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 تقرير مراجع الحسابات المستقل 
  شركة مساهمة سعودية( )  للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق 

   الرأي

"( والشركات التابعة لها )يشار إليها معاً الشركةلقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للمجموعة السعودية لألبحاث والتسويق )" 
م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة  2020ديسمبر    31بـ "المجموعة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في  

ضاحات المرفقة  والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإلي
 مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 

 
وفي رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد  

م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً  2020ديسمبر    31للمجموعة كما في  
للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة 

 السعودية للمحاسبين القانونيين.

 أساس الرأي

قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير لقد 
تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون 

ب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية  عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآدا
ً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية  الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

 ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

 أمور المراجعة الرئيسية

أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية  
الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، 

 في تلك األمور.وال نبدي رأياً منفصالً 
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 )يتبع(   تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 شركة مساهمة سعودية( ) للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  
 

 أمر المراجعة الرئيسي )يتبع(

الموحدة المتعلق  لقوائم المالية من ا  ج(-4يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم ) -تقييم االنخفاض المحتمل في قيمة الشهرة 
 ( من القوائم المالية الموحدة المتعلق باإلفصاحات ذات الصلة. 7بالسياسة المحاسبية الخاصة بالشهرة وكذلك اإليضاح رقم )

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

لقد نتج عن عمليات االستحواذ الخاصة بالمجموعة في  
مليون لاير   369.9تسجيل شهرة بمبلغ السنوات السابقة 

مليون لاير سعودي(، منه مبلغ  369.9م: 2019سعودي )
مليون لاير سعودي تم توزيعه على مصنع اإلمارات    359.7

مليون  10.2الوطني للصناعات البالستيكية وكذلك مبلغ 
 لاير سعودي على شركة مطابع هال.

  االستحواذ على  للشهرة الناتجة منوقد أجرت اإلدارة تقييماً 
مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية وشركة 

 مطابع هال.

يشتمل إعداد توقعات التدفقات النقدية المخصومة للوحدات  
المولدة للنقد على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت 
النمو ومعدالت الخصم التي تنطوي بطبيعتها على عدم التأكد  

 وف واالتجاهات االقتصادية. بسبب تطور الظر

لقد حددنا تقييم االنخفاض المحتمل في قيمة الشهرة الموزعة  
على مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستيكية وشركة 
مطابع هال كأمر مراجعة رئيسي ألن التقييم الذي أجرته  
اإلدارة في نهاية السنة يتضمن بعض االفتراضات التقديرية 

لتحيز اإلدارة. كما يتضمن التقييم  التي قد تكون عرضة 
 عنصر عدم التأكد.  

اشتملت إجراءات مراجعتنا لتقييم مدى وجود انخفاض محتمل 
في قيمة الشهرة الموزعة على مصنع اإلمارات الوطني  

 للصناعات البالستيكية وشركة مطابع هال على ما يلي: 

الداخلية الرئيسية تقييم التصميم والتنفيذ والضوابط الرقابية  •
لإلدارة والتي تحكم العملية المحيطة بتقييم االنخفاض 

 المحتمل في قيمة الشهرة؛ 

تقييم تحديد اإلدارة للوحدات المولدة للنقد وتوزيع الموجودات  •
على الوحدات المولدة للنقد ألغراض تقييم االنخفاض في  

 القيمة؛

دفقات النقدية تقييم االفتراضات المطبقة عند إعداد توقعات الت •
المخصومة، بما في ذلك معدالت النمو المستقبلية المتوقعة  
لإليرادات والمصروفات ومعدالت الخصم وفقاً لمدى فهمنا 
لألعمال واالتجاهات التاريخية ومعلومات القطاع المتاحة  

 وبيانات السوق؛ 

إشراك متخصصي التقييم لدينا لتقييم المنهجية المتبعة من  •
ييم االنخفاض في قيمة الشهرة الموزعة على  اإلدارة في تق

ً لمتطلبات معايير المحاسبة  الوحدات المولدة للنقد وفقا
 و السائدة؛

إجراء تحليالت الحساسية على االفتراضات الرئيسية، التي   •
تضمنت الربحية المتوقعة ومعدل الخصم، واعتمادها في  

ا كانت توقعات التدفقات النقدية المخصومة وكذلك تقييم ما إذ
هناك أي مؤشرات على تحيز اإلدارة في اختيار هذه  

 االفتراضات.
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 )يتبع(   تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 شركة مساهمة سعودية( ) للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  
 

 أمر المراجعة الرئيسي )يتبع(

المالية   قوائممن ال (ل-4يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم ) -المطبوعات تقييم االنخفاض المحتمل في قيمة عناوين 
( من القوائم المالية الموحدة  7الموحدة المتعلق بالسياسة المحاسبية الخاصة بعناوين المطبوعات وكذلك اإليضاح رقم )

 المتعلق باإلفصاحات ذات الصلة.

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

م، تشتمل القوائم المالية الموحدة  2020ديسمبر  31كما في 
  31مليون لاير سعودي )  172على عناوين مطبوعات بقيمة  

مليون لاير سعودي(. وتتعلق بالشركة   202م:  2019ديسمبر  
الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة وشركة المصنفات العلمية 

ً للتحقق من وجود  القابضة. وتجري الشركة اختباراَ سنويا
  36انخفاض في قيمتها وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي  

 "الهبوط في قيمة األصول". 
 

إن تحديد المبلغ القابل لالسترداد من أصل أو الوحدة المولدة  
 للنقد، يتطلب استخدام افتراضات جوهرية من قبل اإلدارة. 

 
ونظراً لوجود درجة عالية من التقديرات واالفتراضات  

مستخدمة في تحديد االنخفاض في قيمة الموجودات غير  ال
الملموسة، فقد تم اعتبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير  

 الملموسة كأمر مراجعة رئيسي.

اشتملت إجراءات مراجعتنا لتقييم مدى وجود انخفاض 
 محتمل في قيمة عناوين المطبوعات على ما يلي: 

قابية الداخلية  تقييم التصميم والتنفيذ والضوابط الر •
الرئيسية لإلدارة والتي تحكم العملية المحيطة بتقييم 

 االنخفاض المحتمل في قيمة عناوين المطبوعات؛

تقييم تحديد اإلدارة للوحدات المولدة للنقد وتوزيع  •
الموجودات على الوحدات المولدة للنقد ألغراض تقييم 

 االنخفاض في القيمة؛

إعداد توقعات التدفقات تقييم االفتراضات المطبقة عند  •
 النقدية المخصومة؛ 

إشراك متخصصي التقييم لدينا لتقييم المنهجية المتبعة  •
من اإلدارة في تقييم االنخفاض في القيمة وفقاً لمتطلبات 

 و معايير المحاسبة السائدة؛

إجراء تحليالت الحساسية على االفتراضات الرئيسية  •
النقدية المخصومة  واعتمادها في توقعات التدفقات 

وكذلك تقييم ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على تحيز  
 اإلدارة في اختيار هذه االفتراضات.
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 )يتبع(   تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 شركة مساهمة سعودية( ) للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  
 

 أمر المراجعة الرئيسي )يتبع(

هـ( من القوائم المالية الموحدة المتعلق بالسياسة المحاسبية الخاصة  -4يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم )  -إثبات اإليرادات  
 من القوائم المالية الموحدة المتعلق باإلفصاحات ذات الصلة.  31بإثبات اإليرادات وكذلك اإليضاح رقم 

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

م، قامت  2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
لاير    مليار  3.2المجموعة بإثبات إيرادات بمبلغ إجمالي قدره  

 لاير سعودي(.  مليار 4.2م: 2019سعودي )

 وتعمل المجموعة بشكل رئيسي في ثالثة قطاعات: 

بالنسبة للعالقات العامة واإلعالن، تقوم المجموعة بإثبات 
مدى زمني وعلى أساس "االستعداد". إن  اإليرادات على 

التزامات األداء هي التزامات جاهزة، وأن طبيعة الوعد  
 تتمثل في أن العميل سيحصل على بضاعة أو خدمة. 

بالنسبة لإليرادات من الطباعة والتغليف، يكون ترتيب 
مبيعات المجموعة عند نقطة من الزمن. يتم تسليم البضائع 

ً مع العقود، وبالتالي التي يتعين على العميل ق بولها تماشيا
 يكون التزام األداء عند نقطة من الزمن. 

يتم إثبات اإليرادات من النشر كالتزام أداء يتم الوفاء به عند 
نقطة من الزمن. يتم إثبات اإليرادات من االشتراكات على  

 مدى زمني.

لقد حددنا إثبات اإليرادات كأمر مراجعة رئيسي ألن 
اإليرادات هي أحد مؤشرات أداء المجموعة التي ينشأ عنها 
مخاطر متأصلة تتمثل في أن اإليرادات قد تكون عرضة  

 لتسجيلها بصورة مبالغ فيها لتلبية األهداف أو التوقعات. 

ا اشتملت إجراءات مراجعتنا لتقييم إثبات اإليرادات على م
 يلي:

تقييم التصميم والتنفيذ ومدى فعالية تشغيل الضوابط  •
الرقابية الداخلية الرئيسية لإلدارة التي تحكم عملية 

 إثبات اإليرادات؛

 تقييم سياسة إثبات اإليرادات الخاصة بالمجموعة؛  •

 تقييم الترتيبات التعاقدية الرئيسية مع العمالء؛ •

مت خالل التي ت اإليراداتاختبار عينة من معامالت  •
السنة والتحقق من مدى قبول العمالء األساسيين لتقييم 
مدى االلتزام بسياسة إثبات اإليرادات الخاصة  

 بالمجموعة؛ 

التي تمت قرب  اإليراداتاختبار عينة من معامالت  •
نهاية السنة )حيثما كان ذلك مناسباً( لتقييم أن اإليرادات 

 و  ؛يتم تسجيلها خالل الفترة الصحيحة

 اختبار عينة من اإلشعارات الدائنة بعد نهاية السنة.  •
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 )يتبع(   تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 شركة مساهمة سعودية( ) للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  

 أمر المراجعة الرئيسي )يتبع(

ك( من القوائم المالية -4يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم )  -الممتلكات واآلالت والمعدات  تقييم االنخفاض المحتمل في قيمة  
من القوائم المالية الموحدة    5الموحدة المتعلق بالسياسة المحاسبية الخاصة بالممتلكات واآلالت والمعدات وكذلك اإليضاح رقم  

 المتعلق باإلفصاحات ذات الصلة.

 معالجة األمر أثناء مراجعتنا كيفية أمر المراجعة الرئيسي

م، بلغت قيمة الممتلكات واآلالت 2020ديسمبر    31كما في  
لاير سعودي  يارمل 1.1والمعدات الخاصة بالمجموعة 

 لاير سعودي(.  ارملي 2.1م: 2019)

ً للتحقق من وجود انخفاض في  وقد أجرت اإلدارة تقييما
للممتلكات واآلالت القيمة من خالل مقارنة القيمة الدفترية 

والمعدات في الشركة السعودية للطباعة والتغليف والبالغة  
مليون لاير   824م: 2019مليون لاير سعودي ) 785.9

سعودي( للوحدات المولدة للنقد الخاصة بها مع قيمتها قيد 
 االستخدام بناًء على توقعات التدفقات النقدية المخصومة. 

نقدية المخصومة للوحدات  يشتمل إعداد توقعات التدفقات ال 
المولدة للنقد على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ومعدالت 
النمو ومعدالت الخصم التي تنطوي بطبيعتها على عدم التأكد  

 بسبب تطور الظروف واالتجاهات االقتصادية. 

لقد حددنا تقييم االنخفاض المحتمل في قيمة الممتلكات 
ة رئيسي ألن التقييم الذي  واآلالت والمعدات كأمر مراجع

أجرته اإلدارة في نهاية السنة يتضمن بعض االفتراضات 
التقديرية التي قد تكون عرضة لتحيز اإلدارة. كما يتضمن 

 التقييم عنصر عدم التأكد.  

اشتملت إجراءات مراجعتنا لتقييم مدى وجود انخفاض محتمل 
 في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات على ما يلي: 

ييم التصميم والتنفيذ والضوابط الرقابية الداخلية الرئيسية تق •
لإلدارة والتي تحكم العملية المحيطة بتقييم االنخفاض 

 المحتمل في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات؛

تقييم تحديد اإلدارة للوحدات المولدة للنقد وتوزيع الموجودات  •
اض في  على الوحدات المولدة للنقد ألغراض تقييم االنخف

 القيمة؛

تقييم االفتراضات المطبقة عند إعداد توقعات التدفقات النقدية  •
المخصومة، بما في ذلك معدالت النمو المستقبلية المتوقعة  
لإليرادات والمصروفات ومعدالت الخصم وفقاً لمدى فهمنا 
لألعمال واالتجاهات التاريخية ومعلومات القطاع المتاحة  

 وبيانات السوق؛ 

إشراك متخصصي التقييم لدينا لتقييم المنهجية المتبعة من  •
اإلدارة في تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت 

 و والمعدات وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة السائدة؛

إجراء تحليالت الحساسية على االفتراضات الرئيسية، التي   •
في  تضمنت الربحية المتوقعة ومعدل الخصم، واعتمادها 

توقعات التدفقات النقدية المخصومة وكذلك تقييم ما إذا كانت 
هناك أي مؤشرات على تحيز اإلدارة في اختيار هذه  

 االفتراضات.  
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 )يتبع(   تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 شركة مساهمة سعودية( ) للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  

 أمر المراجعة الرئيسي )يتبع(

( من القوائم المالية الموحدة المتعلق باإلفصاح المتعلق بااللتزام 17يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم )  -االلتزام بتعهدات الديون  
 بتعهدات الديون. 

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا المراجعة الرئيسيأمر 

لدى المجموعة تمويل مرابحة وقروض متداولة وغير  
  ارملي 1م: 2019مليون لاير سعودي ) 943متداولة بمبلغ 
 لاير سعودي(.

وتخضع هذه القروض وتمويل المرابحة لتعهدات من  
المقرضين. وفي حالة مخالفة تعهدات الديون، يحق 

 للمقرضين استرداد هذه القروض وتمويل المرابحة.

لقد حددنا االلتزام بتعهدات الديون كأمر مراجعي رئيسي ألن  
مخالفة التعهدات قد يؤثر على تصنيف القروض وتمويل 
المرابحة. كما أن هذا الوضع قد يكون له تأثيراً واسع النطاق  

 على القوائم المالية الموحدة. 

راجعتنا لتقييم مدى االلتزام بتعهدات لقد اشتملت إجراءات م
 الديون على ما يلي: 

تقييم التصميم والتنفيذ والضوابط الرقابية الداخلية   •
الرئيسية لإلدارة المحيطة بالعملية التي تغطي 

 االلتزام بتعهدات الديون؛

تقييم ترتيبات القروض وتمويل المرابحة مع   •
 المقرضين؛ 

اء لتقييم مدى إعادة احتساب التعهدات حسب االقتض •
 االلتزام بتعهدات الديون؛

التواصل مع المقرضين لتقييم استنتاج اإلدارة حول   •
 االلتزام بتعهدات الديون؛ و

 الحصول على تنازل في حالة حدوث مخالفة.  •
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 )يتبع(   تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 شركة مساهمة سعودية( ) للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  
 

 أمر المراجعة الرئيسي )يتبع(

ز( من القوائم المالية  -4يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم )  -تقييم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 
( من القوائم المالية الموحدة  11بالذمم المدينة التجارية وكذلك اإليضاح رقم )الموحدة المتعلق بالسياسة المحاسبية الخاصة 

 المتعلق باإلفصاحات ذات الصلة.

 كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

م، سجلت المجموعة مخصص  2020ديسمبر  31كما في 
مليون  212انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 

 مليون لاير سعودي(. 203م: 2019لاير سعودي )

يعتمد مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية  
الخاص بالمجموعة على مدى تقدير اإلدارة للخسائر  
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي سيتم تكبدها، والتي 
يتم تقديرها من خالل األخذ في االعتبار تاريخ الخسائر 

الئتمانية، وأعمار الذمم المدينة التجارية، وتاريخ سداد  ا
العمالء والمركز المالي للعمالء وإجراء تقييم للظروف 
االقتصادية العامة الحالية والمتوقعة. وكل ذلك ينطوي على 

 درجة عالية من حكم اإلدارة. 

لقد حددنا مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
يسي نظراً ألن تسجيل المخصص  التجارية كأمر مراجعة رئ

ً إدارياً  يُعد أمراً غير موضوعي بطبيعته ويتطلب حكما
 هاماً، مما يزيد من مخاطر الخطأ أو تحيز اإلدارة المحتمل.  

لقد اشتملت إجراءات مراجعتنا لتقييم مخصص االنخفاض في 
 قيمة الذمم المدينة التجارية على ما يلي:

بط الرقابية الرئيسية لإلدارة  تقييم التصميم والتنفيذ والضوا •
المتعلقة بالرقابة االئتمانية وتحصيل الديون وتقدير 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة؛

إجراء تقييم، على أساس العينة، حول ما إذا كانت البنود  •
الواردة في تقرير أعمار الذمم المدينة التجارية قد تم  

مقارنة  تصنيفها ضمن الفئة المناسبة لألعمار من خالل 
العناصر الفردية في التقرير مع المستندات األساسية، 
 والتي تضمنت فواتير المبيعات وإشعارات تسليم البضائع؛

الحصول على فهم للمؤشرات واالفتراضات الرئيسية  •
الخاصة بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة المطبق من 

في السداد  قبل اإلدارة، بما في ذلك البيانات التاريخية للتعثر  
 ومعدالت الخسارة المقدرة من اإلدارة؛

تقييم مدى معقولية تقديرات مخصص الخسارة الخاص   •
باإلدارة من خالل التحقق من المعلومات المستخدمة من 
قبل اإلدارة لتكوين مثل هذه األحكام، بما في ذلك اختبار  
مدى دقة البيانات التاريخية للتعثر في السداد وتقييم ما إذا 

ت معدالت الخسارة التاريخية قد تم تعديلها بالشكل كان
المناسب بناًء على الظروف االقتصادية الحالية  

 والمعلومات التي تتسم بالنظرة التطلعية للمستقبل؛ و

التحقق، على أساس العينة، من اإليصاالت النقدية المستلمة  •
من العمالء بعد نهاية السنة المالية المتعلقة بأرصدة الذمم  

م مع الكشوفات 2020ديسمبر    31مدينة التجارية كما في  ال
 البنكية ومستندات التحويل ذات الصلة. 
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 )يتبع(   تقرير مراجع الحسابات المستقل 
 

 شركة مساهمة سعودية( ) للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  
 

 أمر آخر

م، تمت مراجعتها من قبل مراجع حسابات آخر  2019ديسمبر  31إن القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
   م(. 2020مارس  25هـ )الموافق 1441 شعبان 1الذي أصدر رأياً غير معدل حول هذه القوائم المالية الموحدة في  

 األخرى المعلومات

األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها  المعلومات عن المسؤولة هي اإلدارة إن
 ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا. ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها،

 

القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص وال يغطي رأينا في  
 ذلك. 

 
فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح   وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة،

ذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية  متاحة، وعند القيام ب
 الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. 

 
عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ األمر 

 للمكلفين بالحوكمة. 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي  إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة  وعرضها بصورة عادلة وفقا
المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

الداخلية التي تراها اإلدارة  واألحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة 
 ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ. 

 

ً لمبدأ   وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا
اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية االستمرارية، وعن 

كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي  
 سوى القيام بذلك. 

 

 المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.  إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، هم

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواًء 
مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد،   بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير

إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية  
كن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويم

إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 
  بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

 
ً للمعايير الدولية للمراجعة  المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني وكجزء من المراجعة وفقا

 ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضاً: 

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم  •
ك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تل

رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي 
 على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية. 
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)يتبع(   مراجع الحسابات المستقل تقرير  

شركة مساهمة سعودية( ) للسـادة مساهمي المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة )يتبع(

إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم   •
 وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بها اإلدارة.  

لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم  استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة  •
ً كبيراً بشأن قدرة   الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا

إنه يتعين علينا أن نلفت المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، ف
االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير 
كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. 

ك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. ومع ذل

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية   •
 بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة 

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن   •
المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة  

 لوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة.للمجموعة. ونظل الجهة ا

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما 
لتسويق  السعودية لألبحاث وا شركة في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل المراجعة لل

 والشركات التابعة لها.

كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، وأبلغناهم 
العالقة، إذا  بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقاية ذات 

 تطلب ذلك.

ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند مراجعة  
القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تُعَد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام 
أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا 

 ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ.

نيةكي بي إم جي لالستشارات المه 

فهد مبارك الدوسري
469رقم الترخيص 

هـ 1442شعبان   21الرياض في  
 م 2021أبريل   3الموافق 













 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱٥ 

 
 معلومات حول المجموعة  -۱

 
("الشركة" أو "الشركة األم") شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الریاض بالمملكة  المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق 

یولیو   ۱ھـ (الموافق ۱٤۲۱ربیع األول  ۲۹بتاریخ  ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲العربیة السعودیة وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 
 ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲/۰۰۱م) ولدیھا فرع مسجل في جدة یعمل بموجب السجل التجاري الفرعي رقم ۲۰۰۰

المملكة العربیة  - ۱۱٥۸۳الریاض  ٥۳۱۰۸عنوان المكتب الرئیسي للشركة ھو: حي المؤتمرات، طریق مكة، ص. ب. 
 السعودیة. 

 

تعمل الشركة والشركات التابعة لھا (یشار إلیھا مجتمعة باسم "المجموعة") في التجارة والتسویق واإلعالن والترویج والتوزیع  
)  ۳۱مة، وتعمل بشكل رئیسي في منطقة الشرق األوسط وأوروبا شمال إفریقیا. راجع إیضاح (والطباعة والنشر والعالقات العا

 بشأن األنشطة الرئیسیة للمجموعة.  
 

في الجدول    موضحتشتمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على المركز المالي ونتائج العملیات للشركة والشركات التابعة لھا كما ھو  
 أدناه. 

 بالشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة: فیما یلي قائمة 
 

    
نسبة الملكیة المباشرة وغیر  

 ) ٪المباشرة (
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  بلد التأسیس   الشركة التابعة

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

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

 ۱۰۰  ۱۰۰  اإلمارات العربیة المتحدة    الشرق للخدمات اإلخباریة (المحدودة) 
 

 إن الشركات التابعة المدرجة أدناه مملوكة بالكامل للشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنفات العلمیة القابضة:  ) أ 
 

 بلد التأسیس   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   العامةالشركة الخلیجیة لإلعالن والعالقات 
 المملكة العربیة السعودیة   شركة األفق لنظم المعلومات واالتصاالت 

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

 المملكة العربیة السعودیة   شركة ناشرون الدولیة (المعروفة سابقاً باسم "شركة نمو للنشر") 
 المملكة العربیة السعودیة   (ھـ)شركة توق للعالقات العامة المحدودة 
 المملكة العربیة السعودیة   (ھـ)شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة 

 المملكة العربیة السعودیة   (ھـ)شركة فنون الشخصیات للتجارة المحدودة 
 

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

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

 
للطباعة والنشر المحدودة، شركة مسجلة في دولة اإلمارات    ٪ من رأس مال شركة اإلمارات ۱۰۰تمتلك الشركة السعودیة للتوزیع   ) د 

 العربیة المتحدة.
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 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
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۱٦ 

  معلومات حول المجموعة (یتبع)  -۱
 

قامت الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة وشركة المصنَّفات العلمیة القابضة بتأسیس شركة توق للعالقات العامة وشركة ھـ)      
للعالقات العامة المحدودة وشركة فنون الشخصیات للتجارة مناصفةً. تتمثل األنشطة الرئیسیة لھذه المنشآت في خدمات  تكانة 

م، تملكت شركة تكانة للعالقات العامة ۲۰۱۸. خالل سنة النشط  العالقات العامة الدولیة والمحلیة والدراسات والبحوث والتسویق 
من الحصص في شركة جلوبال میدیا والشركات التابعة لھا ومقرھھم  ٪ ۱۰۰لمؤتمرات المحدودة وشركة مؤتمرات للمعارض وا 

 ألف لایر سعودي.   ۳٦۳في المملكة المتحدة حیث بلغت قیمة صافي الموجودات ما یعادل  
 

أرقام  من الحصص في شركة ٪ ٥۱م، قامت الشركة العربیة للوسائل باالستحواذ على ما نسبتھ ۲۰۱۷خالل الربع األخیر من سنة    ) و 
 االستثماریة التجاریة "أرقام"، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة. 

 
 یظھر الجدول التالي المركز المالي واألداء المالي للشركات التابعة الھامة مع الحصص غیر المسیطرة: 

 البیان 

الشركة السعودیة للطباعة  
والتغلیف والشركات  

 ) ۱التابعة لھا ( 

شركة أرقام  
االستثماریة التجاریة  

 )۲ ( 
 اإلجمالي 

 لایر سعودي 
    

    م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ۱٬۷٥٦٬٤۸۹٬۸٥۱ ۸٤٬٤۹۹٬۹٦٤ ۱٬٦۷۱٬۹۸۹٬۸۸۷ إجمالي الموجودات 
 ۹۹۰٬٥۲۲٬۳۰۹ ۲۱٬۲۷۳٬۱۸۳ ۹٦۹٬۲٤۹٬۱۲٦ إجمالي المطلوبات 

 ٥۲٤٬۱٦٤٬٤۸۰ ۳۲٬۲٤٥٬۹٤۹ ٤۹۱٬۹۱۸٬٥۳۲ حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة األم 
 ۲٤۱٬۸۰۳٬۰٦۱ ۳۰٬۹۸۰٬۸۳٤ ۲۱۰٬۸۲۲٬۲۲۹ الحصص غیر المسیطرة 

    
 ۷۸٤٬۷۷۱٬۰۷٥ ۱۷٬۰۸۳٬٤٦۹ ۷٦۷٬٦۸۷٬٦۰٦ إجمالي اإلیرادات 

 (٤٤٬٤۰٥٬۰۸٤) (۲۳٬۸٦۰٬۳٦٥) ) ۲۰٬٥٤٤٬۷۱۹( خسارة السنة 
    

 ۹٥٬۲۲٤٬۳۸۱ ۱٬۰۸۳٬۸۷۱ ۹٤٬۱٤۰٬٥۱۰ صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 (۲۳٬۸۲۰٬۹٦٦) (٦٬۹۲٥٬۰۲۱) ) ۱٦٬۸۹٥٬۹٤٥( صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

 (۷۳٬۹۸٥٬٦۷۰) ۱۹٬۲۸۳٬٥٥٥ ) ۹۳٬۲٦۹٬۲۲٥( التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
    

    م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۱٬۸۷۳٬۹۹۱٬۷۲۸ ۸٦٬۹۸۸٬۳۳۲ ۱٬۷۸۷٬۰۰۳٬۳۹٦ إجمالي الموجودات 
 ۱٬۰۸۳٬٦٤۰٬۲۰۳ ۲۰٬٥٤۰٬۹٤٥ ۱٬۰٦۳٬۰۹۹٬۲٥۸ إجمالي المطلوبات

 ٥٤۰٬٦۲۱٬۰٦٤ ۳۳٬۸۸۸٬۱٦۷ ٥۰٦٬۷۳۲٬۸۹۷ حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة األم 
 ۲٤۹٬۷۳۰٬٤٦۱ ۳۲٬٥٥۹٬۲۲۰ ۲۱۷٬۱۷۱٬۲٤۱ الحصص غیر المسیطرة 

    
 ۹۳۸٬۷۸۲٬٦٥۳ ۱٤٬٤۳۸٬۳۹٤  ۹۲٤٬۳٤٤٬۲٥۹ إجمالي اإلیرادات 

 )٥۹٬۰٦۷٬۸۱٥( )۲۰٬۳۰۷٬۷۲۷( )۳۸٬۷٦۰٬۰۸۸( خسارة السنة 
    

 ۱۸٥٬۲۹۱٬۲۱٥ )۱۳٬٥٦٥٬۳۳٦( ۱۹۸٬۸٥٦٬٥٥۱ صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 )۲۱٬۱۸٦٬٥٥۳( )۸٬۸٥٦٬٦۸۷( )۱۲٬۳۲۹٬۸٦٦( صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 )۱٦۸٬۸۰۸٬۹۱۸( ۲۲٬۱۱۹٬۱۷٦ )۱۹۰٬۹۲۸٬۰۹٤( التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 

إن الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، وتعمل بموجب السجل   ) ۱(
م) بناًء على ۲۰۰٦مایو  ۲۸ھـ (الموافق ۱٤۲۷جمادى األولى  ۱الصادر في الریاض بتاریخ  ۱۰۱۰۲۱۹۷۰۹التجاري رقم 

 م). ۲۰۰۷مایو  ۷ھـ (الموافق ۱٤۲۸ اآلخرع ربی  ۲۰بتاریخ  ۱۰٤قرار وزارة التجارة رقم ق/
 

تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة السعودیة للطباعة والتغلیف في أعمال الطباعة وفقاً للترخیص الصادر من وزارة الثقافة واإلعالم  
المواد واآلالت  م)، وتجارة الجملة والتجزئة في ۱۹۹۲سبتمبر  ۲٥ھـ (الموافق ۱٤۱۲ذي الحجة  ۲٤بتاریخ  ۲۱۰٥۰رقم 

وماكینات الطباعة وأدواتھا واألحبار والورق بكافة أنواعھا والمواد الخام الالزمة لذلك وكافة األدوات والمعدات والكتب  
 والمطبوعات والمستلزمات والمواد المكتبیة ومواد الدعایة.

 
نشطة الرئیسیة لشركة أرقام االستثماریة التجاریة إن شركة أرقام االستثماریة التجاریة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة. تتمثل األ ) ۲(

في تقدیم مقترحات وحلول تقنیة في مجال االتصاالت وتقنیة المعلومات وأجھزة االتصاالت المتنقلة والثابتة وتقدیم خدمات نظم  
 المعلومات وبرامج االتصاالت وتقنیة المعلومات و تصمیم واستضافة مواقع اإلنترنت. 
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۱۷ 

 د أسس اإلعدا -۲
 

 بیان االلتزام  )أ
اییر تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة المرفقة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمع

 واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 

 یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، فیما عدا ما یلي: 
 المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة.  األصولیتم قیاس  •
 ادلة. المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة الع األصولیتم قیاس  •
 المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة.  للمطلوباتالمنافع المحددة بالقیمة الحالیة  التزاماتیتم إثبات  •

 
 االستمراریة  ب)  

 تم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس االستمراریة والذي تعتبره اإلدارة أساساً مالئماً لألسباب التالیة. 
 

شھراً من تاریخ ھذه القوائم المالیة الموحدة والتي تشیر إلى أنھ، مع  ۱۲أعدت اإلدارة توقعات التدفقات النقدیة لفترة ال تقل عن 
األخذ في االعتبار السیناریو المعقول، سیكون لدى المجموعة ما یكفي من التمویالت وذلك من خالل تولیدھا للنقد وحصولھا  

  ۱۹-تقییماً لمدى تأثیر كوفید المجموعةعند استحقاقھا لتلك الفترة. وقد أجرت إدارة بمطلوباتھا یة للوفاء على التسھیالت االئتمان 
 على قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم تتأثر األعمال بشكل كبیر حتى اآلن في المجموعة. 

 
فقات النقدیة بما یتماشى مع السنوات السابقة نتیجة لعملیاتھا توقعات التدفقات النقدیة للمجموعة أن تستمر الربحیة والتد  تشیرو

المدعومة باستراتیجیات وعالقات واتفاقیات طویلة األجل مع عمالئھا وتتطلع إلى استقطاب المزید من العمالء. تشتمل إیرادات  
األخرى التي یتم تحقیق نسبة  المجموعة على قطاعات خدمات العالقات العامة واإلعالن والطباعة والنشر وقطاعات الخدمات

م، بلغ صافي الموجودات المتداولة في قائمة المركز المالي للمجموعة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في  كما  كبیرة منھا من العمالء الحالیین.  
ملیون لایر سعودي   ۱٬۷٥۹ملیون لایر سعودي) تتضمن مطلوبات عقود بمبلغ    ۷۹۰٫۹م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (  ۳٤٤٫٥

ملیون لایر سعودي).    ۱٬۲۳۷م:  ۲۰۱۹لایر سعودي (  ۱٬٥۲۷ملیون لایر سعودي) وصافي موجودات بمبلغ    ۲٬۳۱۰م:  ۲۰۱۹(
ملیون لایر سعودي. وتشیر توقعات التدفقات النقدیة الحالیة إلى أنھ ال توجد حاجة ألي   ۳۸۷٫۷وھذا یتضمن رصید نقدي قدره 

 قروض إضافیة. 
 

ومع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله إلى جانب الربحیة المتوقعة للمجموعة والتدفقات النقدیة من العقود الحالیة والنمو المستقبلي  
المتوقع والرصید النقدي الحالي للمجموعة، فإن اإلدارة على ثقة من أن المجموعة سیكون لدیھا أموال كافیة لالستمرار في  

شھراً من تاریخ ھذه القوائم المالیة الموحدة، وبالتالي فقد تم إعداد القوائم   ۱۲استحقاقھا لمدة ال تقل عن  عند بمطلوباتھاالوفاء 
 المالیة الموحدة على أساس االستمراریة. 

 
 عملة العرض والنشاط  ج)  

إعداد التقاریر المالیة الخاصة  تم عرض القوائم المالیة الموحدة بالریال السعودي الذي یعتبر عملة نشاط المجموعة وتستخدم في  
 بالمجموعة. وقد تم إظھار جمیع المبالغ بالكامل، ما لم یذكر خالف ذلك. 

 
 استخدام األحكام والتقدیرات -۳

قامت اإلدارة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة باستخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق السیاسات  
خاصة بالمجموعة وعلى المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج المحاسبیة ال

الفعلیة عن ھذه التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم مراجعة التقدیرات  
 .  مستقبلیةواالفتراضات الھامة بصورة 

 
 األحكام 

معلومات حول األحكام المستخدمة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة ذات التأثیر األكبر على المبالغ المسجلة في القوائم المالیة  إن ال
 یتم إدراجھا في اإلیضاحات التالیة:  

 
لى مدى  إثبات اإلیرادات: ما إذا كان یتم إثبات اإلیرادات من المنتجات الورقیة المصنوعة حسب الطلب ع -(ھـ)  ٤إیضاح  -

 زمني أو عند نقطة من الزمن؛ و 
 (ب): التوحید: ما إذا كان لدى المجموعة سیطرة فعلیة على الشركة المستثمر فیھا؛ و  ٤إیضاح  -
فیما إذا كانت الشرق للخدمات االخباریة جزءاً من وحدة مولدة للنقد أكبر داخل المجموعة ألغراض اختبار )  ۷،    ٥إیضاح ( -

 .قیمتھااالنخفاض في  
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۱۸ 

 (یتبع) استخدام األحكام والتقدیرات -۳
 

 االفتراضات وعدم التأكد من التقدیرات 
م ذات المخاطر الجوھریة التي تؤدي إلى ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱إن المعلومات المتعلقة باالفتراضات وعدم التأكد من التقدیر في 

 السنة المالیة الالحقة تم إدراجھا في اإلیضاحات التالیة: تعدیالت ھامة على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات في 
: اختبار االنخفاض في قیمة الموجودات غیر الملموسة والشھرة؛ االفتراضات الرئیسیة التي تشتمل على مبالغ ۷إیضاح  -

 قابلة لالسترداد بما في ذلك مدى قابلیة استرداد تكالیف التطویر؛ 
تمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود: االفتراضات الرئیسیة  قیاس مخصص الخسائر االئ  - ۱۱إیضاح  -

 عند تحدید المتوسط المرجح لمعدل الخسارة؛ و 
 المنافع المحددة: االفتراضات االكتواریة الرئیسیة. مطلوباتقیاس  - ۱۹إیضاح  -

 
 قیاس القیم العادلة 

 لمجموعة قیاس القیمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة. بایتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات 
 

قامت المجموعة بإنشاء إطار عمل للضوابط المتعلقة بقیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة. وھذا یشمل فریق تقع  
للقیمة العادلة   ۳العادلة المھمة بما في ذلك المستوى على عاتقھ المسؤولیة الكاملة لإلشراف على جمیع عملیات قیاس القیمة 

 ورفع تقریر مباشرة إلى رئیس القسم المالي.
 

ویجري الفریق مراجعة دوریة للمدخالت غیر القابلة للمالحظة الھامة وتسویات التقییم. وإذا تم استخدام معلومات الطرف اآلخر  
التسعیر، حینئِذ یقوم فریق التقییم بتقدیر الدلیل الذي تم الحصول علیھ من  لقیاس القیمة العادلة، مثل عروض الوسیط أو خدمات 

األطراف األخرى لدعم االستنتاج على أن عملیات التقییم تستوفي متطلبات المعاییر بما في ذلك المستوى في التسلسل الھرمي  
 مراجعة بالمجموعة بمشاكل التقییم الجوھریة. یتم إبالغ لجنة ال للقیمة العادلة الذي من خاللھ سیتم تصنیف عملیات التقییم

 
وعند قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة البیانات القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم العادلة  

 التقییم كما یلي: إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب
 : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. ۱المستوى  -
القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام بصورة مباشرة    ۱: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  ۲المستوى   -

 قة من األسعار). (األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشت 
: مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بیانات السوق المالحظة (المدخالت غیر القابلة  ۳المستوى  -

 للمالحظة). 
 

إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام یمكن تصنیفھا في مستویات مختلفة للتسلسل الھرمي  
لة، عندئٍذ یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة في نفس مستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أنھا مدخالت أقل  للقیمة العاد

 مستوى ھام لقیاس القیمة العادلة ككل. 
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۱۹ 

 استخدام األحكام والتقدیرات (یتبع) -۳
 

 االفتراضات وعدم التأكد من التقدیرات (یتبع) 
التحویالت التي تتم بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث تقوم المجموعة بإثبات 

خاللھا التغییر. باإلضافة إلى ذلك، یتم إدراج معلومات أخرى عن االفتراضات التي تم استخدامھا في قیاس القیم العادلة في  
 اإلیضاحات التالیة: 

 العقارات االستثماریة   -  ٦)إیضاح ( -
 األدوات المالیة   - ۲۹)  حإیضا ( -

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤

 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  ) أ

) وتصحیح المؤشر المرجعي  ۳قامت المجموعة بالتطبیق األولي لتعریف األعمال (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  
) ۷والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۹(تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي لمعدل الفائدة 

م ولكن لیس ۲۰۲۰ینایر  ۱م. ھناك عدد من المعاییر الجدیدة األخرى التي تسري أیضاً اعتباراً من ۲۰۲۰ینایر  ۱اعتباراً من 
 لمجموعة. لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة ل

 
) على تجمیع األعمال التي تكون تواریخ ۳طبقت المجموعة تعریف األعمال (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

م أو بعده في تقییم ما إذا كانت قد استحوذت على أعمال أو مجموعة من الموجودات. یتم  ۲۰۲۰ینایر  ۱االستحواذ علیھا في 
 . ٤اسبیة في إیضاح تحدید تفاصیل السیاسات المح

 
 أسس التوحید  ) ب

م. تتحقق السیطرة  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱تتكون القوائم المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة والشركات التابعة لھا كما في 
المستثمر فیھا عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو یكون لھا الحق في الحصول على عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة  

ویكون لدیھا القدرة على التأثیر في ھذه العائدات من خالل سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا. وعلى وجھ التحدید، تسیطر  
 المجموعة على الشركة المستثمر فیھا فقط عندما یكون لدى المجموعة: 

الحالیة على توجیھ األنشطة الخاصة بالشركة   السیطرة على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود الحقوق التي تمنحھا القدرة •
 المستثمر فیھا).

 التعرض إلى، أو الحق في، عوائد متغیرة نظیر مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا. •
 على الشركة المستثمر فیھا في التأثیر على عوائدھا. االقدرة على استخدام سلطتھ •

 
التصویت یؤدي إلى السیطرة. وتأییداً لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى وبشكل عام، ھناك افتراض بأن امتالك أغلبیة حقوق 

المجموعة أقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار 
 فیھا ویشمل ذلك:  كافة الحقائق والظروف عند التأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر

 الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا. •
 الحقوق الناتجة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى  •
 حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وأیة حقوق تصویت محتملة  •

 
المستثمر فیھا في حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود  تقوم المجموعة بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة 

تغیرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند سیطرة المجموعة على الشركة  
ودات ومطلوبات وإیرادات  التابعة وتتوقف ھذه السیطرة عندما تفقد المجموعة سیطرتھا على الشركة التابعة. تدرج موج 

ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة اعتباراً من تاریخ انتقال السیطرة  
 إلى المجموعة ولحین التوقف عن ممارسة مثل ھذه السیطرة. 

 
خر إلى مساھمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكیة غیر تنسب األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآل

المسیطرة حتى إذا ما أدى ذلك إلى أن یكون برصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزاً. وعند الضرورة، یتم إجراء التسویات  
اد كافة الموجودات والمطلوبات  على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم استبع

وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة المتداخلة المتعلقة بالمعامالت بین األعضاء في المجموعة بالكامل  
 ق ملكیة. عند توحید القوائم المالیة. یتم المحاسبة عن التغیر في حصة الملكیة لشركة تابعة، مع عدم فقدان السیطرة، كمعاملة حقو 
 

في حالة فقدان المجموعة السیطرة على الشركة التابعة، عندئذ یتم التوقف عن إثبات الموجودات (بما في ذلك الشھرة)  
والمطلوبات وحقوق الملكیة غیر المسیطرة وعناصر حقوق الملكیة األخرى، ویتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن ذلك في 

 الخسارة. یتم إثبات أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة. قائمة الربح أو 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -٤
 

 تجمیع األعمال والشھرة  ج) 
تتم المحاسبة عن عملیات تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي المقابل المحول والذي یتم 

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

وجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ علیھا. تقید تكالیف االستحواذ المتكبدة العادلة أو بالحصة التناسبیة في صافي الم
 كمصروفات وتدرج ضمن المصروفات اإلداریة. 

 
عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المقدرة لغرض التحدید والتصنیف  

ً لألحكام التع اقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االستحواذ. ویتضمن ذلك فصل  المناسب وفقا
 المشتقات الضمنیة في العقود األصلیة من قبل الشركة المشتراة. 

 
تمل سیتم إثبات المقابل المحتمل المراد تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. إن المقابل المح

المصنف كموجودات أو مطلوبات وھو عبارة عن أداة مالیة یتم قیاسھ بالقیمة العادلة بالتغیرات في القیمة العادلة المثبتة في قائمة  
 الربح أو الخسارة. 

 
المسیطرة الذي  یتم في األصل، قیاس الشھرة، بالتكلفة والتي تمثل الزیادة في إجمالي المقابل المحول ومبلغ حقوق الملكیة غیر 

تم إثباتھ بالزیادة عن صافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا. إذا كانت القیمة  
العادلة صافي الموجودات المستحوذ علیھا تزید عن إجمالي المقابل المحول، تعید المجموعة تقییم مدى صحة قیامھا بتحدید كافة 

موجودات التي تم االستحواذ علیھا وكافة المطلوبات المقدرة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ التي سیتم ال
تسجیلھا في تاریخ االستحواذ. وإذا ما نتج عن إعادة التقدیر ھذه زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا عن 

 تم إثبات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة. إجمالي المقابل المحول، ی 
 

بعد اإلثبات األولي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القیمة. لغرض اختبار االنخفاض  
دات المجموعة المولدة  في القیمة، یتم توزیع الشھرة المكتسبة في تجمیع األعمال، من تاریخ االستحواذ، إلى كل وحدة من وح

للنقد والتي من المتوقع أن تستفید من االندماج بصرف النظر عن تخصیص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة  
 إلى تلك الوحدات. 

 
متعلقة  للنقدیة واستبعاد جزء من العملیة ضمن الوحدة، عندئذ یتم إدراج الشھرة ال ولدةوعند تخصیص الشھرة إلى الوحدة الم

بالعملیة المستبعدة في القیمة الدفتریة للوحدة عند تحدید أرباح أو خسائر استبعاد العملیة. تقاس الشھرة المستبعدة في مثل ھذه 
 للنقدیة.  ولدةالحاالت على أساس القیمة النسبیة للعملیة المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة الم

 
 العمالت األجنبیة   د)  

 العمالت األجنبیةالمعامالت ب 
یتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى عمالت النشاط ذات الصلة بشركات المجموعة بأسعار التحویل بتاریخ تلك 

 المعامالت.
 

التحویل في تاریخ  یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة على أساس أسعار  
ً للقیمة العادلة بعملة أجنبیة فیتم تحویلھا إلى عملة   التقریر. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا وفقا

خیة بعملة النشاط باستخدام أسعار الصرف عند تحدید القیمة العادلة. إن البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بناًء على التكلفة التاری 
أجنبیة یتم تحویلھا على أساس أسعار الصرف في تاریخ المعاملة. یتم االعتراف بفروقات ترجمة العمالت األجنبیة بشكل عام 

 في الربح أو الخسارة. 
 

 العملیات األجنبیة
ً ألسعار الصرف المالئمة. یتم ترجمة اإلیرادا ت والمصروفات من  یتم ترجمة العملیات األجنبیة إلى الریال السعودي وفقا

 العملیات األجنبیة إلى الریال السعودي بمتوسط أسعار الصرف للفترة ذات الصلة. 
 

توزیع  مدىتسجل فروقات العمالت األجنبیة في الدخل الشامل اآلخر ویدرج المبلغ المتراكم في احتیاطي الترجمة، باستثناء 
 فروقات الترجمة على الحصص غیر المسیطرة. 
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 العمالت األجنبیة (یتبع)     د) 

 
عند بیع عملیة أجنبیة كلیاً أو جزئیاً بحیث یؤدي ذلك إلى فقدان السیطرة أو التأثیر الجوھري، یتم إعادة تصنیف المبلغ المتراكم 

الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة الناتج عن البیع. في حالة  في احتیاطي الترجمة المتعلق بتلك العملیة األجنبیة إلى الربح أو 
قیام المجموعة ببیع جزء من حصتھا في الشركة التابعة مع االحتفاظ بالسیطرة، یتم إعادة قیاس الجزء من المبلغ المتراكم إلى 

لتأثیر الجوھري، یتم إعادة  الحصص غیر المسیطرة. عندما تقوم المجموعة ببیع جزء من الشركة الزمیلة مع الحفاظ على ا
 تصنیف الجزء ذو الصلة من المبلغ المتراكم إلى الربح أو الخسارة. 

 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء  ھـ) 

 باستخدام نموذج الخمس خطوات أدناه:  ۱٥تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي  
 

: تحدید العقد مع  ۱الخطوة 
 لعمیل.ا

قابلة للتنفیذ ویحدد الضوابط    مطلوبات یُعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً و
 التي یجب الوفاء بھا لكل عقد. 

  مطلوبات: تحدید ۲الخطوة 
 التزام األداء ھو عقد مع عمیل لنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل.  األداء

: تحدید سعر  ۳الخطوة 
 المعاملة

سعر المعاملة ھو مبلغ الِعوض الذي تتوقع المجموعة أن یكون لھا حق فیھ مقابل تحویل السلع  
 أو الخدمات الُمتعھد بھا إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابة عن أطراف أخرى.  

: توزیع سعر  ٤الخطوة 
 المعاملة

جموعة بتوزیع سعر المعاملة بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم الم
على كل التزام أداء بمبلغ یصف مبلغ الِعوض الذي تتوقع المجموعة أن یكون لھا حق فیھ  

 مقابل الوفاء بكل التزام أداء.  

تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام األداء عن طریق نقل السلع أو   : إثبات اإلیرادات ٥الخطوة 
 الخدمات التي ُوعد بھا العمیل بموجب العقد.  

 
 تحدید العقد مع العمیل 

األداء   بمطلوباتتقوم المجموعة بتقییم دقیق لشروط وأحكام العقود مع عمالئھا ألن اإلیرادات یتم إثباتھا فقط عندما یتم الوفاء 
في العقود مع العمالء. یعتبر التغییر في نطاق أو سعر العقد (أو كالھما) بمثابة تعدیًال للعقد وتحدد المجموعة ما إذا كان ھذا 

 قدًا جدیدًا أو سیتم احتسابھ كجزء من العقد الحالي. التغییر سیعتبر ع
 

 األداء   مطلوباتتحدید 
بمجرد أن تقوم المجموعة بتحدید العقد مع العمیل، تقوم بتقییم الشروط التعاقدیة والممارسات التجاریة المعتادة لتحدید كافة 

ھا (أو مجموعة من الخدمات المتفق علیھا) سیتم الخدمات المتفق علیھا ضمن العقد وتحدید أي من تلك الخدمات المتفق علی 
 أداء منفصلة.  مطلوباتالتعامل معھا ك

 
 تحدید سعر المعاملة 

ألي مقابل متغیر وتأثیر عنصر تمویلي جوھري (أي    ة سعر المعاملة كمبلغ تتوقع الحصول علیھ. تتضمن تقدیراً مجموعتحدد ال
القیمة الزمنیة للنقود) والقیمة العادلة ألي مقابل غیر نقدي وتأثیر أي مقابل مدفوع أو مستحق ألحد العمالء (إن وجد). یقتصر  

عندما یراد المتراكم المثبت  في مبلغ اإلالمقابل المتغیر على المبلغ الذي بموجبھ یكون ھناك احتمال كبیر بعدم حدوث انعكاس ھام  
 .تغیرعوض المحاالت عدم التأكد المرتبط بالالحقاً اتضاح یتم 

 
 توزیع سعر المعاملة 

األداء والذي یتم عادةً بما یتناسب مع أسعار   مطلوباتاألداء وسعر المعاملة، یتم توزیع سعر المعاملة على    مطلوباتعند تحدید  
ى أساس سعر البیع المستقل النسبي). عند تحدید أسعار البیع المستقلة، یتعین على المجموعة البیع المستقلة الخاصة بھا (أي عل

استخدام معلومات قابلة للمالحظة، إن وجدت. وإذا كانت أسعار البیع المستقلة غیر قابلة للمالحظة بشكل مباشر، تقوم المجموعة  
 ول. باستخدام التقدیرات على أساس المعلومات المتاحة بشكل معق
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤
 

 اإلیرادات من العقود مع العمالء (یتبع)  ھـ) 
 

م، تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات وفقاً للشروط واألحكام الواردة في العقود المبرمة ۲۰۲۰ینایر    ۱بالنسبة للعقود المبرمة قبل  
 والنشر وقطاعات الخدمات األخرى كما یلي: مع العمالء عن خدمات اإلعالم واإلعالن 

 
 العالقات العامة واإلعالن

جاھزة وعادة ما تكون متفق علیھا   مطلوباتاألداء ھي    مطلوباتیتم إثبات اإلیرادات على مدى زمني وعلى أساس "الجاھزیة".  
یصف المعیار االلتزام الجاھز كخدمة  أن طبیعة الوعد في االلتزام الجاھز ھي الوعد بأن العمیل سیحصل على سلعة أو خدمة. و

موعودة تتكون من البقاء على مستوى من الجاھزیة لتوفیر بضاعة أو خدمات أو جعل البضاعة أو الخدمات متاحة للعمیل  
 الستخدامھا عندما یقرر القیام بذلك.

 
 الطباعة والتغلیف 

یتم إثبات اإلیرادات عند حصول العمیل على السیطرة على البضاعة ویتم ذلك عندما یتم قبول وتسلیم البضاعة إلى موقع العمیل. 
 ویتم في ذلك الوقت إصدار الفواتیر وإثبات اإلیرادات.  

بإرجاع األموال. یتم إثبات اإلیرادات  وتسمح بعض العقود للعمالء بإرجاع البضاعة واستبدالھا ببضاعة أخرى جدیدة، وال یُسمح  
 عندما یتم تسلیم البضاعة وقبولھا بواسطة العمیل. 

وفیما یتعلق بالعقود التي تسمح للعمالء بإرجاع البضاعة، فیتم إثبات اإلیرادات فقط بقدر وجود احتمال كبیر عدم حدوث عكس  
 كبیر في مبلغ اإلیرادات المتراكمة.

 
 القطاعات األخرى: 

ار فاتورة بإیرادات اإلعالنات على أساس شھري، وتكون الدفعات مستحقة بعد وقت قصیر من تاریخ الفاتورة. ویتم یتم إصد
إثبات ھذه الخدمات كالتزام أداء یتم الوفاء بھ عند نقطة من الزمن. تقوم المجموعة بإثبات الذمم المدینة عندما یتم تسلیم البضائع 

ا یمثل النقطة من الزمن التي یصبح فیھا الحق في المقابل المادي غیر مشروط، حیث ال یلزم  أو الخدمات أو تقدیمھا حیث أن ھذ
 سوى مرور الوقت قبل أن یستحق سداده.

 
ً لتقدیم الخدمات   یتم إصدار فاتورة بإیرادات االشتراكات وتحصل مقدماً. وتؤجل اإلیرادات التي یتم إصدار فواتیر بھا مقدما

المالي كمطلوبات عقود. یتم إثبات إیرادات االشتراكات على مدى زمني حیث أن المجموعة تستوفي    وتعرض في قائمة المركز
المتعلقة باألداء على مدى زمني. یتم إثبات أسعار المعامالت الموزعة على ھذه االشتراكات كمطلوبات عقود في   مطلوباتھا

 مدى فترة الخدمة.  وقت معامالت البیع األولیة وتقید على أساس القسط الثابت على
 

یتم إثبات غرامات الذمم المدینة المتأخرة السداد على أساس مبدأ االستحقاق باستخدام المعدالت المنصوص علیھا في اتفاقیات 
 الخدمات. 

 
 مطلوبات العقود 

ادات المؤجلة. تتضمن  تتكون مطلوبات العقود من المقبوضات مقدماً والتحصیالت التي تزید عن اإلیرادات التي تم إثباتھا واإلیر
 العقود في بعض األحیان شروط سداد بشكل یسبق تقدیم الخدمات. 

 
 موجودات العقود 

تتعلق موجودات العقود بشكل أساسي بحق المجموعة في المقابل عن العمل المنجز ولكن لم تتم فوترتھ في تاریخ التقریر (ذمم 
ذمم المدینة عندما تصبح الحقوق غیر مشروطة. ویحدث ھذا عادةً عندما  مدینة غیر مفوترة). یتم تحویل موجودات العقود إلى ال

تصدر المجموعة فاتورة إلى العمالء. تتعرض موجودات حق االستخدام إلى االنخفاض في القیمة وفقاً للمعیار الدولي للتقریر  
 . ۹رقم المالي 

 
 منافع الموظفین  و) 

 منافع الموظفین قصیرة األجل 
منافع الموظفین قصیرة األجل كمصروف عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم إثبات االلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع  یتم احتساب 

دفعھ عندما یكون على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي لدفع مقابل الخدمات السابقة التي قدمھا الموظف ویمكن تقدیر 
 االلتزام بصورة موثوقة. 

 
 المنافع المحددة خطط 

یتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة الخاص بالشركة وفقاً للوائح الداخلیة بالموظفین المعمول بھا في الشركة، ویستحق  
 ویحمل على قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.  
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 الموجودات المالیة  ز) 

 
 اإلثبات والقیاس األولي  .۱

یتم اإلثبات األولي للذمم المدینة التجاریة عند نشوئھا. یتم اإلثبات األولي لجمیع الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى  
 عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. 

 
یتم القیاس األولي للذمة المدینة التجاریة دون مكون تمویل جوھري بسعر المعاملة. یتم القیاس األولي لألصل المالي أو االلتزام 
المالي (ما لم یكن ذمة مدینة تجاریة دون عنصر تمویل جوھري) بالقیمة العادلة. بالنسبة لألدوات المالیة غیر المصنفة بالقیمة  

 ربح أو الخسارة، یتم تعدیل تكالیف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائھا أو إصدارھا.  العادلة من خالل ال
 

 التصنیف والقیاس الالحق  .۲
 

 الموجودات المالیة 
یصنف األصل المالي عند اإلثبات األولي على أنھ یتم قیاسھ كما یلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

استثمارات حقوق ملكیة، أو بالقیمة العادلة   -ستثمارات في أدوات الدین، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اآلخر، ا
 من خالل الربح أو الخسارة. 

 
ت  ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد إثباتھا األولي إال إذا قامت المجموعة بتغییر نموذج أعمالھا بھدف إدارة الموجودا 

المالیة، وفي ھذه الحالة یتم إعادة تصنیف جمیع الموجودات المالیة المتأثرة في الیوم األول لفترة التقریر األولى الذي یلي التغیر 
 في نموذج األعمال. 

 
أو   یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال تصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح

 الخسارة: 
یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة؛ وتنشأ اآلجال    -

التعاقدیة للموجودات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ 
 قائم.األصلي ال

 
عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للمجموعة أن تختار 
بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. ویتم ھذا الخیار على أساس كل  

یع الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل  استثمار على حدة. إن جم
 الدخل الشامل اآلخر حسب ما ھو موضح أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 الموجودات المالیة: تقییم نموذج األعمال 

تقییًما للھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ یتم االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة ألن ذلك  تُجري المجموعة 
 یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. المعلومات التي تم أخذھا بالحسبان تشمل: 

السیاسات عملیاً. وھذا یتضمن فیما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز  السیاسات واألھداف المحددة للمحفظة وتشغیل ھذه  •
على اكتساب إیرادات فوائد تعاقدیة، والحفاظ على بیانات أسعار محددة للفائدة، ومطابقة فترة الموجودات المالیة مع فترة 

 الل بیع الموجودات؛أي مطلوبات متعلقة بھا أو تدفقات نقدیة خارجة متوقعة أو تحقیق تدفقات نقدیة من خ
 تقییم طریقة أداء المحفظة وإبالغ إدارة المجموعة بذلك؛ •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال) وكیفیة إدارة ھذه  •

 المخاطر؛ 
ة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدیة التعاقدیة فیما إذا كانت المكافآت تستند إلى القیم  -كیفیة مكافأة مدیري األعمال   •

 المحصلة؛ و 
مدى تكرار وحجم وتوقیت مبیعات الموجودات المالیة في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات والتوقعات بشأن نشاط   •

 المبیعات المستقبلیة.
 

ؤھلة للتوقف عن اإلثبات ال یتم اعتبارھا مبیعات لھذا الغرض تحویالت الموجودات المالیة ألطراف أخرى في المعامالت غیر الم
 وذلك تماشیاً مع استمرار المجموعة بإثبات الموجودات. 

 
إن الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة أو التي یتم إدارتھا والتي یتم تقییم أداءھا على أساس القیمة العادلة یتم قیاسھا 

 ل الربح أو الخسارة. بالقیمة العادلة من خال
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 الموجودات المالیة: تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 
یعّرف المبلغ األصلي على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند اإلثبات األولي. تعرف الفائدة على أنھا  لغرض ھذا التقییم، 

مقابل للقیمة الزمنیة للنقود، ومقابل المخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معینة ومقابل مخاطر اإلقراض  
 طر السیولة والتكالیف اإلداریة)، باإلضافة إلى ھامش الربح. األساسیة األخرى والتكالیف (مخا

 

وعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي أو الفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط  
الً تعاقدیة قد تؤدي إلى تغییر توقیت أو مقدار  التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة تتضمن آجا

 التدفقات النقدیة التعاقدیة نتیجة لعدم استیفاؤھا لھذا الشرط. وعند القیام بھذا التقییم، تأخذ المجموعة باالعتبار ما یلي:

 األحداث المحتملة التي ستؤدي إلى تغیر مبلغ أو توقیت التدفقات النقدیة؛  •
 ر القسائم التعاقدیة بما في ذلك سمات األسعار المتغیرة؛الشروط التي قد تغیر أسعا •
 سمات الدفع مقدماً والتمدید؛ و  •
 الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (سمات عدم حق الرجوع).  •

 

كان المبلغ المدفوع مقدماً یمثل بشكل جوھري  تتوافق سمة الدفع مقدماً مع ضوابط "فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة" إذا 
مبالغ غیر مدفوعة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، والتي قد تتضمن تعویضاً إضافیاً معقوالً لإلنھاء  

سمیة التعاقدیة، فإن المبكر للعقد. باإلضافة لذلك، بالنسبة لألصل المالي الذي تم اقتناءه بخصم كبیر أو زیادة على قیمتھ اال
الخاصیة التي تسمح أو تتطلب السداد مقدماً بمبلغ یمثل بشكل جوھري القیمة االسمیة التعاقدیة زائداً الفائدة التعاقدیة المستحقة  
 (لكنھا غیر مدفوعة) (والتي قد تشتمل كذلك على تعویض إضافي معقول لإلنھاء المبكر) یتم معاملتھا على أنھا تتوافق مع ھذه

 الضوابط إذا كانت القیمة العادلة لخاصیة السداد مقدماً غیر جوھریة عند اإلثبات األولي. 
 

 الموجودات المالیة: القیاس الالحق واألرباح والخسائر 
 

الموجودات المالیة  
المدرجة بالقیمة العادلة  

من خالل الربح أو  
 الخسارة 

إثبات صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم 
 إیراد الفائدة أو دخل توزیعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

  

الموجودات المالیة  
 بالتكلفة المطفأة 

  
  

یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویتم تخفیض  
المطفأة بخسائر االنخفاض في القیمة. یتم إثبات إیرادات الفائدة وأرباح وخسائر الصرف  التكلفة 

األجنبي واالنخفاض في القیمة ضمن الربح أو الخسارة. أي ربح أو خسارة عند التوقف عن اإلثبات 
 یتم إثباتھ ضمن الربح أو الخسارة. 

  

االستثمارات في حقوق  
الملكیة بالقیمة العادلة  

خالل الدخل الشامل  من 
  اآلخر 

یتم الحقاً قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات في الربح أو  
الخسارة إال إذا كانت توزیعات األرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. یتم 

مل اآلخر وال یتم أبداً إعادة تصنیفھا إلى إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشا
 الربح أو الخسارة. 

 المطلوبات المالیة: التصنیف والقیاس الالحق واألرباح والخسائر 
یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات  

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كانت مصنفة على أنھا مقتناة بغرض المتاجرة أو كانت مشتقة أو مصنفة  المالیة 
كذلك عند اإلثبات األولي. یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، ویتم إثبات 

ا فیھا أي مصروفات فوائد، ضمن الربح أو الخسارة. یتم الحقاً قیاس المطلوبات المالیة األخرى  صافي األرباح أو الخسائر بم
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات مصروفات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن الربح 

 عن اإلثبات ضمن الربح أو الخسارة. أو الخسارة. یتم إثبات أي أرباح أو خسائر عند التوقف 
 

 التوقف عن اإلثبات  .۳
 

 الموجودات المالیة 
تتوقف المجموعة عن إثبات األصل المالي عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي أو قیامھا بتحویل حقوق  

نتقال جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل المالي أو التي ال  تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة في المعاملة التي یتم من خاللھا ا
تقوم المجموعة من خاللھا بالتحویل الجوھري أو اإلبقاء على جمیع مخاطر ومنافع الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة على األصل  

 المالي. 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۲٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤
 

 الموجودات المالیة (یتبع)  ز) 
 

 اإلثبات (یتبع) التوقف عن  .۲
 

تقوم المجموعة بإبرام معامالت یتم بموجبھا تحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاص بھا، ولكنھا تحتفظ 
 الموجودات المحولة. استبعاد إما بجمیع أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة. وفي ھذه الحاالت، یتم التوقف عن 

 
 لمالیة المطلوبات ا 

التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضاءھا. كما تتوقف المجموعة  المطلوبات  تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالیة عند تسویة
عن إثبات المطلوبات المالیة عند تعدیل شروطھا وعندما تكون التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة مختلفة إلى حد كبیر، وفي  

 إثبات مطلوبات مالیة جدیدة بالقیمة العادلة استناداً إلى الشروط المعدلة. تلك الحالة یتم 
 

وعند التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة المستنفذة والمبلغ المدفوع (بما في ذلك أي موجودات  
 ة.غیر نقدیة محولة أو مطلوبات متحملة) یتم إثباتھ ضمن الربح أو الخسار 

 
 المقاصة  .۳

عند فقط یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة 
وجود حق قانوني ملزم بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعند وجود النیة للتسویة على أساس الصافي وذلك لبیع الموجودات  

 . آن واحدوتسویة المطلوبات في 
 

 تقوم المجموعة بإثبات مخصصات الخسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على:
 الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة؛ و  •
 ). ۱٥موجودات العقود (المحددة في المعیار الدولي للتقریر المالي  •

 
االئتمان بشكل جوھري منذ اإلثبات األولي لھا وفقاً للخسائر االئتمانیة یتم قیاس األرصدة البنكیة التي من خاللھا لم تزداد مخاطر  

 شھراً (مثل مخاطر التعثر في السداد التي وقعت على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة).  ۱۲المتوقعة على مدى 
 

ولي وعند تقدیر الخسائر االئتمانیة عند تحدید ما إذا كانت المخاطر االئتمانیة ألصل مالي قد زادت بشكل كبیر منذ اإلثبات األ
المتوقعة فإن المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جھد غیر مبرر. 

مستنیر، بما ویشمل ذلك كال من المعلومات والتحلیل الكمي والنوعي استناداً إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقییم االئتماني ال
 في ذلك معلومات النظرة المستقبلیة. 

 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع أحداث التعثر في السداد على  

 مدار العمر المتوقع لألداة المالیة. 
 

ءاً من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر في  شھراً تمثل جز ۱۲إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى 
  ۱۲شھراً بعد تاریخ التقریر (أو خالل فترة أقصر إذا كان عمر األداة أقل من  ۱۲السداد والتي من المحتمل حدوثھا خالل 

نیة المتوقعة ھي أقصى فترة تعاقدیة  شھًرا). وفي جمیع الحاالت، فإن أقصى فترة تؤخذ في الحسبان عند تقدیر الخسائر االئتما
 تتعرض خاللھا المجموعة لمخاطر االئتمان.

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

  إن الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي تقدیر مرجح محتمل للخسائر االئتمانیة. یتم قیاس الخسائر االئتمانیة بأنھا القیمة الحالیة لكافة
ً للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة   منشأةي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للحاالت النقص في النقد (أ وفقا

 استالمھا). یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي. 
 

 الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة 
تاریخ كل قائمة مركز مالي لتحدید ما إذا كانت الموجودات المالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة. وتعد  تجري المجموعة تقییًما في 

الموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة عندما یقع حدث أو أكثر ذو تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 
 للموجودات المالیة. 

 
 المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة یشمل المعلومات التي یمكن مالحظتھا كما یلي:  إن الدلیل على أن الموجودات
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۲٦ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 

 الموجودات المالیة (یتبع)  ز) 
 

 (یتبع)   منخفضة القیمة االئتمانیةالموجودات المالیة 
 الُمصدر؛ الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ المقترض أو  –
 یوماً؛ ۳٦۰اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزید عن  –
 أن یكون من المرجح دخول المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى؛ أو  –
 اختفاء السوق النشطة لألوراق المالیة بسبب الصعوبات المالیة.  –

 

 المتوقعة في قائمة المركز المالي عرض مخصص الخسائر االئتمانیة 
 یتم خصم مخصصات الخسارة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات. 

 

 الشطب 
باالسترداد.  یتم شطب إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة (سواء جزئیاً أو كلیاً) إلى المدى الذي ال یكون عنده توقع واقعي  

وھذا ھو الحال بصفة عامة عندما تقرر المجموعة أن المدین لیس لدیھ موجودات أو مصادر دخل یمكن أن تولد تدفقات نقدیة  
من أجل  لإلجراءات التنفیذیةكافیة لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. إال أن الموجودات المالیة التي یتم شطبھا قد ال تزال تخضع 

 ت المجموعة نحو استرداد المبلغ المستحقة. االلتزام بإجراءا
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ح)  
تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة، للتحقق مما إذا كان ھناك أي مؤشر ألي  

تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد. یتم فحص الشھرة بصورة سنویة  انخفاض في القیمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم  
 للتحقق من مدى وجود انخفاض في القیمة.

 

لغرض اختبار انخفاض الموجودات یتم تجمیع الموجودات معًا في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدیة من االستخدام  
نقدیة للموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد. یتم توزیع الشھرة الناشئة  المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات ال

عن تجمیع األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو مجموعات من الوحدات المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفید من تجمیع 
 األعمال.

 

نقد في القیمة المستخدمة أو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، أیھما تتمثل القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة لل
أكبر. تستند القیمة المستخدمة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المخصومة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قبل  

 المتعلقة باألصل أو الوحدة المولدة للنقد. الضریبة یعكس التقییمات السوقیة الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر 
 

 یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد. 
 

مة الدفتریة ألیة شھرة  یتم إثبات خسائر االنخفاض ضمن الربح أو الخسارة. یتم توزیع خسائر االنخفاض في القیمة لتخفیض القی 
موزعة على الوحدة المولدة للنقد في المقام األول، ثم لتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات األخرى التي تنتمي للوحدة المولدة  

 للنقد على أساس نسبي. 
 

ض في القیمة فقط  ال یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة. بالنسبة للموجودات األخرى، یتم عكس االنخفا
بالقدر الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتریة التي یمكن تحدیدھا بالصافي من االستھالك أو اإلطفاء إذا لم یتم االعتراف باالنخفاض  

 في القیمة. 
 

 الزكاة وضریبة الدخل  )ط
 

 الزكاة 
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً للوائح الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") في المملكة العربیة السعودیة. یتم احتساب مخصص  
الزكاة على أساس وعاء الزكاة الموحد للمجموعة والشركات التابعة المملوكة لھا بالكامل بشكل مباشر أو غیر مباشر. ویتم 

والربط النھائي عند اعتماد الربط النھائي. یتم تحمیل مخصص الزكاة على قائمة الربح أو   تسجیل أي فروقات بین المخصص 
الضریبیة، إن وجدت، وفقاً  المطلوباتالخسارة الموحدة. وبالنسبة للشركات التابعة في الخارج، یتم تجنیب مخصص لقاء 

یحمل مخصص الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الربح أو  لألنظمة الضریبیة المتَّبعة في البلدان التي تعمل فیھا تلك الشركات.
 الخسارة الموحدة. 

 
 ضریبة القیمة المضافة 

 تُثبت اإلیرادات والمصروفات والموجودات بصافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء الحاالت التالیة: 
ادھا من الجھة المختصة بالضرائب، وفي  إذا استحقت ضریبة القیمة المضافة على شراء موجودات أو خدمات ال یتم استرد -

 ھذه الحالة تسجل ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة شراء الموجودات أو جزء من بند المصروفات بحسب الحالة. 
 تظھر الذمم المدینة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضریبة القیمة المضافة.  -

 
الضریبیة كجزء من الذمم المدینة أو   الھیئةیتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى 

 الذمم الدائنة في قائمة المركز المالي.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)      -٤

 
 (یتبع)  الزكاة وضریبة الدخلط. 

 مؤجلة ضریبة الال
فقط إذا كان   الضریبة المؤجلة موجوداتیتم االعتراف ب یعتمد تقییم موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة على حكم اإلدارة. 

حول ما إذا كان یمكن تعویض الخسائر الضریبیة الُمرّحلة مقابل  من الممكن استخدامھا. یعتمد ما إذا كان یمكن استخدامھا أم ال
الستخدامھا في المستقبل ، یتم إجراء التقدیرات لعوامل مختلفة   للضریبة. من أجل تقییم االحتمال األرباح المستقبلیة الخاضعة

تختلف القیم عن التقدیرات ، یمكن أن یؤدي ذلك إلى تغییر في تقییم  مثل نتائج التشغیل المستقبلیة وما إلى ذلك إذا كانت فعلیة
 . الضریبیة موجوداتالمن  قابلیة استرداد المؤجل

 
 أوضاع زكویة وضریبیة غیر مؤكدة

التي قد تنشأ من الربوط النھائیة عندما تنھي المجموعة ربوطھا مع الھیئة العامة للزكاة   ، إن وجدت،تتم المحاسبة عن الفروقات
 والدخل. 

 
 ضریبة االستقطاع  

المملكة العربیة السعودیة طبقاً لنظام ضریبة  تقوم المجموعة باستقطاع ضریبة على بعض المعامالت مع أطراف غیر مقیمة في  
 الدخل المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة. 

 
 المخزون  ) ي 

 
یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید تكلفة المخزون على أساس طریقة المتوسط  

تصنیع، تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة وحصة مناسبة من المرجح. في حالة المخزون المصنع وتحت ال
 مصروفات اإلنتاج غیر المباشرة وفقًا لقدرة التشغیل العادیة. 

 
صافي القیمة القابلة للتحقق ھو سعر البیع التقدیري للمجموعة خالل السیاق االعتیادي لألعمال ناقصاً التكالیف المقدرة الالزمة  

 مال البیع.إلك
 یتم تحدید قیمة االنخفاض في المخزون المتقادم والبطيء الحركة بناًء على السیاسة المعتمدة من قبل المجموعة.

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  ) ك 

 
 اإلثبات والقیاس 

ناقصاً االستھالك المتراكم وأي  یتم قیاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة، والتي تتضمن تكالیف االقتراض المرسملة،  
 ، إن وجدت. خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة

 
عندما یكون ألجزاء ھامة من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، حینئِذ یتم اعتبارھا كبنود منفصلة  

 (مكونات مھمة) من الممتلكات واآلالت والمعدات. 
 سائر من استبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات في الربح أو الخسارة. یتم إثبات األرباح أو الخ

 
 النفقات الالحقة 

 یتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان ھناك احتمال بتدفق منافع اقتصادیة للمجموعة مرتبطة بالنفقات.
 

 االستھالك 
ات ناقصاً قیمھا المتبقیة المقدرة باستخدام طریقة القسط  لتكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعد لشطبیتم احتساب االستھالك 

 الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة وعادة ما یتم إثباتھا في الربح أو الخسارة. األراضي ال تُستھلك.
 

 الحالیة: وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات للفترات السابقة والفترة 
 

 األعمار اإلنتاجیة المقدرة الموجودات 
 سنة ٥۰-۲۰ المباني

 سنوات أو فترة عقد اإلیجار، أیھما ینتھي أوالً  ۱۰-٤ التحسینات على العقارات المستأجرة 
 سنة ۲۰-۱۰ العدد واألدوات 

 سنوات  ۱۰-٤ أجھزة الحاسب اآللي 
 سنة ۱۳٫۳-٤ األثاث والتجھیزات 

 سنة ٦٬٦۷-۲ السیارات 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
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۲۸ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 

 (یتبع)  واآلالت والمعدات  الممتلكاتك) 
 

 

 یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر وتُعدل حیثما كان ذلك مناسباً.
 الوحدات المنتجة 

یتم احتساب استھالك اآلت الطباعة والتغلیف بناًء على نسبة عدد الوحدات الفعلیة المنتجة إلى إجمالي الطاقة اإلنتاجیة لآللة  
النمط المتوقع الستھالك المنافع  – إلى أبعد حد  – وینتج عن ذلك عبء یستند إلى االستخدام المتوقع أو اإلنتاج بما یعكس 

من فترة إلى أخرى ما لم یوجد تغیر في    -بشكل ثابت    -ة، وتقوم إدارة المجموعة بتطبیق تلك الطریقة  االقتصادیة المستقبلیة لألل
 النمط المتوقع الستھالك ھذه المنافع االقتصادیة المستقبلیة. 

 
 

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

وبالمثل، في حالة كان استخدام قطع الغیار ومعدات الخدمة مرتبط ببنود الممتلكات واآلالت والمعدات، فإنھ یتم اعتبارھا 
وزیع كممتلكات وآالت ومعدات. یجب أن یبدأ استھالك قطع الغیار ھذه فوراً في تاریخ الشراء بطریقة القسط الثابت وذلك لت 

التكالیف ناقصاً قیمھا المتبقیة على مدى العمر اإلنتاجي أو الفترة المتبقیة من العمر اإلنتاجي للمعدات "الرئیسیة" المتعلقة بھا، 
 أیھما أقل. 

 

 األعمال تحت التنفیذ
الموجودات تحت التنفیذ ترسمل الموجودات التي ما زالت في مرحلة اإلنشاء أو التطویر في حساب األعمال تحت التنفیذ. تحول  

أو التطویر إلى الفئة المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات بمجرد ما تكون الموجودات في الموقع و /أو الحالة الالزم لھا  
لجعلھا قادرة على العمل بالشكل الذي تحدده اإلدارة. تشتمل تكلفة بند من بنود األعمال تحت التنفیذ على سعر شرائھ وتكلفة  

نشاءه أو تطویره وأي بند آخر یمكن أن یتعلق مباشرة بإنشاء أو اقتناء بند تحدده اإلدارة. تتم رسملة التكالیف المصاحبة للتشغیل  إ
التجریبي للبنود (قبل أن تصبح جاھزة لالستخدام) بالصافي بعد خصم متحصالت بیع أي إنتاج خالل فترة التشغیل التجریبي.  

ض المتعلقة بالموجودات المؤھلة كجزء من تكلفة الموجودات المؤھلة حتى بدء اإلنتاج التجاري. تقاس  یتم رسملة تكالیف االقترا
 األعمال تحت التنفیذ بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض في القیمة تم إثباتھ. األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ ال تُستھلك. یبدأ االستھالك

 الشكل الذي تحدده اإلدارة بعد تحویلھا إلى الفئة المناسبة من الموجودات. عندما تكون الموجودات قادرة على العمل ب 
 

 موجودات غیر ملموسة وشھرة  ) ل
 

 اإلثبات والقیاس 
 

ً الخسائر المتراكمة   الشھرة  یتم قیاس الشھرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا
 لالنخفاض في القیمة. 

 إثبات النفقات المتعلقة بأعمال البحث في الربح أو الخسارة عند تكبدھا.یتم  البحث والتطویر 
 
یتم رسملة نفقات التطویر فقط إذا كان باإلمكان قیاس النفقات بصورة موثوقة، وعندما یكون المنتج 
  أو العملیة ذات جدوى فنیة وتجاریة، وعندما تكون المنافع االقتصادیة المستقبلیة أمراً مرجحاً، وعندما

تعتزم المجموعة ولدیھا الموارد الكافیة إلكمال التطویر واستخدام أو بیع األصل. وبخالف ذلك، یتم 
إثباتھا في الربح أو الخسارة عند تكبدھا. وبعد اإلثبات األولي، یتم قیاس نفقات التطویر بالتكلفة ناقصاً  

 اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة. 
ات غیر  الموجود

 الملموسة األخرى 
 

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة األخرى بما فیھا عالقات العمالء وبراءات االختراع والعالمات  
التجاریة التي تحصل علیھا المجموعة ولھا عمر إنتاجي محدد بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي  

 خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة. 
 

 الالحقة النفقات 
یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل المحدد الذي ترتبط بھ. یتم إثبات كافة النفقات  

 األخرى والتي تشمل النفقات التي تتم على الشھرة والعالمات التجاریة المكونة داخلیًا في الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
 

 وعات "أسماء المطبوعات" عناوین المطب 
تمثل عناوین المطبوعات القیمة المسجلة لعناوین الصحف والمجالت التي تصدرھا المجموعة. وقد صنفت المجموعة عناوین 
ً بمراجعة العمر اإلنتاجي لعناوین  المطبوعات على أنھا لیس لھا عمر محدد وبالتالي ال یتم إطفاؤھا. تقوم المجموعة سنویا
المطبوعات وذلك للتأكد فیما إذا ما كان العمر غیر المحدد ال یزال ھناك ما یؤیده. وإال یتم التغییر من "عمر غیر محدد" إلى " 
عمر محدد" و على أساس مستقبلي. كما تجري المجموعة تقییماً سنویاً للقیمة المسجلة لعناوین المطبوعات للتأكد فیما إذا كان  

إلى تعرضھا لالنخفاض في القیمة من خالل استخدام طرق قیاس القیمة العادلة. وفي حالة وجود   ھناك دلیل موضوعي یشیر
مثل ھذا الدلیل، یتم إجراء التحلیالت للتأكد من إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة لعناوین المطبوعات. وفي الحاالت التي یتم فیھا 

بأقل من قیمتھا الدفتریة، عندئذ تخفض القیمة الدفتریة لعناوین المطبوعات إلى    تحدید القیمة القابلة لالسترداد لعناین المطبوعات
 قیمتھا القابلة لالسترداد ویتم إثبات خسارة االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤
 

 (یتبع) موجودات غیر ملموسة وشھرة )م
 

 ومشروعات تطویر الكتب حقوق النشر  
تشتمل حقوق النشر على جمیع النفقات الضروریة الالزمة للحصول على حقوق النشر وتطفأ على مدى العمر التعاقدي باستخدام  
طریقة القسط الثابت أو عدد الكتب المتعاقد على نشرھا. ویتم احتساب اإلطفاء عند صدور أول نسخة من الكتاب.  تقید حقوق  

 المجموعة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء واالنخفاض في القیمة. نشر كتب 
 

 مشروع المحتوى المرئي والمواقع اإللكترونیة وبرامج الحاسب اآللي 
یتم إطفاء مشروعات المحتوى المرئي والمواقع اإللكترونیة وبرامج الحاسب اآللي باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة  

ن بدء العمل في ھذه المشروعات. وبالنسبة لمشروعات المحتوى المرئي، یتم احتساب اإلطفاء  من سنتین إلى خمس سنوات م
 وإثباتھ فعلیاً اعتباراً من بدء العمل في المشروع. 

 
 برامج الحاسب اآللي 

.  ، إن وجدتلقیمةیتم تسجیل برامج الحاسب اآللي بالتكلفة التاریخیة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في ا 
 المتعلقة مباشرةً بشراء البنود. التكالیفوتشتمل التكلفة التاریخیة على 

 
یحمل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطریقة القسط الثابت وذلك لتوزیع التكالیف على الموجودات المعنیة ناقصاً  

 لتالي:القیمة المتبقیة على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة كا
 سنة  ٦٫٥ - ۳برامج الحاسب اآللي: 

 
 العقارات االستثماریة  ) ن

یتم إقتناؤھا إما لكسب إیرادات إیجاریة أو للزیادة في  أو مباني أو جزًء من مبنى أو كالھما. العقارات اإلستثماریة ھي أراضي 
اإلعتیادي، وال یستخدم في اإلنتاج أو تورید البضائع أو  المجموعةقیمتھ أو كالھما ولكن لیس بھدف بیعھا من خالل نشاط 

المعاملة ضمن القیاس   بشكل أولي بالتكلفة ویتم إدراج تكالیف یةاإلستثمار اتالخدمات أو ألغراض إداریة. یتم إظھار العقار
فیما عدا األراضي والتي   –األولي، ویتم قیاسھ الحقاً وفق نموذج التكلفة (بالتكلفة التاریخیة مخصوماً منھا اإلستھالك المتراكم 

 وخسائر االنخفاض المتراكمة إن وجدت).  -تدرج بتكلفتھا 
الثابت على مدى األعمار االنتاجیة المقدرة للعقارات   یحمل االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطریقة القسط 

 االستثماریة كما یلي:
سنة ۳۳ – ۱۰ المباني  

 

ویتم   )الدفتریة والقیمة البیع متحصالت صافي بین الفرق أساس على( تحدد مكاسب أو خسائر استبعاد العقارات االستثماریة
 إدراجھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة التي یتم فیھا التوقف عن اإلثبات.

 
 المخصصات   ) س

 
عندما یكون التأثیر جوھري یتم تحدید المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة بمعدل خصم قبل  

منیة لألموال، وعندما یكون مالئماً والمخاطر التي ینطوي علیھا االلتزام.  الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الز
 ویتم إثبات الزیادة في الخصم كتكالیف تمویل. 

 
یتم إثبات مخصص الضمانات عند بیع المنتجات أو الخدمات ذات الصلة استناداً إلى معلومات الضمان   الضمانات

 االحتماالت المرتبطة بھا.التاریخیة وقیاس النتائج المحتملة مقابل 
یتم تسجیل مخصص إعادة الھیكلة عندما تعتمد المجموعة خطة إعادة ھیكلة مفصلة ورسمیة، وعندما   إعادة الھیكلة 

تكون إعادة الھیكلة قد بدأت أو تم اإلعالن عنھا بصورة علنیة. لم یتم تكوین مخصص لخسائر التشغیل  
 المستقبلیة.

ً للس ترمیم الموقع  یاسة البیئیة المنشورة للمجموعة والمتطلبات النظامیة المعمول بھا، یتم تسجیل مخصص  وفقا
 ترمیم الموقع فیما یتعلق باألرض الملوثة والمصروفات ذات الصلة عند تلوث األرض. 

العقود المتوقع   
 خسارتھا

العقد وصافي التكلفة    یتم قیاس مخصص العقود المتوقع خسارتھا بالقیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة إلنھاء
المتوقعة لالستمرار في العقد أیھما أقل، والتي یتم تحدیدھا على أساس التكالیف اإلضافیة الالزمة  
للوفاء بااللتزام بموجب العقد. وقبل تكوین المخصص، تسجل المجموعة أي خسارة انخفاض في قیمة  

 الموجودات المرتبطة بھذا العقد.
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۳۰ 

 المحاسبیة الھامة (یتبع)السیاسات  ٤
 

 عقود اإلیجار  ) ع
تجري المجموعة تقییماً في بدایة عقد اإلیجار لتحدید ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجار. ویكون العقد عقد  
إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل. ولتقییم ما إذا 

السیطرة الستخدام أصل محدد، تقوم المجموعة باستخدام تعریف عقد اإلیجار الوارد في المعیار الدولي كان العقد ینقل حق 
 أو بعد ذلك التاریخ.م ۲۰۱۹ینایر   ۱. تطبق ھذه السیاسة على جمیع العقود المبرمة في ۱٦للتقریر المالي 

 
 المجموعة كمستأجر  .۱

عقود اإلیجار في تاریخ بدایة عقد اإلیجار. تقاس موجودات حق   اتمطلوب تقوم المجموعة بإثبات موجودات حق االستخدام و
عقود اإلیجار المعدل ألي دفعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ   مطلوباتاالستخدام مبدئیاً بالتكلفة، والتي تتكون من المبلغ األولي ل

صل محل العقد واستعادة األصل محل العقد أو الموقع  البدء، زائداً أي تكالیف مباشرة أولیة متكبدة وتقدیر تكالیف تفكیك وإزالة األ
 الذي یوجد فیھ، ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. 

 
یتم الحقاً استھالك موجودات حق االستخدام بشكل جوھري باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدایة عقد اإلیجار حتى نھایة  

فترة عقد اإلیجار، أیھما أقرب. باإلضافة إلى ذلك، یتم تخفیض موجودات حق  العمر اإلنتاجي لموجودات حق االستخدام أو نھایة  
عقود   مطلوباتاالستخدام بشكل دوري من خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت، ویتم تعدیلھا لبعض عملیات إعادة قیاس 

 اإلیجار.
 

التي لم یتم دفعھا في تاریخ بدایة العقد، ویتم خصمھا عقود اإلیجار مبدئیاً بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار و مطلوباتیتم قیاس 
باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإلیجار، أو إذا كان ھذا المعدل ال یمكن تحدیده بسھولة، باستخدام معدل االقتراض  

 اإلضافي للمجموعة. وعادةً ما تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. 
 

المجموعة معدل فائدة االقتراض اإلضافي الخاص بھا من خالل الحصول على األسعار من مصادر تمویل خارجیة مختلفة  تحدد  
 وإجراء بعض التعدیالت لتعكس شروط عقود اإلیجار ونوع الموجودات المستأجرة. 

 
تم إعادة قیاسھا عندما یطرأ ثمة تغیر على عقود اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. وی  مطلوباتیتم قیاس 

دفعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن التغیر في المؤشر أو السعر، أو إذا طرأ ثمة تغیر على تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعھ  
ر الشراء أو التمدید أو بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا قامت المجموعة بتغییر تقییمھا حول ما إذا كان سیتم ممارسة خیا

 اإلنھاء أو إذا كان ھناك دفعات إیجار ثابتة في جوھرھا معدلة. 
 

عقود اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تسویة على القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام، أو یتم    مطلوباتوعندما یعاد قیاس  
 . تسجیلھا في الربح أو الخسارة إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام إلى الصفر

. 
أو یحتوي   یكون العقد عقد ایجار.على إیجاریحتوي  عند بدایة العقد ، یجب على المجموعة تقییم ما إذا كان العقد عقد إیجار أو

 . عوضعلى عقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة الوقت مقابل 
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة 
عقود اإلیجار بالنسبة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود   مطلوباتاختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام و

اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة. تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإلیجار المرتبطة بھذه العقود كمصروفات باستخدام  
 . قائمة الربح أو الخسارة الموحدةفي  طریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار

 
 مجموعة كمؤجر ال

عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، تقوم في بدایة عقد اإلیجار بتحدید ما إذا كان كل عقد إیجار یمثل عقد إیجار تمویلي أو عقد 
ل بصورة جوھریة ما   إیجار تشغیلي. ولتصنیف كل عقد إیجار، تُجري المجموعة تقییماً شامالً حول ما إذا كان عقد اإلیجار یحّوِ

مخاطر والمنافع المصاحبة لملكیة األصل محل العقد. وإذا كان ھذا ھو الحال، حینئِذ یكون عقد اإلیجار ھو عقد یقارب كافة ال
إیجار تمویلي، وإذا لم یكن كذلك، فحینئِذ یكون عقد اإلیجار ھو عقد إیجار تشغیلي. وكجزء من ھذا التقییم، تأخذ المجموعة  

 د اإلیجار یمثل جزء رئیسي من العمر االقتصادي لألصل. باالعتبار بعض المؤشرات مثل ما إذا كان عق
 

قامت المجموعة بإثبات دفعات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار التشغیلي كإیرادات باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة  
 عقد اإلیجار كجزء من "اإلیرادات". 

 

 من التالي:  عقود اإلیجار مطلوباتتتكون دفعات اإلیجار المدرجة عند قیاس 

 الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا؛ –
ً باستخدام المؤشر أو المعدل في تاریخ بدایة عقد  – دفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئیا

 اإلیجار؛
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) ٤

 

 عقود اإلیجار (یتبع)  ) س 
 (یتبع) المجموعة كمؤجر

 مبالغ متوقع دفعھا بموجب ضمان القیمة المتبقیة؛ و –
سعر الممارسة بموجب خیار الشراء الذي تضمن المجموعة ممارستھ بصورة معقولة، ومدفوعات عقد اإلیجار ضمن فترة   –

اإلنھاء المبكر لعقد اإلیجار  التجدید االختیاریة إذا كانت المجموعة تضمن ممارسة خیار التمدید بصورة معقولة، وغرامات 
 ما لم تضمن المجموعة بصورة معقولة عدم إنھاءه بشكل مبكر. 

 
عقود اإلیجار عندما   مطلوبات عقود اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. ویتم إعادة قیاس    مطلوباتیتم قیاس  

یطرأ ثمة تغیر على دفعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن التغیر في المؤشر أو السعر، أو إذا طرأ ثمة تغیر على تقدیر المجموعة  
القیمة المتبقیة، أو إذا قامت المجموعة بتغییر تقییمھا حول ما إذا كان سیتم ممارسة خیار   للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان

عقود اإلیجار  مطلوباتالشراء أو التمدید أو اإلنھاء أو إذا كان ھناك دفعات إیجار ثابتة في جوھرھا معدلة. وعندما یعاد قیاس 
وجودات حق االستخدام، أو یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة إذا تم بھذه الطریقة، یتم إجراء تسویة على القیمة الدفتریة لم 

 تخفیض القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام إلى الصفر. 
 

تعرض المجموعة موجودات حق االستخدام التي ال تستوفي تعریف العقارات االستثماریة تحت بند "الممتلكات واآلالت  
 حت بند "المرابحة والقروض" في قائمة المركز المالي. عقود اإلیجار ت  مطلوباتوالمعدات" و

 
 

في بدایة أو عند تعدیل العقد الذي یتضمن مكون إیجاري، تقوم المجموعة بتوزیع المقابل في العقد على كل مكون إیجاري على  
د ما إذا كان كل عقد إیجار  أساس أسعارھا المستقلة المالئمة. عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، تقوم في بدایة عقد اإلیجار بتحدی 

 یمثل عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي.
 

عندما تكون المجموعة مؤجراً وسیطاً، فإنھا تقوم بالمحاسبة عن حصصھا في عقد اإلیجار الرئیسي وعقد اإلیجار من الباطن 
الرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ  بشكل منفصل. وتجري تقییماً لتصنیف عقد اإلیجار الخاص بعقد اإلیجار من الباطن ب 

عن عقد اإلیجار الرئیسي ولیس بالرجوع إلى األصل محل العقد. إذا كان عقد اإلیجار الرئیسي یمثل عقد إیجار قصیر األجل  
 الذي تستخدم المجموعة من أجلھ اإلعفاء المبین أعاله، حینئِذ تقوم بتصنیف عقد اإلیجار من الباطن كعقد تأجیر تشغیلي.

لتوزیع  ۱٥إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار ومكونات غیر إیجاریة، عندئِذ تطبق المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي 
 المقابل في العقد. 

 
على صافي االستثمار في    ۹تطبق الشركة متطلبات التوقف عن اإلثبات واالنخفاض في القیمة في المعیار الدولي للتقریر المالي  

یجار. كما تجري المجموعة مراجعة منتظمة للقیم المتبقیة غیر المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي  عقد اإل
 االستثمار في عقد اإلیجار. 

 
تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإلیجار التي تم الحصول علیھا بموجب عقود اإلیجار التشغیلي كدخل بطریقة القسط الثابت على 

 یجار كجزء من "اإلیرادات األخرى". مدى فترة عقد اإل
 

 تصنیف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غیر متداولة   ) ف
 

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة استناداً إلى تصنیفھا إلى متداولة/غیر متداولة. تكون 
 الموجودات متداولة عند: 

 توجد نیة لبیعھا أو استھالكھا في دورة تشغیل عادیة؛یكون من المتوقع تحققھا أو  •
 یكون محتفظاً بھا بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ •
 یكون من المتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو •
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 (یتبع) تصنیف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غیر متداولة  ف) 
 

لفترة اثني عشر شھراً   مطلوباتتكون في صورة نقد وما في حكمھ، ما لم تكن مقیداً من التبادل أو االستخدام لتسویة أي  •
 على األقل بعد فترة التقریر المالي. یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى على أنھا "غیر متداولة". 

 
 یتم تحدید جمیع المطلوبات على أنھا متداولة عندما: 

 یكون من المتوقع سدادھا في دورة التشغیل العادیة؛ •
 یكون محتفظاً بھا بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛ •
 ون مستحقة السداد خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر؛ أو تك •
 لفترة اثني عشر شھراً على األقل بعد فترة التقریر. مطلوباتفي حالة عدم وجود حق غیر مشروط بتأجیل تسویة ال •
 تقوم المجموعة بتصنیف كافة المطلوبات األخرى على أنھا "غیر متداولة".  •

 
 الودائع ألجل  ) ص

الودائع ألجل على إیداعات لدى البنوك ذات تواریخ استحقاق تعادل / تقل عن ثالثة أشھر من تاریخ اقتنائھا. یتم إیداع تشتمل 
 الودائع ألجل لدى مؤسسات مالیة ذات تصنیف درجة استثمار والتي تعد ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة. 

 
 النقد وما في حكمھ  )ق

مة المركز المالي الموحدة على األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع یشتمل النقد وما في حكمھ الظاھر في قائ 
قصیرة األجل واالستثمارات عالیة السیولة التي یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبالغ نقدیة معروفة وبفترات استحقاق أصلیة تبلغ 

 في القیمة.  ثالثة أشھر من تاریخ االقتناء وتتعرض لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات
 

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یشمل النقد وما في حكمھ على األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع 
 قصیرة األجل كما ھو محدد أعاله، حیث تعد جزءاً ال یتجزأ من إدارة النقد بالمجموعة.

 
 القروض وتمویل المرابحة  ) ر

روض وتمویل المرابحة بالقیمة العادلة (باعتبارھا المتحصالت المستلمة)، بالصافي بعد خصم تكالیف  یتم اإلثبات األولي للق 
المعاملة المؤھلة المتكبدة، إن وجدت. وبعد اإلثبات األولي، تقاس القروض طویلة األجل وتمویل المرابحة بالتكلفة المطفأة  

ق بین المتحصالت (بعد خصم تكالیف المعاملة) ومبلغ االسترداد في قائمة  باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات أي فر
الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة القروض باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات الرسوم المدفوعة على  

كل التسھیالت. وفي ھذه الحالة،   تسھیالت القروض كتكالیف معاملة للقرض بالقدر الذي یكون فیھ من المحتمل سحب بعض أو
یتم تأجیل الرسوم حتى تحدث عملیة السحب. وفي حالة عدم وجود دلیل على احتمال سحب بعض أو كل التسھیالت، عندئٍذ یتم 

 رسملة الرسوم كمدفوعات مقدماً لخدمات السیولة وتُطفأ على مدى فترة التسھیالت التي تتعلق بھا. 
 

 ق) القروض وتمویل المرابحة    
یتم حذف القروض وتمویل المرابحة من قائمة المركز المالي الموحدة عندما یتم سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو 

لمادي  انقضاءه. یتم إثبات الفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إطفاؤھا أو تحویلھا إلى طرف آخر والمقابل ا
المدفوع، بما في ذلك الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المطلوبات المفترضة، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإیرادات  

 أخرى أو تكالیف تمویل.  
 

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

 
ویتم رسملة تكالیف القروض العامة والمحددة وتكالیف تمویل المرابحة المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات  

المؤھلة عبارة عن موجودات تتطلب    المؤھلة خالل الفترة الزمنیة الالزمة إلتمام وإعداد األصل لالستخدام أو البیع. الموجودات
فترة زمنیة كبیرة حتى تكون جاھزة لالستخدام المحدد لھا أو بیعھا. یتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت  
لقروض محددة لحین یتم صرفھا على الموجودات المؤھلة، من تكالیف القروض المؤھلة للرسملة. یتم قید تكالیف القروض  

 التي یتم تكبدھا فیھا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.   السنةاألخرى كمصروف في 
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 الموجودات والمطلوبات المحتملة  ) ش
المحتمل حدوث تدفق  ال یتم إثبات المطلوبات المحتملة في القوائم المالیة الموحدة، ولكن یتم اإلفصاح عنھا ما لم یكن من غیر 

خارجي للموارد التي تتضمن منافع اقتصادیة. ال یتم إدراج الموجودات المحتملة في القوائم المالیة الموحدة ولكن یتم اإلفصاح  
 عنھا عندما یكون تدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة أمراً محتمالً.

 

 ربحیة السھم  ) ت
 والمخفضة بقسمة: یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة  

 الربح العائد لمساھمي المجموعة؛ •
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة المالیة.  •

 

 ولم تصدر المجموعة أیة أسھم عادیة محتملة، وبالتالي فإن ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ھي نفسھا. 
 

 م والسنوات الالحقة ۲۰۲۰ي سنة المعاییر الجدیدة أو التعدیالت التي یسري مفعولھا ف ) ث
 

أغسطس   ۳۱فیما یلي عدد من المعاییر والتعدیالت وتفسیرات المعاییر التي أصدرھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في 
 م. ۲۰۲۰

 

 المتطلبات الجدیدة الساریة حالیاً: 
 

یسري مفعولھا اعتباراً  
 من

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت 

 م۲۰۲۰ینایر  ۱

 المفاھیم في المعاییر الدولیة للتقریر المالي.تعدیالت على الَمراجع حول إطار 

 ). ۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱تعریف األھمیة النسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 

 ). ۳تعریف األعمال (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

والمعیار الدولي   ۳۹المحاسبة الدولي ومعیار  ۹التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 
 : تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة. ۷للتقریر المالي 

 ).۱٦(تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۹-امتیازات اإلیجار المتعلقة بكوفید م۲۰۲۰یونیو  ۱
 

دیسمبر  ۳۱ھناك أي تأثیر على القوائم المالیة الموحدة كما في وقد أجرت اإلدارة تقییماً للتأثیر المالي حیث تبین لھا أنھ لیس 
 م.۲۰۲۰

 
 

 المتطلبات الجدیدة التي سیتم تطبیقھا الحقًا: 
 

الساریة للفترات السنویة  
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت  التي تبدأ في أو بعد 

 م۲۰۲۱ینایر  ۱
، والمعیار ۳۹، ومعیار المحاسبة الدولي ۹التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

والمعیار الدولي للتقریر المالي   ٤، والمعیار الدولي للتقریر المالي ۷الدولي للتقریر المالي 
 المرحلة الثانیة.  -تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة  - ۱٦

 م۲۰۲۲ینایر  ۱

 ). ۳۷تكلفة إتمام العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -العقود المتوقع خسارتھا 
 م)۲۰۲۰ –م ۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي (دورة 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعدیالت على معیار 
 ). ۱٦المحاسبة الدولي 

 ).  ۳الَمراجع حول إطار المفاھیم (تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 م۲۰۲۳ینایر  ۱

"عرض القوائم المالیة المتعلق بتصنیف المطلوبات   ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 كمتداولة /غیر متداولة". 
"عقود التأمین" والتعدیالت على المعیار الدولي للتقریر  ۱۷ الماليالمعیار الدولي للتقریر 

 "عقود التأمین". ۱۷ المالي
متاح للتطبیق 

االختیاري/تاریخ سریان 
 مؤجل إلى أجل غیر مسمى

 بیع أو مساھمة الموجودات بین مستثمر ما وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك.
 ).۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰للتقریر المالي (تعدیالت على المعیار الدولي 

 ۳۱في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في  جوھريقدرت اإلدارة أن تطبیق المعاییر والتعدیالت الجدیدة لیس لھ تأثیر 
 .م۲۰۲۰دیسمبر 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٤ 

 
 الممتلكات واآلالت و المعدات، صافي -٥

 

 المباني األراضي 
التحسینات على 

 العقارات المستأجرة
اآلالت ومعدات 

 الطباعة
 أجھزة الحاسب

 اإلجمالي األعمال تحت التنفیذ السیارات األثاث والتجھیزات اآللي
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي التكلفة:

          
  ۱٬۸۷۸٬۷٦۲٬٦۱۷   ۷٬۳۷٦٬۱۱٥    ۳٦٬۳۸٦٬٦۷۲    ۹۰٬٦۲۹٬٦۰۳    ۱۱٦٬۰٦۳٬۱۳۸  ۱٬۰۱۲٬٤۸۸٬۱۳۲ ۳۳٬۹۳۸٬۳٤۷ ۳۹٥٬٤۸۸٬۰۸۷ ۱۸٦٬۳۹۲٬٥۲۳ م۲۰۱۹ینایر  ۱في 

   ۲٤٦٬۳۸۳٬۰۰٤    ۱۷٦٬۷۳٥٬٤۷٥    ٦۱٬۷٤٥   ۷٬٥٥۳٬۰۸۷   ۳٬۰۸۱٬۱٥٥  ۳٬۱۸۳٬۷۸۳   ٥٥٬٥۳٥٬٤۷۹    ۲۳۲٬۲۸۰  - إضافات خالل السنة
 ) ۸٬۲۷۲٬۷۸۱(  ) ۱۲٤٬۷۸۳(  ) ۹۰۳٬۱۹٦(  ) ٤۱٦٬۰۸۷(  ) ٤۳۲٬۹٦۰(  ) ٦٬۲۷۷٬٦٥۹(  ) ۱۱٬۹٤٤(  ) ۱۰٦٬۱٥۲(  - استبعادات
     -  ) ۱٥٬۷٥٥٬٤۰۰(    ٤۰۱٬۷۱۱   ۱٬۳۸۳٬٥۰۰   ۱٬۱٤٦٬۲٦٥   ۷٬۳٤٦٬۲٦۱   ۱٬۱٥۱٬۹۷۷   ٤٬۳۲٥٬٦۸٦  - تحویالت

 - تسویات ترجمة العمالت األجنبیة
۱۸٦٬۳۹۲٬٥۲۳ 

 -      ۳۲۲٬۰۳۷    -      ۱٥۳٬۰٥٦    ۹٤٬۱۰۲    ۱۱٬۲۹۸    -      ٥۸۰٬٤۹۳   
  ۲٬۱۱۷٬٤٥۳٬۳۳۳    ۱٦۸٬۲۳۱٬٤۰۷    ۳٥٬۹٥۸٬۲۳۰    ۹۹٬۲٤٤٬۲۰٥    ۱۲۰٬۰۱۰٬٦٥٤   ۱٬۰۱٦٬۷٤۰٬٥۱۷    ۹۰٬۹۳٥٬۸۹٦    ۳۹۹٬۹۳۹٬۹۰۱  م  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 ٥۱٬۲٦٤٬٥٦۱ ۳۸٬٥۷٥٬۲۸۰ ۱۲۰٬٥۷۰ ٦٬۳۷۰٬۷٤٦ ٥٬۳۲۷٬٤۲٥ ۱۲۷٬۸۰۰ ۷٤۲٬۷٤۰  - إضافات خالل السنة
 ) ٤۲٬۳٤٦٬٦۸٥( - ) ۱۲٬۱۷٥٬۷٥۱( ) ۳٬۸٦۹٬۹٦۷( ) ٥٬٤۳۳٬۱٥۹( ) ۱۲٬۲۹۳٬٤٥۷( ) ۱۰٤٬٥٦۲( ) ۱۰۸٬۳٦٤( ) ۸٬۳٦۱٬٤۲٥( استبعادات
 - ) ۱۲۸٬٦۹۹٬۱٦٦( ۲۰۳٬۱۳۸ ٥٦٬۸۸۹٬۳۰۱ ٤۸٬۲٥٦٬۳۸۲ ۷٬۰٤۹٬٥۰٤ ۱٦٬۱۲۰٬۷۳۹ ۱۸۰٬۱۰۲ - تحویالت

 ) ۱۳٬۱۸۸٬۷۳٥( ) ۱۳٬۱۸۸٬۷۳٥( - - - - - - - المحول إلى مدفوعات مقدماً ومخزون 
 ) ۳۲٬۳٥٤٬۱۱٥( ) ۳۲٬۳٥٤٬۱۱٥( - - - - - - - المحول إلى موجودات غیر ملموسة 

 ٦٦۳٬۰٦٤ - ۱۳٬۲۷۰ ۱۰۸٬۸۱۰ ۳۱۰٬۱۸۰ - ۲۳۰٬۸۰٤ - - تسویات ترجمة العمالت األجنبیة
 ۲٬۰۸۱٬٤۹۱٬٤۲۳ ۳۲٬٥٦٤٬٦۷۱ ۲٤٬۱۱۹٬٤٥۷ ۱٥۸٬۷٤۳٬۰۹٥ ۱٦۸٬٤۷۱٬٤۸۲ ۱٬۰۱۱٬٦۲٤٬۳٦٤ ۱۰۷٬۹۲٥٬٦۱۷ ٤۰۰٬۰۱۱٬٦۳۹ ۱۷۸٬۰۳۱٬۰۹۸ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

          االستھالك واالنخفاض في القیمة
   ۸۷۳٬۹٤۷٬۳٦۷    -    ۳۲٬۱۰۸٬٦۷٤  ۸۳٬۲۹۰٬۷۷٤   ۸۳٬۸۰٦٬٦۱۱  ٥۱۹٬۱۱۷٬۹۹۳ ۲۳٬٤٤۸٬۲٦۷ ۱۳۲٬۱۷٥٬۰٤۸ - م۲۰۱۹ینایر  ۱في 

   ۸٤٬۷۸۱٬٤۳۹  -  ۱٬٤٦۳٬۲۳۸  ٥٬٦۲۰٬۰۲۱  ۳٬۹۰۹٬۹۳۱    ٥۸٬۱۱۸٬۱۱۲   ۲٬۸۷۸٬۹٥۳    ۱۲٬۷۹۱٬۱۸٤  - المحمل للسنة
 ) ٥٬۳٤٦٬٤۰۳(      -  ) ۸۰٥٬٤۳٤(  ) ۳۲۷٬۳٤۳( ) ٤۱٦٬۹۹۷(  ) ۳٬٦۸٤٬۲۳۰(  ) ٦٬۲۹۲(  ) ۱۰٦٬۱۰۷(  - استبعادات

   ۳۰٦٬٤۹۷      -   ٥٬۲۷۷  ٦۲٬۲٤۷   ۱۰٥٬۳٥۲      -    ۱۳۳٬٦۲۱  - - تسویات ترجمة العمالت األجنبیة
   ۹٥۳٬٦۸۸٬۹۰۰      -    ۳۲٬۷۷۱٬۷٥٥    ۸۸٬٦٤٥٬٦۹۹    ۸۷٬٤۰٤٬۸۹۷    ٥۷۳٬٥٥۱٬۸۷٥    ۲٦٬٤٥٤٬٥٤۹    ۱٤٤٬۸٦۰٬۱۲٥  - م  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 ۹۹٬۷۸۰٬۱۸۹     -  ۱٬۰۷۹٬٥۹۹ ۱۱٬۹۸٦٬۰٤۰ ۱۱٬٦۲۳٬٦۷٥ ٤۰٬۹۱٥٬٦۹۱ ۲۰٬۷۳۱٬۸۲۸ ۱۳٬٤٤۳٬۳٥٦ - المحمل للسنة
 ) ۳۲٬۸٤٤٬٦۱۹(     -  ) ۱۰٬۹۸۹٬۰٥٤( ) ۳٬۸٦٦٬۹۰٦( ) ٥٬۳۸٦٬۱۸۱( ) ۱۲٬۱۳٦٬۰۸۷( ) ۳٥۸٬۰۲۷( ) ۱۰۸٬۳٦٤( - استبعادات

 ٥۲۱٬۸۳۰     -  ٦٬۱۷٤ ۲٤۱٬۹۲۰ ۳۲۰٬۹۷۸ - ) ٤۷٬۲٤۳( - - تسویات ترجمة العمالت األجنبیة
 ۱٬۰۲۱٬۱٤٦٬۳۰۰     -  ۲۲٬۸٦۸٬٤۷٤ ۹۷٬۰۰٦٬۷٥۳ ۹۳٬۹٦۳٬۳٦۹ ٦۰۲٬۳۳۱٬٤۷۹ ٤٦٬۷۸۱٬۱۰۷ ۱٥۸٬۱۹٥٬۱۱۷ - م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

          صافي القیمة الدفتریة
 ۱٬۰٦۰٬۳٤٥٬۱۲۳ ۳۲٬٥٦٤٬٦۷۱ ۱٬۲٥۰٬۹۸۳ ٦۱٬۷۳٦٬۳٤۱ ۷٤٬٥۰۸٬۱۱۳ ٤۰۹٬۲۹۲٬۸۸٥ ٦۱٬۱٤٤٬٥۱۰ ۲٤۱٬۸۱٦٬٥۲۲ ۱۷۸٬۰۳۱٬۰۹۸ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ۱٬۱٦۳٬۷٦٤٬٤۳۳   ۱٦۸٬۲۳۱٬٤۰۷  ۳٬۱۸٦٬٤۷٥ ۱۰٬٥۹۸٬٥۰٦   ۳۲٬٦۰٥٬۷٥۷  ٤٤۳٬۱۸۸٬٦٤۲   ٦٤٬٤۸۱٬۳٤۷    ۲٥٥٬۰۷۹٬۷۷٦    ۱۸٦٬۳۹۲٬٥۲۳  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 
 ). ۱۷القروض طویلة األجل (إیضاح  مقابلملیون لایر سعودي)  ۲۲۳م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۱۳۲م، تم رھن بعض الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تبلغ صافي قیمتھا الدفتریة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  -

م.۲۰۲۱تكالیف أخرى تتعلق مباشرة بإنشاء أو اقتناء بند من قبل اإلدارة. وتتوقع اإلدارة االنتھاء من ھذه المشروعات في سنة  یمثل رصید األعمال تحت التنفیذ في سعر الشراء وتكالیف اإلنشاء أو التطویر وأي



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٥ 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي (یتبع) -٥
 

إعادة تقدیر . قامت إدارة المجموعة ب م۲۰۱۹أبریل  ۲۸وبموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاریخ  م۲۰۱۹في العام  -
العمر اإلنتاجي لبعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. وقد نتج عن ذلك انخفاض في االستھالك المحّمل على قائمة الربح 

 م كما یلي:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱أو الخسارة الموحدة للسنة المنتھیة في 

  بعد إعادة التقدیر   قبل إعادة التقدیر   
األثر على الربح أو   

 الخسارة 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

 ٦٬٤۹۷٬۸٦۸  ۸٤٬۷۸۱٬٤۳۹  ۹۱٬۲۷۹٬۳۰۷  التغیر في قیمة االستھالك 
 

طریقة احتساب استھالك اآلالت باستخدام طریقة  بتغییر  م،  ۲۰۲۰خالل سنة    قامت إحدى الشركات التابعة بالمجموعةقامت   -
وحدة اإلنتاج بدالً من طریقة القسط الثابت من أجل عكس نمط االستھالك المتوقع للمنافع االقتصادیة المستقبلیة من 

صروف  الموجودات، باإلضافة إلى تحدید االستھالك على أساس االستخدام أو اإلنتاج المتوقع. ونتیجة لذلك، فقد تم تخفیض م
م، مما أدى إلى  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في  ۱۱٫۸االستھالك للبند المذكور أعاله بمبلغ 

 المشار إلیھ أعاله   إحدى الشركات التابعة بالمجموعةفي    السنة بنفس المبلغ  ربح  الزیادة فيانخفاض في تكالیف اإلیرادات و
 ، كما یلي:

  
طریقة القسط  

  الثابت 
طریقة وحدة  

  اإلنتاج 
األثر على الربح أو   

 الخسارة 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

 ۱۱٬۷۷۷٬۲۹۲  ٥٥٬۲۷٥٬۸۲٦  ٦۷٬۰٥۳٬۱۱۸  التغیر في االستھالك
 

 تم توزیع مصروف االستھالك المحمل للسنة كما یلي: 
 م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

    التكلفة: 
 ٦۸٬۲۳۷٬۲۲۲  ۸٤٬٥٥۳٬۱۸۲ ) ۲۳(إیضاح تكلفة اإلیرادات 

 ٦۰٤٬۷۹٦  ٤٤٦٬٥۲۱ ) ۲٤(إیضاح مصروفات البیع والتسویق والتوزیع 
 ۱٥٬۹۳۹٬٤۲۱  ۱٤٬۷۸۰٬٤۸٦ ) ۲٥(إیضاح المصروفات العمومیة واإلداریة 

 ۹۹٬۷۸۰٬۱۸۹   ۸٤٬۷۸۱٬٤۳۹  
 

 ۱٦۸البالغة والثابتة والموجودات غیر الملموسة ألخبار الشرق  الموجودات القیمة، تعتبر اإلدارة في نخفاض االلغرض اختبار 
 .أكبر داخل المجموعة مولدة للنقدمن وحدة  اً ملیون لایر سعودي، على التوالي، جزء ۱۱۲ملیون لایر سعودي و

 

 العقارات االستثماریة -٦
للمجموعة من عقارین تجاریین في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة. وفیما یلي  تتكون العقارات االستثماریة  

 ملخصاً بالحركة في العقارات االستثماریة: 

 
 األراضي 

  لایر سعودي 
 المباني 

  لایر سعودي 
 اإلجمالي 

 لایر سعودي 
      التكلفة: 

 ۲۸٬۳۲٥٬٦٤٥  ۹٬٤۰۳٬٥٤۳  ۱۸٬۹۲۲٬۱۰۲ م۲۰۱۹ینایر  ۱
 ۲۸٬۳۲٥٬٦٤٥  ۹٬٤۰۳٬٥٤۳  ۱۸٬۹۲۲٬۱۰۲ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ۲۸٬۳۲٥٬٦٤٥  ۹٬٤۰۳٬٥٤۳  ۱۸٬۹۲۲٬۱۰۲ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

      

      االستھالك المتراكم: 
 ۱٬۹۳٤٬۱۲۲  ۱٬۹۳٤٬۱۲۲  - م۲۰۱۹ینایر  ۱

 ۱٤۱٬۱۳۹  ۱٤۱٬۱۳۹  -   المحمل للسنة االستھالك 
 ۲٬۰۷٥٬۲٦۱  ۲٬۰۷٥٬۲٦۱  - م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 ۱٤۰٬۹۰٤  ۱٤۰٬۹۰٤  - للسنة  المحمل االستھالك
 ) ۱٬۰۱۱(  ) ۱٬۰۱۱(  - تسویات ترجمة العمالت األجنبیة 

 ۲٬۲۱٥٬۱٥٤  ۲٬۲۱٥٬۱٥٤  - م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
      

      صافي القیمة الدفتریة: 
 ۲٦٬۱۱۰٬٤۹۱  ۷٬۱۸۸٬۳۸۹    ۱۸٬۹۲۲٬۱۰۲ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
  ۲٦٬۲٥۰٬۳۸٤   ۷٬۳۲۸٬۲۸۲   ۱۸٬۹۲۲٬۱۰۲ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
تتكون العقارات االستثماریة للمجموعة من عقارین تجاریین في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة، وقد   -

لایر سعودي للسنة المنتھیة  ۹٥٥٬۹۸٤احتفظت المجموعة بھما لغرض تحقیق إیرادات إیجار. بلغت إیرادات اإلیجارات 
 ). ۲۷سعودي) (إیضاح   لایر ۸۳٤٬۸۹۸م: ۲۰۱۹م (۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳٦ 

 العقارات االستثماریة (یتبع) -٦
 

 إفصاحات القیمة العادلة 
 فیما یلي مقارنة للقیمة الدفتریة والقیمة العادلة للعقارات االستثماریة الخاصة بالمجموعة: 

 
 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱  م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 
 القیمة العادلة   الدفتریة القیمة   القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 ۲۹٬٥۸۱٬۰۰۰   ۲٦٬۲٥۰٬۳۸٤  ۳٥٬٥۱۲٬۱٦٤  ۲٦٬۱۱۰٬٤۹۱ عقارات استثماریة
 ۲۹٬٥۸۱٬۰۰۰   ۲٦٬۲٥۰٬۳۸٤  ۳٥٬٥۱۲٬۱٦٤  ۲٦٬۱۱۰٬٤۹۱ اإلجمالي 

 
تم تحدید القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بواسطة مقیّمین عقاریین خارجیین معتمدین ومستقلین من ذوي المؤھالت   -

 المھنیة المناسبة والمعترف بھا ولدیھم خبرة حدیثة في موقع وفئة العقار الذي یتم تقدیر قیمتھ وفقاً للموقع الجغرافي.   
 

تم تحدید القیمة العادلة للعقارات في المملكة العربیة السعودیة بناء على التقییم الذي قامت بھ شركة قیم وشریكھ للتقییم 
 .  ۱۲۱۰۰۰۰۰٥۲العقاري، وھو مقیّم معتمد من الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین بعضویة رقم 

 
بیة المتحدة بواسطة شركة الخدمات التقنیة والمعاینات ذ.م.م وھو مقیّم كما تم تحدید القیمة العادلة للعقار في اإلمارات العر

 معتمد من دائرة األراضي واألمالك. 
 

 یقدم المقیّمون العقاریون القیمة العادلة لمحفظة العقارات االستثماریة للمجموعة في نھایة كل سنة مالیة. 
 

بناًء على المدخالت في طریقة   ۳ة كقیمة عادلة من المستوى تم تصنیف قیاس القیمة العادلة لجمیع العقارات االستثماری 
 التقییم المستخدمة. یعرض الجدول التالي طریقة التقییم المستخدمة في قیاس القیمة العادلة: 

 

 المدخالت القابلة للمالحظة  طریقة التقییم  الموقع الجغرافي 

العالقة بین المدخالت القابلة  
للمالحظة وقیاس القیمة  

 العادلة 
المملكة العربیة  

 السعودیة 
منھجیة مقارنة  

 المبیعات 
 

القیمة السوقیة تمثل 
أساس التقییم 

المستخدم، وتم 
الحصول على القیمة  

من خالل دراسة  
المنطقة وتحلیل أسعار  

العقارات التجاریة  
والسكنیة والعروض  

 المماثلة لألراضي. 

 االفتراضات 
تم تقییم األرض على افتراض أن  

المستندات المقدمة صحیحة وأنھا تعد 
ملكیة مطلقة باألخذ باالعتبار حالتھا 
حسب الوضع الحالي والخدمات في  
  -المنطقة وقربھا من مساحة األرض  

 وإشھارھا من قبل البلدیة. 
 طبیعة ومصدر المعلومات 

حصل العمیل على سند وترخیص  
البناء، وتم الحصول على المعلومات 

المعتمدة في  من المكاتب العقاریة
المنطقة، وتم إجراء جمیع عملیات 

 االستقصاء الالزمة. 
 
وتمت دراسة المعلومات بعنایة، كما تم 

الحصول على بعض المعلومات من 
 دلیل كاتب العدل. 

قد تزید (تنقص) القیمة  
 العادلة المقدرة في حالة: 

التغیر في أسعار بیع  -
 األراضي في الحي. 

االختالف في مستوى   -
ات (خدمات البنیة الخدم

التحتیة وخدمات البنیة الفوقیة  
كالمدارس والمستشفیات  

 والمتنزھات وغیرھا).
االنتھاء من التوسع  -

العمراني في المنطقة  
 المحیطة. 

 نظام البناء في المنطقة.  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۷ 

 العقارات االستثماریة (یتبع) -٦
 

 القابلة للمالحظة المدخالت  طریقة التقییم  الموقع الجغرافي 
العالقة بین المدخالت القابلة  

 للمالحظة وقیاس القیمة العادلة 
اإلمارات العربیة  

 المتحدة 
المنھجیات المستخدمة  

 في التقییم: 
 • منھجیة الدخل 

باستخدام مضاعفات  
اإلیرادات أو معدالت  

الرسملة بناًء على  
توجھات السوق واألدلة  

 المتاحة. 
 

• منھجیة مقارنة  
 المبیعات 

القیمة السوقیة تمثل 
أساس التقییم المستخدم، 

وتم الحصول على  
القیمة من خالل دراسة  
المنطقة وتحلیل أسعار  

العقارات التجاریة  
والسكنیة والعروض  

 المماثلة لألراضي. 

 االفتراضات 
 المباني  •

اإلیجار السنوي للمبنى الخاضع للتقییم 
 والمباني المماثلة.

٪ ۹مصروفات التشغیل بنسبة متوسط 
 من اإلیجار السنوي للمباني المماثلة. 

فترات الشغور للمبنى (فترة شھر   -
بالنسبة للمحالت وخمسة أشھر في  

٪ ٥المتوسط للشقق، بما یعادل نسبة 
  من اإلیجارات المماثلة). 

 
 األراضي  •
تم الحصول على القیمة من خالل   -

دراسة المنطقة وتحلیل أسعار  
التجاریة والسكنیة   العقارات

 والعروض المماثلة لألراضي. 

قد تزید / (تنقص) القیمة  
 العادلة المقدرة في حالة: 

نمو اإلیجارات السوقیة   -
 المتوقع

 فترات شغور المبنى
 معدل إشغال المبنى 

 
قد تزید / (تنقص) القیمة  
 العادلة المقدرة في حالة: 

التغیر في أسعار بیع األراضي   -
 في الحي. 

ختالف في مستوى  اال -
الخدمات (خدمات البنیة التحتیة 

وخدمات البنیة الفوقیة  
كالمدارس والمستشفیات  

 والمتنزھات وغیرھا).
االنتھاء من التوسع العمراني في 

 المنطقة المحیطة. 
 نظام البناء في المنطقة.  -

 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۸ 

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة  -۷

 

 فیما یلي بیاناً بالحركة في الموجودات غیر الملموسة: 

 الشھرة  

 

 عناوین المطبوعات 

مشروع المحتوى المرئي   
والمواقع اإللكترونیة  

 وحقوق النشر 

 
برامج الحاسب  

 اآللي 

 
تحت   عمالاأل

 التنفیذ  

 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي     لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  

            التكلفة
 ۱٬۲۲٦٬۰۲۰٬۹۰۰  -  ۱۷٬٦۹۱٬٥۲۹  ٤۰٦٬۹۸۷٬٦۹٤   ۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰   ٤٥۱٬۳٤۱٬٦۷۷ م۲۰۱۹ینایر  ۱في 

  ۳٦٬۹٦۳٬۳٥۹   -  ۳۲٬۸٤۲٬۸٤۳   ٤٬۱۲۰٬٥۱٦   -  - إضافات 
  ۱٬۰۱۳   -  -   ۱٬۰۱۳   -  - تحویالت 

  ۱٬۲٦۲٬۹۸٥٬۲۷۲   -  ٥۰٬٥۳٤٬۳۷۲   ٤۱۱٬۱۰۹٬۲۲۳   ۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٥۱٬۳٤۱٬٦۷۷ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ۷۸٬۰۹۸٬٥٦۸  ۱٬۷۲٥٬۲٤۹  ۱٬۱۲۸٬۹٥٥  ۷٥٬۲٤٤٬۳٦٤  -  - إضافات 

 ۳۲٬۳٥٤٬۱۱٥  -  ۳۲٬۳٥٤٬۱۱٥  -  -  - والمعدات واآلالتمن الممتلكات  تحویالت
 ٥۱۹٬۱۷۷  -  ۸۷٬۸۲۰  ٤۳۱٬۳٥۷  -  - العمالت األجنبیة تسویات ترجمة 

 ۱٬۳۷۳٬۹٥۷٬۱۳۲  ۱٬۷۲٥٬۲٤۹  ۸٤٬۱۰٥٬۲٦۲  ٤۸٦٬۷۸٤٬۹٤٤  ۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ٤٥۱٬۳٤۱٬٦۷۷ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في 
            

            اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القیمة
 ۲۷٥٬٦۰۱٬۸٤۲  -  ۱٤٬٥۲٤٬٦۷٥  ٥٦٬۷۸٦٬۲۷٦  ۱۲۲٬۸۷۳٬٦٥۰  ۸۱٬٤۱۷٬۲٤۱ م۲۰۱۹ینایر  ۱في 

  ٥۷٬۷٦۲٬۳٥۱   -   ۸۹۷٬۱٥۳    ٥٦٬۸٦٥٬۱۹۸   -  - إطفاء محمل خالل السنة 
  ۲۷٬۷۳٥٬۱۹۱   -      -    ۲٬۷۳٥٬۱۹۱    ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰   - خسارة االنخفاض في القیمة  

  ۳۳۸   -   ۳۳۸   -    - تسویات ترجمة العمالت األجنبیة 
  ۳٦۱٬۰۹۹٬۷۲۲   -   ۱٥٬٤۲۲٬۱٦٦    ۱۱٦٬۳۸٦٬٦٦٥    ۱٤۷٬۸۷۳٬٦٥۰   ۸۱٬٤۱۷٬۲٤۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 ۸۲٬٤۸٤٬۷۱٥  -  ٦٬۳۲۲٬۱۷٤  ۷٦٬۱٦۲٬٥٤۱  -  - إطفاء محمل خالل السنة 
 ٤۲٬۸۰۰٬۰۰۰  -  -  ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰    ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰   - خسارة االنخفاض في القیمة 

 ) ۳۱(  -  ) ۳۱(  -  -  - العمالت األجنبیة تسویات ترجمة 
 ٤۸٦٬۳۸٤٬٤۰٦  -  ۲۱٬۷٤٤٬۳۰۹  ۲۰٥٬۳٤۹٬۲۰٦  ۱۷۷٬۸۷۳٬٦٥۰  ۸۱٬٤۱۷٬۲٤۱ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في 

            صافي القیمة الدفتریة 
 ۸۸۷٬٥۷۲٬۷۲٦  ۱٬۷۲٥٬۲٤۹  ٦۲٬۳٦۰٬۹٥۳  ۲۸۱٬٤۳٥٬۷۳۸  ۱۷۲٬۱۲٦٬۳٥۰  ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في 
 ۹۰۱٬۸۸٥٬٥٥۰  -  ۳٥٬۱۱۲٬۲۰٦   ۲۹٤٬۷۲۲٬٥٥۸    ۲۰۲٬۱۲٦٬۳٥۰    ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

۳۹ 

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة (یتبع) -۷

 
 فیما یلي تفاصیل الموجودات غیر الملموسة؛: 

 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦  ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦ الشھرة (أ) و (ج) 
  ۲۰۲٬۱۲٦٬۳٥۰  ۱۷۲٬۱۲٦٬۳٥۰ (ب)عناوین المطبوعات 

 ۲۹٤٬۷۲۲٬٥٥۸  ۲۸۱٬٤۳٥٬۷۳۸ (د) مشروع المحتوى المرئي والمواقع اإللكترونیة وحقوق النشر 
 ۳٥٬۱۱۲٬۲۰٦   ٦۲٬۳٦۰٬۹٥۳ برامج الحاسب اآللي 

 -  ۱٬۷۲٥٬۲٤۹ المشروعات تحت التنفیذ
 ۸۸۷٬٥۷۲٬۷۲٦  ۹۰۱٬۸۸٥٬٥٥۰ 

 
 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف:   - الشھرة   ) أ 

 
 فیما یلي تفاصیل الشھرة:  -الشھرة  

 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۳٥۹٬۷۰۷٬٥٥۱  ۳٥۹٬۷۰۷٬٥٥۱ (*)مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة ذ.م.م. 
 ۱۰٬۲۱٦٬۸۸٥  ۱۰٬۲۱٦٬۸۸٥ شركة مطابع ھال

 ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦  ۳٦۹٬۹۲٤٬٤۳٦ 
 

اإلمارات ٪ من الحصص في شركة مصنع  ۱۰۰م باالستحواذ على  ۲۰۱۲(*) قامت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف خالل سنة  
الوطني للصناعـات البالستیكیة ذ.م.م. ("مصنع اإلمارات")، شركة ذات مسؤولیة محدودة، تأسست في إمارة الشارقة بدولة  

 ملیون لایر سعودي تقریباً. ٦٤۲اإلمارات العربیة المتحدة، مقابل صافي ِعوض قدره  
 

قیة") على نقل كافة الحقوق وااللتزامات المرتبطة بالشركاء وقد اتفق جمیع األطراف بموجب اتفاقیة شراء وبیع الحصص ("االتفا 
م باعتباره تاریخ انتقال السیطرة الفعلیة للشركة ("تاریخ االستحواذ"). وقد نتج ۲۰۱۲یولیو  ۱السابقین لصالح المجموعة بتاریخ 

دة في الِعوض المدفوع عن القیمة العادلة ملیون لایر سعودي تقریباً والتي تمثل الزیا   ۳٥۳٬۸عن عملیة االستحواذ ھذه شھرة قدرھا  
 ملیون ریـال سعودي تقریباً.  ۲۸۸٬۲لصافي الموجودات المستحوذ علیھا بتاریخ االستحواذ والبالغة  

 
یعمل مصنع اإلمارات الوطني في تصنیع وتوزیع منتجات التغلیف والمنتجات البالستیكیة ولدیھ عدّة شركات تابعة في كل من  

یولیو   ۱ة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة. تم توحید القوائم المالیة الموحدة لمصنع اإلمارات الوطني اعتباراً من  اإلمارات العربی 
 م.۲۰۱۲

 
م إعادة ھیكلة قطاع التغلیف وذلك بدمج شركة عبر المستقبل للتغلیف الصناعي وشركة  ۲۰۱٤یولیو  ۱كما أجرت المجموعة في 

اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة لیصبح مجموع الشھرة لمصنع اإلمارات الوطني في ذلك التاریخ التغلیف المرن بمصنع 
م تجنیب خسائر انخفاض في قیمة  ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي بعد إضافة الشھرة الخاصة بتلك الشركتین. وقد تم خالل سنة  ۳۸۰

 ملیون لایر سعودي.   ۲۰٫۳الشھرة بمبلغ  
 

 االنخفاض في قیمة الشھرةاختبار  
تجري اإلدارة في نھایة كل سنة مالیة اختبار للشھرة للتأكد من عدم وجود انخفاض في قیمتھا. وقد تبین لإلدارة من خالل اختبار 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الشھرة أن القیمة الدفتریة للشھرة كانت أقل من قیمتھا القابلة لالسترداد كما في  
 

قابلة لالسترداد على أساس المعلومات المستخدمة في حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة لخمس سنوات  تم تحدید القیمة ال 
المبنیة على الموازنة المالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة. وقد تم تطبیق معدل النمو التقدیري لشركة مصنع اإلمارات الوطني 

على التوالي للسنة الحالیة على التدفقات النقدیة التي تزید عن مدة   ٪۱۷٫٥و   ٪ ٥٫٥بنسبة    للصناعات البالستیكیة وشركة مطابع ھال 
 الموازنة المالیة.

 
وترى اإلدارة بأن معدالت النمو التقدیریة ال تزید عن متوسط معدالت النمو للمدى طویل األجل المتعلق باألنشطة التي تزاولھا 

 شركات المجموعة. 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۰ 

 
 ملموسة والشھرة (یتبع)الموجودات غیر ال -۷

 
 الحساسیة تجاه التغیرات في االفتراضات 

، سیؤدي أي تغیر سلبي في االفتراضات األساسیة إلى وجود خسارة انخفاض في القیمة. القابلة لالسترداد فیما یتعلق بمراجعة القیمة  
األساسیة في الحاالت التي یمكن أن تؤدي فیھا التغیرات وتعد معدالت النمو النھائیة ومعدالت الخصم المستخدمة االفتراضات 

 المحتملة إلى وجود انخفاض في القیمة. 
 

فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تقدیر القیمة القابلة لالسترداد: تمثل المبالغ المخصصة لالفتراضات الرئیسیة تقییم 
ذات الصلة وتستند إلى البیانات التاریخیة المستقاة من كل من المصادر الخارجیة    اإلدارة لالتجاھات المستقبلیة في قطاعات األعمال 

 والداخلیة. 
 م ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱  م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 

 

مصنع اإلمارات  
الوطني للصناعات  
 البالستیكیة ذ.م.م. 

٪ 

شركة مطابع  
 ھال
 
٪ 

مصنع اإلمارات   
الوطني  

للصناعات  
 البالستیكیة ذ.م.م. 

٪ 

مطابع  شركة 
 ھال
 
٪ 

 ۱۰٫۲ ۱۰٫۲  ۷٫۹٤ ۷٫۹٤ معدل الخصم 
 ۲۷٫۹ ۲۳٫۲  ۳۰٫۷ ۲٤٫۲ إجمالي الھامش المقدر 

 ۷٫۸ ٤٫٦  ۱۷٫٥ ٥٫٥ إلیرادات متوسط معدل النمو السنوي ل
 ۲٫٥ ۲٫٥  ۲٫٥ ۲٫٥ معدل النمو النھائي 

 
سنوات التي تصدرھا الحكومة في سوق مواتیة   ۱۰ والتي تبلغ مدتھا تم تحدید معدل الخصم على أساس معدل السندات الحكومیة 

وبنفس عملة التدفقات النقدیة، المعدل بعامل المخاطر لتعكس كال من زیادة مخاطر االستثمار في األسھم بشكل عام والمخاطر 
 الكامنة في الوحدة المولدة للنقد المحددة. 

رة لمعدل النمو السنوي المركب طویل األجل لألرباح قبل الفوائد والضرائب تم تحدید معدل نمو القیمة النھائیة استناداً إلى تقدیر اإلدا 
 واالستھالك واإلطفاء، بما یتماشى مع االفتراضات التي یضعھا المشاركین في السوق. 

 
 عناوین المطبوعات  ) ب 

م، أجرت اإلدارة اختبار لعناوین المطبوعات للتأكد من وجود أو عدم وجود انخفاض  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
في قیمتھا. وقد تبین لإلدارة أن القیمة الدفتریة لبعض عناوین المطبوعات كانت أعلى من قیمتھا القابلة لالسترداد للسنة المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي). تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس   ۲٥م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي (   ۳۰لغ  م بمب ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱
احتساب القیمة قید االستخدام. یستخدم ھذا االحتساب توقعات التدفقات النقدیة لخمس سنوات على أساس الموازنة المالیة المعتمدة 

براتھا السابقة مع األخذ باالعتبار مؤشرات السوق وقامت باستخدام معدل خصم تم بواسطة اإلدارة.  حیث استندت اإلدارة على خ 
تقدیره على أساس المتوسط المرجح بتكلفة رأس المال المعدل. وترى اإلدارة أن افتراض معدل النمو ال یتجاوز متوسط معدل النمو  

 للمدى طویل األجل المتعلق بنشاط عناوین المطبوعات. 
 

 راضات الرئیسیة المستخدمة في حساب القیمة قید االستخدام: فیما یلي االفت 

 
 النسبة 

٪ 
 م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ 

 ۱۱ ۱۳-۱۲ معدل الخصم 
 ٥٫۱ ٥ إجمالي الھامش المقدر 

 ۰٫٦ ۰٫۱ متوسط معدل النمو السنوي للبیع
 ۲٫٦ ۲ معدل النمو النھائي

 

 شركة أرقام االستثماریة التجاریة:   - الشھرة   ) ج 
 ۳۱٬۹۰۸٬۹۳۸من صافي موجودات شركة أرقام االستثماریة التجاریة بقیمة    ٪ ٥۱م تم االستحواذ على ما نسبتھ  ۲۰۱۷خالل سنة  

م اختبار للشھرة للتأكد من مدى وجود انخفاض في القیمة، ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱لایر سعودي. وأجرت اإلدارة خالل السنة المنتھیة في  
دارة وجود انخفاض في القیمة، وعلیھ، فقد تم تسجیل مخصص انخفاض في قیمة الشھرة بمبلغ وبناء على الدراسة، فقد تبین لإل 

 لایر سعودي والذي یمثل القیمة اإلجمالیة للشھرة.   ۱۳٬۰۹۱٬۰٦۲
 

 شركة بلومبرج والمحتوى اإللكتروني لشركة أرقام االستثماریة التجاریة:   – محتوى الموقع اإللكتروني   ) د 
من الحصص   ٪٥۱م، قامت إحدى الشركات التابعة (الشركة العربیة للوسائل) باالستحواذ على ما نسبتھ  ۲۰۱۷أكتوبر    ۳۱بتاریخ  

في شركة أرقام االستثماریة التجاریة التي تشمل موجودات غیر ملموسة تتكون من المحتوى اإللكتروني الخاص بشركة أرقام  
خصص انخفاض في قیمة الموجودات غیر الملموسة لشركة أرقام االستثماریة االستثماریة التجاریة. خالل السنة، تم تسجیل م 

 ملیون لایر سعودي.   ۱۲٫۸التجاریة بمبلغ  



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۱ 

 
 الموجودات غیر الملموسة والشھرة (یتبع) -۷

 
 فیما یلي االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حساب القیمة قید االستخدام: 

 
 النسبة 

٪ 
 م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ 

 % ۱۷٫۷ ٪۲۱ معدل الخصم 
 % ۳۳ % ٤٦٫۷ إجمالي الھامش المقدر 

 ٪۱۲٫٤ % ٤۲ متوسط معدل النمو السنوي للبیع
 ٪۲ % ۲ معدل النمو النھائي

 
العربیة، وإنشاء منصات باللغة    للحصول على ترخیص حصري إلطالق قناة وإذاعة   -وقعت المجموعة اتفاقیة مع شركة بلومبرج  

ملیون دوالر أمریكي (ما یعادل   ۹بلومبرج الرقمیة العربیة، إضافة إلى إصدار مجلة (بلومبرج بیزنس ویك) باللغة العربیة بقیمة 
. وبموجب ھذه االتفاقیة، سنوات  ۱۰قابلة للتمدید حتى  سنوات  خمس ملیون لایر سعودي تقریباً) للترخیص سنویاً ولمدة  ۳۳٬۷٥۰

الالزمة إلطالق شبكة تلفزیونیة وإذاعیة، وبوابة رقمیة متكاملة، إضافة لنشر  القانونیة  ستقوم المجموعة وبعد استكمال اإلجراءات 
القة. كما وقعت المجموعة اتفاقیات  س ویك) باللغة العربیة، وكذلك إطالق سلسلة جدیدة من المؤتمرات ذات الع ی مجلة (بلومبرج بزن 

 مع شركة اندبندنت وغیرھا إلنشاء منصات إلكترونیة بعدة لغات مختلفة.   تروني تراخیص محتوي الك 
 

 تم توزیع مصروف اإلطفاء للسنة كما یلي؛
 

 م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
    التكلفة: 

 ٥۳٬۸٦۳٬۱٦۳  ۸۱٬۰۷۹٬۳۲۷ ) ۲۳(إیضاح تكلفة اإلیرادات 
 ۳٬۸۹۹٬۱۸۸  ۱٬٤۰٥٬۳۸۸ ) ۲٥(إیضاح المصروفات العمومیة واإلداریة 

 ۸۲٬٤۸٤٬۷۱٥   ٥۷٬۷٦۲٬۳٥۱  
 

 موجودات حق االستخدام     -۸
 

 : سنةعقود اإلیجار بالمجموعة والحركات خالل ال مطلوباتفیما یلي القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام و
 

 
موجودات حق 

 االستخدام 
  التكلفة: 

 ۱۰۰٬۲٤۹٬٥٤۸ م ۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ۷٬٦۷۹٬۸٥۸ إضافات 

 ٤۳٬۲٥٥ تسویات ترجمة العمالت األجنبیة 
 ۱۰۷٬۹۷۲٬٦٦۱ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ٥٦٬۱٦۲٬۰۷٤ إضافات 
 ۹۱۹٬۰۱٤ تسویات ترجمة العمالت األجنبیة 

 ۱٦٥٬۰٥۳٬۷٤۹ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
  

  المتراكم: االستھالك  
 ۱٦٬۸۹۱٬۹٤٦ م ۲۰۱۹ینایر  ۱في 

 ۱٦٬۱٥۲٬٦۹۹ استھالك 
 ٤٥٬۷۰۹ تسویات ترجمة العمالت األجنبیة 

 ۳۳٬۰۹۰٬۳٥٤ م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۲٥٬٦۸۹٬٦۸٦ استھالك 

 ۱٬۱۲۱٬۳۹۳ تسویات ترجمة العمالت األجنبیة 
 ٥۹٬۹۰۱٬٤۳۳ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

  
  الدفتریة: صافي القیمة 

 ۷٤٬۸۸۲٬۳۰۷ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۰٥٬۱٥۲٬۳۱٦ م  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱في 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۲ 

 
 موجودات حق االستخدام (یتبع)    -۸

 
 عقود اإلیجار:    التزامات

 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
    
 ۸۸٬۱۹٦٬۱۲۰  ۸۷٬۰۳٥٬۲۲٤ ینایر  ۱في 

 ٥٬۳۰۷٬٤۸٤  ٥٦٬۱۱۲٬۰۳٤ إضافات 
 ٤٥٬۷۰۹  ۲٬۷۷۳٬٥۸۳ ترجمة العمالت األجنبیة تسویات 

 ٦٬۹۱۱٬۲۲۲  ۸٬۱٤۹٬٤۷٥ ) ۲٦(إیضاح مصروفات فائدة  
 )۱۳٬٤۲٥٬۳۱۱(  ) ۳۲٬٤۰٤٬۹۷۱( مدفوعة ال عقود اإلیجار التزامات

 ۸۷٬۰۳٥٬۲۲٤  ۱۲۱٬٦٦٥٬۳٤٥  دیسمبر ۳۱في 
 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
    

 ۱۲٬۲۹۱٬۱۰۱  ۲٦٬۱۷۷٬۳٥۰ متداولة 
 ۷٤٬۷٤٤٬۱۲۳  ۹٥٬٤۸۷٬۹۹٥ غیر متداولة 

 ۱۲۱٬٦٦٥٬۳٤٥  ۸۷٬۰۳٥٬۲۲٤ 
 

 المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومن خالل الربح أو الخسارة الموجودات -۹
 

یتماشى مع نظام السوق المالیة السعودي ولوائحھا  بما قامت المجموعة باالستثمار في صندوق في المملكة العربیة السعودیة 
 التنفیذیة، وذلك ألغراض االستثمار لمدة عشر سنوات قابلھ للتجدید وبما یحقق أھداف المجموعة ورؤیتھا المستقبلیة. 

 
 المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   صولاأل   أ)

م المجموعة االحتفاظ بھا زالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تمثل االستثمارات التي تعت  المالیة المدرجة بالقیمة االصول
، قامت المجموعة باإلثبات األولي لھا على أنھا ۹على المدى الطویل ألغراض استراتیجیة. ووفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي  

 لشامل اآلخر.  موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ا
 دیسمبر:  ۳۱ خالل السنة المنتھیة فيالمالیة المدرجة بالقیمة العادلة   صولاألوفیما یلي بیاناً بالحركة في 

 
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۱٬۰۰٤٬۲۹۸٬٦۲٥  ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ ینایر ۱في 
 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ إضافات 

 )۳٬۷۲٦٬۱٦۷(  )٤٤٦٬۱۳٥( مصروفات صندوق 
 )٤٬۳٥٤٬۹٥۳(  ٤٥٬٤۲۸٬٤۰۰ التغیرات في القیمة العادلة 

 ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥  ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ القیمة العادلة في نھایة السنة 
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ األسھم غیر المدرجة * 

 ۱٬۰٦۷٬۲۱۷٬٥۰٥  ۱٬۱۳۹٬٤۹۹٬۷۷۰ دیسمبر ۳۱في 
 

في أسھم شركة غیر مدرجة ویتم قیاسھ بالتكلفة حیث أنھا تمثل أفضل تقدیر لإلدارة للقیمة   ٪۷من استثمار بنسبة  تمثل(*) 
 العادلة لھذا االستثمار. 

 
 : خالل السنةوفیما یلي بیاناً بالحركة في التغیر في القیمة العادلة 

 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 سعودي لایر   لایر سعودي  

 )۱٦٬۹۸۰٬۷۱۸(  ) ۲۱٬۳۳٥٬٦۷۱( مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مالیة  أصول
 )٤٬۳٥٤٬۹٥۳(  ٤٥٬٤۲۸٬٤۰۰ یخصم: التغیر في القیمة العادلة خالل السنة 

 ۲٤٬۰۹۲٬۷۲۹  )۲۱٬۳۳٥٬٦۷۱( 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۳ 

 المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ومن خالل الربح أو الخسارة (یتبع) صولاأل -۹
 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: المالیة المدرجة  األصولب) 
 الربح أو الخسارة:  من خاللالمالیة المدرجة بالقیمة العادلة  لموجوداتافیما یلي بیاناً بالحركة في 

 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  
    

 ۳۸٦٬۲۲۸٬۷۸۷  ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲ ینایر ۱في 
 -   ۳٬۱٦۰٬۰۰۰ إضافات خالل السنة 

 )۱۱٦٬۱٦۰٬۰۰۰(  ) ٤۳٬۱۰۰٬۰۰۰( استبعادات خالل السنة 
  ۲٬٥۹٦٬٤۷٤   ۱٬۹٦۱٬۸۲۹ مالیة  أصولمكاسب 

  ۲۷۲٬٦٦٥٬۲٦۱   ۲۳۹٬۹۷۹٬۹٤۱ التكلفة في نھایة السنة 
  ٥٬۲۹۲٬۸٥۱   ۱٬۲۳۱٬٥۱۳ التغیرات في القیمة العادلة خالل السنة

 ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲  ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ دیسمبر ۳۱في 
 

 المخزون، صافي -۱۰
دیسمبر    ۳۱  

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

  ۱۲۸٬۲۲٤٬۸۱۷   ۱۲٥٬۷۱۳٬٤٥۱ مواد خام 
  ٥۲٬۹۷۱٬٤۳۳   ٤۳٬۸۸٦٬٥٦۷ بضاعة قید التصنیع وبضاعة تامة الصنع

  ۲۳٬۲۱۸٬٦۸۹   ۲٤٬۰۳٤٬٥۸۲ لوازم ومواد استھالكیة
  ٥٬۷۸۲٬٤٥۹   ٤٬۱۳۳٬۱٤۱ بضاعة في الطریق 

 ۱۹۷٬۷٦۷٬۷٤۱   ۲۱۰٬۱۹۷٬۳۹۸  
 )۲۲٬۹۳۳٬۸۸۹(   ) ۲۲٬٦٥۰٬۰۰۷( مخصص مخزون بطئ الحركة  

 ۱۷٥٬۱۱۷٬۷۳٤  ۱۸۷٬۲٦۳٬٥۰۹ 
 فیما یلي بیاناً بالحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة: 

دیسمبر    ۳۱ 
  م ۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۹

 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ۲٤٬۹٦۹٬۷۹٤  ۲۲٬۹۳۳٬۸۸۹ ینایر ۱في 

  ۱٬۹۹٦٬۱٤۰   ۱۲۹٬٤۳۹ المكون خالل السنة  
 -  ۱٬۱۳٥ تسویات ترجمة العمالت األجنبیة 

 )٤٬۰۳۲٬۰٤٥(   ) ٤۱٤٬٤٥٦( رد مخصص خالل السنة 
 ۲۲٬۹۳۳٬۸۸۹  ۲۲٬٦٥۰٬۰۰۷ دیسمبر   ۳۱في 

 
م، فقد تم إعادة ۲۰۱۹أبریل    ۲۸بموجب قرار مجلس إدارة الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف "شركة تابعة" الصادر بتاریخ  

السنة المنتھیة في  خالل ملیون لایر سعود ٤رد مخصص لم یعد مطلوب بمبلغ تقدیر مخصص قطع الغیار. وقد نتج عن ذلك 
 :كما یلي م۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱

  
قبل إعادة  المخصص 

  التقدیر 
المخصص بعد  
  إعادة التقدیر 

التأثیر على الربح  
 أو الخسارة 

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   
 ٤٬۰۳۲٬۰٤٥  ۲۲٬۹۳۳٬۸۸۹  ۲٦٬۹٦٥٬۹۳٤  قطع غیار 

 
 الذمم المدینة التجاریة، صافي -۱۱

 
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 سعودي لایر   لایر سعودي  

 ۱٬٥۸۲٬۲۲۸٬۱٤٤  ۱٬٤۲۱٬۳۲۷٬۸۲۱ ذمم مدینة تجاریة 
 )۲۰۲٬٦۹۹٬۰٤٦(  (۲۱۲٬٥٤۳٬۳۸۹) ناقصاً: االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة

 ۱٬۲۰۸٬۷۸٤٬٤۳۲  ۱٬۳۷۹٬٥۲۹٬۰۹۸ 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٤ 

 
  الذمم المدینة التجاریة، صافي (یتبع) -۱۱

 

 دیسمبر:  ۳۱المنتھیة في  واتاالنخفاض في قیمة الذمم المدینة للسن فیما یلي بیاناً بالحركة في خسائر 
 

 
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۱۹۲٬۳۹۱٬۰٥۸  ۲۰۲٬٦۹۹٬۰٤٦ ینایر ۱في 
 ۱۰٬۲۸۸٬۰۱٥   ۱۲٬۰٦۸٬۹۸۸ المكون خالل السنة 

 -  ) ۲٬٥۸٥٬۳۹٤( رد مخصص خالل السنة 
 ۱۹٬۹۷۳  ۳٦۰٬۷٤۹ أجنبیةترجمة عمالت 

 ۲۰۲٬٦۹۹٬۰٤٦  ۲۱۲٬٥٤۳٬۳۸۹ دیسمبر ۳۱في 
 

ً مدفوعات مقدم ۱۲  وموجودات متداولة أخرى ا

 
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ً  ٥۸٬٥۰۳٬۳۰۰   ۱۰۰٬۸۳۰٬۷٦٥ مصروفات مدفوعة مقدما
  ۲۹٬٦۳٤٬۰۲۹    ۲٦٬۷۷٤٬۸٥٤ تأمینات مستردة

 ۲۱٬۳۳۷٬۰۹٥  ۲۸٬٥۲٥٬٤٤۹ ضریبة القیمة المضافة 
 ۸٬۳۸۳٬۳۸٤  ۹٬٤٦۱٬۱۷٥ سلف لموظفین  
 ۷٬٤۲۰٬٤۰۰  ٥٬۱۱۲٬٥۱۸ مطالبات تأمین

 ۸٬۷۹۳٬۲۸٤  ٤٬۹۳۸٬۲۱۷ دفعات مقدَّمة لموردین  
  ۸٥٬۰۰۰   ۱٦۹٬٦٥٥ خطاب ضمان 

 ۹٬۰۸۰٬٦۲۸  ۱٤٬۰۹٥٬۳۷٤ أخرى 
 ۱۸۹٬۹۰۸٬۰۰۷  ۱٤۳٬۲۳۷٬۱۲۰ 

 النقد وما في حكمھ -۱۳

  
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۲٥۰٬٥۲۹٬۰٦٦  ۱۹۹٬٦۸۱٬۱٥٥ نقد لدى البنوك وفي الصندوق 
 ۱۸٬۳۳۱٬۹۷۰  ٤٬۰۱۸٬۹٤۷ (*) حسابات مقیدة  -نقد لدى البنوك 
تعادل أو تقل عن ثالثة أشھر  ودائع ألجل ذات تواریخ استحقاق  –نقد لدى البنوك 

 من تاریخ االقتناء
۱۸٤٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 
۲۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 ۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲  ٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦ 
 

 ألغراض قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یتكون إجمالي النقد وما في حكمھ مما یلي: 
 

 دیسمبر    ۳۱ 
  م ۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۹

 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦   ۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲ النقد وما في حكمھ إجمالي 

 )۱۸٬۳۳۱٬۹۷۰(   ) ٤٬۰۱۸٬۹٤۷(  یخصم: حسابات مقیدة (*) 
 ۳۸۳٬٦۸۱٬۱٥   ٥٥۲۹٬٥۲۹٬۰٦٦ 

تمثل الحسابات البنكیة المقیدة ودیعة مرھونة لقاء قرض مشترك تم الحصول علیھ من قبل الشركة السعودیة للطباعة   (*)  
 تابعة للمجموعة). والتغلیف (شركة 

ملیون لایر سعودي خالل السنة   ۱٬۱(**) یتحقق عن الودائع ألجل عائد مالي على أساس األسعار السادة في السوق بمبلغ 
 ملیون لایر سعودي).  ۱۲٬۱م: ۲۰۱۹م (۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 رأس المال -۱٤

 
ملیون   ۸۰ملیون لایر سعودي یتكون من    ۸۰۰الشركة البالغ  م، إن رأس مال  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱م و  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  

 لایر سعودي للسھم الواحد.  ۱۰سھم بقیمة 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٥ 

 االحتیاطي النظامي -۱٥
من صافي أرباحھا السنویة إلى االحتیاطي    ٪۱۰طبقاً لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، تقوم المجموعة بتحویل نسبة  

 من رأس المال.  ٪۳۰حتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذا اال
 

 االتفاقياالحتیاطي  -۱٦
، یتعین على المجموعة تحویل نسبة من صافي أرباحھا السنویة (بعد تغطیة الخسارة المتراكمة)  للشركة نظام األساسي للطبقاً 

رھا  من رأس المال. ویجوز استخدام ھذا  ٪۱۰إلى االحتیاطي االتفاقي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي  االحتیاطي لألغراض التي یقّرِ
 أعضاء مجلس اإلدارة. 

 
 تمویل المرابحة والقروض -۱۷

 
وقعت المجموعة عدة اتفاقیات تمویل وتسھیالت بنكیة مع عدد من البنوك المحلیة واألجنبیة التي تتضمن قروض وتمویل مرابحة  

ملیار لایر سعودي).   ۱٬۳م: ۲۰۱۹ار لایر سعودي (ملی ۱٬۲بمبلغ وخطابات ضمان  مستندیھوتسھیالت ائتمانیة واعتمادات 
 ۱م:  ۲۰۱۹لایر سعودي تقریباً (ملیار    ۰٬۹ة  م، بلغ الرصید المستخدم من القروض وتمویل المرابح۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  

واد الخام ملیار لایر سعودي). إن الغرض من ھذه التسھیالت ھو تمویل رأس المال العامل واالستثمارات وتمویل استیراد الم
 والمعدات المتعلقة بأنشطة المجموعة. تحمل ھذه التسھیالت رسوم تمویل وفقاً لالتفاقیات المعنیة.

 
وقعت الشركة التابعة للمجموعة "الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف" عدة اتفاقیات تمویل وتسھیالت بنكیة مع عدد من البنوك 

ل مرابحة وتسھیالت ائتمانیة واعتمادات مستندیة وخطابات ضمان بفترات مختلفة  المحلیة واألجنبیة والتي تشمل قروض وتموی 
ملیون  ۸۹۰م وھي قابلة للتجدید. وقد بلغ الحد االئتماني إلجمالي التسھیالت ۲۰۲٥م وتنتھي في مارس ۲۰۱۸تبدأ من دیسمبر 

على جمیع أنواع التسھیالت التي تقدمھا البنوك   لایر سعودي. تخضع ھذه االتفاقیات لشروط وأحكام التسھیالت البنكیة التي تطبق 
لعمالئھا. إن الغرض من ھذه التسھیالت ھو تمویل النشاط ورأس المال العامل واالستثمارات والنفقات الرأسمالیة باإلضافة إلى  

. تخضع ھذه التسھیالت تمویل استیراد المواد الخام والمعدات المتعلقة بأنشطة الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف ومشروعاتھا
 ٪ + سایبور ولیبور. ۳٫٥٪ إلى ۲لمعدالت فائدة وفقاً لالتفاقیات ذات الصلة والتي تتراوح من 

 
وبموجب ھذه االتفاقیات، فقد قدمت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف عدداً من الضمانات لتغطیة القیمة الكاملة للتمویل.  

 وتتكون الضمانات مما یلي: 
 ملیون لایر سعودي.  ٥٦٥سندات ألمر بمبلغ  -
 ). ٥(إیضاح قطعة أرض في حي أبحر بجدة كضمان  -
 الحق في أن یكون المستفید األول بقیمة تعادل قیمة التسھیالت. وثیقة تأمین تمنح البنك  -
 ملیون لایر سعودي.  ۳۸ضمان شركات مقدم من شركة تابعة بمبلغ  -
 تنازل عن متحصالت بعض عقود وزارة التعلیم التي ھي بحوزة البنك مع إقرار بالقبول من الوزارة.   -
 ملیون لایر سعودي).    ۱۸م: ۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي   ٤حسابات بنكیة مقیدة بمبلغ  -

 
م، یحق للبنك، في حالة تعثر المجموعة بالسداد، اللجوء إلى بعض  ۲۰۱۸مایو  ۷بموجب قرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ 

الشركات التابعة، كما یحق للبنك طلب ضمانات إضافیة بخالف ما ورد في اتفاقیة القروض. وقد التزمت المجموعة بجمیع 
 وااللتزامات البنكیة الواردة في االتفاقیات.  الشروط

 
 ملیار لایر سعودي).   ۱م: ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۹٤٤م، بلغ الرصید المستخدم ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 وفیما یلي تحلیالً لمعامالت القروض وتمویل المرابحة: 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ٤٦۹٬۹۰۲٬٦٥۳  ٤۱۸٬۳۷۲٬٤۷۳ قروض قصیرة األجل 
 ۲۰٤٬۷۰۸٬۹۳٦  ۲٦٥٬٥٦۱٬۷۲۰ قرض آخر طویل األجل 

 ۱۰٬۱٥٥٬۳٤۷  ٥٬۰۸۰٬۱۲۸ سحب على المكشوف لدى البنوك 
 ۳۱۲٬۲۹۰٬۹٤۱  ۲٤۹٬۹٦٦٬۲۸۱ قرض مشترك 

 ۷٬۲۲۰٬۷٦٦  ٤٬٥۷٤٬۲٥٥ تكالیف تمویل مستحقة 
 ۱٬۰۰٤٬۲۷۸٬٦٤۳  ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷ إجمالي القروض 

 )٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷(  ) ٥٥٦٬٥۳۱٬٤٤۷( ناقصاً: الجزء المتداول 
 ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦  ۳۸۷٬۰۲۳٬٤۱۰ لجزء غیر المتداول 

 
 وفیما یلي بیاناً بالحركة على رصید القروض وتمویل المرابحة: 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤٦ 

 تمویل المرابحة والقروض (یتبع) -۱۷

 
 دیسمبر    ۳۱

 م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱۹
    

 ۱٬۱٥۳٬۲٤۹٬۹٦٥  ۱٬۰۰٤٬۲۷۸٬٦٤۳ ینایر ۱في 
 ۹۳٥٬۰٤۹٬۳۹۱  ۷۲٤٬٥۱٥٬۰٤٤ متحصالت من القروض 

 )۱٬۰۸۳٬٦۳۸٬۰۱۰(  ) ۷۸۲٬٥۹۲٬۳۱۹( المسدد من قروض 
 ٥۹٬۷٥٦٬۳۷٥  ٤۱٬۹۹٦٬۹۷۰ تكالیف التمویل

 )٦۰٬۱۳۹٬۰۷۸(  ) ٤٤٬٦٤۳٬٤۸۱( تكالیف التمویل المدفوعة  
 ۱٬۰۰٤٬۲۷۸٬٦٤۳  ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷ دیسمبر ۳۱في 

 
 تم عرض رصید القروض وتمویل المرابحة في قائمة المركز المالي الموحدة كما یلي: 

 دیسمبر    ۳۱ 
 م ۲۰۲۰

 دیسمبر  ۳۱ 
 م۲۰۱۹

    
 ٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷  ٥٥٦٬٥۳۱٬٤٤۷ الجزء المتداول الظاھر ضمن المطلوبات المتداولة 

 ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦  ۳۸۷٬۰۲۳٬٤۱۰ المتداولة الجزء غیر المتداول الظاھر ضمن المطلوبات غیر 
  

م، وقعت الشركة التابعة للمجموعة "الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف" اتفاقیة تسھیل بنكي. وقد تم ۲۰۲۱خالل شھر ینایر 
بالقرض  استخدام جزء من ھذه التسھیالت بغرض السداد المبكر للقرض المشترك، وعلیھ، سینخفض الجزء الحالي المتعلق 

 م.۲۰۲۱مارس  ۳۱ملیون درھم إماراتي كما في  ۱۷٫٦دیسمبر إلى  ۳۱ملیون درھم إماراتي كما في  ۸۰من 
 

 مطلوبات العقود -۱۸

 
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۱٬٦۷۰٬۰۳۸٬۳۸۹  ۱٬۰٤۷٬۲٥۲٬۸٦٥ الجزء غیر المتداول  -مطلوبات عقود  
 ٦٤۰٬٤٥۷٬۳۰٥  ۷۱۱٬۸٥۲٬۱۳٦ الجزء المتداول  -مطلوبات عقود  

 ۲٬۳۱۰٬٤۹٥٬٦۹٤  ۱٬۷٥۹٬۱۰٥٬۰۰۱ اإلجمالي 
 

* تتكون مطلوبات العقود من الدفعات المقدمة المستلمة عن قیمة العقود الموقعة مع أحد عمالئھا لتقدیم خدمات إعالمیة وتسویقیة 
 المطلوبات عند تقدیم الخدمة. وإعالنیة وتوسع رقمي. ویتم عكس تصنیف 

 
 المنافع المحددة للموظفین التزامات -۱۹

 
تقوم المجموعة بمنح مكافأة نھایة خدمة لموظفیھا مع األخذ في االعتبار قوانین العمل المحلیة وسوق العمل والتأمینات االجتماعیة 

 في البلدان التي تتواجد فیھا الشركات.  
 

 المنافع المحددة غیر ممولة.  التزاماتن إ
 

 المنافع المحددة على مدى السنة:  التزاماتوالحركات في صافي فیما یلي المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة  
 

 
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۱۱۸٬٤۷۸٬٦٤٥  ۱۳۲٬۰۳٤٬۳٥٦ ینایر ۱كما في 
 ۲۰٬۲۸۲٬۳۰٦  ۱۰٬۳۲٥٬۱٥۷ المخصص خالل السنة 

 ٥۱۷٬۷۳۷  - تكالیف محملة على مشروعات 
 ۳٬۷٥۳٬۲٥۹  ۳٬٥٥۸٬٥۷٥ ) ۲٦(إیضاح تكالیف الفائدة 

 ۲٬٤۰۷٬۳۳۹  ۲٬۲٤٤٬۰۸۰ المنافع المحددة للموظفین  التزاماتالخسارة من إعادة قیاس 
 ۱۹٥٬٦۸۲  ) ۱٬۲٤۲٬۱۹٤( تسویات ترجمة العمالت األجنبیة 

 )۱۳٬٦۰۰٬٦۱۲(  ) ۲٥٬۳۹٦٬۲۱٤( مبالغ مدفوعة خالل السنة 
 ۱۳۲٬۰۳٤٬۳٥٦  ۱۲۱٬٥۲۳٬۷٦۰ دیسمبر ۳۱كما في 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۷ 

 المنافع المحددة للموظفین (یتبع) التزامات -۱۹
 

 االفتراضات االكتواریة الھامة 
 فیما یلي أھم االفتراضات االكتواریة الھامة: 

 التقییم في 

 
 م۲۰۲۰

٪ 
 
 

 م۲۰۱۹
٪ 

    المملكة العربیة السعودیة: 
 ۳٫۱٥  ۲٫٥ معدل الخصم 

 ۲  ۲ التضخم 
 ۲  ۲ المتوقع للزیادة في الرواتب المعدل 

 سنة ٦۰  سنة  ٦۰ عمر التقاعد المفترض
    

    اإلمارات العربیة المتحدة: 
 ۲٫۹  ۱٫۹ معدل الخصم 

 ۲  ۳ التضخم 
 ۲  ۳ المعدل المتوقع للزیادة في الرواتب 

 سنة ٦۰  سنة  ٦۰ عمر التقاعد المفترض
 ۱٫۰۲  ۱٫۰۲ سعودي) سعر الصرف (درھم إماراتي إلى لایر 

    
    المملكة المتحدة: 

 ۱٫٥  ۱٫٤ معدل الخصم 
 ۲  ۲ التضخم 

 ۲  ۳ المعدل المتوقع للزیادة في الرواتب 
 سنة ٦۰  سنة  ٦۰ عمر التقاعد المفترض

 ٤٫۹۷  ٥٫۱۳ سعر الصرف (جنیھ إسترلیني إلى لایر سعودي) 
 

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

 
 تضخم الرواتب  معدل الخصم 
 ٪۱زیادة بنسبة  األساس ٪۱نقص بنسبة   ٪۱زیادة بنسبة  األساس ٪۱نقص بنسبة  
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي  لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

 ) ۱۳۲٬۱٤٦٬٤۷۳( ) ۱۲۱٬٥۲۳٬۷٦۰( ) ۱۱۲٬۲٦۹٬٤۱٤(  ) ۱۱۲٬٤۲٤٬٤۱۱( ) ۱۲۱٬٥۲۳٬۷٦۰( (۱۳۲٬۱٦٤٬۱۸۷) م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ) ۱۳٥٬۱۲۲٬۹۹٥( ) ۱۳۲٬۰۳٤٬۳٥٦( ) ۱۲۸٬٥٤۱٬۸٦٤(  ) ۱۲۸٬٦۱۲٬۷۹۱( ) ۱۳۲٬۰۳٤٬۳٥٦( ) ۱۳٦٬۲۲۰٬٥۹۸( م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
تستند تحلیالت الحساسیة المذكورة أعاله على تغییر في افتراض مع بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. ومن الناحیة العملیة 

مطلوبات  فمن غیر المحتمل حدوث ذلك، وقد تكون ھناك عالقة بین التغییرات في بعض االفتراضات. وعند حساب حساسیة 
المنافع المحددة المحسوبة   مطلوباتة الھامة، تم تطبیق نفس الطریقة (القیمة الحالیة لالمنافع المحددة لالفتراضات االكتواری 

المنافع المحددة المثبتة في قائمة المركز   مطلوباتباستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة في نھایة فترة التقریر) عند حساب 
 المالي الموحدة. 

 
 الذمم الدائنة التجاریة -۲۰

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۲۸۳٬۲۸۳٬۲۱۳  ۲۷۹٬۰٦٤٬۱۷۷ الجزء المتداول  -ذمم دائنة تجاریة 
 ۱۸۰٬۸۱۷٬۳۲۰  ۱٤۲٬٦٥۱٬۱۷۳ الجزء غیر المتداول  -ذمم دائنة تجاریة 

 ٤۲۱٬۷۱٥٬۳٥۰  ٤٦٤٬۱۰۰٬٥۳۳ 
 

أبرمت المجموعة اتفاقیة حقوق ترخیص مدة بث (قطاع مدة البث) لبث    اكم  .واإلندبندنتأبرمت المجموعة اتفاقیات مع بلومبرج  
 . المتعلقة بھذه االتفاقیات تم تسجیلھا في الذمم الدائنة التجاریة مطلوباتالمحتوى المجموعة على قناة تلفزیونیة. 

 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۸ 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى -۲۱
 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۹۸٬۸٤۷٬٤۹۹  ۹۰٬۱۳۷٬۱۰۸ مصروفات مستحقة 
 ۲٤٬٤۲٤٬۷۰۸  ۲٥٬۷۳۸٬۹۷٥ ضریبة القیمة المضافة 

 ۲۳٬٦۰۸٬٥٦٤  ۲۳٬٥۹٦٬۳۷۲ مستحقات موظفین
 ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٦٬۳٥۸٬۲۹۱ قانونیة ومطالبات  ایامخصص قض

 ۱۱٬۰۹٤٬۸۸۷  ۱٬۷۸۳٬۳۸۹ عمالءدفعات مقدمة من 
 ۷۰٬٦۳٦  ۹۲٬۱۱۷ أتعاب قانونیة مستحقة 

 ۱٥٬۱۲٦٬٦۹٥  ۱۸٬۲۳٥٬۸۳٦ أخرى 
 ۱٦٥٬۹٤۲٬۰۸۸  ۱۸۸٬۱۷۲٬۹۸۹ 

 
 الزكاة وضریبة الدخل -۲۲

 
 فیما یلي بیاناً بأھم مكونات مصروف الزكاة وضریبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: 

 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

  ٤۱٬۳۱۹٬۸٥۱   ۷۷٬۳٤۹٬۷۰۲ الزكاة
  ۷٥۹٬۸۳٦   ۷٥۳٬٦۳۳ ضریبة الدخل 

 ۷۸٬۱۰۳٬۳۳٤   ٥۲٬۰۷۹٬٦۸۷  
 فیما یلي بیاناً بالحركة في الزكاة الدائنة للمجموعة: 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ٥۱٬۳٥٥٬۳۸٤   ۷٥٬۷۹٦٬۱٤۰ ینایر ۱في 
  ٤۱٬۳۱۹٬۸٥۱   ۷۷٬۳٤۹٬۷۰۲ المخصص خالل السنة 

 )۱٦٬۸۷۹٬۰۹٥(   (٤۲٬٥۰٦٬۳۱٦) مدفوع خالل السنة ال
 ۷٥٬۷۹٦٬۱٤۰  ۱۱۰٬٦۳۹٬٥۲٦ دیسمبر ۳۱في 

 
 فیما یلي بیاناً بالحركة في ضریبة الدخل للمجموعة: 

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ٤۰۷٬٥۰۸   (۲۸٬٤۲۰) ینایر ۱في 
  ۷٥۹٬۸۳٦   ۷٥۳٬٦۳۳ المخصص خالل السنة 

 )۱٬۱٦۷٬۳٤٤(  ) ۱٬۳٤٥٬۱۹۳( مدفوع خالل السنة ال
 )۲۸٬٤۲۰(  - رد مخصص 

 -  (٥۹٬۱٥۹) فروق ترجمة عمالت أجنبیة 
 )۲۸٬٤۲۰(  ) ٦۷۹٬۱۳۹( دیسمبر ۳۱في 

 

 ربوط الزكاة وضریبة الدخل 
یتم تسجیل مخصص الزكاة وضریبة الدخل ویحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ویتم تسویة الفروقات الناتجة عن 

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

المملوكة لھا بالكامل إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") على أساس  تم تقدیم إقرارات الزكاة للمجموعة والشركات التابعة  
م. وتقوم الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل بتقدیم ۲۰۰٦القوائم المالیة المنفصلة المعدة ألغراض الزكاة فقط حتى سنة 

 إقرارات الزكاة بصورة مستقلة. 
 

ة الھیئة بتقدیم إقرار زكوي موحد للمجموعة. وقد قدمت المجموعة إقرارات  م على موافق۲۰۰۷حصلت المجموعة خالل سنة 
  م.۲۰۱۹م حتى ۲۰۰۷الزكاة إلى الھیئة للسنوات من 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٤۹ 

 
 الزكاة وضریبة الدخل (یتبع) -۲۲

 

  ربوط الزكاة وضریبة الدخل (یتبع)  
م، وقد أصدرت  ۲۰۱۰م إلى  ۲۰۰۷وخالل السنة الحالیة، تم عقد جلسة مع لجنة تسویة الخالفات الزكویة والضریبیة للسنوات من  

 اللجنة قراراً نھائیاً، وقامت المجموعة بسداد المبلغ المقترح من اللجنة، وتم إنھاء وضع المجموعة للسنوات المذكورة.  
م. ھذا، ولم تقم الھیئة بعد بإصدار الربوط  ۲۰۱۳م حتى ۲۰۱۱إلى الھیئة للسنوات من قدمت المجموعة إقراراتھا الزكویة 

 النھائیة للسنوات المذكورة. 
 

 بتكوین المجموعة قامتوبناًء علیھ  م۲۰۱۸إلى  م۲۰۱٤أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل التقییم النھائي للسنوات من 
حتى نھایة العام  اً الحقً  لایر سعودي. ٥۷،۲٥۹،٥۲٤بمبلغ  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مخصصات لتغطیة المخاطر المحتملة كما في 

 . ویةمنازعات الزك الإلى لجنة  بتقدیم االعتراض، قامت المجموعة 
 

 فیما یتعلق بمراجعة الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف: 
ائمة الربح أو الخسارة الموحدة. یتم تسویة الفروقات الناتجة عن احتساب الزكاة المتعلقة  یتم تقدیر مخصص الزكاة ویحمل على ق
 بالربط النھائي في السنة التي تمت فیھا.

 
الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف إقرارات زكاة موحدة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") للسنوات المنتھیة   قدمت

م وحصلت على شھادة الزكاة لھذه السنوات. ولم تقم الھیئة بإصدار الربوط النھائیة للسنوات  ۲۰۱۹م إلى  ۲۰۰٥دیسمبر    ۳۱في  
 م المشار إلیھما أدناه). ۲۰۱۷م و ۲۰۱٤م (باستثناء ۲۰۱۹م إلى ۲۰۰۹من 

 
م وطلبت من الشركة السعودیة للطباعة  ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱وقد أصدرت الھیئة إخطار ربط لھذه السنوات من 

لایر سعودي. وقدمت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف اعتراضاً على ھذا  ٦٬٥۸۲٬٦۳٤والتغلیف دفع زكاة إضافیة قدرھا 
ت الھیئة اعتراض الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف نظراً لعدم قیام الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف باتباع الربط. رفض 

ً بمبلغ  ً محدثا لایر سعودي. كما طالبت الھیئة بسداد فروقات   ۲٬۰۰٤٬٥۷۸بعض اإلجراءات الشكلیة وأصدرت الھیئة ربطا
لایر سعودي (المذكورة ضمن   ۱٤۳٬۲۰۳م البالغة ۲۰۰٦م و ۲۰۰٥سنتي الزكاة المستحقة من فرق الربح غیر المصرح بھ ل

دیسمبر   ۳۱م. وتستمر المناقشات حول الربط للسنوات المنتھیة في  ۲۰۱۸مبلغ االعتراض األصلي)، والتي تم سدادھا خالل سنة  
  م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م بین الھیئة والشركة السعودیة للطباعة والتغلیف كما في ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٥

 
م بإجمالي ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱شركة السعودیة للطباعة والتغلیف للسنة المنتھیة في العلى حسابات زكویاً أصدرت الھیئة ربطاً 

م بلغ ۲۰۱٤م، إال أن الربط للسنة المنتھیة في ۲۰۱۹لایر سعودي والذي تم سداده خالل سنة  ۲٬۲٥۳٬٦۰٦فرق قدره 
 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف، وتم قبول االعتراض.لایر سعودي والذي اعترضت علیھ  ۱٬۳٦۱٬۷۷٤

 
 تكلفة اإلیرادات -۲۳

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۲٦۸٬۳٥٥٬۲۸۳  ٤۷۰٬٥۳٤٬٦۹٤ عمالة مباشرة
 ٥۷۲٬۸٤۳٬۸۸۷  ٤۳٥٬۳۲۸٬۰۷۹ تكلفة المواد 

 ٦۳۸٬۷۱۸٬۹۸۱  ۳۳۹٬۰۸٦٬۳۳۳ تكلفة النشر والتوزیع والمحتوى المرئي والعالقات العامة 
 ٦۸٬۲۳۷٬۲۲۲  ۸٤٬٥٥۳٬۱۸۲ ) ٥(إیضاح   ممتلكات وآالت ومعدات استھالك

 ۷٬۰۱٤٬۳۸۹  ۹٬۰٤٤٬۳٤۹ ) ۸(إیضاح استھالك موجودات حق االستخدام 
 ٥۳٬۸٦۳٬۱٦۳  ۸۱٬۰۷۹٬۳۲۷ ) ۷(إیضاح إطفاء 

 ۳۷٬۷٦۷٬۸٦۲  ۳۰٬۱۰۱٬٥٦۹ مرافق خدمیة 
 ۱۱٬٦۹۲٬۲۸٥  ۱۲٬۲۹٤٬۷٥۹ صیانة وإصالح 

 ۷٬۸۷۲٬۹۳۹  ٥٬٥۷۷٬۲٥۰ مواد مستھلكة 
 ٤٬٥۱٤٬۲۸۲  ۳٬٥٥۹٬۸۹۱ تأمین

 ٤٬٦٥٤٬۹۰۳  ۲٬۷۰۳٬۱۹۰ إیجارات 
 ۸٬٤۲۱٬۹۱۱  ۱۱٬٥٥۳٬٥۰۷ أخرى 

 ۱٬٤۸٥٬٤۱٦٬۱۳۰  ۱٬٦۸۳٬۹٥۷٬۱۰۷ 
 
 
 
 
 

 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۰ 

 مصروفات البیع والتسویق والتوزیع -۲٤
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 سعودي لایر   لایر سعودي  

 ۳۳٬٦٦۹٬۳۳۲  ۲٦٬۲۷۹٬٦٥٦ رواتب وأجور وأخرى 
 ۲۰٬۳٥۸٬٥٤٥  ۲۱٬۹۲۹٬٤۸۸ مصروفات تسویق وإعالن 

 ۱۷٬۳۰٤٬۸۹٤  ۱٥٬۲۹۸٬۹۷۷ نقل وشحن 
 ٤٬۹۰٤٬۱٦۲  ۳٬۹۷۹٬۳۸٦ إیجارات 
 ٦۰٤٬۷۹٦  ٤٤٦٬٥۲۱ ) ٥(إیضاح  ممتلكات وآالت ومعداتاستھالك 

 ٥٬۸۱۸٬۲۸٥  ۷٬۰۲۲٬۸۹٥ أخرى 
 ۷٤٬۹٥٦٬۹۲۳  ۸۲٬٦٦۰٬۰۱٤ 

 المصروفات العمومیة واإلداریة  -۲٥

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۱۲۸٬۲۲۱٬۱۸۳  ۱٥۲٬۸۰۷٬٦٤۲ رواتب وأجور وأخرى 
 ۳۳٬۱٥٥٬٥۸٤  ۳۲٬۹٥۸٬۹۳٥ استشارات وأتعاب مھنیة وخدمات إعالنیة

 ۱۱٬۰٤۸٬٦٥٦  ٤٬٥۲۹٬۱۸٤ إیجارات 
 ۱٥٬۹۳۹٬٤۲۱  ۱٤٬۷۸۰٬٤۸٦ ) ٥(إیضاح  وآالت ومعداتممتلكات  استھالك
 ۱٤۱٬۱۳۹  ۱٤۰٬۹۰٤ )٦إیضاح ( عقارات استثماریة استھالك

 ۹٬۱۳۸٬۳۱۰  ۱٦٬٦٤٥٬۳۳۷ ) ۸(إیضاح استھالك موجودات حق االستخدام 
 ۳٬۸۹۹٬۱۸۸  ۱٬٤۰٥٬۳۸۸ ) ۷(إیضاح إطفاء 

 ۷٬۹۰۹٬۹۳۳  ۱۱٬٥۰۷٬۳۰۲ إصالحات وصیانة 
 ۱۱٬۳٦۷٬۹۱۲  ۱۰٬۹٥۳٬۱۹۳ وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقةمصروفات 

 ۸٬٦۲۳٬۹۷۷  ٦٬۹۱۳٬۰٥٦ مرافق خدمیة 
 ۲٬۲٦۹٬۱٥۳  ٦٬۰۷۲٬۳۷٦ تأمین

 ۷٬۹٦٦٬۹٥۷  ٥٬٥۰٥٬۷۳۷ ھاتف وفاكس 
 ۲٬٥٥۸٬۳٦٥  ٤٬۸۱۲٬۷٥٤ مصروفات حاسوب 

 ۳٬۰٥۹٬۸۳٤  ۳٬۷۸٥٬٦۹۳ رسوم واشتراكات حكومیة 
 ۱۲٬۹٦۷٬۳۱۸  ۹۰۷٬۰۸۹ سفر

 ۳٬۸۲٦٬۲۰۱  ۱٬۸۸٥٬٦٥۹ عالقات عامة 
 ۱٬٦۱٥٬٥۱٦  ۷٦۰٬۹۱۸ قرطاسیة ومطبوعات 

 ۷۷۳٬۸۹۱  ۳٥۷٬۲۲۷ مخصص أرصدة مدینة أخرى 
 ۲۹٬۸۲٥٬۲۳٦  ۲۳٬۳۱۹٬۷۷۷ أخرى 

 ۳۰۰٬۰٤۸٬٦٥۷  ۲۹٤٬۳۰۷٬۷۷٤ 
 

 ، بالصافيتكالیف التمویل -۲٦
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 سعودي لایر   لایر سعودي  
    

صافي التغیر في   -موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  ٥٬۲۹۲٬۸٥۱   ۱٬۲۳۱٬٥۱۲ القیمة العادلة 

 ۲٬٥۹٦٬٤۷٤  ۱٬۹٦۱٬۸۳۰ ربح محقق من استثمارات مالیة 
 ۱۲٬۱۰٤٬۰۸۸  ۱٬۱۳۷٬٤۱۹ إیرادات من ودائع ألجل 
 ۱۹٬۹۹۳٬٤۱۳  ٤٬۳۳۰٬۷٦۱ إجمالي إیرادات التمویل  

    
 ٥۹٬۷٥٦٬۳۷٥  ٤۱٬۹۹٦٬۹۷۰ تكالیف تمویل على القروض والتمویل 

 ۱۱٬۸۰٥٬٥۷۳  ۱۱٬۹۰۷٬۱٥۷ تكالیف تمویل على الذمم الدائنة طویلة األجل 
  ٦٬۹۱۱٬۲۲۲  ۸٬۱٤۹٬٤۷٥ ) ۸(إیضاح عقود اإلیجار  أصولتكالیف فائدة على 

 ۳٬۷٥۳٬۲٥۹  ۳٬٥٥۸٬٥۷٥ ) ۱۹(إیضاح تكالیف تمویل على منافع الموظفین 
 ۱٬۲۳۹٬۸۲٥  ۱٬٤۷۱٬۸۸٤ رسوم بنكیة

 ۸٤٥٬۳۹۳  ۲٬٦۸۷٬٤٤۸ إطفاء مصاریف إعادة جدولة قروض 
 -  ۱۹۳٬۸۸۳ زیادة الخصم على مخصص ترمیم الموقع

 ۸٤٬۳۱۱٬٦٤۷  ٦۹٬۹٦٥٬۳۹۲ إجمالي تكالیف التمویل  
    

 ٦٤٬۳۱۸٬۲۳٤  ٦٥٬٦۳٤٬٦۳۱ صافي تكالیف التمویل  
  



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۱ 

 اإلیرادات األخرى، صافي -۲۷
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

  ۲٬۰٥٦٬۱۹۷   ۲٥٬٦٥٦٬۰٦۲ رد مستحقات  
 ٤٬۱۷٦٬۸۳۹  ۳٬۳٤۲٬٥٥٦ إیرادات من بیع مخلفات اإلنتاج

 ۷٬٤۲۰٬٤۰۰  ۳٬۰٦۱٬۳۰۰ مطالبات تأمین 
  ۹۱٦٬۳۸٤  - صندوق تنمیة الموارد البشریة متحصالت من 

  ۸۸۲٬۱٦۰  ) ۱۰٬۸۳۱٬٤۱۳( ربح  من عمالت أجنبیة(خسارة) / 
 -   ۱٬۸۰٥٬۲۹٥ ممنوح من ھیئة میاه وكھرباء أبوظبيخصم 

  ۸۳٤٬۸۹۸  ۹٥٥٬۹۸٤ إیرادات إیجار  
 ٥۲۹٬٥٦۱  - رد أرصدة موردین ودائنین آخرین

  ۳۹۱٬۱۷۲  - ربح من بیع صحف قدیمة 
 ۱٦٦٬٦٥۲  ٥۳۳٬۲٤۲ مكاسب من استبعاد ممتلكات ومعدات 

  ۳٬۰۰٦٬٦۷٥  ۲٬۲۰۳٬۰۱۸ أخرى 
 ۲٦٬۷۲٦٬۰٤٤  ۲۰٬۳۸۰٬۹۳۸ 

 ربحیة السھم  -۲۸
 

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة أو المخفضة للربح العائد إلى األسھم العادیة بنسبة من المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
م، تم احتساب ربحیة السھم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة والبالغة ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱القائمة. كما في  
سھماً). ال توجد أسھم عادیة مخفضة محتملة. إن ربحیة السھم المخفضة ھي نفس   ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰م:  ۲۰۱۹سھماً (   ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 مجموعة ال یوجد لدیھا أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات مالیة مخفضة لممارستھا.ربحیة السھم األساسیة حیث أن ال 
 

 القیم العادلة وإدارة المخاطر -األدوات المالیة  -۲۹
 

 الموجودات المالیة  ) ۱- ۲۹(

 
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

    الموجودات المالیة: 
 ٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦  ۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲ ) ۱۳(إیضاح نقد وما في حكمھ  
 ۱٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ أسھم غیر مدرجة 

 ) ۹(إیضاح مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  صولأ
 

۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰  ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ 
 ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲  ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ )۹(إیضاح  مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   صولأ

 ۱٬۳۷۹٬٥۲۹٬۰۹۸  ۱٬۲۰۸٬۷۸٤٬٤۳۲ ) ۱۱(إیضاح ذمم مدینة تجاریة 
 ۳٬۲۷۲٬٥٦٥٬۷٥۱  ۲٬۹۷۷٬۱۹٥٬۷٥۸ إجمالي الموجودات المالیة 

    
 ۲٬۲۰٥٬۳٤۸٬۲٤٦  ۱٬۸۳۷٬٦۹٥٬۹۸۸ إجمالي الموجودات المتداولة 

 ۱٬۰٦۷٬۲۱۷٬٥۰٥  ۱٬۱۳۹٬٤۹۹٬۷۷۰ إجمالي الموجودات غیر المتداولة 
 

 المطلوبات المالیة  ) ۲- ۲۹( 
 فیما یلي معلومات حول المطلوبات المالیة التي تحتفظ بھا المجموعة:

 
 دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

    المطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 ٤٦٤٬۱۰۰٬٥۳۳  ٤۲۱٬۷۱٥٬۳٥۰ ) ۲۰ذمم دائنة تجاریة (إیضاح 

 ۱٬۰۰٤٬۲۷۸٬٦٤۳  ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷ )۱۷تمویل مرابحة وقروض ألجل (إیضاح 
 ۸۷٬۰۳٥٬۲۲٤  ۱۲۱٬٦٥٥٬۳٤٥ ) ۸عقود إیجار (إیضاح  مطلوبات
 ۱٬٥٥٥٬٤۱٤٬٤۰۰  ۱٬٤۸٦٬۹۲٥٬٥٥۲ اإلجمالي 

    
 ۸۲۸٬۰٥۸٬۳۸۱   ۸٦۱٬۷٦۲٬۹۷٤ إجمالي المطلوبات المتداولة 

 ۷۲۷٬۳٥٦٬۰۱۹  ٦۲٥٬۱٦۲٬٥۷۸ إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
فائدة  یوماً عدا الجزء غیر المتداول من الذمم الدائنة التجاریة. ال یتم تحمیل أي    ۹۰  –   ٦۰یبلغ متوسط فترة االئتمان للمشتریات من  

على الذمم الدائنة التجاریة. لدى المجموعة سیاسات إلدارة المخاطر المالیة لضمان سداد جمیع الذمم الدائنة ضمن الشروط االئتمانیة 
 المتفق علیھا.



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۲ 

 القیم العادلة وإدارة المخاطر (یتبع) –األدوات المالیة  -۲۹

   لألدوات المالیة:القیم العادلة   أ) 

 
 القیمة العادلة الدفتریةالقیمة  

 

الموجودات المالیة 
المدرجة بالقیمة 
العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة

الموجودات المالیة 
المدرجة بالقیمة 

 الدخلالعادلة من خالل 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي مطلوبات مالیة أخرى التكلفة المطفأة الشامل اآلخر

          م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
          الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة

مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  صولأ
 ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ - ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ - ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ - - - ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ الربح أو الخسارة

مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  صولأ
 - الدخل الشامل اآلخر

 
۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - - 

 
۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - 

 
۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - 

 
۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ 

 ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ ۱٬۱۳۸٬٤۹۹٬۷۷۰ - - ۱٬۳۷۹٬۷۱۱٬۲۲٤ - ۱٬۳۷۹٬۷۱۱٬۲۲٤ - ۱٬۳۷۹٬۷۱۱٬۲۲٤ 

الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 
          العادلة

 - - - - ۱٬۲۰۸٬۷۸٤٬٤۳۲ - ۱٬۲۰۸٬۷۸٤٬٤۳۲ - - ذمم مدینة تجاریة
 - - - - ۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲ - ۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲ - - نقد وما في حكمھ

 - - ۱٬٥۹٦٬٤۸٤٬٥۳٤ - ۱٬٥۹٦٬٤۸٤٬٥۳٤ - - - - 
المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة 

          العادلة
 - - - - ٥٥٦٬٥۳۱٬٤٤۷ ٥٥٦٬٥۳۱٬٤٤۷ - - - مرابحة وقروض قصیرة األجلتمویل 

 - - - - ۳۸۷٬۰۲۳٬٤۱۰ ۳۸۷٬۰۲۳٬٤۱۰ - - - تمویل مرابحة وقروض طویلة األجل
 - - - - ۲۷۹٬۰٦٤٬۱۷۷ ۲۷۹٬۰٦٤٬۱۷۷ - - - متداولة -ذمم دائنة تجاریة 
 - - - - ۱٤۲٬٦٥۱٬۱۷۳ ۱٤۲٬٦٥۱٬۱۷۳ - - - غیر متداولة -ذمم دائنة تجاریة 

 - - - - ۱٦٥٬۹٤۲٬۰۸۸ ۱٦٥٬۹٤۲٬۰۸۸ - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 - - - - ۲٦٬۱۷۷٬۳٥۰ ۲٦٬۱۷۷٬۳٥۰ - - - متداولة -عقود إیجار  التزامات
 - - - - ۹٥٬٤۸۷٬۹۹٥ ۹٥٬٤۸۷٬۹۹٥ - - - غیر متداولة -عقود إیجار  التزامات

 - - - ۱٬٦٥۲٬۸۷۷٬٦٤۰ ۱٬٦٥۲٬۸۷۷٬٦٤۰ - - - - 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۳ 

 
 

 القیم العادلة وإدارة المخاطر (یتبع) –األدوات المالیة  -۲۹
   القیم العادلة لألدوات المالیة (یتبع): أ) 

 
 القیمة العادلة الدفتریةالقیمة  

 

الموجودات المالیة 
المدرجة بالقیمة 

 العادلة من خالل الربح
 أو الخسارة

الموجودات المالیة 
المدرجة بالقیمة العادلة 
 من خالل الدخل الشامل

 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  اإلجمالي مطلوبات مالیة أخرى التكلفة المطفأة اآلخر
          م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

          الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة
مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  صولأ

 ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲ - ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲ - ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲ - - - ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲ الخسارة

مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  صولأ
 ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ - ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ - ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ - - ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ - الشامل اآلخر

 ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲ ۱٬۰٦٦٬۲۱۷٬٥۰٥ - - ۱٬۳٤٤٬۱۷٥٬٦۱۷ - ۱٬۳٤٤٬۱۷٥٬٦۱۷ - ۱٬۳٤٤٬۱۷٥٬٦۱۷ 
          الموجودات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة

 - - - - ۱٬۳۷۹٬٥۲۹٬۰۹۸ - ۱٬۳۷۹٬٥۲۹٬۰۹۸ - - ذمم مدینة تجاریة
 - - - - ٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦ - ٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦ - - نقد وما في حكمھ

 - - ۱٬۹۲۷٬۳۹۰٬۱۳٤ - ۱٬۹۲۷٬۳۹۰٬۱۳٤ - - - - 
          المطلوبات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة

 - - - - ٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷ ٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷ - - - تمویل مرابحة وقروض قصیرة األجل
 - - - - ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦ ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦ - - - تمویل مرابحة وقروض طویلة األجل

 - - - - ۲۸۳٬۲۸۳٬۲۱۳ ۲۸۳٬۲۸۳٬۲۱۳    متداولة -دائنة تجاریة ذمم 
 - - - - ۱۸۰٬۸۱۷٬۳۲۰ ۱۸۰٬۸۱۷٬۳۲۰    غیر متداولة -ذمم دائنة تجاریة 

 - - - - ۱۸۸٬۱۷۲٬۹۸۹ ۱۸۸٬۱۷۲٬۹۸۹ - - - مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
 - - - - ۱۲٬۲۹۱٬۱۰۱ ۱۲٬۲۹۱٬۱۰۱ - - - متداولة -عقود إیجار التزامات 
 - - - - ۷٤٬۷٤٤٬۱۲۳ ۷٤٬۷٤٤٬۱۲۳    غیر متداولة -عقود إیجار  التزامات

 - - - ۱٬۷٤۳٬٥۸۷٬۳۸۹ ۱٬۷٤۳٬٥۸۷٬۳۸۹ - - - - 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥٤ 

 

 القیم العادلة وإدارة المخاطر (یتبع) –األدوات المالیة  -۲۹

 إدارة المخاطر:  ب) 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھا لألدوات المالیة:  
 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السیولة  •
 مخاطر أسعار العمولة  •
 مخاطر العمالت  •
 إدارة رأس المال  •

 

یبین ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله أھداف المجموعة وسیاساتھا وطرق قیاس وإدارة  
 ر وإدارة المجموعة لرأس المال. المخاط

 

 إطار إدارة المخاطر  
یكون مجلس إدارة المجموعة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر بالمجموعة. یقوم مجلس  

ة. وتقدم ھذه  اإلدارة بإنشاء لجنة إدارة المخاطر التي تكون مسؤولة عن وضع ومراقبة سیاسات إدارة المخاطر في المجموع
 اللجنة تقاریر دوریة لمجلس اإلدارة فیما یتعلق بأنشطتھا.

یتم استحداث سیاسات إدارة المخاطر في المجموعة لتحدید وتحلیل المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة وذلك لوضع حدود  
ات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة  وضوابط مناسبة للمخاطر ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سیاس

منتظمة لتعكس التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة، من خالل معاییر وإجراءات التدریب  
 واإلدارة، إلى تطویر بیئة رقابیة منضبطة وبناءة یفھم فیھا جمیع الموظفین أدوارھم والتزاماتھم.

ة كیفیة قیام اإلدارة بمراقبة مدى االلتزام بإجراءات وسیاسات إدارة المخاطر بالمجموعة.  تقوم لجنة المراجعة بالمجموعة بمراقب 
كما تقوم بمراجعة مدى كفایة اإلطار العام إلدارة المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تتعرض لھا المجموعة. وتقوم إدارة  

اء دورھا اإلشرافي. یقوم فریق المراجعة بإجراء مراجعات  المراجعة الداخلیة بدعم ومساندة لجنة المراجعة بالمجموعة في أد
دوریة، على وجھ الخصوص، بشأن إجراءات وضوابط إدارة المخاطر. كما یرسل تقاریر عن نتائج ھذه المراجعات إلى لجنة  

 المراجعة. 
 

 مخاطر االئتمان 
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسارة مالیة في حال عجز العمیل أو الطرف المقابل في أداة مالیة عن 
الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة. تنص سیاسة المجموعة على أن كافة العمالء الذین یرغبون بالتعامل على أساس اآلجل یخضعون  

ً من ذمم العمالء. تقوم  لتحقق من الناحیة االئتمانیة. إن األل دوات المالیة التي تخضع لتركیز مخاطر االئتمان تتكون أساسا
المجموعة بإیداع األرصدة البنكیة لدى عدد من المؤسسات المالیة ذات تصنیف ائتماني جید، ولدیھا سیاسة تقوم على وضع حدود  

خاطر ھامة من عدم كفاءة ھذه المؤسسات. لدى المجموعة  ألرصدتھا المودعة لدى كل مؤسسة مالیة. ال ترى المجموعة أن ھناك م
 قاعدة عمالء متنوعة تعمل في أنشطة مختلفة في مناطق مختلفة. 

 

تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة القیمة القصوى التي یمكن ان تتعرض لھا الموجودات المالیة لمخاطر االئتمان كما في  
 دیسمبر وھي كما یلي: ۳۱في الموحدة  تاریخ قائمة المركز المالي 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦  ۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲ ) ۱۳نقد وما في حكمھ (إیضاح 
 ۱٬۳۷۹٬٥۲۹٬۰۹۸  ۱٬۲۰۸٬۷۸٤٬٤۳۲ )۱۱صافي (إیضاح   -ذمم مدینة تجاریة 

 ۲۷۷٬۹٥۸٬۱۱۲  ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤ )۹مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (إیضاح   صولأ
 ۱٬۰٦۷٬۲۱۷٬٥۰٥  ۱٬۱۳۹٬٤۹۹٬۷۷۰ ) ۹(إیضاح  الدخل الشامل اآلخر مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل أصول

 ۲٬۹۷۷٬۱۹٥٬۷٥۸  ۳٬۲۷۲٬٥٦٥٬۷٥۱ 
 الذمم المدینة التجاریة 

باعتبارھا یتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئیسیة بالخصائص الفردیة لكل عمیل على حدة. إال أن اإلدارة تضع  
أیضاً العوامل التي قد یكون لھا تأثیر على مخاطر االئتمان لقاعدة العمالء، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدول  

 التي یزاول فیھا العمالء أنشطتھم. 
تعرض المجموعة   وضعت لجنة إدارة المخاطر سیاسة ائتمانیة یتم بموجبھا تحلیل الجدارة االئتمانیة لكل عمیل جدید قبل أن

أحكامھا وشروطھا الخاصة بالدفع والتورید. وتشتمل مراجعة المجموعة على التصنیفات الخارجیة، عند االقتضاء، وتتضمن  
أحیاناً مراجع مصرفیة. وتحد المجموعة من تعرضھا لمخاطر االئتمان من الذمم المدینة التجاریة من خالل وضع حدود تحصیل  

  عدد اإلفصاحات . للمخاطر تركیز معینیوجد لطبیعة القطاع الذي تعمل فیھ المجموعة،  اً نظر مالئھا.قصوى وحدود ائتمانیة لع
 . في ھذا القطاع  على المركز التنافسي للمجموعة تحافظ ةالمقدم

 
 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥٥ 

 القیم العادلة وإدارة المخاطر (یتبع) –األدوات المالیة  -۲۹

 إدارة المخاطر (یتبع)  ب) 

 االئتمان (یتبع) مخاطر 
 

دیسمبر   ۳۱یعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة كما في 
 م:۲۰۲۰

 

 أعمار الذمم المدینة التجاریة 
المتوسط   

المرجح لمعدل  
 الخسارة 

القیمة الدفتریة   
 اإلجمالیة 

مخصص خسارة   
االنخفاض في  

 القیمة 
 ۱٬۱۲٥٬۷٤۰  ۲۸٤٬۸۱۹٬٤۰٤  ٪۰٫٤۰  أشھر  ۳أقل من 

 ٥٬۱۰۹٬۰۸۳  ۳۹۸٬٦۷۳٬۱۸٥  ٪۱٫۳  شھراً  ۱۲أشھر إلى  ۳من 
 ۲۰٦٬۳۰۸٬٥٦٦  ۷۳۷٬۸۳٥٬۲۳۲  ٪۲۸  شھراً  ۱۲أكثر من 
 ۲۱۲٬٥٤۳٬۳۸۹  ۱٬٤۲۱٬۳۲۷٬۸۲۱    اإلجمالي 

 

دیسمبر    ۳۱الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة كما في  یعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان و  
 م:۲۰۱۹

 أعمار الذمم المدینة التجاریة 
المتوسط   

المرجح لمعدل  
 الخسارة 

القیمة الدفتریة   
 اإلجمالیة 

مخصص خسارة   
االنخفاض في  

 القیمة 
 ۸۳۷٬۹۷۸  ۲۸۳٬۸۰۳٬۳٥۹  ٪۰٫۳  أشھر  ۳أقل من 

 ۲٬۳۸۲٬٦۸۷  ٤۹٦٬۳۳۹٬٥٥۱  ٪۰٫٥  شھراً  ۱۲أشھر إلى  ۳من 
 ۱۹۹٬٤۷۸٬۳۸۱  ۸۰۲٬۰۸٥٬۲۳٤  ٪۲٤٫۹  شھراً  ۱۲أكثر من 
 ۲۰۲٬٦۹۹٬۰٤٦  ۱٬٥۸۲٬۲۲۸٬۱٤٤    اإلجمالي 

 

 مخاطر السیولة 
المرتبطة بمطلوباتھا المالیة التي تتم تسویتھا   مطلوباتھاتتمثل مخاطر السیولة في مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبة عند الوفاء ب 

عن طریق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالیة أخرى. تتمثل طریقة المجموعة في إدارة مخاطر السیولة، وذلك بالتأكد، قدر  
یة، دون تكبد خسائر غیر المستطاع، بأن لدیھا سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا حال استحقاقھا خالل الظروف العادیة وغیر العاد

مقبولة أو التعرض لمخاطر تضر بسمعة المجموعة. إن مخاطر السیولة ھي الصعوبات التي تواجھ المجموعة عند تأمین السیولة  
المتعلقة باألدوات المالیة. وقد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة على بیع موجودات مالیة بسرعة   مطلوباتالالزمة للوفاء بال

 العادلة.   ایمة تقارب قیمتھوبق
وتدیر المجموعة مخاطر السیولة عن طریق الحفاظ على مستوى من النقد وما في حكمھ بشكل یفوق التدفقات النقدیة الخارجة  

یوماً القادمة. كما تراقب المجموعة مستوى التدفقات   ۹۰المتوقعة للمطلوبات المالیة (بخالف الذمم الدائنة التجاریة) على مدى 
لنقدیة الداخلة المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة مع التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة على الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  ا

. تنص شروط البیع الخاصة  ۱۷والتأكد من توفر التسھیالت البنكیة. ویتم اإلفصاح عن شروط و أحكام ھذه التسھیالت في إیضاح  
 سداد المبالغ نقداً عند تورید البضاعة أو على أساس آجل.  بالمجموعة على أن یتم

 

 فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة غیر المشتقة: 
 
 

 م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 القیمة الدفتریة 
  لایر سعودي 

التدفقات النقدیة  
 التعاقدیة 

  لایر سعودي 
 أقل من سنة 
  لایر سعودي 

 أكثر من سنة 
 لایر سعودي 

  ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷  ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷ تمویل مرابحة وقروض 
 
٥٥٦٬٥۳۱٬٤٤۷  

 
۳۸۷٬۰۲۳٬٤۱۰ 

 ۱٤۲٬٦٥۱٬۱۷۳  ۲۷۹٬۰٦٤٬۱۷۷  ٤۲۱٬۷۱٥٬۳٥۰  ٤۲۱٬۷۱٥٬۳٥۰ ذمم دائنة تجاریة 
 -  ۱۰۹٬۹٦۰٬۳۸۷  ۱۰۹٬۹٦۰٬۳۸۷  ۱۰۹٬۹٦۰٬۳۸۷ زكاة وضریبة دائنة 

 ۱٬٤۷٥٬۲۳۰٬٥۹٤  ۱٬٤۷٥٬۲۳۰٬٥۹٤  ۹٤٥٬٥٥٦٬۰۱۱  ٥۲۹٬٦۷٤٬٥۸۳ 
        

 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 القیمة الدفتریة 
  لایر سعودي 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة 
  لایر سعودي 

 أقل من سنة 
  لایر سعودي 

 أكثر من سنة
 لایر سعودي 

 ٤۷۱٬۷۹٤٬٥۷٦  ٥۳۲٬٤۸٤٬۰٦۷  ۱٬۰۰٤٬۲۷۸٬٦٤۳  ۱٬۰۰٤٬۲۷۸٬٦٤۳ تمویل مرابحة وقروض 
 ۱۸۰٬۸۱۷٬۳۲۰  ۲۸۳٬۲۸۳٬۲۱۳  ٤٦٤٬۱۰۰٬٥۳۳  ٤٦٤٬۱۰۰٬٥۳۳ ذمم دائنة تجاریة 

 -  ۷٥٬۷٦۷٬۷۲۰  ۷٥٬۷٦۷٬۷۲۰  ۷٥٬۷٦۷٬۷۲۰ زكاة وضریبة دائنة 
 ۱٬٥٤٤٬۱٤٦٬۸۹٦  ۱٬٥٤٤٬۱٤٦٬۸۹٦  ۸۹۱٬٥۳٥٬۰۰۰  ٦٥۲٬٦۱۱٬۸۹٦ 

والتسھیالت البنكیة للوفاء بالمطلوبات  وتدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة والتأكد من توفر السیولة الكافیة 
 المستقبلیة للمجموعة. 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥٦ 

 القیم العادلة وإدارة المخاطر (یتبع) –األدوات المالیة    -۲۹

 إدارة المخاطر (یتبع)  ب) 

 مخاطر السیولة (یتبع) 
 

 عقود اإلیجار   مطلوبات
 دیسمبر: ۳۱كما في   ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي فیما یلي الحد األدنى لدفعات اإلیجار والتي انطبق علیھا متطلبات 

 

 
دیسمبر    ۳۱

 م ۲۰۲۰
دیسمبر    ۳۱ 

 م ۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۱٤٬۹۸۷٬٤٤٤  ۲۲٬٤۷۹٬٦۱۸ خالل سنة  
 ۷۱٬٦۳۳٬۷۱۹  ٥٥٬۳۰۸٬٦٤۹ أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات 

 ۱٤٬٦۱۰٬٥٤۷  - أكثر من خمس سنوات 
 ۷۷٬۷۸۸٬۲٦۷  ۱۰۱٬۲۳۱٬۷۱۰ 

 مخاطر أسعار العمولة 
للمجموعة لمدة سنة واحدة على أساس   یمثل تأثیر الدخل تأثیر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على الربح / (الخسائر)

 دیسمبر. ۳۱المطلوبات المالیة بالعمولة المتغیرة كما في 
 

 مخاطر سعر العمولة 
بسبب التغیرات في أسعار الفائدة في  تقلب القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیةمخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر 

تتعلق األسعار بشكل أساسي بالتزامات دیون المجموعة بأسعار   السوق. تعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في الفائدة السوقیة
 الفائدة ویعتقد أن القیمة العادلة ومعدل الفائدة للتدفقات النقدیة مخاطر للمجموعة التغیرات في أسعار  فائدة متغیرة. مراقبو اإلدارة

 یمكن إدارتھا.
 

 حساسیة معدل العمولة 
إن التأثیر على الربح یمثل أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على ربح المجموعة لسنة واحدة وذلك على أساس  

 دیسمبر:  ۳۱عائمة كما في المطلوبات المالیة بعمولة 
األثر على ربح السنة (بالریال   

 السعودي) 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ الزیادة (النقص) في نقاط األساس 

+٥ (۳۹٤٬۷٦۷)  (٤۱۹٬۰۲۹) 
+۱۰ (۷۸۹٬٥۳٤)  (۸۳۸٬۰٥۸) 

-٥ ۳۹٤٬۷٦۷  ٤۱۹٬۰۲۹ 
-۱۰ ۷۸۹٬٥۳٤  ۸۳۸٬۰٥۸ 

 

 مخاطر العمالت  
أداة مالیة ما للتقلب بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. وتراقب اإلدارة  مخاطر العمالت ھي مخاطر تعرض قیمة  

التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وترى أن المجموعة ال تتعرض لمخاطر عمالت ھامة لعدم إجراءھا أي معامالت ھامة  
اإلسترلیني. إن سعر صرف الریال السعودي مربوط    بعمالت عدا الریال السعودي والدوالر األمریكي والدرھم اإلماراتي والجنیھ

بالدوالر األمریكي، وبالتالي فإن األرصدة والمعامالت المدرجة بالدوالر األمریكي ال تمثل مخاطر ھامة. وفیما یتعلق بالدرھم  
اراتي والجنیھ اإلسترلیني اإلماراتي والجنیھ اإلسترلیني، ترى إدارة المجموعة أن تعرضھا لمخاطر العملة المرتبطة بالدرھم اإلم

 محدود. 
 

 إدارة رأس المال 
تتمحور سیاسة المجموعة فیما یتعلق بإدارة رأس المال في المحافظة على قاعدة رأس مال قویة للمحافظة على المساھمین، 

األسھم العادیة واألسھم األولیة  والدائنین وثقة السوق وكذلك استمرار تطور أعمال المجموعة في المستقبل. یتكون رأس المال من  
 غیر القابلة للسداد واألرباح المدورة للمجموعة. 

 وتراقب اإلدارة العائد على رأس المال والذي یحدد بقسمة صافي الربح التشغیلي على حقوق المساھمین.
 

ى حد ممكن واألفضلیة واألمان  تسعى المجموعة إلى المحافظة على التوازن بین أعلى عائد ممكن تحقیقھ في حال االقتراض ألعل
 المتأتي من مركز قوي لرأس المال. 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

  ٤٬۲۸۲٬۷۳۱٬٥۱۰  ۳٬٦٥۲٬۱۲۰٬۲۸۸ مجموع المدیونیة 
 (٥٤۷٬۸٦۱٬۰۳٦)  (۳۸۷٬۷۰۰٬۱۰۲) )۱۳ناقصاً: النقد وما في حكمھ (إیضاح  

 ۳٬۷۳٤٬۸۷۰٬٤۷٤  ۳٬۲٦٤٬٤۲۰٬۱۸٦ صافي المدیونیة 
    

 ۱٬۲۳۷٬۳۸۷٬۰۸۳  ۱٬٥۲۷٬٤۷۸٬۸۰٥ صافي حقوق المساھمین
 ۱٬۲۳۷٬۳۸۷٬۰۸۳  ۱٬٥۲۷٬٤۷۸٬۸۰٥ رأس المال المعدل 

 ۳  ۲٫۱٤ نسبة المدیونیة إلى رأس المال 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 القوائم المالیة الموحدة (یتبع)إیضاحات حول 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۷ 

 
 المحتملة  مطلوباتاالرتباطات وال -۳۰

 

 المطالبات القانونیة المحتملة 
الشركات التابعة للمجموعة، خالل السیاق االعتیادي لألعمال، ویتم الترافع بشأنھا حالیاً. ھناك بعض القضایا المقامة ضد بعض 

ومن الصعب تحدید النتائج النھائیة لھذه األمور بشكل مؤكد. ومع ذلك، ال تتوقع اإلدارة أن یكون لنتائج ھذه األمور تأثیراً جوھریاً 
 م.۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في  

 
 لدى المجموعة المطلوبات المحتملة التالیة:

 

دیسمبر    ۳۱
 م  ۲۰۲۰

(بمالیین الریاالت  
  السعودیة) 

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۹

(بمالیین الریاالت 
 السعودیة) 

 لایر سعودي   لایر سعودي  
 ٦٦٬٥  ۳٦٬٦ اعتمادات مستندیة

 ۲۸٬۲  ٦٬۲ خطابات ضمان
 ۱۳٬۷  ۱٦ وتسویقیةالتزامات تجاریة 

 ۱۰٬٦  ۱۲٬۱ االرتباطات الرأسمالیة 
   

 عقود اإلیجار  مطلوبات  
 دیسمبر ھي كما یلي:   ۳۱ان الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة غیر القابلة لإللغاء كما في  

 
دیسمبر    ۳۱

  م ۲۰۲۰
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۱٤٬٤۲۱٬٥۲٥  ٤٬۷۷۳٬۳٦۸ خالل السنة 
 -  - أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات 

 -  - أكثر من خمس سنوات 
 ٤٬۷۷۳٬۳٦۸  ۱٤٬٤۲۱٬٥۲٥ 

 المعلومات القطاعیة  -۳۱
 

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

 
یشتمل على نشاطات نشر المطبوعات الداخلیة والخارجیة واألبحاث والتسویق لمنتجات    النشر والمحتوى المرئي والرقمي: .۱

ً على نشاطات نشر المطبوعات المتخصصة لألطراف األخرى، وإصدار   المجموعة وللغیر. كما یشتمل القطاع أیضا
 مطبوعات عالمیة بترخیص وتقدیم خدمات الترجمة وبیع المحتوى المرئي واإللكتروني. 

یشتمل على خدمات العالقات العامة الدولیة والمحلیة والدراسات والبحوث والمحافل اإلعالمیة   قات العامة واإلعالن:العال .۲
والتسویقیة والقیام بأعمال اإلعالن دولیاً وإنتاج وتوزیع وتمثیل وتسویق الوسائل اإلعالنیة المقروءة والمسموعة والمرئیة  

 واللوحات اإلعالنیة. 

یشتمل على أعمال الطباعة على الورق والبالستیك والملصقات التجاریة باإلضافة إلى صناعة المنتجات    یف:الطباعة والتغل .۳
 البالستیكیة للمجموعة وللغیر. 

تشتمل على تجارة الجملة والتجزئة في األدوات المدرسیة واألثاث المكتبي والمختبرات وصیانتھا   كافة القطاعات األخرى: .٤
علیمیة والتدریبیة ونشاطات توزیع الصحف والمجالت والكتب والمطبوعات الخاصة بالمجموعة  وتركیبھا والدورات الت 

 محلیاً ودولیاً واألنشطة ذات العالقة األخرى. 

 تم تجمیع القطاعات التالیة في القوائم المالیة الموحدة على النحو التالي:  
یتكون ھذا القطاع من قطاعي النشر والنشر المتخصص. وقد تم تجمیع القطاعین على أساس أن لدیھما نفس طبیعة   النشر:

 الخدمات ونفس نوع أو فئة العمالء لمنتجاتھم.
 

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

یات وحدات العمل بصورة مستقلة لغرض اتخاذ القرارات بشأن یقوم كل من الرئیس التنفیذي ومدیر العملیات بمراقبة نتائج عمل
توزیع الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح ویتم قیاسھ بصورة مماثلة مع الربح في القوائم المالیة  

 لة للمعامالت مع الجھات األخرى. الموحدة. تتم أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة بشروط التعامل العادل وبطریقة مماث 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)

  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۸ 

 
 المعلومات القطاعیة (یتبع)  -۳۱

  
 م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

  

 
النشر والمحتوى المرئي  

  والرقمي 
العالقات العامة  

  الطباعة والتغلیف   واإلعالن 

 
كافة القطاعات  

  اإلجمالي   األخرى 
التعدیالت  

 اإلجمالي     واالستبعادات
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  

              اإلیرادات 
 ۲٬۲٦۰٬۰۹۳٬۹٥٦  -  ۲٬۲٦۰٬۰۹۳٬۹٥٦  ٤٤٬٥٦٦٬٥۰۷  ۷٤۹٬۱۳۳٬٦۷۷  ۱٬۱٤۱٬۳۳۲٬٤۰۳  ۳۲٥٬۰٦۱٬۳٦۹ عمالء خارجیون  

 -  ) ۸٤٤٬۷۷۹٬۱٥۷(  ۸٤٤٬۷۷۹٬۱٥۷  ٤٬۹۲٦٬۹۰۷  ۱۸٬٥٥۳٬۹۲۸  ۷۹٬۲۹۸٬۳۲٦  ۷٤۱٬۹۹۹٬۹۹٦ بین القطاعات الداخلیة  
 ۲٬۲٦۰٬۰۹۳٬۹٥٦  ) ۸٤٤٬۷۷۹٬۱٥۷(  ۳٬۱۰٤٬۸۷۳٬۱۱۳  ٤۹٬٤۹۳٬٤۱٤  ۷٦۷٬٦۸۷٬٦۰٥  ۱٬۲۲۰٬٦۳۰٬۷۲۹  ۱٬۰٦۷٬۰٦۱٬۳٦٥ إجمالي اإلیرادات 

              
 ۷۷٤٬٦۷۷٬۸۲٦  ) ٥٬۷٥٥٬۱۷۹(  ۷۸۰٬٤۳۳٬۰۰٦  ۱۷٬۲٥۲٬٤۳۰  ۱۲۷٬٤۱٥٬۳۸۱  ٤۲۲٬۳٥٥٬۷۷۸  ۲۱۳٬٤۰۹٬٤۱٦ الربح  إجمالي

 ۲٤٥٬٦٤٦٬۷۷۷  ) ٥٥٬٦٦۳٬٤۳۷(  ۳۰۱٬۳۱۰٬۲۱٤  ) ۳۳٬٦۰۰٬۱٦٤(  ) ۲۰٬٥٤٤٬۷۱۹(  ۳۳۰٬۷٦۰٬۱۹۳  ۲٤٬٦۹٤٬۹۰٤ ربح/(خسارة) القطاع 
 

 م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱یعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
 

  
النشر والمحتوى المرئي 

  والرقمي 
العالقات العامة  

   الطباعة والتغلیف   واإلعالن
كافة القطاعات  

  اإلجمالي   األخرى 
التعدیالت 

 اإلجمالي   واالستبعادات 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي    لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  

               اإلیرادات 
  ۲٬٤۰۹٬٦٤۲٬۹۳۳   -     ۲٬٤۰۹٬٦٤۲٬۹۳۳     ٤۸٬٦۷٦٬۹۲۷     ۸۸۷٬۲۹٦٬۷۰٦    ۸۲٦٬٥۱۲٬٤۳۱     ٦٤۷٬۱٥٦٬۸٦۹  عمالء خارجیون  

 -    ) ٥۳۹٬٤۳۹٬۹٥۳(    ٥۳۹٬٤۳۹٬۹٥۳   ٦٬۱۱۸٬٦۲٤     ۳۷٬۰٤۷٬٥٥۳    ۸٤٬۹۰۲٬۰٥۸     ٤۱۱٬۳۷۱٬۷۱۸  بین القطاعات الداخلیة  
  ۲٬٤۰۹٬٦٤۲٬۹۳۳   ) ٥۳۹٬٤۳۹٬۹٥۳(    ۲٬۹٤۹٬۰۸۲٬۸۸٦   ٥٤٬۷۹٥٬٥٥۱     ۹۲٤٬۳٤٤٬۲٥۹    ۹۱۱٬٤۱٤٬٤۸۹     ۱٬۰٥۸٬٥۲۸٬٥۸۷  إجمالي اإلیرادات 

               
   ۷۲٥٬٦۸٥٬۸۲٦   ) ٤٬۸٥۹٬۰۰۹(    ۷۳۰٬٥٤٤٬۸۳٥   ۱۹٬٤۳۲٬۹۲۷     ۱۳۱٬۰٦۳٬۹۹۷     ٤٤۹٬۱۱٤٬۰۰۷     ۱۳۰٬۹۳۳٬۹۰٤  الربح إجمالي

   ۲٤٦٬۱۱٥٬۲۱٤   ) ۲٦٬۹۳٥٬۳٦٥(    ۲۷۳٬۰٥۰٬٥۷۹   ) ۳۰٬۲۷۱٬۲۱۷(    ) ۳۸٬۷٦۰٬۰۸۸(     ۳۸۳٬۳۱۹٬٦۷٤   ) ٤۱٬۲۳۷٬۷۹۰(  ربح/(خسارة) القطاع 
 
 
 
 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)

  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٥۹ 

 
 المعلومات القطاعیة (یتبع)  -۳۱

 
 م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یعرض الجدول التالي المعلومات المتعلقة بإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات للقطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 

 

  الطباعة والتغلیف  
النشر والمحتوى  
  المرئي والرقمي 

العالقات العامة  
  واإلعالن 

 
كافة القطاعات  

 اإلجمالي   واالستبعادات التعدیالت    اإلجمالي   األخرى 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  

              
 ٥٬٤۲۱٬٤۰۲٬۱٥٥  (٤٬۰۲۸٬۷۲۸٬۷۸٥)  ۹٬٤٥۰٬۱۳۰٬۹٤۰  ۷۷۱٬۰۰۹٬۳۷۷  ٤٬۸۲۸٬۱۱۱٬۷٥٦  ۲٬۱۷۹٬۰۱۹٬۹۲۱  ۱٬٦۷۱٬۹۸۹٬۸۸٦ إجمالي الموجودات 
 ۳٬٦٥۲٬۱۲۰٬۲۸۸  (۳٬٦۱٦٬۸۲۷٬۹۲۷)  ۷٬۲٦۸٬۹٤۸٬۲۱٥  ۸۲۲٬۷۳۲٬۸۳۲  ۳٬۱۰۲٬۳۰۰٬۹۲٤  ۲٬۳۷٤٬٦٦٥٬۳۳۳  ۹٦۹٬۲٤۹٬۱۲٦ إجمالي المطلوبات 

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

 

 الطباعة والتغلیف  

 
النشر والمحتوى  
  المرئي والرقمي 

العالقات العامة  
   واإلعالن

 
كافة القطاعات  

 اإلجمالي   التعدیالت واالستبعادات  اإلجمالي   األخرى 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي    لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  
               

 ٥٬۷٦۹٬۸٤۹٬۰٥٤  (۲٬٦٥٦٬۲۱٥٬۳٦۸)  ۸٬٤۲٦٬۰٦٤٬٤۲۲   ۷۷٦,۲٤٤,۹۰۱    ٤٬۱۰٤٬٤۸۷٬۰٤۷   ۱٬۷٥۸٬۳۲۹٬۰۷۸    ۱٬۷۸۷٬۰۰۳٬۳۹٦  إجمالي الموجودات 
 ٤٬۲۸۲٬۷۳۱٬٥۱۰  (۲٬۲٦۱٬۰۰۷٬۷۳۱)  ٦٬٥٤۳٬۷۳۹٬۲٤۱   ۸۲۹٬۲۲۷٬٥۳۳    ۲٬۹٤٤٬۳۷۸٬٦۳۲   ۱٬۷۰۷٬۰۳۳٬۸۱۸    ۱٬۰٦۳٬۰۹۹٬۲٥۸  إجمالي المطلوبات 

 
 ".  التعدیالت واالستبعادات اإلیرادات المتداخلة بین القطاعات عند توحید القوائم المالیة ویتم إظھارھا في عمود " استبعادیتم 

 
   التعدیالت واالستبعادات

 
 نیة على مستوى المجموعة.  ال یتم توزیع تكالیف التمویل وأرباح وخسائر القیمة العادلة للموجودات المالیة على القطاعات بشكل فردي ألنھ یتم إدارة األدوات المع

 
 ھا أیضاً على مستوى المجموعة.  كما ال یتم توزیع الزكاة وضریبة الدخل وبعض الموجودات والمطلوبات المالیة على ھذه القطاعات حیث أنھ یتم إدارت 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)

  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۰ 

 
 المعلومات القطاعیة (یتبع)  -۳۱

 

 تسویة الربح: 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

  ۲۷۳٬۰٥۰٬٥۷۹   ۳۰۱٬۳۱۰٬۲۱٤ ربح القطاعات 
 )۲٦٬۹۳٥٬۳٦٥(   (٥٥٬٦٦۳٬٤۳۷) ) استبعادت مبیعات داخل القطاع (

  ۲٤٦٬۱۱٥٬۲۱٤   ۲٤٥٬٦٤٦٬۷۷۷ صافي الربح 
 تسویة الموجودات: 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۸٬٤۲٦٬۰٦٤٬٤۲۲  ۹٬٤٥۰٬۱۳۰٬۹٤۰ الموجودات التشغیلیة للقطاعات 
 (٤٬۱۸۱٬٥۳٦٬٦۸۱)  (٦٬٦٥۳٬۳۹۸٬۷٦٤) حسابات متداخلة بین الشركات  استبعاد

  ۱٦٬۹٥۰٬۲۱٤   ۱٦٬٤۰٦٬٦۱۷ ممتلكات وآالت ومعدات، صافي 
  ۲۲۷٬۱۲٦٬۳٥۰   ۲۱٦٬۰٤٤٬٦۹۱ موجودات غیر ملموسة، صافي 

  ۹۱۹٬٦٦۷٬۱۳۱   ۱٬٤۳۲٬٥۲۹٬۲۸۱ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
ً مدفوعات مقدم   ۸٬۲٤٦٬۳۱۸   ۸٬۰۲۹٬٦۱٤ وموجودات متداولة أخرى  ا

  ٥۱٦٬۷٥۸٬۲٥۱   ٦۳۲٬٤۹۳٬٦۷٤ الموجودات المالیة 
 (۱٦۳٬٤۲٦٬۹٥۱)   ۳۱۹٬۱٦٦٬۱۰۲ الحصص في النتائج
 ٥٬۷٦۹٬۸٤۹٬۰٥٤  ٥٬٤۲۱٬٤۰۲٬۱٥٥ إجمالي الموجودات 
 تسویة المطلوبات: 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ٦٬٥٤۳٬۷۳۹٬۲٤۱  ۷٬۲٦۸٬۹٤۸٬۲۱٥ المطلوبات التشغیلیة للقطاعات 
 (٤٬۱۸۱٬٥۳٦٬٦۸۱)  (۳٬۹۳۰٬۲٤۳٬٦۰۸) حذف أرصدة متداخلة بین الشركات 

  ۱٦۰٬۸٥۹٬٦۳۲   ۱٥٤٬۰۲۰٬٤۸٤ تمویل مرابحة وقروض قصیرة األجل 
  ۱٬۷۱٦٬٤۳۰٬۱۲۳   ۷٦٬۷۰۱٬۸٦۱ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

  ٤۳٬۲۳۹٬۱۹٥   ۸۲٬٦۹۳٬۳۳٦ مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 
 ٤٬۲۸۲٬۷۳۱٬٥۱۰  ۳٬٦٥۲٬۱۲۰٬۲۸۸ إجمالي المطلوبات 

 

 المعلومات الجغرافیة: 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 سعودي لایر   لایر سعودي  

    اإلیرادات من العمالء الخارجیین
  ۱٬۸۱۰٬٦۹۸٬۳٥۲   ۱٬۷۳۱٬۳٥٦٬۲٦٥ المملكة العربیة السعودیة 
 ٤۷۰٫٥۹۸٬۲۳۱  ۲۸۲٬٦٥٤٬۲۷۲ اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۱۲۸٬۱٥۲٫۸۳٥  ۲٤٦٬۰۸۳٬٤۱۹ دول أخرى 
  ۲٬٤۰۹٬٦٤۲٬۹۳۳   ۲٬۲٦۰٬۰۹۳٬۹٥٦ إجمالي اإلیرادات كما في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 

 تحدد معلومات اإلیرادات أعاله بناء على مواقع العمالء. 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ الموجودات التشغیلیة غیر المتداولة: 

 لایر سعودي   لایر سعودي  
  ۲٬۰۲۱٬٦٥۰٬۲۹۱   ۲٬۰٥٥٬٥۱۰٬٤۳۲ المملكة العربیة السعودیة 
 ۱٬۱۳۹٬۰۹۱٬٥۰۸  ۱٬۰٦۹٬۰۱٥٬۸٦۲ اإلمارات العربیة المتحدة 

  ۷۳٬۲٥۸٬۳۸۰   ۹٤٬۱٥٤٬۱۳۲ دول أخرى 
 ۳٬۲۳٤٬۰۰۰٬۱۷۹  ۳٬۲۱۸٬٦۸۰٬٤۲٦ اإلجمالي  

تتكون الموجودات غیر المتداولة لھذا الغرض من الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثماریة والموجودات غیر 
 : والدخل الشامل األخر بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمالیة مدرجة ال صولالملموسة واأل

 

 توقیت إثبات اإلیرادات:  
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۱٬۲۹۳٬۷۳٤٬۸٦۳  ۸٦۸٬۹۸٥٬۹۷٤ عند نقطة من الزمن
  ۱٬۱۱٥٬۹۰۸٬۰۷۰  ۱٬۳۹۱٬۱۰۷٬۹۸۲ على مدى زمني

 ۲٬۲٦۰٬۰۹۳٬۹٥٦  ۲٬٤۰۹٬٦٤۲٬۹۳۳ 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)

  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۱ 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتھا -۳۲

أو سیطرة مشتركة    العلیا فیھا سیطرة  اإلدارة  وموظفي  للمساھمینالشركات التي یكون    من  بالمجموعة  العالقة  ذات  األطراف  تتكون
 .  ھام تأثیر أو

 

  واألطراف  المجموعة تتعامل. المجموعة إدارة مجلس قبل من  علیھا الموافقة تمت بشروط  العالقة ذات األطراف  مع المعامالت تتم
 .  لألعمال االعتیادي السیاق  خالل  بعضھا مع العالقة ذات
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  
 لایر سعودي   لایر سعودي  

  ۹٬٦۳۸٬٤٦۹   ۹٬٤٤٦٬۰۰۰ مصروفات وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
 ۳٬٦۷۱٬٥٤۹   ٤٬۷۱۷٬۸۳٦ اإلدارة العلیا بالمجموعةمكافأة موظفي 

 
 وفیما یلي أھم المعامالت التي تمت بین المجموعة واألطراف ذات العالقة وأرصدتھا: 

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ طبیعة المعاملة    طبیعة العالقة    أسماء األطراف ذات عالقة 

 لایر سعودي   لایر سعودي    
شركة المدارات للدعایة  

واإلعالن والشركات التابعة 
 لھا مقابل خدمات إعالنیة 

مملوكة بواسطة عضو  
 مجلس إدارة  

خدمات إعالمیة  
 وبرامج وإنتاج أفالم  

۲۹٬۱۸۸٬٥٦۹ 

 

 ۱۸٬۲۰۸٬۸۰۱  

 مكتب الفھد للمحاماة
مملوك بواسطة عضو  

 استشارات قانونیة مجلس إدارة  
۱٬٥٥۳٬۰٦۲ 

 
 ۸٤٬۱٦۳  

 
 الناتجة عن المعامالت المذكورة أعاله للمجموعة واألطراف ذات العالقة: وفیما یلي األرصدة 

 

 
  دیسمبر   ۳۱

  م ۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
 لایر سعودي   لایر سعودي  

 ۳٬۱۸۰٬۷٤٦  ۱۱٬۳۹۹٬۸٥۱ شركة المدارات للدعایة واإلعالن والشركات التابعة لھا مقابل خدمات إعالنیة
 

لمدیر العام لملیون لایر سعودي مقابل خدمات إعالمیة لكیان مملوك  ٤٦اإلضافة إلى ذلك ، دفعت المجموعة خالل العام مبلغ ب 
ً مدفوعات  والتي تم إدراجھا في بندي    التابعة. ھذا المبلغ مع الرصید المتبقي لشركة المدارات  إلحدى الشركات   الموجودات و  مقدما

 لدائنة التجاریة، على التوالي.المتداولة األخرى والذمم ا
 

 األحداث الالحقة -۳۳
م، وقع مصنع اإلمارات الوطني للصناعات البالستیكیة (شركة تابعة مملوكة بالكامل في اإلمارات العربیة  ۲۰۲۱في ینایر 

  ملیون درھم إماراتي ٤۷٥المتحدة) اتفاقیة تسھیل بنكي (وفقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة) مع بنك محلي بمبلغ إجمالي قدره 
 یمثل التالي:   ملیون لایر سعودي)  ٤۸٤(

 
سنوات. تم الحصول على    ۸، یسدد على    ملیون لایر سعودي)    ۳۸۲(  ملیون درھم إماراتي  ۳۷٥تمویل طویل األجل بقیمة   -

، باإلضافة  ملیون لایر سعودي)  ۱۰۲( ملیون درھم إماراتي ۱۰۰التسھیل بغرض تمویل المشروعات الرأسمالیة بمبلغ 
 ملیون درھم إماراتي  ۲۷٥إلى السداد المبكر للتسھیالت القائمة لصالح بنوك أخرى في اإلمارات العربیة المتحدة بمبلغ 

ملیون درھم   ٦۲٫٤. ونتیجة لذلك، سیتم تخفیض الجزء المتداول المتعلق بھذه التسھیالت بمبلغ ملیون لایر سعودي) ۲۸۰(
 م.۲۰۲۱مارس  ۳۱في الفترة المالیة التي تنتھي في  ملیون لایر سعودي) ٦۳( إماراتي

 
 بغرض تمویل رأس المال العامل.ملیون لایر سعودي)  ۱۰۲( ملیون درھم إماراتي ۱۰۰تمویل قصیر األجل بقیمة  -

 

البنك إضافة لضمانات ألخرى (إیضاح  إن اتفاقیة التسھیل مضمونة بسند ألمر من المجموعة بالقیمة اإلجمالیة للتسھیالت لصالح  
۱۷.( 

 
 
 
 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع)

  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

٦۲ 

 أرقام المقارنة -۳٤
السنة السابقة لتتماشى مع طریقة العرض األفضل لقائمة المركز المالي الموحدة وقائمة التدفقات   أرقام تم إعادة تصنیف بعض 

 . إعادة التصنیف لم تؤثر على األرباح وحقوق الملكیة للسنوات السابقة النقدیة الموحدة.
 

 قائمة المركز المالي الموحدة  ) أ
 

 

األرصدة المدرجة  
  ۳۱سابقاً كما في  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  

 

 إعادة التصنیف 

الرصید المعاد تصنیفھ   
دیسمبر   ۳۱كما في 
 م ۲۰۱۹

 ۱٬۱٦۳٬۷٦٤٬٤۳۳  ۲٬۷۱٤٬٤٤۸  ۱٬۱٦۱٬۰٤۹٬۹۸٥ )٥(إیضاح ممتلكات وآالت ومعدات  
 ۳٬۲۳٤٬۰۰۰٬۱۷۹  ۲٬۷۱٤٬٤٤۸  ۳٬۲۳۱٬۲۸٥٬۷۳۱ إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

      
 ۱٤۳٬۲۳۷٬۱۲۰  )۲٬۷۱٤٬٤٤۸(  ۱٤٥٬۹٥۱٬٥٦۸ مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى  

   ۲٬٥۳٥٬۸٤۸٬۸۷٥   ) ۲٬۷۱٤٬٤٤۸(  ۲٬٥۳۸٬٥٦۳٬۳۲۳ إجمالي الموجودات المتداولة  
      

 
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة  ) ب

 

 

األرصدة المدرجة  
  ۳۱سابقاً كما في  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  

 

 التصنیف إعادة 

الرصید المعاد تصنیفھ   
دیسمبر   ۳۱كما في 
 م ۲۰۱۹

 )٦۰۰٬۰۳۷٬۸٥۳(  ۲٬۷۱٤٬٤٤۸  )٦۰۲٬۷٥۳٬۳۰۱( األنشطة التشغیلیة 
 )۲۲۹٬۸٤۹٬٤۲۹(  ) ۲٬۷۱٤٬٤٤۸(  )۲۲۷٬۱۳٤٬۹۸۱( األنشطة االستثماریة 

 
 اعتماد مجلس اإلدارة -۳٤

 
 م).۲۰۲۱ مارس ۲۹ ھـ (الموافق ۱٤٤۲ شعبان ۱٦ اإلدارة فيتم اعتماد القوائم المالیة الموحدة بواسطة مجلس 
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