك بعض القضایا المقامة ضد بعض الشركات التابعة للمجموعة، خالل دورة أعمالھا العادیة، ویتم الترافع بشأنھا حالیاً إال أنھ ال 

المالیة   القوائمیمكن تحدید النتیجة النھائیة لھذه القضایا بشكل مؤكد. تعتقد اإلدارة أن نتائج ھذه القضایا لن یكون لھا أثر جوھري على  
 . ۲۰۲۰ مارس ۳۱للمجموعة كما في   لیة الموحدة الموجزةاألو

 
 

 االلتزامات المحتملة 
 المجموعة االلتزامات الموضحة في الجدول أدناه: یوجد على

۲۰۲۰  مارس ۳۱   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  
 باللایر السعودي   باللایر السعودي  

 ٦٦٬٥٤۱٬٤۳۳  ۷۸٬٦۰٥٬۳۲۱ إعتمادات مستندیة
 ۲۸٬۲۰۲٬۰٥۷  ۱۸٬۹۷۸٬۸۳۰ خطابات ضمان 

 ۱٤٬٤۲۱٬٥۲٥  ۱۳٬۲٥۰٬۷۰۰ التزامات عقود إیجارات تشغیلیة 
 ۱۳٬٦۸۲٬٥۰۰  ۱۳٬٤٤۲٬۳۲٥ التزامات تجاریة وتسویقیة

 ۱۰٬٦۱٥٬۲۰۷  ۱۱٬٦٦۸٬۳۹۸ إلتزامات رأسمالیة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في   الثالثةلفترة 

 ( باللایر السعودي )
 

۱۳ 

 

 :القطاعیة المعلومات -۱۳
قطاعات یتم رفع   عةأربألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات أعمال وفقا للمنتجات والخدمات التي تقدمھا ولدیھا 

 التقاریر بشأنھا وكما یلي:

: ویشتمل على نشاطات نشر المطبوعات الداخلیة والخارجیة واألبحاث والتسویق والمحتوى المرئي والرقمي لنشرا -۱
لمنتجات المجموعة وللغیر. كما یشتمل القطاع أیضاً على نشاطات نشر المطبوعات المتخصصة لألطراف األخرى،  

 وإصدار مطبوعات عالمیة بترخیص وتقدیم خدمات الترجمة وبیع المحتوى المرئي واإللكتروني. 

ویشتمل على خدمات العالقات العامة الدولیة والمحلیة والدراسات والبحوث والمحافل اإلعالمیة اإلعالن:  القات العامة والع -۲
ً وإنتاج وتوزیع وتمثیل وتسویق الوسائل اإلعالنیة المقروءة والمسموعة   والتسویقیة ً ودولیا والقیام بأعمال اإلعالن محلیا

ً والمرئیة واللوحات اإلعالنیة محلی  .اً ودولیا

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

ویشتمل على تجارة الجملة والتجزئة في األدوات المدرسیة واألثاث المكتبي والمختبرات وصیانتھا   كافة القطاعات األخرى: -٤
نشاطات توزیع الصحف  ووتركیبھا وتنظیم الوسائل والخدمات والدورات التعلیمیة والتدریبیة والفنیة في المجال التعلیمي 

 لعالقة األخرى.  والمجالت والكتب والمطبوعات محلیاً ودولیاً واألنشطة ذات ا
 

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

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

 
 

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

 
 

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

 .  الموجزةالموحدة  األولیة
 
 

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

 

 



 بحاث والتسویق المجموعة السعودیة لأل     
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة  األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول      
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱في  ة المنتھیاشھر  ة الثالثةلفتر     
 ( باللایر السعودي )     

۱٤ 

 (تتمة)القطاعیة المعلومات  -۱۳
 : ۲۰۲۰ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةیوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة  

 

 
النشر والمحتوى 

 اإلجمالي التسویات والحذوفات  اإلجمالي كافة القطاعات األخرى الطباعة والتغلیف  اإلعالن والعالقات العامة  والرقميالمرئي 
 باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  

        اإلیرادات
 ٤۹٥٬۲٤۷٬٥۹٦ -  ٤۹٥٬۲٤۷٬٥۹٦   ۹٬۸۱۳٬۹٦۸  ۱۸٦٬۹٥۹٬٤۱٥ ۲۰۰٬٤۱۳٬٤۰۹ ۹۸٬۰٦۰٬۸۰٤ خارجیونعمالء 

 - )۱۱۰٬٥۸۹٬٥٥٤(   ۱۱۰٬٥۸۹٬٥٥٤   ۳٬٤۲۸٬۱٤۲   ۷٬۳۱۰٬۹۷٤   ۸٬۰۷٤٬۱٤٤   ۹۱٬۷۷٦٬۲۹٤  بین القطاعات الداخلیة
 ٤۹٥٬۲٤۷٬٥۹٦ )۱۱۰٬٥۸۹٬٥٥٤(   ٦۰٥٬۸۳۷٬۱٥۰   ۱۳٬۲٤۲٬۱۱۰   ۱۹٤٬۲۷۰٬۳۸۹   ۲۰۸٬٤۸۷٬٥٥۳   ۱۸۹٬۸۳۷٬۰۹۸  إجمالي اإلیرادات

        

  ۱٤٦٬۱٥٦٬۹٦۹  )٦٬۳۹۹٬۰۸۰(   ۱٥۲٬٥٥٦٬۰٤۹   ۳٬۸۹۱٬٦۲٦   ۲٦٬۸۹۳٬۱٦۲   ۱۱۲٬٤۲۰٬۷٥۹   ۹٬۳٥۰٬٥۰۲  إجمالي الربح 
  ٦٤٬۷۲٤٬۹٤٥   ۱۰٬۲۳۲٬۸۸۲   ٥٤٬٤۹۲٬۰٦۳  )۱٬٦۷۰٬۹۲۱(  )۱٤٬۹۱۳٬۱۷۱(   ۹۷٬۰٦۲٬٤۷۳  )۲٥٬۹۸٦٬۳۱۸(  ربح (خسارة) القطاع

 : ۲۰۱۹ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةیوضح الجدول التالي معلومات االیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة  
 

النشر والمحتوى 
 اإلجمالي  التسویات والحذوفات  اإلجمالي  كافة القطاعات األخرى  والتغلیفالطباعة  اإلعالنوالعالقات العامة  المرئي والرقمي 

 باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  
        اإلیرادات 

 ٥۳۱٬٦۳۲٬۲۹٦ - ٥۳۱٬٦۳۲٬۲۹٦  ۸٬٦۰۲٬۹۲٦   ۱۹۲٬۹۱٦٬٦٦۸   ۲۲۱٬۹۰۰٬۸٦٦   ۱۰۸٬۲۱۱٬۸۳٦  عمالء خارجیون
 - )۱۱٤٬۳۱۰٬۲۰٤( ۱۱٤٬۳۱۰٬۲۰٤  ۲٬۳٥۷٬٤۷۱   ۹٬۱۲٥٬۱٤۰   ۹٬٥۰۹٬۰۹۳   ۹۳٬۳۱۸٬٥۰۰  بین القطاعات الداخلیة 

 ٥۳۱٬٦۳۲٬۲۹٦ )۱۱٤٬۳۱۰٬۲۰٤( ٦٤٥٬۹٤۲٬٥۰۰  ۱۰٬۹٦۰٬۳۹۷   ۲۰۲٬۰٤۱٬۸۰۸   ۲۳۱٬٤۰۹٬۹٥۹   ۲۰۱٬٥۳۰٬۳۳٦  إجمالي اإلیرادات 
        

 ۱۸۸٬٦۷۲٬٤۸۸ )۱۲٬۲۸٥(  ۱۸۸٬٦۸٤٬۷۷۳  ۱٬۱۲٤٬۷٥۷   ۲۱٬۱٥٤٬٦۷۸   ۱۲٥٬۹۸۲٬۲۰۱   ٤۰٬٤۲۳٬۱۳۷  إجمالي الربح 
  ۷۹٬۸۸۲٬٦٥۹   ۸٬۹۸٤٬۳۹٤  ۷۰٬۸۹۸٬۲٦٥ )۹٬۸۲۸٬٥۸٦(  )۲۳٬۰۲۰٬٦٤۷(   ۱۱۲٬۷٥٤٬۰٦۷  )۹٬۰۰٦٬٥٦۹(  ربح (خسارة) القطاع 

  : ۲۰۲۰ مارس ۳۱یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في  
 

 
النشر والمحتوى 
 اإلجمالي التسویات والحذوفات  اإلجمالي كافة القطاعات األخرى الطباعة والتغلیف  اإلعالن والعالقات العامة  المرئي والرقمي

 باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  
  ٥٬٥۲٥٬۷۰٦٬۷۸۸  )۳٬۱٤۹٬٥۳٦٬٤٤۳(   ۸٬٦۷٥٬۲٤۳٬۲۳۱   ۷٦۷٬۰٤۰٬۸٦٥   ۱٬۷٦۹٬۱٦۸٬۹٤۱   ٤٬۱۱۱٬۲۰۳٬۰۰٦   ۲٬۰۲۷٬۸۳۰٬٤۱۹  إجمالي الموجودات  
  ۳٬۹٦٥٬۱٤۰٬۱۹۹  )۲٬۷۱۷٬۱۹۱٬۲٤۱(   ٦٬٦۸۲٬۳۳۱٬٤٤۰   ۸۱۳٬٦۳٥٬۹٤۰   ۱٬۰٦۰٬٤۰٦٬۸۱۹   ۲٬۷۸۲٬٦٤۳٬۷۲۷   ۲٬۰۲٥٬٦٤٤٬۹٥٤  إجمالي المطلوبات  

 :  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱التشغیلیة للمجموعة كما في یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات 

 
النشر والمحتوى المرئي  

 اإلجمالي  التسویات والحذوفات  اإلجمالي  كافة القطاعات األخرى  الطباعة والتغلیف اإلعالنوالعالقات العامة  والرقمي 
 باللایر السعودي  باللایر السعودي  السعودي باللایر  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  باللایر السعودي  

  ٥٬۷٤۸٬٥۱۱٬۹٥۹  )۲٬٦٥٦٬۲۱٥٬۳٦۸(  ۸٬٤۰٤٬۷۲۷٬۳۲۷   ۷۷٦٬۲٤٤٬۹۰۱   ۱٬۷۸۷٬۰۰۳٬۳۹٦   ٤٬۰۸۳٬۱٤۹٬۹٥۲  ۱٬۷٥۸٬۳۲۹٬۰۷۸ إجمالي الموجودات  
  ٤٬۲٦۱٬۳۹٤٬٤۱٥  )۲٬۲٦۱٬۰۰۷٬۷۳۱(  ٦٬٥۲۲٬٤۰۲٬۱٤٦   ۸۲۹٬۲۲۷٬٥۳۳   ۱٬۰٦۳٬۰۹۹٬۲٥۸   ۲٬۹۲۳٬۰٤۱٬٥۳۷   ۱٬۷۰۷٬۰۳۳٬۸۱۸  إجمالي المطلوبات 

 حذوفات". یتم حذف اإلیرادات المتداخلة بین القطاعات عند توحید القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ویتم إظھارھا في عمود "التسویات وال

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

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



 ویق المجموعة السعودیة لألبحاث والتس
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة األولیة المالیة القوائمإیضاحات حول 
  ۲۰۲۰ مارس ۳۱في  ةالمنتھیاشھر  ة الثالثةلفتر

 ( باللایر السعودي )
 

۱٥ 

 

   األدوات المالیة  -۱٤
، (تحوط مخاطر التدفقات النقدیة) بالقیمة العادلة  والمشتقاتتقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل الموجودات المتاحة للبیع 

 .األولیة الموحدة الموجزة  بتاریخ إعداد القوائم المالیة
 

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

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

 

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

 قتصادیة. اال
 

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

 

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

 

القوائم المالیة ضمن التسلسل   كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في المجموعة تصنف
 دناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل: أالھرمي لمستویات القیمة العادلة المذكورة 

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

 غیر مباشرة.
 المستوى الثالث: طرق تقویم ال تعتبر مدخالت المستوى األدنى، الھامة لقیاس القیمة العادلة، غیر قابلة للمالحظة.  •

 

العادلة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا تم   المالیة بالقیمةبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم 
التحویل بین المستویات الھرمیة لقیاس القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة 

 العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة. لقیاس القیمة 
 

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

 

دات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات تقاس القیمة العادلة للموجو
 وأنھم یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. 

 . بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة، حیث ال یمكن تحدید تقدیر معقول للقیمة العادلة



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق      
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 
 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة  األولیة المالیةالقوائم إیضاحات حول      
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱في  ة اشھر المنتھی ة الثالثةلفتر     
 ( باللایر السعودي )     

 

۱٦ 

 

 (تتمة)المالیة  األدوات -۱٤

 
 
 

 
 
 
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

 

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة 

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة اآلخر 
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي األخرى
          ۲۰۲۰ مارس ۳۱

          
الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا 

  بالقیمة العادلة
   

   
 

 
إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۲۳٦٬۱۹۰٬٥٤۳ - ۲۳٤٬۸٥۸٬۱۱۲ - - - ۲۳٤٬۸٥۸٬۱۱۲ الربح أو الخسارة 
 
- ۲۳٦٬۱۹۰٬٥٤۳ 

إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 ۱٬۰٦۷٬۲۱۷٬٥۰٥ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ - ۱٬۰۸۸٬٥٥۳٬۱۷٦ - - ۱٬۰۸۷٬٥٥۳٬۱۷٦ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ الدخل الشامل اآلخر 

 ۲۳٥٬۸٥۸٬۱۱۲ ۱٬۰۸۷٬٥٥۳٬۱۷٦ - - ۱٬۳۲۳٬٤۱۱٬۲۸۸ - ۱٬۳۰۲٬٤۰۸٬۰٤۸ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳۰۳٬٤۰۸٬۰٤۸ 
          

الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 - - - - ۱٬٤۳٤٬٦۲۲٬۰٤۰ - ۱٬٤۳٤٬٦۲۲٬۰٤۰ - - مدینون تجاریون
 - - - - ۳۲٥٬۰٤٦٬۷۸۳ - ۳۲٥٬۰٤٦٬۷۸۳ - - أرصدة لدى البنوكنقد و

 - - ۱٬۷٥۹٬٦٦۸٬۸۲۳ - ۱٬۷٥۹٬٦٦۸٬۸۲۳ - - - - 
          

المالیة التي ال یتم قیاسھا المطلوبات 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 ٥٤۲٬٥۲۷٬۲۲۰    -  ٥٤۲٬٥۲۷٬۲۲۰    -  ٥٤۲٬٥۲۷٬۲۲۰ ٥٤۲٬٥۲۷٬۲۲۰    -     -     -  االجل وقروض قصیرةتمویل مرابحات 
 ٤٥۱٬۸٥٤٬۰٥۱    -  ٤٥۱٬۸٥٤٬۰٥۱    -  ٤٥۱٬۸٥٤٬۰٥۱ ٤٥۱٬۸٥٤٬۰٥۱    -     -     -  تمویل المرابحات والقروض ألجل

 ٤۰٤٬۳٦٦٬٥٦۱    -  ٤۰٤٬۳٦٦٬٥٦۱    -  ٤۰٤٬۳٦٦٬٥٦۱ ٤۰٤٬۳٦٦٬٥٦۱    -     -     -  دائنون تجاریون 
 ٥۹٬۷٦۱٬۲٥۸    -  ٥۹٬۷٦۱٬۲٥۸    -  ٥۹٬۷٦۱٬۲٥۸ ٥۹٬۷٦۱٬۲٥۸    -     -     -  أرصدة دائنة أخرى

  -     -     -    ۱٬٤٥۸٬٥۰۹٬۰۹۰ ۱٬٤٥۸٬٥۰۹٬۰۹۰  -    ۱٬٤٥۸٬٥۰۹٬۰۹۰  -    ۱٬٤٥۸٬٥۰۹٬۰۹۰ 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق      
 (شركة مساھمة سعودیة)     

 
 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة  األولیة المالیةالقوائم إیضاحات حول      
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱في  ة اشھر المنتھی ة الثالثةلفتر     
 ( باللایر السعودي )     

 

۱۷ 

 (تتمة)المالیة  األدوات -۱٤
 

 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 

 

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة 

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

 التكلفة المطفأة اآلخر 
المطلوبات المالیة 

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي األخرى
          ۹۲۰۱ دیسمبر ۳۱

          
الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا 

  بالقیمة العادلة
   

   
 

 
إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

 ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲ - ۲۷۰٬۰٦۸٬۷۸۷ - - - ۲۷۰٬۰٦۸٬۷۸۷ الربح أو الخسارة 
 
- ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲ 

إستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 ۱٬۰٦۷٬۲۱۷٬٥۰٥ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ - ۱٬۰۸۸٬٥٥۳٬۱۷٦ - - ۱٬۰۸۷٬٥٥۳٬۱۷٦ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ الدخل الشامل اآلخر 

 ۲۷۱٬۰٦۸٬۷۸۷ ۱٬۰۸۷٬٥٥۳٬۱۷٦ - - ۱٬۳٥۸٬٦۲۱٬۹٦۳ - ۱٬۳٤٤٬۱۷٥٬٦۱۷ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۳٤٥٬۱۷٥٬٦۱۷ 
          

الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 - - - - ۱٬۳۷۹٬٥۲۹٬۰۹۸ - ۱٬۳۷۹٬٥۲۹٬۰۹۸ - - مدینون تجاریون
 - - - - ٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦ - ٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦ - - البنوكأرصدة لدى نقد و

 - - ۱٬۹۲۷٬۳۹۰٬۱۳٤ - ۱٬۹۲۷٬۳۹۰٬۱۳٤ - - - - 
          

المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا 
   بالقیمة العادلة

 
 

 
    

 ٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷ - ٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷ - ٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷ ٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷ - - - االجل وقروض قصیرةتمویل مرابحات 
 ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦ - ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦ - ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦ ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦ - - - تمویل المرابحات والقروض ألجل

 ٤٦٤٬۱۰۰٬٥۳۳ - ٤٦٤٬۱۰۰٬٥۳۳ - ٤٦٤٬۱۰۰٬٥۳۳ ٤٦٤٬۱۰۰٬٥۳۳ - - - دائنون تجاریون 
 ٦۷٬۹۸۸٬۳۹٥ - ٦۷٬۹۸۸٬۳۹٥ - ٦۷٬۹۸۸٬۳۹٥ ٦۷٬۹۸۸٬۳۹٥ - - - أرصدة دائنة أخرى

 - - - ۱٬٥۳٦٬۳٦۷٬٥۷۱ ۱٬٥۳٦٬۳٦۷٬٥۷۱ - ۱٬٥۳٦٬۳٦۷٬٥۷۱ - ۱٬٥۳٦٬۳٦۷٬٥۷۱ 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
 

 (تتمة) ( غیر مراجعة )الموجزة  الموحدة  األولیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 
 ۲۰۲۰ مارس ۳۱في  ةاشھر المنتھی الثالثة ةلفتر 

 (باللایر السعودي)

۱۸ 
 

 
 الالحقة حداث األ -۱٥

 

 .األولیة الموحدة الموجزة  ھذه القوائم المالیة فيال توجد أحداث جوھریة بعد تاریخ التقریر والتي قد تتطلب تعدیلھا أو اإلفصاح عنھا 
 

 بھا العالقة ذات والتشغیلیة المالیة والمخاطر الفترة خالل الھامة  األمور -۱٦
  في ۲۰۲۰ مارس في األخیرة العالمیة التطورات تسببت وقد والتفشي التطور ) في۱۹-كوڤید( المستجد كورونا ڤیروس وباء یستمر
  األعمال على الوباء ھذا لتأثیر  الكاملة والمدة الكامل بالمدى التنبؤ حالیًا ومن الصعب. السلع أسواق في التقلبات من المزید حدوث

  .واالقتصاد
 

  معدل مثل الوقت، ھذا في بدقة بھا التنبؤ یمكن ال التي المستقبلیة التطورات على ویعتمد مؤكد غیر التأثیرات ھذه ومدة مدى یزال وال
 موثوق تقدیر إجراء یمكن ال االقتصادي، التأكد عدم حالة الستمرار ونظًرا. المتخذة االحتواء إجراءات وفعالیة ومدى انتقال الفیروس

دة الموجزة األّولیّة المالیة القوائم ھذه تاریخ اعتماد في للتأثیر  للمجموعة المستقبلیة المالیة النتائج على التطورات ھذه تؤثر وقد. الموحَّ
 .المالي ووضعھا النقدیة وتدفقاتھا

 
  مجلس اإلدارة اعتماد -۱۷

  م)۲۰۲۰ مایو   ٦ موافقالھـ (۱٤٤۱رمضان  ۱۳من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  الموحدة الموجزةاألولیة المالیة  قوائمال اعتمادتم 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۸ 
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