
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
َدة غیر الُمدقَّقة وتقریر فحص مراجع الحسابات المستقل  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالیة األوَّ

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتْین في 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

۱ 

َدة غیر الُمدقَّقة ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالیة األوَّ
 وتقریر فحص مراجع الحسابات المستقل 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتْین في 
 
 

 

 الصفحة  الفھرس 
  

 ۲ تقریر فحص مراجع الحسابات المستقل
  

َدة   ۳ قائمة المركز المالي األّولّیة الُموَجَزة الُمَوحَّ
  

لیة  دةقائمة الدخل األوَّ  ٤ الُموَجَزة الموحَّ
  

َدة   ٥ قائمة الدخل الشامل األّولّیة الُموَجَزة الُمَوحَّ
  

َدة   ٦ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األّولّیة الُموَجَزة الُمَوحَّ
  

َدة  لیة الُموَجَزة الُمَوحَّ  ۸-۷ قائمة التدفقات النقدیة األوَّ
  

دة إیضاحات حول القوائم المالیة  ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  ۲۸-۹ األوَّ



















 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة  ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۹ 

 . معلومات عن الشركة ۱
 

لة في مدینة الریاض بالمملكة العربیة    ة أو “الشركإنَّ المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم ("الشركة"   األم") ھي شركة مساھمة سعودیة ُمسجَّ
م)، ولدیھا فرع  ۲۰۰۰یولیو    ۱ھـ (الموافق  ۱٤۲۱ربیع األول    ۲۹بتاریخ    ۱۰۱۰۰۸۷۷۷۲السعودیة وتعمل بموجب السجل التجاري رقم  

ل في مدینة جدة بموجب السجل التجاري الفرعي رقم   المكتب الرئیسي للشركة ھو: حي المؤتمرات، طریق    . وعنوان٤۰۳۰۰٦۱۲٥۸ُمسجَّ
 ، المملكة العربیة السعودیة. ۱۱٥۸۳الریاض  ٥۳۱۰۸مكة، ص. ب. 

 
  ۲۹ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رمضان    ۱۷م عن موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ  ۲۰۲۱مایو    ۲بتاریخ  لمساھمین  لأعلنت الشركة  

ة الثانیة من نظام الشركة األساسي المتعلق بتغییر اسم الشركة من المجموعة السعودیة لألبحاث والتسویق إلى  تعدیل الماد علىم) ۲۰۲۱إبریل 
 م).  ۲۰۲۱مایو  ۱۷ھـ (الموافق ۱٤٤۲شوال  ٥المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم بعد استیفاء كافة االشتراطات النظامیة بتاریخ 

 
التجارة واإلعالم واإلعالن والترویج والتوزیع والطباعة والنشر    أنشطةَشار إلیھا معًا بـ "المجموعة")  وتزاول الشركة وشركاتھا التابعة (المُ 

 في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وشمال إفریقیا.   بشكل رئیسيوالعالقات العامة، وتعمل 
 

دة على المركز   ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ  المالي للشركة وشركاتھا التابعة المحلیة واألجنبیة المدرجة أدناه ونتائج عملیاتھا. تشتمل ھذه القوائم المالیة األوَّ
  

دة:  ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ  وفیما یلي قائمة بالشركات التابعة الُمدَرجة في ھذه القوائم المالیة األوَّ
 

  
 

 
نسبة الملكیة المباشرة وغیر  

 المباشرة  

 النشاط الرئیسي  األنشطةبلد التسجیل و  الشركات التابعة 
یونیو   ۳۰

  م ۲۰۲۲
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 ۱۰۰  ۱۰۰ استثمار في شركات تابعة المملكة العربیة السعودیة   الشركة الفكریة للدعایة واإلعالن القابضة  

 ۱۰۰  ۱۰۰ استثمار في شركات تابعة المملكة العربیة السعودیة   شركة المصنفات العلمیة القابضة   
 ۱۰۰  ۱۰۰ النشر المملكة العربیة السعودیة   الشركة السعودیة لألبحاث والنشر 

 ۱۰۰  ۱۰۰ الدعایة واإلعالن  المملكة العربیة السعودیة   الشركة الخلیجیة لإلعالن والعالقات العامة 
اإلعالم المرئي والمقروء   المملكة العربیة السعودیة   الشركة العربیة للوسائل المحدودة   

 والخدمات اإلعالنیة 
۱۰۰  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۱۰۰ النشر والتوزیع  المملكة العربیة السعودیة   الشركة السعودیة للتوزیع 
إقامة وتنظیم المعارض   المملكة العربیة السعودیة   شركة مؤتمرات للمعارض والمؤتمرات  

والمؤتمرات والمنتدیات  
 المتخصصة 

۱۰۰  ۱۰۰ 

شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزیع 
 المحدودة 

 ۱۰۰  ۱۰۰ توزیع اإلمارات العربیة المتحدة  

 ۱۰۰  ۱۰۰ الطباعة والنشر  المغرب   الشركة المغربیة للطباعة والنشر 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱۰ 

 معلومات عن الشركة (تتمة) . ۱
 

دة (تتمة):  ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ  وفیما یلي قائمة بالشركات التابعة الُمدَرجة في ھذه القوائم المالیة األوَّ
 

  
 

 
نسبة الملكیة المباشرة وغیر  

 المباشرة 

 النشاط الرئیسي  األنشطةبلد التسجیل و  الشركات التابعة 
یونیو   ۳۰

  م ۲۰۲۲
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 ۱۰۰  ۱۰۰ دعایة وإعالن  باكستان   شركة فوكس آسیا برودكشنز لیمیتد

 ۱۰۰  ۱۰۰ إدارة الشركات التابعة المملكة العربیة السعودیة   شركة نمو اإلعالمیة القابضة  
شركة سین لإلعالم المرئي (سابقًا: شركة  

  نمو لإلعالم المرئي) 
 ۱۰۰  ۱۰۰ دعایة وإعالن  المملكة العربیة السعودیة 

شركة نمو العلمیة (سابقًا: شركة المكتبة 
  العلمیة) 

تطویر الطرق التعلیمیة   المملكة العربیة السعودیة 
 وتجارة الكتب 

۱۰۰  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۱۰۰ النشر المتخصص  المملكة العربیة السعودیة   الشركة السعودیة للنشر المتخصص 
 التجاریة الشركة السعودیة لألعمال 

 
المتاجرة في مستلزمات   المملكة العربیة السعودیة 

 الطباعة 
۱۰۰  ۱۰۰ 

 شركة األفق لنظم المعلومات واالتصاالت 
 

المتاجرة في معدات   المملكة العربیة السعودیة 
االتصاالت وتطویر البرامج  

 اإللكترونیة

۱۰۰  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۱۰۰ التجارة العربیة السعودیة المملكة   شركة فنون الشخصیات للتجارة المحدودة 
 ۱۰۰  ۱۰۰ العالقات العامة واالتصاالت  المملكة العربیة السعودیة   شركة توق للعالقات العامة المحدودة

 شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة (جـ) 
 

المتاجرة في مواد الدعایة   المملكة العربیة السعودیة 
 واإلعالن

۱۰۰  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۱۰۰ التدریب واالستشارات  المملكة العربیة السعودیة   للتدریب واالستشارات شركة نمو 
شركة مفھوم التعلیم لتقدیم الحلول التعلیمیة 

  والتقنیة
استیراد وتصدیر وتجارة   المملكة العربیة السعودیة 

 الجملة 
۱۰۰  ۱۰۰ 

 شركة نمو اإلعالنیة للدعایة واإلعالن
 

اإلعالم المرئي والمقروء   السعودیة المملكة العربیة 
 والخدمات اإلعالنیة 

۱۰۰  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۱۰۰ خدمات اإلنترنت المملكة المتحدة   شركة عرب نت تكنولوجى المحدودة
 ۱۰۰  ۱۰۰ دعایة وإعالن  المملكة المتحدة   الشركة الخلیجیة المحدودة 

 ۱۰۰  ۱۰۰ والتوزیع النشر  األردن  شركة مخزن الكتب للنشر والتوزیع (إثراء) 
شركة رف للنشر (سابقًا: ناشرون العالمیة  

  للنشر) (جـ) 
 ۱۰۰  ۱۰۰ النشر والتوزیع  المملكة العربیة السعودیة 

 ۱۰۰  ۱۰۰ األبحاث والمساندة  المملكة العربیة السعودیة   شركة توق اإلعالمیة لألبحاث 
 شركة الشرق للخدمات اإلخباریة المحدودة 

 
البث التلفزیوني والرادیو   اإلمارات العربیة المتحدة 

 ومنصات الوسائل األخرى 
۱۰۰  ۱۰۰ 

 ۱۰۰  ۱۰۰ النشر المتخصص  اإلمارات العربیة المتحدة   شركة كونتنت سبیشیالیزد میدیا
 ۱۰۰  ۱۰۰ النشر والتوزیع  اإلمارات العربیة المتحدة   شركة مكتبة الجامعة 

 ۱۰۰  ۱۰۰ النشر والتوزیع  اإلمارات العربیة المتحدة   ستورز شركة سمارت سوبر 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱۱ 

 معلومات عن الشركة (تتمة) . ۱
 

دة (تتمة):  ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ  وفیما یلي قائمة بالشركات التابعة الُمدَرجة في ھذه القوائم المالیة األوَّ
 

  
 

  
نسبة الملكیة المباشرة وغیر  

 المباشرة (%)  

  النشاط الرئیسي  األنشطةبلد التسجیل و  الشركات التابعة 
یونیو   ۳۰

  م ۲۰۲۲
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
إتش إتش الشركة السعودیة لألبحاث  

 ۱۰۰  ۱۰۰  النشر والتوزیع  المملكة المتحدة   والتسویق 
 ۱۰۰  ۱۰۰  خدمات إیجار  المملكة المتحدة   شركة میدیا إنفستمنت لیمتد

 ۱۰۰  ۱۰۰  األعمال التجاریة  المملكة المتحدة   شركة مجلة المجلة 
 ۱۰۰  ۱۰۰  أعمال المركز الرئیسي المملكة المتحدة   المحدودة شركة الشرق األوسط 
تسجیل وصیانة وامتالك الملكیة   ي زغرین جزر   شركة آي بي إم لیمتد 

 ۱۰۰  ۱۰۰  الفكریة للمجموعة 
 ۱۰۰  ۱۰۰  األعمال التجاریة  المملكة المتحدة   شركة سیدتي برودكتس 

 ۱۰۰  ۱۰۰  األعمال التجاریة  المملكة المتحدة   شركة سیدتي لیمتد
 ۱۰۰  ۱۰۰  األعمال التجاریة  المملكة المتحدة   شركة یورومینا (سابقًا: ستالیت جرافیكس) 

 ۱۰۰  ۱۰۰  األعمال التجاریة  جیرسي   شركة میدیا العربیة لیمتد

 المملكة العربیة السعودیة   شركة الشرق للخدمات اإلخباریة المحدودة 
التلفزیوني والرادیو  البث 

 ۱۰۰  ۱۰۰  والمنصات 
 المحدودة  شركة تلفزیون الشرق

 المملكة العربیة السعودیة  
البث التلفزیوني والرادیو  

 ۱۰۰  ۱۰۰  ومنصات إعالمیة 
 ۱۰۰  ۱۰۰  وكاالت انباء المملكة المتحدة   شركة نیوز ھب لیمتد

 المملكة العربیة السعودیة   الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف (أ) 
الطباعة والتغلیف والصناعات  

 ۷۰  ۷۰  البالستیكیة 
 ٥۱  ٥۱  النشر والمحتوى اإللكتروني المملكة العربیة السعودیة   شركة أرقام االستثماریة التجاریة (ب) 

 ٥۱  ٥۱  والمسموع   نشر المحتوى المرئي المملكة العربیة السعودیة   شركة ثمانیة للنشر والتوزیع (د) 
 
 تمتلك الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف الشركات التابعة التالیة:  ) أ 

  
 

  
نسبة الملكیة غیر المباشرة  

 للمجموعة (%) 

  النشاط الرئیسي  األنشطةبلد التسجیل و  الشركات التابعة 
یونیو   ۳۰

  م ۲۰۲۲
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 ۷۰  ۷۰  الطباعة  المملكة العربیة السعودیة   والنشرشركة المدینة المنورة للطباعة 

        
 ۷۰  ۷۰  الطباعة  المملكة العربیة السعودیة   شركة مطابع ھال 

        
 ۷۰  ۷۰  الطباعة والتغلیف  المملكة العربیة السعودیة   شركة المستقبل لالستثمارات الصناعیة

        
للصناعات شركة مصنع اإلمارات الوطني 

 وشركاتھا التابعة البالستیكیة
التغلیف والصناعات   اإلمارات العربیة المتحدة  

  البالستیكیة 
۷۰  ۷۰ 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱۲ 

 . معلومات عن الشركة (تتمة) ۱
 

 تمتلك شركة أرقام االستثماریة التجاریة (أرقام) الشركات التابعة التالیة: ) ب 
 

  
 

 
المباشرة للمجموعة  نسبة الملكیة غیر 

 (%) 

  النشاط الرئیسي  األنشطةبلد التسجیل و الشركات التابعة 
یونیو   ۳۰

  م ۲۰۲۲
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 ٥۱  ٥۱  النشر والمحتوى اإللكتروني اإلمارات العربیة المتحدة  شركة دانات منطقة حرة   

       
 ٥۱  ٥۱  والمحتوى اإللكترونيالنشر  جمھوریة مصر العربیة  شركة أرقام میدیا 

 
،  التابعة   من الحصص في شركة جلوبال میدیا وشركاتھا   ٪ ۱۰۰تمتلك شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة وشركة رف للنشر نسبة   ) ج 

 ومقرھا في المملكة المتحدة.  
 

من رأس المال الُمصَدر لشركة    ٪ ٥۱نسبة  م على  ۲۰۲۱أكتوبر    ۱استحوذت الشركة العربیة للوسائل (شركة تابعة للمجموعة) بتاریخ   ) د 
بالمملكة العربیة السعودیة وتعمل في إنتاج وتوزیع  ثمانیة للنشر والتوزیع (ثمانیة)؛ وھي إحدى الشركات الرائدة في اإلعالم الرقمي 

المجموعة في تعدد المنصات    المدونات الصوتیة واألفالم الوثائقیة على منصات التواصل االجتماعي. ویُعدُّ االستحواذ جزًءا من منھج 
 من خالل المنصات الرقمیة ووسائل التواصل االجتماعي.   والمتابعین   والتزامھا بتقدیم محتوي أصیل ومتمیز وحصري للعمالء 

 
االستحواذ، حیث  )، باستخدام طریقة  ۳وأُجِرَیت المحاسبة عن عملیة االستحواذ كتجمیع لألعمال وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( 

م تخصیص سعر ۲۰۲۲اعتُرف بجمیع األصول والمطلوبات بقیمھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ، ثم استكملت المجموعة في مارس  
 الشراء لصافي األصول القابلة للتحدید. 

 
 وفیما یلي تفاصیل الِعَوض النقدي لشراء صافي األصول والشھرة: 

 

 
بمالیین الریاالت  

 السعودیة 
  القیمة العادلة للِعوض النقدي

 ۱۷٫٥ النقدیة المدفوعة 
ل (*)   ۷٫۲ القیمة الحالیة للِعوض النقدي المؤجَّ

 ۲٤٫۷ 
 

ل   ر دفعھ إلى البائع على أقساط اعتباًرا من السنة الثانیة لتاریخ المعاملة حتى ال ملیون لایر سعودي    ۸٫۰(*) یبلغ الِعَوض النقدي المؤجَّ ُمقرَّ
ل بمبلغ   دت القیمة الحالیة للعوض النقدي المؤجَّ ملیون لایر سعودي واعتُرف بھا ضمن المطلوبات غیر المتداولة   ۷٫۲السنة الخامسة. وُحّدِ

 .  ٪ ٥باستخدام معدل خصم یبلغ  األخرى. وُخِصَم ھذا المبلغ كتدفقات نقدیة خارجیة  
 

 وفیما یلي تفاصیل القیم العادلة لألصول والمطلوبات المعتَرف بھا نتیجة االستحواذ:  
 

 البیان 
بمالیین الریاالت  

 السعودیة 
  

 ۳٫۱ ممتلكات ومصانع ومعدات 
 ۰٫٤ أصول غیر ملموسة 

 ۱۰٫٤ أصول غیر ملموسة: أسماء تجاریة 
 ۰٫۸ أصول حق استخدام 

 ۱٫٦ ذمم مدینة تجاریة 
 ۰٫۱ نقد وما في حكمھ 

 ) ۱٫۰( التزامات عقود إیجار 
 ) ۰٫۱( التزامات مكافآت موظفین ُمحدَّدة 

 ) ۰٫۱( مخصص زكاة 
 ) ٥٫٦( مطلوبات متداولة أخرى 

 ۹٫٦ القیمة العادلة لصافي األصول القابلة للتحدید   
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱۳ 

 الشركة (تتمة) . معلومات عن  ۱
 

 الشھرة: 
 

 البیان 
بمالیین الریاالت  

 السعودیة 
  

 ۲٤٫۷ الِعوض النقدي بالقیمة العادلة 
 ٤٫۷ ) **(ُمسیِطرةالغیر  ملكیة الحقوق 

 ) ۹٫٦( القیمة العادلة لصافي األصول القابلة للتحدید  
 ۱۹٫۸ الشھرة الناشئة عن االستحواذ 

 
 ٪) من صافي القیمة العادلة لألصول القابلة للتحدید. ٤۹غیر المسیطرة بنسبة (   حقوق الملكیة (**) تُحتسب  

 
 . أساس اإلعداد  ۲
 

دة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  لیَّة الُموَجَزة الُموحَّ )  ۳٤م وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (۲۰۲۲یونیو  ۳۰أُعدَّت ھذه القوائم المالیة األوَّ
ِلیَّة  األولیَّة" المعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین. وأعدَّت المجموعة القوائم المالیة األوَّ "التقاریر المالیة  

دة على أساس أنھا ستستمر في العمل وفقًا لمبدأ االستمراریة. ویرى أعضاء مجلس اإلدارة عدم وجود أي حاالت جوھری  ة من  الُموَجزة الُموحَّ
ن الموارد  عدم التیقُّن قد تثیر شكوًكا جوھریة حیال ھذا االفتراض. وتوصَّلوا إلى حكم محاسبي بأن ھناك توقعًا معقوًال بأنَّ المجموعة لدیھا م

 شھًرا من نھایة فترة القوائم المالیة.    ۱۲ما یكفیھا لالستمرار في العمل في المستقبل القریب ولمدة ال تقلُّ عن 
 

دة الُموَجَزة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالیة السنویة، وینبغوال   ِلیَّة الموحَّ ن القوائم المالیة األوَّ ي قراءتھا جنبًا إلى  تتضمَّ
دة السنویة للمجموعة كما في   م.۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱جنٍب مع القوائم المالیة الُموحَّ

 
دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء ما یلي:   ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ  وتُعّد القوائم المالیة األوَّ

 تُقَاس األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة.  ·
 ربح أو الخسارة بالقیمة العادلة. تُقَاس األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل ال ·
 تُقَاس األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة.  ·

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض 

 
دة باللایر السعودي، الذي یمثل العملة الوظیفیة للمجموعة وعملة العرض لدی  ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ ھا. وتُعَرض جمیع  تُْعَرض القوائم المالیة األوَّ

 الغ كاملة ما لم یُذكر خالف ذلك. المب 
 
ة  . ۳    األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامَّ
 

التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ    الُموَجزة  یتطلُب إعداد القوائم المالیة األولیَّة دة للمجموعة من اإلدارة وضع  الُموحَّ
المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بھا واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ینشأ عن 

نتائج   التیقن حیال االفتراضات والتقدیرات  القیمة الدفتریة لألصول أو االلتزامات  قد  عدم  تتأثرتتطلب إجراء تعدیل جوھري على  في    التي 
 الفترات المستقبلیة. 

 
ة التي مارستھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسة لعدم التیقن ح یال التقدیر  وقد كانت األحكام المحاسبیة الھامَّ

دة السنویة األخیرة.  ھي ذاتھا كما ھي   ُمبیَّنة في القوائم المالیة الُموحَّ
 
 . السیاسات المحاسبیة  ٤
 

دة مع تلك المطبقة في القوائم المالیة  ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ دة السنویة للمجموعة  تتفق السیاسات المحاسبیة المطبَّقة عند إعداد ھذه القوائم األوَّ الُموحَّ
 .  ٦م، باستثناء ما ھو ُمفَصح عنھ أدناه وفي اإلیضاح ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كما في وعن السنة المنتھیة في 

 
 المالیة المشتقة  األدوات 

َرف بھذه  تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة مثل اتفاقیات مقایضة أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لھا. ویُعت 
تغیُّرات بقیمتھا العادلة.    يأ المشتقة، ویُعاد قیاسھا الحقًا حسب    األدوات المالیة المشتقة مبدئیًا بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد األداة المالیة

.  السالبة في حالة القیمة العادلة  المالیة  ، وضمن المطلوبات  الموجبةوتُدَرج األدوات المالیة المشتقة ضمن األصول المالیة في حالة القیمة العادلة  
ل مباشرة أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التغیرات في  القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة على قائمة الدخل.  وتُحمَّ



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱٤ 

 قیاسات القیمة العادلة  .  ٥
 

 تتطلب بعض السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة قیاس القیم العادلة لكل من األصول والمطلوبات المالیة. 
 

ر لقیاس القیم العادلة لألصول والمطلوبات المالیة. ویتضمَّن ذلك فریق تقییم   المسؤولیة الكاملة    یقع علي عاتقھ ولدى المجموعة إطار تحكم مقرَّ
اشرة إلى عن اإلشراف على جمیع عملیات القیاس الھامة للقیمة العادلة، بما في ذلك المستویات الثالث للقیم العادلة، ویرفع بشأنھا تقاریر مب 

 المالي.  الرئیس التنفیذي
 

جھات أخرى، مثل تسعیرات  من  ویراجع الفریق دوریًا المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة وتعدیالت التقییم. وفي حال استخدام معلومات  
من الجھات األخرى لدعم االستنتاج بأن ھذه  الوسیط أو خدمات التسعیر، لقیاس القیم العادلة، فإن فریق التقییم یُقیِّم األدلة التي ُحِصَل علیھا  

قاریر بشأن التقییمات تفي بمتطلبات المعاییر، بما في ذلك المستوى حسب تسلسل القیمة العادلة الذي ینبغي أن تَُصنَُّف التقییمات ضمنھ. وتُرفع ت 
 التقییم الھامة إلى لجنة المراجعة بالمجموعة.  أمور

 
، تستخدم المجموعة بیانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. تُصنَّف القیم العادلة إلى مستویات  اللتزاملأو    وعند قیاس القیمة العادلة لألصل 

 مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة استناًدا إلى المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم، وذلك على النحو التالي: 
 
 الُمدَرجة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة ألصول والتزامات مماثلة. المستوى األول: األسعار  -
اللتزام  لاألسعار الُمدَرجة في السوق المالیة الواردة في المستوى األول، القابلة للمالحظة لألصل أو  بخالف المستوى الثاني: المدخالت،  -

ا غیر مباشرة (أي الُمستَمدة من األس ا مباشرة (أي كاألسعار) وإمَّ  عار). إمَّ
 التي ال تعتمد على بیانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غیر القابلة للمالحظة). اللتزام لالمستوى الثالث: المدخالت لألصل أو  -
 

ف  تقع ضمن مستویات مختلفة من تسلسل القیمة العادلة، یُصن اللتزام  لوفي حال كانت المدخالت الُمستخَدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو  
 حینئٍذ قیاس القیمة العادلة بأكملھ في المستوى ذاتھ من تسلسل القیمة العادلة باعتباره أدنى مستوى إدخال ھام للقیاس بأكملھ. 

 
 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي طبَّقتھا المجموعة  . ٦
 

ِلیَّة المُ  دة السنویة للمجموعة  تتفق السیاسات المحاسبیة المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ َدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة الُموحَّ وَجَزة الُمَوحَّ
م. ولم تطّبِق المجموعة تطبیقا ۲۰۲۲ینایر   ۱م، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتباًرا من ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱عن السنة المنتھیة في 

ًرا أي معیار أو تفسیر أو تعدیل    أُِصدر، لكنَّھ لم یدخل حیر التنفیذ بعد.  مبّكِ
 

 ) ۳۷التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ( - عقد بال الوفاءتكالیف   -  المتوقع خسارتھاالعقود 
تتعلق مباشرة بعقد  ، یتعین على المنشأة تضمین التكالیف التي    اً خاسرأو    متوقع خسارتھتنصُّ التعدیالت على أنھ عند تقییم ما إْن كان عقد  

لعمومیة  لتوفیر بضائع أو تقدیم خدمات بما في ذلك كّلٍ من التكالیف اإلضافیة وتوزیع التكالیف المرتبطة مباشرة بالعقد. وال تتعلق التكالیف ا
 واإلداریة مباشرة بالعقد، وتُستبعد ما لم یمكن تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 

 
َدة للمجموعة نظرا لعدم وجود أي عقود  ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  . متوقع خسارتھاولیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة األوَّ

 
 ) ۳التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (  - الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي 

 إلثبات  ) "عملیات تجمیع المنشآت" تفادیًا۳االعتراف المنصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (وأضافت التعدیالت استثناًء لمبدأ  
(التاليأرباح أو خسائر محتَملة في "الیوم   الدولي رقم  المحاسبة  ینشأ عنھ مطلوبات والتزامات محتَملة ستقع ضمن نطاق معیار  )  ۳۷" ما 
) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي:  ۲۱واألصول المحتَملة" أو التفسیر رقم (  "المخصصات وااللتزامات المحتَملة

 الضرائب، إذا ما تُكّبَِدت كل منھا على ِحدة. 
 

َدة للمجموعة نظًرا لعدم وجود أي ع ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ وض محتمل مستحق الدفع بشأن  ولیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة األوَّ
 عملیات تجمیع المنشآت. 

 
 
 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱٥ 

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي طبَّقتھا المجموعة (تتمة) . ٦
 

 ) ۱٦ولي رقم (التعدیالت على معیار المحاسبة الد -الممتلكات والمصانع والمعدات: اإلیرادات المتحصَّلة قبل االستخدام المقصود  
المنتَجة ریثما الوصول    العناصر  المبالغ المحصلة من بیع  ، الممتلكات والمصانع والمعداتبند    لفة من تك  أن تقتطعیحظر التعدیل على المنشآت 

لة    حددتھاباألصل إلى موقعھ ووضعھ الالزمین كي یصبح قادًرا على العمل وفقًا للطریقة التي   اإلدارة. بل تعترف المنشأة باإلیرادات المتحصَّ
 . قائمة الدخل في  ذات الصلة نتاج  اإلمن بیع ھذه البنود وتكالیف 

 
القوا تأثیر على  التعدیالت أي  لھذه  یكْن  تنتجھا  ولم  التي  البنود  لھذه  لعدم وجود مبیعات  نظًرا  للمجموعة  دة  الُموحَّ الُموَجزة  ِلیَّة  المالیة األوَّ ئم 

 . الحقةفترة معروضة أو أقرب الممتلكات والمصانع والمعدات المتاحة لالستخدام في بدایة 
 

 بالمئة" للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالیة  ۱۰اختبار "الـ في  األتعاب  - ) "األدوات المالیة" ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( 
ح التعدیل   التي على المنشأة تضمینھا عند تقییم ما إْن كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو الُمعدَّل تختلف اختالفًا جوھریًا   األتعابحیث یوّضِ

المدفوعة أو المقبوضة بین المقتِرض والمقِرض، بما في ذلك    األتعابعلى  إال    األتعاب عن شروط االلتزام المالي األصلي. وال تشمل ھذه  
التي یدفعھا أو یقبضھا المقتِرض أو المقِرض بالنیابة كل منھما عن اآلخر. وال یوجد تعدیل مماثل مقتَرح لمعیار المحاسبة الدولي رقم   األتعاب

 ) "األدوات المالیة": االعتراف والقیاس. ۳۹(
 

لھذه  یكْن  المالی   ولم  األدوات  تعدیالت على  إجراء  لعدم  نظًرا  للمجموعة  دة  الُموحَّ الُموَجزة  ِلیَّة  األوَّ المالیة  القوائم  تأثیر على  أي  ة  التعدیالت 
 للمجموعة خالل الفترة. 

 
 الممتلكات والمصانع والمعدات  . ۷
 

ملیون    ۲٬۲۳٦٫۹م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٬۳۱۹٫۳م، بلغت تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  
م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٬۱۷۰٫۷م ما قیمتھ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لایر سعودي)، وبلغت تكلفة االستھالك المتراكم كما في  

 ملیون لایر سعودي).  ۱۱۲۳٬۲
 

 اإلضافات 
م:  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي (  ۹٦٫۷م، اشترت الشركة أصوًال بتكلفة قدرھا  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  

 ملیون لایر سعودي).  ۲٦
 

 األصول المرھونة 
دیسمبر   ۳۱م (۲۰۲۲یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي كما في    ۷۱المصانع والممتلكات والمعدات بصافي قیمة دفتریة قدرھا  بنود  بعض    تم رھن
 ). ۱۷سعودي) كضمان مقابل القرض طویل األجل (إیضاح   ملیون لایر ۹۱م: ۲۰۲۱

 
 الرأسمالیة  االرتباطات

  ۳۱م (۲۰۲۲یونیو    ۳۰ملیون لایر سعودي كما في    ٦٤٫۱الرأسمالیة للمجموعة المتعلقة بشراء ممتلكات ومصانع ومعدات    االرتباطات بلغت  
 م.۲۰۲۲عام ملیون لایر سعودي). ویُتوقع تسلُّمھا في  ۱٤۰٫٤م: ۲۰۲۱دیسمبر 

 
 أصول حق االستخدام   . ۸
 

المنتھیة في   أشھر  الستة  فترة  نشأ عنھ زیادة في أصول حق  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰خالل  ما  لمبنى جدید  إیجار  المجموعة على عقد  م، حصلت 
 ملیون لایر سعودي).   ٤٫۸م: ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ٥۲٫٥االستخدام بقیمة 

 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱٦ 

 األصول غیر الملموسة والشھرة   . ۹
 

 : والشھرة   فیما یلي تفاصیل األصول غیر الملموسة 

 

 كما في 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  لایر سعودي 

 كما في 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 لایر سعودي 
    

 ۳۸۹٬۷٤٥٬۰٦٦  ۳۸۹٬۷٤٥٬۰٦٦ شھرة (أ) 
 ۲۱۹٬۳۰۰٬۱۱۰  ۲٥۸٬٥۱۳٬۲٥۰ مشروع محتوى مرئي ومواقع إلكترونیة وحقوق نشر  

 ۱۷۲٬۱۲٦٬۳٥۰  ۱۷۲٬۱۲٦٬۳٥۰   (أ)   عناوین مطبوعات
 ٤۸٬۳۰۳٬۱٥۳  ٤٥٬۰۱۸٬٦۲۳ برامج حاسب آلي 

 ۱۰٬۰۲۹٬۲۷٥  ۹٬۳۸۲٬۲۲٥ أسماء تجاریة 
 ٤٤۱٬٥۷۹  ۲٬۸٦۸٬۳٦۸ مشاریع قید التنفیذ

 ۸۷۷٬٦٥۳٬۸۸۲  ۸۳۹٬۹٤٥٬٥۳۳ 
.  
 الحساسیة تجاه التغیُّرات في االفتراضات  ) أ
 

وائم  فیما یتعلق بتقییم القیمة قید االستخدام، ال توجد تغیرات جوھریة على االفتراضات الرئیسة أو معلومات الحساسیة الُمفَصح عنھا في الق
دة السنویة للسنة المنتھیة في   م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المالیة السنویة الُموحَّ

 
 العقارات االستثماریة   .  ۱۰

            
  ۲٦م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٥٫٦م، تمتلك المجموعة عقارات استثماریة بقیمة دفتریة قدرھا  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  

 ملیون لایر سعودي).  ۳۷٫۹م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۳۷٫۹ملیون لایر سعودي) تبلغ قیمتھا العادلة 
 

 األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  . ۱۱
 

األسھم  یشمل ذلك االستثمار في الصنادیق بالمملكة العربیة السعودیة التي ینظمھا نظام سوق رأس المال السعودي والئحتھ التنفیذیة وصندوق  
 الخاصة وأسھم في شركة غیر ُمدَرجة في السوق المالیة. 

 
 األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )أ
 

المدى الطویل  تمثل األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بھا على  
)، اعترفت المجموعة مبدئیًا بھا كأصول مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  ۹ألغراض استراتیجیة. وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

 الدخل الشامل اآلخر. 
 

 وفیما یلي الحركة في األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

 

لفترة الستة أشھر  
یونیو   ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲
  لایر سعودي 

  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱دیسمبر 

 لایر سعودي 
    

 ۱٬۱۳۹٬٤۹۹٬۷۷۰  ۱٬۱٥٥٬۸۷۲٬۱٤۱ ینایر ۱في 
 ٥٬۳۹۰٬۰۰۰  ۲۹٬٦٥۸٬۱۹۰ إضافات 

 ٥٬۳۱٦٬۰٥۷  - توزیعات أرباح 
 ) ۲٬٤۸۱٬٦٤۳(  ) ۱٬۲۳۷٬۹۱۷( أتعاب إدارة 

 ۸٬۱٤۷٬۹٥۷  ) ۲۳٬٤٦۷٬۱٥۹( تغیُّرات في القیم العادلة 
 ۱٬۱٦۰٬۸۲٥٬۲٥٥  ۱٬۱٥٥٬۸۷۲٬۱٤۱ 
 

ملیون لایر سعودي في صندوق أسھم خاصة    ۱۹٫۲م، استثمرت المجموعة مبلغًا بقیمة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  
 حدیث التأسیس. 

 
ملیار لایر سعودي)،    ۱٫۱٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیار لایر سعودي (  ۱٫۱٤عادلة بالغة    ةذات قیم  االستثماریةصنادیق  ال وفقًا لشروط وأحكام  

فقط.  ق ی داالصن  ي مدیر ھي لدى  الستثماریةاھذه الصنادیق  ى علسیطرة الفإن 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱۷ 

 الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة) األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  . ۱۱
 

 األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ) ب
 

المتاجرة بھا. وفیما یلي  تمثل األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات التي تحتفظ بھا المجموعة بنیة 
 الحركة في األصول المالیة الُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 

لفترة الستة أشھر  
یونیو   ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲
  لایر سعودي 

  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱دیسمبر 

     لایر سعودي 
 ۲٤۱٬۲۱۱٬٤٥٤  ۳٤۹٬۳۰۲٬۸۹۷ ینایر ۱في 

 ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰  - إضافات خالل السنة 
 )٤۳٬۰۰۰٬۰۰۰(  ) ۱۹۹٬٥۸۹٬۹۳۸( استبعادات خالل الفترة / السنة 

 ۲٬۲٦۱٬۱٥۱  ۱۲٬۰٦۳٬٦٤۹ ربح محقَّق من مبیعات خالل الفترة / السنة 
 ) ۱٬۱٦۹٬۷۰۸(  ) ۱۰٬٦۷۲٬۸۳٤( تغیُّرات في القیمة العادلة خالل الفترة / السنة 

 ۱٥۱٬۱۰۳٬۷۷٤  ۳٤۹٬۳۰۲٬۸۹۷ 
 

 المخزون  . ۱۲
 

ملیون لایر    ۲٦٫۳م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۷٫۱م ما قیمتھ  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰بلغ مخصص المخزون بطيء الحركة كما في  
 التي تطبقھا المجموعة. السیاسة مع سعودي) بما یتماشى 

 

 رأس المال  . ۱۳
 

لایر    ۱۰ملیون سھم بقیمة    ۸۰م ُمقسٌَّم إلى  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وم  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰  ملیون لایر سعودي كما في   ۸۰۰یبلغ رأس مال الشركة  
 سعودي للسھم الواحد. 

 

 االحتیاطي النظامي  . ۱٤
 

من صافي ربحھا كاحتیاطي نظامي. ویجوز للجمعیة العامة    ٪۱۰طبقًا للنظام األساسي للشركة األم، یتعین على المجموعة أْن تُجّنِب نسبة  
٪ من رأس المال. وبناًء على موافقة الجمعیة العامة العادیة للمساھمین في  ۳۰ھذا االحتیاطي نسبة    إذا بلغت قیمةالتوقف عن ھذا التحویل  

النظامي غیر  االحتیاطي  إن  م) توقف التحویل إلى االحتیاطي النظامي.  ۲۰۲۲مایو    ۱۹ھـ (الموافق  ۱٤۳۳شوال   ۱۸اعھا المنعقد بتاریخ  اجتم
 قابل للتوزیع. 

 

 اإلتفاقي االحتیاطي  . ۱٥
 

٪ من صافي األرباح لتكوین  ۱۰وفقًا للنظام األساسي للشركة األم، یجوز للجمعیة العامة العادیة، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، تجنیب نسبة 
 . خاصة لغرض أو ألغراض خصَّص ی  إتفاقي احتیاطي 

 

 األدوات المالیة المشتقة   . ۱٦
 

 تاریخ القوائم المالیة فیما یلي:  تمثَّلت القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة كما في 
 كما في  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 لایر سعودي 

 كما في 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 لایر سعودي 
   

ط     أدوات مالیة مشتقة ُمصنَّفة كأدوات تحوُّ
 - ٥٬۰۹۷٬٦۱۰ عقود مقایضة أسعار الفائدة

 

ة التي  تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة التي تتمثل بصفٍة رئیسٍة في اتفاقیات مقایضة أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الفائد
یاسھا الحقًا بالقیمة  تتعرض لھا. ویُعتَرف بھذه األدوات المالیة المشتقة مبدئیًا بالقیمة العادلة في تاریخ إبرام عقد األداة المالیة المشتقة، ویُعاد ق

في حالة القیمة العادلة    المالیة، وضمن المطلوبات  الموجبةالعادلة. وتُدَرج األدوات المالیة المشتقة ضمن األصول المالیة في حالة القیمة العادلة  
 م. ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ة في ملیون لایر سعودي كأصل مالي خالل الفترة المنتھی  ٥٫۱. وعلیھ، فقد اعترفت المجموعة بمبلغ قدره السالبة

 

 وفیما یلي التفاصیل األخرى المتعلقة باتفاقیة مقایضة أسعار الفائدة: 
 كما في  

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
 لایر سعودي 

 كما في 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 لایر سعودي 
   

 - ٥٬۰۹۷٬٦۱۰ تغیُّر في القیمة العادلة ألداة التحوط 
 - ٥٬۰۹۷٬٦۱۰ القیمة الدفتریة ألداة التحوط 
 ۱۸٤٬۱٥۰٬۸۰۰ ۱۷۳٬٦۳۷٬۳٤۱ القیمة االسمیة ألداة التحوط 
  م۲۰۲٥دیسمبر  ٦ م ۲۰۲٥دیسمبر   ٦ تاریخ استحقاق أداة التحوط 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱۸ 

 قروض ومرابحات  . ۱۷
 

واألجنبیة تشتمل على قروض ومرابحات وتسھیالت  وقَّعت المجموعة عًددا من اتفاقیات التمویل والتسھیالت البنكیة مع عدد من البنوك المحلیة  
ملیار لایر سعودي). ویتمثل الغرض    ۱٫۲م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیار لایر سعودي (  ۱٫۳ائتمانیة واعتمادات مستندیة وخطابات ضمان بقیمة  

المتع والمعدات  الخام  المواد  واستیراد  واالستثمارات  العامل  المال  رأس  تمویل  في  التسھیالت  ھذه  ھذه  من  وتحمل  المجموعة.  بأعمال  لقة 
 التسھیالت تكالیف تمویل وفقًا لالتفاقیات ذات الصلة. 

 
) عًددا من اتفاقیات التمویل والتسھیالت البنكیة مع عدد من البنوك المحلیة  شركة تابعة للمجموعة (الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف  وقَّعت  

ضمان على فترات متفاوتة    وخطابات األجل  وقروض قصیرة  ت ائتمانیة واعتمادات مستندیة  ومرابحات وتسھیال  واألجنبیة تشتمل على قروض 
ملیون لایر سعودي    ۹٤۰٫۳م، وھي قابلة للتجدید. وبلغ الحد االئتماني إلجمالي التسھیالت  ۲۰۲۹م وانتھاًء في مارس  ۲۰۱۸ابتداًء من دیسمبر  

ن لایر سعودي). وتخضع ھذه االتفاقیات للشروط واألحكام التي تنطبق على  ملیو  ۸۸٤٫٦م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في  
ھذه  من  الغرض  ویتمثل  البنكیة.  بالتسھیالت  الخاصة  الدیون  لتعھدات  االمتثال  وكذلك  لعمالئھا  البنوك  تقدمھا  التي  التسھیالت  أنواع    جمیع 

اد المواد الخام والمعدات المتعلقة بأعمال الشركة السعودیة للطباعة  ورأس المال العامل واالستثمارات واستیر  النشاطالتسھیالت في تمویل  
 والتغلیف ومشاریعھا.

 
للطباعة    م،۲۰۲۱  ینایرفي   السعودیة  للشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  (شركة  البالستیكیة  للصناعات  الوطني  اإلمارات  مصنع  شركة  وقَّعت 

العر بنك محلي في دولة اإلمارات  الشریعة اإلسالمیة) مع  بنكي (متوافقة مع أحكام  اتفاقیة تسھیل  المتحدة)  العربیة  باإلمارات  بیة  والتغلیف 
 ملیون لایر سعودي)، ویتمثل فیما یلي:   ٤۸٤٫٥ملیون درھم إماراتي (بما یعادل  ٤۷٥دره المتحدة بمبلغ إجمالي ق 

سنوات.    ۸ملیون لایر سعودي) یستحق سداده على مدى  ۳۸۲٫٥ملیون درھم إماراتي (بما یعادل  ۳۷٥تمویل طویل األجل بقیمة  -
ملیون لایر سعودي)،   ۱۰۲ملیون درھم إماراتي (بما یعادل   ۱۰۰وُحِصَل على التسھیالت ألغراض تمویل المشاریع الرأسمالیة بقیمة 

ر للتسھیالت الحالیة لصالح بنوك أخرى في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة   ملیون درھم إماراتي   ۲۷٥باإلضافة إلى السداد المبّكِ
 ملیون لایر سعودي).  ۲۸۰٫٥(بما یعادل 

 ملیون لایر سعودي) لغرض تمویل رأس المال العامل.   ۱۰۲اتي (بما یعادل ملیون درھم إمار ۱۰۰تمویل قصیر األجل بقیمة  -
 

). وتخضع ھذه  ۱٦م (إیضاح ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ویشتمل ھذا القرض على اتفاقیة مقایضة أسعار الفائدة نشأ عنھا أصل أداة مالیة مشتقة كما في 
٪ + سایبور وإیبور. وبموجب ھذه االتفاقیات، قدَّمت  ۳٫٥٪ إلى  ۱٫٦٥بین    التسھیالت لتكالیف فائدة وفقًا لالتفاقیات ذات الصلة، حیث تتراوح ما

 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف وشركتھا التابعة عدًدا من الضمانات لتغطیة القیمة الكاملة للتمویل، والتي تتألف مما یلي:  
 بالقیمة اإلجمالیة للتسھیالت المتاحة  ألمر سندات  -
 كضمان بحي أبحر في جدة قِطعة أرض مرھونة  -
 وثیقة تأمین تمنح البنك الحق في أن یكون المستفید األول بمبلغ مساٍو لقیمة التسھیل  -
 ملیون لایر سعودي  ۱٦٫٦ضمان مؤسَّسي ُمقدَّم من شركة تابعة بقیمة  -
 سعودي). ملیون لایر  ۹٫۸م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۹٫۸حسابات بنكیة مقیَّدة بقیمة  -
 

الشركة    تعثر م، یحق للبنك، في حالة  ۲۰۱۸مایو    ۷وبناًء على قرار مجلس إدارة الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف في اجتماعھ المنعقد بتاریخ  
في  السعودیة للطباعة والتغلیف عن السداد، الرجوع على بعض الشركات التابعة، ویحق للبنك طلب ضمانات إضافیة بخالف ما ھو مذكور  

 اتفاقیة القرض.  
 

ق) بقیمة   م من بنك  ۲۰۲۲إبریل    ۲٦ملیون لایر سعودي في    ۳۲حصلت المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم أیًضا على تمویل إسالمي (تورُّ
بتاریخ   السداد  یستحق  ب ۲۰۲۲یولیو    ۲٦محلي  السوق. ومن  في  السائدة  االقتراض  تكالیف  تمویل حسب  تكالیف  القرض  ین  م، ویحمل ھذا 

في   التابعة، كما  للمجموعة وشركاتھا  المتاحة  القائم  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰التسھیالت  الرصید  بلغ  دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۸٦٦٫۸م، 
 ملیون لایر سعودي).  ۸٥۸٫۱م: ۲۰۲۱

 
 : اتوالمرابحوفیما یلي تحلیل لمعامالت القروض 

 

 كما في 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  لایر سعودي 

 كما في 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 لایر سعودي 
    

 ۳۲٥٬٥۰٦٬۰۹۱  ۳٤٦٬۲٤۸٬۱۹۱ األجل  ةض قصیروقر
 ٥۱۰٬۲۱۳٬۲۲٤  ٤۹٦٬۱٥۸٬۱٥۰ ض طویل األجل* وقر

 ۱۹٬۱۷۲٬٦٤۰  ۲۰٬۳۸۳٬۷۸٥ حسابات بنكیة مكشوفة 
 ۳٬۱۸۲٬۳۲۲  ٤٬۰۰۳٬۷۳۷ تكالیف تمویل ُمستَحقة الدفع 
 ۸٥۸٬۰۷٤٬۲۷۷  ۸٦٦٬۷۹۳٬۸٦۳ إجمالي القروض والمرابحة 

 )٤۳۹٬۳۹۳٬۷۹٥(  ) ٤٦۱٬٤٤٥٬٥۷۱( ناقًصا: جزء متداول 
 ٤۱۸٬٦۸۰٬٤۸۲  ٤۰٥٬۳٤۸٬۲۹۲ جزء غیر متداول 

 
 . علي جزء متداول  القروض طویلة األجل شتمل ت  * 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۱۹ 

 قروض ومرابحات  . ۱۷
 

 : مرابحات القروض والفیما یلي الحركة في رصید 
 

 

لفترة الستة أشھر  
یونیو   ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲
  لایر سعودي 

  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱دیسمبر 

 لایر سعودي 
    

 ۹٤۳٬٥٥٤٬۸٥۷  ۸٥۸٬۰۷٤٬۲۷۷ ینایر ۱في 
 ۱٬٤٤٦٬۳٤۳٬٥۷۸  ٦۱۹٬۷۰٤٬۳٥۲ من قروض  تمتحصَّال

 ) ۱٬٥۳۰٬٤۳۲٬۲۲٥(  ) ٦۱۱٬۸۰٦٬۱۸۰( سداد قروض 
 ۳۸٬٦۰۱٬۲٤۹  ۱۸٬٤٤٥٬٦٦٦ تكالیف تمویل

 )۳۹٬۹۹۳٬۱۸۲(  ) ۱۷٬٦۲٤٬۲٥۲( تكالیف تمویل مدفوعة  
 ۸٦٦٬۷۹۳٬۸٦۳  ۸٥۸٬۰۷٤٬۲۷۷ 

 
 الزكاة وضریبة الدخل  . ۱۸

 
 ربوط الزكاة وضریبة الدخل للشركة األم وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل 

 
دة. وأُجِریَت تسویة الفروق الناشئة عن    الدخلزكاة وضریبة دخل وُجنِّب مخصص لھما ضمن قائمة  الاعتُرف بمخصص   األولیَّة الموجزة الُموحَّ

 احتساب الزكاة المتعلقة بالربط النھائي في الفترة التي استكملت فیھا. 
 

ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") بناًء على القوائم المالیة    قُّدِمت اإلقرارات الزكویة للشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل إلى
م الشركات التابعة األخرى غیر المملوكة بالكامل إقراراتھا الزكویة كل على ِحدة. ۲۰۰٦المستقلة الُمعدَّة لألغراض الزكویة حتى عام   م. وتقّدِ

 
بالكامل. وقدَّمت  م على موافقة الھیئة لتقدیم  ۲۰۰۷حصلت المجموعة خالل عام   التابعة المملوكة لھا  د للشركة وشركاتھا  إقرار زكوي ُموحَّ

 م.۲۰۲۱م حتى  ۲۰۰۷الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل اإلقرارات الزكویة إلى الھیئة عن األعوام من 
 

م، أصدرت بشأنھا اللجنة  ۲۰۱۰إلي  م۲۰۰۷وام  م، ُعقدت جلسة مع لجنة تسویة المنازعات الزكویة والضریبیة عن األع۲۰۲۰وخالل عام  
لشركة  ل  تم انھاء الوضع الزكوي قرارھا النھائي، إْذ دفعت الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل المبلغ الذي اقترحتھ اللجنة، حیث  

 مذكورة أعاله. المبالغ عن السنوات ال كامل على إثر ذلك وُسّدِدتوشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل 
  

م. ولم تصدر الھیئة  ۲۰۱۳م حتى  ۲۰۱۱قدَّمت الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل اإلقرارات الزكویة إلى الھیئة عن األعوام من  
ھذه  ل  الوضع الزكويأكثر من خمس سنوات، یعتبر    مضي علي تقدیمھابعد الربوط النھائیة لھذه السنوات، ونظًرا ألن اإلقرارات الزكویة قد  

 لتقادم. االسنوات منتھیًا ب 
 

م. وأصدرت الھیئة  ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٤قدَّمت الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل اإلقرارات الزكویة إلى الھیئة عن األعوام من  
لشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل مخصًصا لتغطیة المطالبات  م، وعلیھ، جنَّبت ا۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٤الربط النھائي عن األعوام من  

بقیمة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المحتَملة كما في   ً ریاًال سعودیًا.    ٥۷٬۱٦۹٬٥۲٤م  الشركة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  لسنة  ل  والحقا قدَّمت  م، 
الزكویة، وقبلت الھیئة االعتراض جزئیًا، وأُجِرَي تعدیل الربط لیصبح   وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل اعتراًضا إلى لجنة المنازعات 

م. وعلیھ، لجأت الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل إلى األمانة  ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٥ریاًال سعودیًا عن األعوام    ۲۷٬۳۱۸٬٥٥۳بقیمة  
 لجنة. اللالعتراض على قرار  الضریبیةالزكویة ووالمخالفات المنازعات  العامة للجان الفصل في 

 
ریاًال سعودیًا عن األعوام    ۸٬۰۸۸٬۰۳۷(شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة) بقیمة    العلمیة كما أصدرت الھیئة ربطا زكویا عن شركة نمو  

لجأت شركة نمو اإلعالنیة    اعتراًضا إلى لجنة المنازعات الزكویة رفضتھ الھیئة. وبعد ذلك  العلمیةنمو  م، فقدَّمت شركة  ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٦من  
اللجان  للدعایة واإلعالن إلى األمانة العامة للجان الفصل في المخالفات الزكویة والضریبیة والجمركیة رفضتھ األمانة، فلجأت شركة نمو إلى  

 والمنازعات.  لمخالفات ل االستئنافیة
 

م، وھي ال تزال قید دراسة الھیئة،  ۲۰۲۱م حتى  ۲۰۱۹إقراراتھا الزكویة عن األعوام من  وقدَّمت الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل  
 ومن ثمَّ قد تطرأ علیھا تعدیالت قد تؤدي إلى تعدیل الزكاة الُمستَحقة عن تلك السنوات. 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲۰ 

 الزكاة وضریبة الدخل (تتمة)  . ۱۸
 

 سة غیر المملوكة بالكامل الزكاة وضریبة الدخل للشركات التابعة الرئی
 
 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف:  ) أ
 

ل على قائمة   دة. وأُجِرَیت تسویة الفروق الناشئة عن احتساب الزكاة المتعلقة بالربط    الدخلیُقدَّر المخصص الزكوي ویُحمَّ األولیَّة الموجزة الُموحَّ
 النھائي في السنة التي استكملت فیھا.  

 
م،  ۲۰۰۸م حتى  ۲۰۰٥دیسمبر    ۳۱قدَّمت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف إلى الھیئة اإلقرارات الزكویة الموحدة عن األعوام المنتھیة في 

 وتسلَّمت الشھادة الزكویة عن ھذه األعوام. 
 

م، وطالبت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف بدفع زكاة  ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱أصدرت الھیئة إخطارات متعلقة بربوط األعوام من 
م رفضتھ  ۲۰۱٦على الربط المذكور وفي عام    ریاًال سعودیًا. وقدَّمت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف اعتراًضا  ٦٬٥۸۲٬٦۳٤إضافیة بقیمة  

بلغت   التي  المؤجلة  المكاسب  بعض  باستثناء  االعتراض    ۲٬۰۰٤٬٥۷۸الھیئة،  مبلغ  وذُِكَر ضمن  بشأنھا  االعتراض  قُِبَل  التي  ریاًال سعودیًا 
ح بھ ل   ۱٤۳٬۲۰۳بقیمة    م۲۰۰٦وم  ۲۰۰٥عامي  األصلي. عالوة على ذلك، طالبت الھیئة أیًضا دفع فروق الزكاة بسبب فرق الربح غیر الُمصرَّ

م وذُكر ضمن مبلغ االعتراض األصلي. وتستمر المناقشات  ۲۰۱۸دفعتھ الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف خالل عام  والذي  لایر سعودي  
  م.۲۰۲۲یونیو  ۳۰م بین الھیئة والشركة السعودیة للطباعة والتغلیف كما في ۲۰۰۸م حتى ۲۰۰٥دیسمبر  ۳۱بشأن السنوات المنتھیة في 

 
م،  ۲۰۱۳م حتى  ۲۰۰۹دیسمبر    ۳۱قدَّمت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف إلى الھیئة اإلقرارات الزكویة الموحدة عن األعوام المنتھیة في 

درت الھیئة  م. وأص۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱وتسلَّمت الشھادة الزكویة عن ھذه األعوام. ولم تصدر الھیئة إشعارات الربط للسنوات المذكورة حتى  
 م بدون مبالغ إضافیة. ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ربًطا للسنة المنتھیة في 

 
في   المنتھیة  األعوام  دة عن  الُموحَّ الزكویة  اإلقرارات  الھیئة  إلى  للطباعة والتغلیف  السعودیة  الشركة    م۲۰۱٦وم  ۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱قدَّمت 

الھیئة ربًطا عن ھذه األعوام وطالبت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف    ، وتسلَّمت شھادة زكویة مقیَّدة عن ھذه األعوام. وأصدرتم۲۰۱۸و
االعتراض. وعلیھ، صعدت الشركة    الدائرة األولى لألمانة العامة للجان الضریبیةریاًال سعودیًا. ورفضت الھیئة و  ۱٦٬۳۱٤٬۳٦۲سداد مبلغ  

نة العامة للجان الضریبیة. ویعتبر المستوى الثاني من حكم األمانة العامة  السعودیة للطباعة والتغلیف االعتراض إلى المستوى الثاني من األما
األمانة    للجان الضریبیة نھائیًا، ومن ثمَّ ال یمكن للھیئة أو الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف الطعن فیھ. وال یزال حكم المستوى الثاني من

 العامة للجان الضریبیة قید االنتظار. 
 

م بإجمالي  ۲۰۱۷دیسمبر    ۳۱ًطا عن حسابات اإلقرار الزكوي للشركة السعودیة للطباعة والتغلیف عن السنة المنتھیة في  أصدرت الھیئة رب 
ریاًال سعودیًا بناء على اإلقرار الُمقدَّم وطالبت الھیئة الشركة    ۳٬۰٥۷٬٦۱۲ریاًال سعودیًا ُدفع منھ مبلغ بقیمة    ۱۲٬۱۸۰٬٤٦٥فرق یبلغ قدره  

ریاًال سعودیًا. غیر أنَّ الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف قدَّمت اعتراًضا على    ۹٬۱۲۲٬۸٥۳والتغلیف دفع الفرق بقیمة    السعودیة للطباعة 
 م.۲۰۱۹لایر سعودي ُدفعت خالل عام  ۲٬۲٥۳٬٦۰٦الربط الذي قُِبَل جزئیًا، وأُجِرَي تعدیل الفروق إلى 

 
دة عن العامین المنتھیین في   ، م۲۰۲۰وم  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱قدَّمت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف إلى الھیئة اإلقرارات الزكویة الُموحَّ

م وطالبت الشركة السعودیة للطباعة  ۲۰۲۱وتسلَّمت شھادة زكویة مقیَّدة عن ھذین العامین. وأصدرت الھیئة ربًطا عن ھذین العامین خالل عام  
ریاًال سعودیًا، وعلیھ أُجِریت    ۱۷٬۷۳٥لایر سعودي. وقبلت الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف مبلغا قدره    ۲۲٬٤۲۸٬۲۰۳والتغلیف دفع مبلغ  

 تسویة المبلغ قبل تقدیم االعتراض إلى الھیئة. 
 

لجة الھیئة وقدَّمت اعتراضا على ذلك. وقبلت الھیئة جزئیًا وفیما یتعلق بالقیمة المتبقیة من الربط، لم تقبل الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف معا
   .ریاًال سعودیًا ۲۱٬۸۰۹٬۰۱۹اعتراض الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف، حیث یبلغ إجمالي االلتزام الزكوي 

 
. غیر أنھ لتقدیم  ة العامة للجان الضریبیةالدائرة األولى لألمان لم تقبل الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف الربط الُمعدَّل وقدَّمت اعتراضا ضمن 

، كان على الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف  الدائرة األولى لألمانة العامة للجان الضریبیةالشركة السعودیة للطباعة والتغلیف اعتراضھا إلى  
ریاًال سعودیًا   ٦٬۱۷۰٬۲۱٤والتغلیف مبلغا بقیمة   من إجمالي االلتزام الزكوي. ولذلك، سدَّدت الشركة السعودیة للطباعة  ٪۲٥  تھنسب   ما   تسویة

 قید االنتظار.   الدائرة األولى لألمانة العامة للجان الضریبیة(وفقًا ألنظمة الھیئة) وقدمت اعتراًضا على الربط الُمعدَّل المذكور. وال یزال حكم 
 

 شركة أرقام االستثماریة التجاریة:  ) ب
 

م. ولم یستحق على الشركة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱قُّدِمت اإلقرارات الزكویة إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") حتى السنة المنتھیة في  
نظًرا ألن الوعاء الزكوي كان سالب القیمة. لم تخضع    م۲۰۱۹و  م۲۰۲۰وم  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱أي مخصصات زكاة عن السنوات المنتھیة في  

 ام ألي فحص زكوي حتى تاریخ ھذه القوائم المالیة. شركة أرق
  



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲۱ 

 ) الزكاة وضریبة الدخل (تتمة . ۱۸
 

 شركة ثمانیة للنشر والتوزیع  ) ج
 

 م.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱قُّدِمت اإلقرارات الزكویة إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") حتى السنة المنتھیة في 
 

 ضریبة الدخل: 
م الشركات   التابعة األجنبیة إقراراتھا الضریبیة بصورة منتظمة، ویعتبر الفرق بین معدل الضریبة الفعلي والمحاسبي غیر جوھري. تقّدِ

 
 

 ربحیة السھم   . ۱۹
 

القائمة. وقد    ة / المخفَّض   یة تُحتَسب ربحیة السھم األساس  بتخصیص نسبة من المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  للدخل العائد لألسھم العادیة 
ح لعدد األسھم القائمة خالل  م على أساس المتوسط  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰احتُسبت ربحیة السھم لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في   المرجَّ

م (فترات الثالثة والستة أشھر المنتھیتین  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰م لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في  سھ   ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰الفترات حیث بلغت  
  یة لسھم األساس ا ھي ذاتھا ربحیة    ة السھم الُمخفَّض بحیة  إن ر سھم). وال توجد أسھم عادیة مخفضة محتملة.    ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰م:  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰في  

 ممارستھا.یتم  ُمخفَّضة ل   مالیة   أي أوراق مالیة قابلة للتحویل وال أدوات   نظرا ألنَّ المجموعة لیس لدیھا 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲۲ 

 القیم العادلة لألدوات المالیة وإدارة المخاطر  . ۲۰
 

ح الجدول التالي القیم الدفتریة والعادلة لألصول والمطلوبات المالیة كما في    م:۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و م  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰یوّضِ
 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 

األصول المالیة الُمدَرجة 
بالقیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة
 لایر سعودي

األصول المالیة 
بالقیمة العادلة  الُمدَرجة 

من خالل الدخل الشامل  
 اآلخر 

 لایر سعودي
 التكلفة الُمْطفَأَة
 لایر سعودي

المطلوبات المالیة 
 األخرى 

 لایر سعودي
 اإلجمالي 

 لایر سعودي

 

 المستوي األول
 لایر سعودي

 المستوى الثاني
 لایر سعودي

 المستوى الثالث 
 لایر سعودي

 اإلجمالي 
 لایر سعودي

           م  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
           األصول المالیة التي تُقَاس بالقیمة العادلة

أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

۱٥۱٬۱۰۳٬۷۷٤ 
- - - ۱٥۱٬۱۰۳٬۷۷٤ 

 
۱٥۱٬۱۰۳٬۷۷٤ - - ۱٥۱٬۱۰۳٬۷۷٤ 

أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل 
 ۱٬۱٥۹٬۸۲٥٬۲٥٥ ۱۹٬۱٥۸٬۱۹۰ ۱٬۱٤۰٬٦٦۷٬۰٦٥ -  ۱٬۱٥۹٬۸۲٥٬۲٥٥ - - ۱٬۱٥۹٬۸۲٥٬۲٥٥ - الشامل اآلخر الدخل  

 ٥٬۰۹۷٬٦۱۰ - ٥٬۰۹۷٬٦۱۰ -  ٥٬۰۹۷٬٦۱۰ - - - ٥٬۰۹۷٬٦۱۰ أدوات مالیة مشتقة 

 
۱٥٦٬۲۰۱٬۳۸٤ ۱٬۱٥۹٬۸۲٥٬۲٥٥ - - ۱٬۳۱٦٬۰۲٦٬٦۳۹  ۱٥۱٬۱۰۳٬۷۷٤ ۱٬۱٤٥٬۷٦٤٬٦۷٥ ۱۹٬۱٥۸٬۱۹۰ ۱٬۳۱٦٬۰۲٦٬٦۳۹ 

           األصول المالیة التي ال تُقَاس بالقیمة العادلة
 - - - -  ۸۸۹٬۷۷۹٬٥۲۸ - ۸۸۹٬۷۷۹٬٥۲۸ - - متداولة - ذمم مدینة تجاریة
 - - - -  ۱۱٬۹۸۹٬۹٥۹ - ۱۱٬۹۸۹٬۹٥۹ - - غیر متداولة  - ذمم مدینة تجاریة

 - - - -  ۳۰۳٬۸۱۷٬۲۰۱ - ۳۰۳٬۸۱۷٬۲۰۱ - - األصول المالیة الُمدَرجة بالتكلفة الُمطفَأة 
 - - - -  ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - استثمارات قصیرة األجل 

 - - - -  ۳۸۰٬٤۹۱٬٤۸۸ - ۳۸۰٬٤۹۱٬٤۸۸ - - نقد وما في حكمھ 

 - - ۲٬٥۸٦٬۰۷۸٬۱۷٦ - ۲٬٥۸٦٬۰۷۸٬۱۷٦  - - - - 
المطلوبات المالیة التي ال تُقَاس بالقیمة  

    -  العادلة 
 
    

 - - - -  ٤٦۱٬٤٤٥٬٥۷۱ ٤٦۱٬٤٤٥٬٥۷۱ - - - متداولة  - قروض ومرابحات
 - - - -  ٤۰٥٬۳٤۸٬۲۹۲ ٤۰٥٬۳٤۸٬۲۹۲ - - - غیر متداولة  - قروض ومرابحات

 - - - -  ۳۰٤٬۲۱۲٬٤٦۹ ۳۰٤٬۲۱۲٬٤٦۹ - - - متداولة - ذمم دائنة تجاریة
 - - - -  ۱۱۹٬۸۲٤٬۱٦٤ ۱۱۹٬۸۲٤٬۱٦٤ - - - غیر متداولة  - ذمم دائنة تجاریة

مصاریف مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة  
 - أخرى 

- 
- ۲٦٥٬۹۲۲٬٦۲۰ ۲٦٥٬۹۲۲٬٦۲۰ 

 - - - - 

 - - - -  ۷٬٤۷٦٬۰۷۸ ۷٬٤۷٦٬۰۷۸ - - - أخرى   -مطلوبات غیر متداولة 
 - - - -  ۲۸٬۹۳۳٬۸۰۳ ۲۸٬۹۳۳٬۸۰۳ - - - متداولة  - التزامات عقود إیجار 
 - - - -  ۱۰۰٬۷٤۲٬٤۱٦ ۱۰۰٬۷٤۲٬٤۱٦ - - - غیر متداولة - التزامات عقود إیجار 

 - - - ۱٬٦۹۳٬۹۰٥٬٤۱۳ ۱٬٦۹۳٬۹۰٥٬٤۱۳  - - - - 
 ملیون لایر سعودي.  ۱٫۰ ال تشمل استثمارات غیر مدرجة بقیمةاألصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  * 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲۳ 

 القیم العادلة لألدوات المالیة وإدارة المخاطر (تتمة)  . ۲۰
 

 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 

أصول مالیة ُمدَرجة  
بالقیمة العادلة من  
خالل الربح أو 

 الخسارة
 لایر سعودي 

األصول المالیة 
الُمدَرجة بالقیمة  
العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 
 

 لایر سعودي 

 التكلفة الُمْطفَأَة 
 

 لایر سعودي 
 التزامات مالیة أخرى 

 لایر سعودي 
 اإلجمالي 

 لایر سعودي 

 

 المستوى األول
 لایر سعودي 

 الثانيالمستوى 
 لایر سعودي 

 المستوى الثالث 
 لایر سعودي 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

           م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
           األصول المالیة التي تُقَاس بالقیمة العادلة

أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
 الخسارة

۳٤۹٬۳۰۲٬۸۹۷ 
- - - 

۳٤۹٬۳۰۲٬۸۹۷  ۱٥۰٬۰۰۸٬٤٦٦ ۱۹۹٬۲۹٤٬٤۳۱ - ۳٤۹٬۳۰۲٬۸۹۷ 

أصول مالیة ُمدَرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 ۱٬۱٥٤٬۸۷۲٬۱٤۱ - - ۱٬۱٥٤٬۸۷۲٬۱٤۱ - * اآلخر

 
- ۱٬۱٥٤٬۸۷۲٬۱٤۱ - ۱٬۱٥٤٬۸۷۲٬۱٤۱ 

 ۳٤۹٬۳۰۲٬۸۹۷ ۱٬۱٥٤٬۸۷۲٬۱٤۱ - - ۱٬٥۰٤٬۱۷٥٬۰۳۸  ۱٥۰٬۰۰۸٬٤٦٦ ۱٬۳٥٤٬۱٦٦٬٥۷۲ - ۱٬٥۰٤٬۱۷٥٬۰۳۸ 

           األصول المالیة التي ال تُقَاس بالقیمة العادلة
 - - - -  ۱٬۰۲٤٬٦۹۳٬٤۳٤ - ۱٬۰۲٤٬٦۹۳٬٤۳٤ - - متداولة– ذمم مدینة تجاریة
 - - - -  ۳٬۸٥٦٬۱۲۷ - ۳٬۸٥٦٬۱۲۷ - - غیر متداولة – ذمم مدینة تجاریة

 - - - -  ۳۰۷٬۱٥۲٬۰۰۰ - ۳۰۷٬۱٥۲٬۰۰۰ - - أصول مالیة ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة 
 - - - -  ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ - - استثمارات قصیرة األجل 

 - - - -  ۳۹٦٬۷۸٦٬٦۷٦ - ۳۹٦٬۷۸٦٬٦۷٦ - - نقد وما في حكمھ 

 - - ۲٬٤۳۲٬٤۸۸٬۲۳۷ - ۲٬٤۳۲٬٤۸۸٬۲۳۷  - - - - 
           المطلوبات المالیة التي ال تُقَاس بالقیمة العادلة 

 - - - -  ٤۳۹٬۳۹۳٬۷۹٥ ٤۳۹٬۳۹۳٬۷۹٥ - - - متداولة  - قروض ومرابحات
 - - - -  ٤۱۸٬٦۸۰٬٤۸۲ ٤۱۸٬٦۸۰٬٤۸۲ - - - غیر متداولة  - قروض ومرابحات

 - - - -  ۳۲۹٬٦٦۷٬۲۷۳ ۳۲۹٬٦٦۷٬۲۷۳ - - - متداولة - ذمم دائنة تجاریة
 - - - -  ۸۰٬۳۷۹٬۰۷۸ ۸۰٬۳۷۹٬۰۷۸ - - - غیر متداولة  - ذمم دائنة تجاریة

 - - - -  ۳۰٥٬٦۲٥٬۳٥۳ ۳۰٥٬٦۲٥٬۳٥۳ - - - مصاریف مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 
 - - - -  ۷٬۲۸۷٬۲۳٥ ۷٬۲۸۷٬۲۳٥ - - - أخرى   -مطلوبات غیر متداولة 
 - - - -  ۲٦٬۳۷٦٬۰٦۸ ۲٦٬۳۷٦٬۰٦۸ - - - متداولة  - التزامات عقود إیجار 
 - - - -  ۷۰٬۳۸۳٬۹۷۹ ۷۰٬۳۸۳٬۹۷۹ - - - غیر متداولة - التزامات عقود إیجار 

 - - - ۱٬٦۷۷٬۷۹۳٬۲٦۳ ۱٬٦۷۷٬۷۹۳٬۲٦۳  - - - - 
 ملیون لایر سعودي.   ۱٫۰األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ال تشمل استثمارات غیر مدرجة بقیمة  * 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲٤ 

 الرأسمالیة وااللتزامات المحتَملة   اإلرتباطات . ۲۱
 

 دعاوى المطالبات القضائیة المحتَملة 
 

، ویتم الترافع عنھا. ویتعذر تحدید النتائج النھائیة لھذه ة ادی تی ع اال   ا تدخل بعض الشركات التابعة للمجموعة في دعاوى قضائیة في سیاق أعمالھ
دة  الدعاوى على وجھ الیقین. ومع ذلك، تعتقد اإل  ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ دارة أن نتائج ھذه الدعاوى لن توثِّر تأثیًرا جوھریًا على القوائم المالیة األوَّ

 م. ۲۰۲۲یونیو    ۳۰للمجموعة كما في  
 

 الرأسمالیة وااللتزامات المحتَملة التالیة: اإلرتباطات  ولدى المجموعة  
 

 

 كما في 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

بمالیین الریاالت  
  السعودیة 

 كما في 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

بمالیین الریاالت  
 السعودیة 

    
 ۲۲٫۱  ۷۷٫۹ اعتمادات مستندیة

 ٥٫۳  ۱۲٫٥ خطابات ضمان 
 ۱٦٫۰  ۱٤٫۷ تجاریة وتسویقیة  إرتباطات

 ۱٤۰٫٤  ٦٤٫۱ ) ۷رأسمالیة (إیضاح ال اإلرتباطات 
 

 المعلومات القطاعیة   . ۲۲
 

وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بھا ولدیھا أربع قطاعات قابلة لإلفصاح    تتكون من المجموعة    عملیات   ألغراض اإلدارة، فإن 
 على النحو التالي: 

 
ً یشتمل على نشاطات نشر المطبوعات  النشر والمحتوى المرئي والرقمي:  . ۱ ً ودولی  محلیا واألبحاث والتسویق لمنتجات المجموعة وللغیر.   ا

للغیر، وإصدار مطبوعات   المتخصصة  المطبوعات  القطاع على نشر  یشتمل  عالمیة مرخَّصة وتقدیم خدمات  منصات إعالمیة    /كما 
 الترجمة وبیع المحتوى المرئي واإللكتروني.  

محلیة والدولیة والدراسات واألبحاث والمحافل اإلعالمیة والتسویقیة  یشتمل على خدمات العالقات العامة ال  العالقات العامة واإلعالن:  . ۲
 والدعایة واإلعالن دولیا وإنتاج وعرض وتسویق الوسائل اإلعالنیة والمسموعة والمرئیة والمقروءة واللوحات اإلعالنیة. 

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

تشتمل على تجارة الجملة والتجزئة في األدوات المدرسیة واألثاث المكتبي وتركیب المختبرات وصیانتھا وتقدیم   كافة القطاعات األخرى: . ٤
ثمارات والكتب والمنشورات الخاصة بالمجموعة  والمجالت والمطبوعات واالست لصحف  االدورات الفنیة والتدریبیة والتعلیمیة وتوزیع  

 دولیًا واألعمال األخرى ذات الصلة. محلیاً و

دة على النحو التالي:   ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ عَت القطاعات التالیة في القوائم المالیة األوَّ  ُجّمِ
 

ع القطاعان على أساس أن لدیھما نفس طبیعة الخدمات ونفس نوع    النشر: ن ھذا القطاع من قطاعي النشر والنشر المتخصَّص، حیث ُجّمِ یتكوَّ
 أو فئة العمالء لمنتجاتھم.

 
على حدة بالحدود  یشتمل ھذا القطاع على كافة نشاطات األعمال األخرى والقطاعات التشغیلیة التي ال تفي كل منھا    كافة القطاعات األخرى: 

 .  ۸الكمیة المنصوص علیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

العملیات النتائج التشغیلیة لوحدات أعمال المجموعة بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصیص    رئیس التنفیذي    الرئیسویراقب  
َدة.  الموارد وتقییم األداء. ویُقیَّم األداء القطاعي على أساس الدخ ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ ل، ویُقاُس على أساس ثابت حسب الدخل في القوائم المالیة األوَّ

 وتُحدَّد أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة بطریقة مماثلة للمعامالت مع الغیر. 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲٥ 

 المعلومات القطاعیة (تتمة)  .  ۲۲
 

 م:   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰یعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة الخاصة بالمجموعة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في 
 

 

النشر والمحتوى  
 المرئي والرقمي 

  لایر سعودي 

العالقات العامة  
 واإلعالن 

  لایر سعودي 
 الطباعة والتغلیف 

  لایر سعودي 

 
القطاعات  كافة 

 األخرى 
  لایر سعودي 

 اإلجمالي 
  لایر سعودي 

  التسویات
 واالستبعادات 
  لایر سعودي 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

              إیرادات 
 ۱٬٦۹۳٬٥۸٥٬٤۱۸  -  ۱٬٦۹۳٬٥۸٥٬٤۱۸  ۱۹٬٥۱۰٬۰٦۳  ٤۷۹٬۷٤٤٬۲٦۱  ٤۸۰٬۲۱۳٬٦۸۱  ۷۱٤٬۱۱۷٬٤۱۳ عمالء خارجیِّون  

 -  ) ۲۰٤٬٤۰۸٬۹۱۰(  ۲۰٤٬٤۰۸٬۹۱۰  ۱٬۸۰۰٬٦٤۷  ۲٦٬۹۱٦٬٥۹۹  -  ۱۷٥٬٦۹۱٬٦٦٤ فیما بین القطاعات  
 ۱٬٦۹۳٬٥۸٥٬٤۱۸  ) ۲۰٤٬٤۰۸٬۹۱۰(  ۱٬۸۹۷٬۹۹٤٬۳۲۸  ۲۱٬۳۱۰٬۷۱۰  ٥۰٦٬٦٦۰٬۸٦۰  ٤۸۰٬۲۱۳٬٦۸۱  ۸۸۹٬۸۰۹٬۰۷۷ إجمالي اإلیرادات 

              
 ٥۹۰٬٤٤۲٬٥۲٦  ) ۸٬۷۷٤٬٤۳٦(  ٥۹۹٬۲۱٦٬۹٦۲  ٥٬٥۰۸٬٦۸٦  ۷٤٬٦۸٦٬٤٦٥  ۲۹۸٬۲۱٤٬۱٦۲  ۲۲۰٬۸۰۷٬٦٤۹ إجمالي الربح 

العائد / العائدة لمساھمي   للقطاع   الربح / (الخسارة)
 ۲۸۱٬۲۳٤٬۸۸۸  ) ۳۳٬۸۰۹٬۹۷۲(  ۳۱٥٬۰٤٤٬۸٦۰  ) ۱٥٬۰۳۸٬۹۸۳(  ) ۲٬۳۷۹٬۹۱۱(  ۱۸۹٬٥۲۹٬۹۸٦  ۱٤۲٬۹۳۳٬۷٦۸ األم  الشركة 

 
 م:  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في   أشھر یعرض الجدول التالي معلومات اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة الخاصة بالمجموعة عن فترة الستة 

 

  

النشر والمحتوى  
 المرئي والرقمي 

  لایر سعودي 

العالقات العامة  
 واإلعالن

  لایر سعودي 
 الطباعة والتغلیف 

  لایر سعودي 

كافة القطاعات  
 األخرى 

  لایر سعودي 
 اإلجمالي 

  لایر سعودي 

  التسویات  
 واالستبعادات 
  لایر سعودي 

 اإلجمالي 
 لایر سعودي 

              إیرادات 
 ۱٬۲۹۹٬٥٥۰٬٤۲٦  -  ۱٬۲۹۹٬٥٥۰٬٤۲٦  ۲٦٬۲۱٤٬۸٦۰  ۳٦٤٬٥۱٥٬۰۰۰  ٤٥٥٬۲۰٦٬٦٥۱  ٤٥۳٬٦۱۳٬۹۱٥ عمالء خارجّیِون  

 -  )۲۱۱٬۹۱۰٬٤۷۱(  ۲۱۱٬۹۱۰٬٤۷۱  ۱٬۹۰۰٬٥۲۹  ۳٬۱۳٤٬٥۲۰  ۳۳٬۳۷٥٬٤۲٤  ۱۷۳٬٤۹۹٬۹۹۸ فیما بین القطاعات  
 ۱٬۲۹۹٬٥٥۰٬٤۲٦  )۲۱۱٬۹۱۰٬٤۷۱(  ۱٬٥۱۱٬٤٦۰٬۸۹۷  ۲۸٬۱۱٥٬۳۸۹  ۳٦۷٬٦٤۹٬٥۲۰  ٤۸۸٬٥۸۲٬۰۷٥  ٦۲۷٬۱۱۳٬۹۱۳ إجمالي اإلیرادات 

              
 ٤۸۰٬۰٦۳٬۰٥٥  )۱۰٬۷۱۳٬٦۰۲(  ٤۹۰٬۷۷٦٬٦٥۷  ۱٦٬۲۲۰٬۱۱۲  ٤٤٬۲۱۰٬۰٤۷  ۲۹۰٬۹٥٤٬٦۹۱  ۱۳۹٬۳۹۱٬۸۰۷ الربح إجمالي 

الربح / (الخسارة) للقطاع العائد / العائدة لمساھمي  
 ۲۲٦٬۰۸۳٬٥۰۹  )٤۳٬٥۸٤٬٤۷۷(  ۲٦۹٬٦٦۷٬۹۸٦  ) ۱٬۹۸۰٬٥۰۳(  )۲۸٬۹۰۹٬۱۱۳(  ۲۳٤٬۷۸۸٬۹٦۲  ٦٥٬۷٦۸٬٦٤۰ الشركة األم 
 



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲٦ 

 . المعلومات القطاعیة (تتمة) ۲۲
 

 م:  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰یعرض الجدول التالي معلومات إجمالي أصول وإجمالي مطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 
 

 

النشر والمحتوى  
 المرئي والرقمي 

  لایر سعودي

العالقات العامة  
 واإلعالن 

  لایر سعودي
 الطباعة والتغلیف

  لایر سعودي

كافة القطاعات  
 األخرى

  لایر سعودي
 اإلجمالي 

  لایر سعودي

 واالستبعادات   التسویات
 

  لایر سعودي
 اإلجمالي 

 لایر سعودي
              

 ٦٬٥٤۱٬۷۸۳٬۸٤٤  ) ٦٬۸۰۹٬۱۷۰٬۱۲۹(  ۱۳٬۳٥۰٬۹٥۳٬۹۷۳  ٦٥٦٬٤٤۱٬۷۸۲  ۱٬۷٤۲٬۲۳٦٬٦۸۷  ۷٬۰۹۰٬۸۳٥٬۷۳۹  ۳٬۸٦۱٬٤۳۹٬۷٦٥ إجمالي األصول 
 ۳٬۹۹۸٬۷۳۸٬۰۷۱  ) ٥٬٦٥٤٬۰۹٦٬۳۱۹(  ۹٬٦٥۲٬۸۳٤٬۳۹۰  ۳۰۱٬۰۲۸٬۱۹۳  ۱٬۱۰۲٬۸۷٤٬٦٥۱  ٤٬٤٥۰٬۱٤۹٬۲۳۰  ۳٬۷۹۸٬۷۸۲٬۳۱٦ إجمالي المطلوبات  

 
 م:۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یعرض الجدول التالي معلومات إجمالي أصول وإجمالي مطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 

 

 

النشر والمحتوى  
 المرئي والرقمي 

  لایر سعودي 

العالقات العامة  
 واإلعالن

  لایر سعودي 
 الطباعة والتغلیف 

  لایر سعودي 

كافة القطاعات  
 األخرى 

  لایر سعودي 
 اإلجمالي 

  لایر سعودي 

 واالستبعادات  التسویات
 

  لایر سعودي 
 اإلجمالي 

 لایر سعودي 
              

 ٦٬۳٦۸٬۱۳۹٬۲۳۸  ) ٥٬۷۹۸٬۷٤۲٬۷۷۷(  ۱۲٬۱٦٦٬۸۸۲٬۰۱٥  ۷۸۸٬۳٥۱٬۳٤۱  ۱٬۷۰۲٬۰٥۲٬۰٤۲  ٦٬٤۹۳٬۷٥٥٬۳٦۱  ۳٬۱۸۲٬۷۲۳٬۲۷۱ إجمالي األصول 
 ٤٬۰٦٥٬۹٤۲٬٦٦۸  ) ٥٬۱٦٤٬۷۳٤٬۹٦٥(  ۹٬۲۳۰٬٦۷۷٬٦۳۳  ۳۲۸٬۷۱۲٬۳۹۱  ۱٬۰٦۰٬۳۰٥٬۸۲۹  ٤٬٤۳۷٬۰٥۹٬۱٦۳  ۳٬٤۰٤٬٦۰۰٬۲٥۰ إجمالي المطلوبات  

 
 واالستبعادات".  التسویات القوائم المالیة، وتُظَھر في عمود "تُحذَف اإلیرادات فیما بین القطاعات عند توحید 

 
 واالستبعادات   التسویات

 
ع تكالیف التمویل وأرباح وخسائر القیمة العادلة المتعلقة باألصول المالیة على القطاعات   المجموعة.   مستوىحیث إن األدوات ذات الصلة تَُدار على  بشكل فرديال تُوزَّ

 
ع الزكاة وضرائب الدخل وبعض األصول والمطلوبات المالیة على ھذه القطاعات حیث إنھا تَُدار على   مستوى المجموعة كذلك. وال تُوزَّ



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲۷ 

 المعلومات القطاعیة (تتمة)  .  ۲۲
 

 توقیت االعتراف باإلیرادات: 
القطاعات  تعترف المجموعة باإلیرادات وفقًا للشروط واألحكام الواردة في العقود الُمبَرمة مع العمالء لخدمات اإلعالم واإلعالن والنشر وخدمات  

 النحو التالي: األخرى على 
 

 العالقات العامة واإلعالن
م بأن  یُعتَرف باإلیرادات على مدى فترة زمنیة وعلى أساس "الجاھزیة". وتتمثل التزامات األداء في التزامات الجاھزیة، ویُتفق علیھا بوجھ عا

ح  المعیار أن التزام الجاھزیة كخدمة متعھَّد بھا    طبیعة التعھد في التزام جاھزیة یمثل تعھًدا بأن العمیل سیحصل على بضاعة أو خدمة. ویوّضِ
 أو خدمات إلى العمیل الستخدامھا عندما یقرر ذلك.  ،توفیر بضائعأو  ،خدماتأو  ،بضائعتتألف من الجاھزیة لتقدیم 

 
الفاتورة. ویُعتَرف بھذه الخدمات كالتزام  وتُصَدر فاتورة بإیرادات الدعایة واإلعالن شھریًا، وتستحق المدفوعات بعد فترة قصیرة من تاریخ  

تقدیم البضائع أو الخدمات، حیث إنَّ ذلك یم بالحسابات المدینة عند تورید أو  یُستوفَى عند مرحلة زمنیة معینة. وتعترف المجموعة  ثل  أداء 
 نصر الالزم قبل استحقاقیة الدفع. المرحلة الزمنیة التي یصبح خاللھا الحق في العوض غیر مشروط، ذلك أنَّ مرور الوقت فقط ھو الع

 
 الطباعة والتغلیف 

وقبولھا في   العمالء  إلى  تسلیمھا  البضائع عند  السیطرة على  العمالء على  یحصل  باإلیرادات عندما  العمیلیُعتَرف  الفواتیر  موقع  . وتصدر 
 ویُعتَرف باإلیرادات عند تلك المرحلة الزمنیة.  

 
بإرجاع البضائع واستبدالھا ببضائع جدیدة أخرى، وال یُسمح باسترداد األموال. ویُعتَرف باإلیرادات عند تسلیم  وتسمح بعض العقود للعمالء  
 البضائع وقبولھا لدى العمالء. 

 
اإلیرادات فقط بقدر وجود احتمال كبیر عدم حدوث عكس كبیر في    اإلعترافوفیما یتعلق بالعقود التي تسمح للعمالء بإرجاع البضاعة، فیتم  

 مبلغ اإلیرادات المتراكمة. 
 

 القطاعات األخرى: 
المركز   قائمة  في  وتُعَرض  الخدمات  تقدیم  مقدًما عن  المفوترة  اإلیرادات  ل  وتُؤجَّ مقدًما.  وتُحصَّل  االشتراك  بإیرادات  فاتورة  المالي  تُصَدر 

تعاقدیة. ویُ  أدائھا على مدى فترة زمنیة.  كالتزامات  بالتزامات  تفي  المجموعة  إنَّ  فترة زمنیة؛ حیث  بإیرادات االشتراكات على مدى  عتَرف 
على أساس القسط الثابت على مدى    ثبت ویُ ویُعتَرف بسعر المعاملة المخصص لھذه االشتراكات كالتزام عقد في مرحلة معاملة المبیعات األولیة،  

 فترة الخدمة. 
 

رة على أساس االستحقاق باستخدام المعدالت المنصوص علیھا في اتفاقیات الخدمة.  ویُعتَرف  بالغرامات على الحسابات التجاریة المدینة المتأّخِ
 
لفترة الستة أشھر   

 المنتھیة في 
 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰

  لایر سعودي 

لفترة الستة أشھر  
 المنتھیة في

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 لایر سعودي 

    
 ٤۲۸٬۹۱٤٬۸٥٥  ٥٤٦٬٦٤۰٬۸٤۸ زمنیة معینة عند مرحلة 

 ۸۷۰٬٦۳٥٬٥۷۱  ۱٬۱٤٦٬۹٤٤٬٥۷۰ على مدى فترة زمنیة
 ۱٬٦۹۳٬٥۸٥٬٤۱۸  ۱٬۲۹۹٬٥٥۰٬٤۲٦ 

 
 المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا  . ۲۳

 
  للمساھمین وكبار موظفي اإلدارة سیطرة أو سیطرة مشتركة أو تأثیر جوھري یكون  تتألف الجھات ذات العالقة بالمجموعة من المنشآت التي  

 . علیھا
 

ت  جھات ذات العالقة معامال الوتُجَرى المعامالت مع الجھات ذات العالقة بناًء على شروط یعتمدھا مجلس إدارة المجموعة. وتجري المجموعة و
 مع بعضھا البعض في سیاق األعمال العادي: 

 

لفترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
  لایر سعودي 

لفترة الستة أشھر  
 المنتھیة في

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 لایر سعودي 

    
 ۳٬۱۲٦٬۰۰۰  ٥٬۱٤٦٬۰۰۰ مصاریف وبدالت مجلس اإلدارة ولجان ذات صلة 

 ٥٬۳۹۱٬۸٤۲  ۲۲٬٦٥٤٬٦۲۳ بالمجموعة مكافآت لكبار موظفي اإلدارة 
  



 المجموعة السعودیة لألبحاث واإلعالم وشركاتھا التابعة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

دة ِلیَّة الُموَجَزة الُموحَّ  (تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
 م۲۰۲۲یونیو  ۳۰كما في 

 

۲۸ 

 المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)  . ۲۳
 

 جھات ذات العالقة: الفیما یلي المعامالت واألرصدة الھامة بین المجموعة و
 

 طبیعة المعاملة    طبیعة العالقة    أسماء الجھات ذات العالقة 

لفترة الستة أشھر  
 المنتھیة في 

 م ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
  لایر سعودي 

لفترة الستة أشھر  
 المنتھیة في

 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 لایر سعودي 

      
شركة المدارات للدعایة  

واإلعالن وشركاتھا التابعة  
 للخدمات اإلعالنیة

خدمات إعالمیة وبرامج   مملوكة لعضو مجلس إدارة  
 وإنتاج أفالم  

- 

 

۱٥٬٤۷۷٬٥٥۹ 

      
 ۷٥۳٬٥۰۰  ۲٦۳٬٦٥۰ استشارات قانونیة  مملوك لعضو مجلس إدارة   مكتب الفھد للمحاماة 

 
ملیون لایر سعودي)، حیث ُدفعت ھذه    ۲۸م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٤٫۷فضًال عن ذلك، لدى المجموعة رصید قائم قدره  

التابعة. وأُدِرَج ھذا المبلغ ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما واألصول  المبلغ نظیر خدمات إعالمیة إلى منشأة مملوكة لمدیر عام إحدى الشركات  
 المتداولة األخرى. 

 
 أرقام المقارنة  . ۲٤

 
دة وقائمة   وقائمة    الدخل أِعید تصنیف بعض أرقام الفترة الماضیة بما یتماشى مع عرض أفضل لقائمة المركز المالي األولیَّة الموجزة الُموحَّ

دة. ولم تؤثِّر عملیات إعادة التصنیف ھذه على األرباح وحقوق الملكیة للفترات / السنوات السابقة:   التدفقات النقدیة الُموحَّ
 

 م۲۰۲۱یونیو  ۳۰الستة أشھر المنتھیة في لفترة  
 كما ھو ُمفَصح عنھ سابقًا  

 
 مبلغ إعادة التصنیف

 
 المبالغ الُمعاد تصنیفھا 

 
 )۸۱۹٬٤۸۷٬۳۷۱( )۱٦٬٦٦٥٬۰۰٦( )۸۰۲٬۸۲۲٬۳٦٥( تكلفة إیرادات 

 )۱۷۰٬٥۲۱٬۱٦٦( ۱٦٬٦٦٥٬۰۰٦ )۱۸۷٬۱۸٦٬۱۷۲( مصاریف عمومیة وإداریة 
 

 األحداث الالحقة  . ۲٥
 

دة من مجلس اإلدارة من شأنھا أن تؤثِّر  تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھامة   ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ حتى تاریخ اعتماد ھذه القوائم المالیة األوَّ
دة واإلفصاحات ذات الصلة للفترة المنتھیة في ِلیَّة الُموَجزة الُموحَّ  م.۲۰۲۲یونیو  ۳۰ تأثیًرا جوھریًا على القوائم المالیة األوَّ

 
 ۱۹-كوفید  . ۲٦

 
م. ومن  ۲۰۲۰) مستمر في التطور والتفشي، حیث أعلنتھ منظمة الصحة العالمیة جائحة في مارس  ۱۹-ال یزال فیروس كورونا المستجد (كوفید

 عة. الصعب حالیًا التنبؤ بالحد األقصى لحجم ومدة تأثیر ھذه الجائحة على األعمال واالقتصادات التي تعمل فیھا المجمو
 

فیروس) التي یتعذَّر التنبؤ بھا  الویظل حجم ومدة تأثیر الجائحة غامضْین، وھما مرھونان بالتطورات المستقبلیة (مثل معدل انتقال العدوى من  
التأثیر السلبي  م، إلى الحد من  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰على وجھ الدقة في ھذه المرحلة الزمنیة. وقد اتخذت المجموعة خطوات احتواء أدَّت، كما في  

 للجائحة على النتائج المالیة للمجموعة. 
 

وال تتوقع المجموعة أي تأثیر سلبي مستقبلي وجوھري على مبدأ االستمراریة والشھرة والممتلكات والمصانع والمعدات وتعھدات القروض.  
 وستواصل المجموعة إعادة تقییم وضعھا والتأثیر ذي الصلة بصفة منتظمة. 

 
 إلدارة اعتماد مجلس ا . ۲۷

 
دة بتاریخ  م   ۲۳اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالیة األّولّیة الُموَجَزة الموحَّ  م). ۲۰۲۲أغسطس  ۲۱ھـ (الموافق ۱٤٤٤الُمحرَّ

 


	002 - 22Q2 SRMG FS (AR)
	22Q2 SRMG FS - (AR) (Signed)
	22Q2 SRMG FS - (AR) (Signed)
	22Q2 SRMG FS - (AR) (Signed)
	22Q2 SRMG FS - (AR) (Signed)
	22Q2 SRMG FS - (AR) (Signed)
	22Q2 SRMG FS - (AR) (Signed)
	22Q2 SRMG FS - (AR) (Signed)
	22Q2 SRMG FS - (AR) (Signed)
	002 - 22Q2 SRMG FS (AR)

