
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم وشركاتها التابعة
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
َدة غير الُمدقَّقة وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ

 م  2022سبتمبر  30أشهر المنتهيتْين في   تسعة لفترتي الثالثة أشهر وال



 لألبحاث واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية 

 )شركة مساهمة سعودية( 

1 

َدة غير الُمدقَّقة  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ
 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل  

 م 2022سبتمبر  30أشهر المنتهيتْين في والتسعة لفترتي الثالثة أشهر 
 
 

 

 الصفحة الفهرس 
  

 3-2 تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل
  

َدة   4 قائمة المركز المالي األّوليّة الُموَجَزة الُمَوحَّ
  

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ  5 قائمة الدخل األوَّ
  

َدة قائمة الدخل الشامل األّوليّة الُموَجَزة   6 الُمَوحَّ
  

َدة   7 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة الُمَوحَّ
  

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  9-8 قائمة التدفقات النقدية األوَّ
  

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  29-10 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ



















 المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم وشركاتها التابعة 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة إيضاحات حول القوائم المالية  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 الشركة . معلومات عن 1
 

لة في مدينة الرياض بالمملكة العربية   أو “الشركةإنَّ المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم )"الشركة"  األم"( هي شركة مساهمة سعودية ُمسجَّ
التجاري رقم   السجل  م(، ولديها فرع 2000يوليو    1هـ )الموافق  1421ربيع األول    29بتاريخ    1010087772السعودية وتعمل بموجب 

المكتب الرئيسي للشركة هو: حي المؤتمرات، طريق    . وعنوان4030061258ُمسجَّل في مدينة جدة بموجب السجل التجاري الفرعي رقم  
 ، المملكة العربية السعودية. 11583الرياض   53108مكة، ص. ب. 

 
  29هـ )الموافق  1442رمضان    17م عن موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  2021مايو    2بتاريخ  للمساهمين  أعلنت الشركة  

ة الثانية من نظام الشركة األساسي المتعلق بتغيير اسم الشركة من المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق إلى  تعديل الماد علىم( 2021إبريل 
 م(.  2021مايو  17هـ )الموافق 1442شوال  5المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم بعد استيفاء كافة االشتراطات النظامية بتاريخ 

 
التجارة واإلعالم واإلعالن والترويج والتوزيع والطباعة والنشر    أنشطةَشار إليها معًا بـ "المجموعة"(  وتزاول الشركة وشركاتها التابعة )المُ 

 في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وشمال إفريقيا.   بشكل رئيسيوالعالقات العامة، وتعمل 
 

دة على المركز المال ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ  ي للشركة وشركاتها التابعة المحلية واألجنبية المدرجة أدناه ونتائج عملياتها.تشتمل هذه القوائم المالية األوَّ
  

دة:  ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ  وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة الُمدَرجة في هذه القوائم المالية األوَّ
 

  
 

 
نسبة الملكية المباشرة وغير  

 )%( المباشرة 

 النشاط الرئيسي  األنشطةالتسجيل وبلد   الشركات التابعة 

 سبتمبر 30
  م 2022

ديسمبر  31
 م2021

 100  100 استثمار في شركات تابعة المملكة العربية السعودية   الشركة الفكرية للدعاية واإلعالن القابضة  

 100  100 استثمار في شركات تابعة المملكة العربية السعودية   شركة المصنفات العلمية القابضة   

 100  100 النشر  المملكة العربية السعودية   الشركة السعودية لألبحاث والنشر 

 100  100 الدعاية واإلعالن  المملكة العربية السعودية   الشركة الخليجية لإلعالن والعالقات العامة 

والمقروء  اإلعالم المرئي  المملكة العربية السعودية   الشركة العربية للوسائل المحدودة   
 والخدمات اإلعالنية 

100  100 

 100  100 النشر والتوزيع المملكة العربية السعودية   الشركة السعودية للتوزيع

إقامة وتنظيم المعارض   المملكة العربية السعودية   شركة مؤتمرات للمعارض والمؤتمرات  
والمؤتمرات والمنتديات  

 المتخصصة 

100  100 

للطباعة والنشر والتوزيع  شركة اإلمارات  
 المحدودة 

 100  100 توزيع اإلمارات العربية المتحدة  

 100  100 الطباعة والنشر  المغرب   الشركة المغربية للطباعة والنشر 

 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 . معلومات عن الشركة )تتمة( 1
 

دة  ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ  )تتمة(:وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة الُمدَرجة في هذه القوائم المالية األوَّ
 

  
 

 
نسبة الملكية المباشرة وغير  

 )%(  المباشرة

 النشاط الرئيسي  األنشطةبلد التسجيل و  الشركات التابعة 
 سبتمبر 30

  م 2022
ديسمبر  31

 م2021

 100  100 دعاية وإعالن  باكستان  شركة فوكس آسيا برودكشنز ليميتد

 100  100 إدارة الشركات التابعة  المملكة العربية السعودية   شركة نمو اإلعالمية القابضة  

شركة سين لإلعالم المرئي )سابقًا: شركة  
  نمو لإلعالم المرئي( 

 100  100 دعاية وإعالن  المملكة العربية السعودية 

شركة نمو العلمية )سابقًا: شركة المكتبة 
  العلمية( 

تطوير الطرق التعليمية   العربية السعودية المملكة  
 وتجارة الكتب 

100  100 

 100  100 النشر المتخصص  المملكة العربية السعودية   الشركة السعودية للنشر المتخصص 
 الشركة السعودية لألعمال التجارية

 
المتاجرة في مستلزمات   المملكة العربية السعودية 

 الطباعة
100  100 

 لنظم المعلومات واالتصاالت شركة األفق 
 

المتاجرة في معدات   المملكة العربية السعودية 
االتصاالت وتطوير البرامج  

 اإللكترونية

100  100 

 100  100 التجارة  المملكة العربية السعودية   شركة فنون الشخصيات للتجارة المحدودة 
 100  100 العالقات العامة واالتصاالت  السعودية المملكة العربية   شركة توق للعالقات العامة المحدودة 

 شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة )جـ( 
 

المتاجرة في مواد الدعاية   المملكة العربية السعودية 
 واإلعالن 

100  100 

 100  100 التدريب واالستشارات  المملكة العربية السعودية   شركة نمو للتدريب واالستشارات 
مفهوم التعليم لتقديم الحلول التعليمية  شركة 

  والتقنية
استيراد وتصدير وتجارة  المملكة العربية السعودية 

 الجملة 
100  100 

 شركة نمو اإلعالنية للدعاية واإلعالن 
 

اإلعالم المرئي والمقروء   المملكة العربية السعودية 
 والخدمات اإلعالنية 

100  100 

 100  100 خدمات اإلنترنت المملكة المتحدة   المحدودة شركة عرب نت تكنولوجى 
 100  100 دعاية وإعالن  المملكة المتحدة   الشركة الخليجية المحدودة 

 100  100 النشر والتوزيع األردن   شركة مخزن الكتب للنشر والتوزيع )إثراء( 
شركة رف للنشر )سابقًا: ناشرون العالمية  

  للنشر( )جـ(
 100  100 النشر والتوزيع العربية السعودية المملكة  

 100  100 األبحاث والمساندة  المملكة العربية السعودية   شركة توق اإلعالمية لألبحاث 
 شركة الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة 

 
البث التلفزيوني والراديو   اإلمارات العربية المتحدة 

 ومنصات الوسائل األخرى
100  100 

 100  100 النشر المتخصص  اإلمارات العربية المتحدة   كونتنت سبيشياليزد ميديا شركة 
 100  100 النشر والتوزيع اإلمارات العربية المتحدة   شركة مكتبة الجامعة

 100  100 النشر والتوزيع اإلمارات العربية المتحدة   شركة سمارت سوبر ستورز
 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 . معلومات عن الشركة )تتمة( 1
 

دة )تتمة(:وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة الُمدَرجة في هذه  ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ  القوائم المالية األوَّ
 

  
 

  
نسبة الملكية المباشرة وغير  

 المباشرة )%(  

  النشاط الرئيسي  األنشطةبلد التسجيل و  الشركات التابعة 
سبتمبر  30

  م 2022
ديسمبر  31

 م2021

إتش إتش الشركة السعودية لألبحاث  
 100  100  النشر والتوزيع المتحدة المملكة    والتسويق 

 100  100  خدمات إيجار  المملكة المتحدة   شركة ميديا إنفستمنت ليمتد 
 100  100  األعمال التجارية المملكة المتحدة   شركة مجلة المجلة 

 100  100  أعمال المركز الرئيسي المملكة المتحدة   شركة الشرق األوسط المحدودة 
تسجيل وصيانة وامتالك الملكية   ي ز غرينجزر   ليمتد شركة آي بي إم  

 100  100  الفكرية للمجموعة 
 100  100  األعمال التجارية المملكة المتحدة   شركة سيدتي برودكتس

 100  100  األعمال التجارية المملكة المتحدة   شركة سيدتي ليمتد
 100  100  األعمال التجارية المتحدة المملكة    شركة يورومينا )سابقًا: ستاليت جرافيكس(

 100  100  األعمال التجارية جيرسي   شركة ميديا العربية ليمتد 

 المملكة العربية السعودية   شركة الشرق للخدمات اإلخبارية المحدودة 
البث التلفزيوني والراديو  

 100  100  والمنصات 
 المحدودة  شركة تلفزيون الشرق

 السعودية المملكة العربية  
البث التلفزيوني والراديو  

 100  100  ومنصات إعالمية 
 100  100  وكاالت انباء  المملكة المتحدة   شركة نيوز هب ليمتد 

 -  100  وكاالت انباء  المملكة العربية السعودية   المحدودة ب وشركة نيوز ه

 السعودية المملكة العربية   الشركة السعودية للطباعة والتغليف )أ( 
الطباعة والتغليف والصناعات  

 70  70  البالستيكية
 51  51  النشر والمحتوى اإللكتروني  المملكة العربية السعودية   شركة أرقام االستثمارية التجارية )ب( 

 51  51  نشر المحتوى المرئي والمسموع  المملكة العربية السعودية   شركة ثمانية للنشر والتوزيع )د( 
 

 تمتلك الشركة السعودية للطباعة والتغليف الشركات التابعة التالية:  ( أ

  
 

  
نسبة الملكية غير المباشرة  

 للمجموعة )%( 

  النشاط الرئيسي  األنشطةبلد التسجيل و  الشركات التابعة 
 سبتمبر 30

  م 2022
ديسمبر  31

 م2021

 70  70  الطباعة السعودية المملكة العربية   شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر 

        
 70  70  الطباعة المملكة العربية السعودية   شركة مطابع هال 

        
 70  70  الطباعة والتغليف  المملكة العربية السعودية   شركة المستقبل لالستثمارات الصناعية

        
شركة مصنع اإلمارات الوطني للصناعات  

 وشركاتها التابعة  البالستيكية
التغليف والصناعات   اإلمارات العربية المتحدة  

  البالستيكية
70  70 

 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 تمتلك شركة أرقام االستثمارية التجارية )أرقام( الشركات التابعة التالية:  ( ب
 

  
 

 
نسبة الملكية غير المباشرة للمجموعة  

)%( 

  النشاط الرئيسي  األنشطةبلد التسجيل و الشركات التابعة 
 سبتمبر 30

  م 2022
ديسمبر  31

 م2021

 51  51  النشر والمحتوى اإللكتروني  اإلمارات العربية المتحدة  شركة دانات منطقة حرة   
       

 51  51  النشر والمحتوى اإللكتروني  جمهورية مصر العربية  شركة أرقام ميديا  
 

،  التابعة   من الحصص في شركة جلوبال ميديا وشركاتها   % 100تمتلك شركة تكانة للعالقات العامة المحدودة وشركة رف للنشر نسبة   ( ج
 ومقرها في المملكة المتحدة.  

 
ركة  من رأس المال الُمصَدر لش %51م على نسبة 2021أكتوبر   1استحوذت الشركة العربية للوسائل )شركة تابعة للمجموعة( بتاريخ  ( د

إنتاج وتوزيع   العربية السعودية وتعمل في  ثمانية للنشر والتوزيع )ثمانية(؛ وهي إحدى الشركات الرائدة في اإلعالم الرقمي بالمملكة 
المدونات الصوتية واألفالم الوثائقية على منصات التواصل االجتماعي. ويُعدُّ االستحواذ جزًءا من منهج المجموعة في تعدد المنصات  

 من خالل المنصات الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي.  والمتابعين   ها بتقديم محتوي أصيل ومتميز وحصري للعمالء والتزام
 

(، باستخدام طريقة االستحواذ، حيث  3وأُجِريَت المحاسبة عن عملية االستحواذ كتجميع لألعمال وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 
استكملت المجموعة تخصيص سعر  ،  م 2022في مارس    . األصول والمطلوبات بقيمها العادلة كما في تاريخ االستحواذ اعتُرف بجميع  

 الشراء لصافي األصول القابلة للتحديد. 
 

 وفيما يلي تفاصيل الِعَوض النقدي لشراء صافي األصول والشهرة: 
 

 
بماليين الرياالت 

 السعودية
  النقدي القيمة العادلة للِعوض 

 17.5 النقدية المدفوعة
 7.2 القيمة الحالية للِعوض النقدي المؤجَّل )*( 

 24.7 

 
ر دفعه إلى البائع على أقساط اعتباًرا من السنة الثانية لتاريخ المعاملة حتى  المليون لاير سعودي   8.0)*( يبلغ الِعَوض النقدي المؤجَّل  ُمقرَّ

ل بمبلغ   مليون لاير سعودي واعتُرف بها ضمن المطلوبات غير المتداولة    7.2السنة الخامسة. وُحّدِدت القيمة الحالية للعوض النقدي المؤجَّ
 .  % 5باستخدام معدل خصم يبلغ األخرى. وُخِصَم هذا المبلغ كتدفقات نقدية خارجية 

 
 وفيما يلي تفاصيل القيم العادلة لألصول والمطلوبات المعتَرف بها نتيجة االستحواذ:  

 

 البيان 
بماليين الرياالت 

 السعودية

  
 3.1 ممتلكات ومصانع ومعدات 

 0.4 أصول غير ملموسة 
 10.4 أصول غير ملموسة: أسماء تجارية

 0.8 أصول حق استخدام 
 1.6 ذمم مدينة تجارية
 0.1 نقد وما في حكمه

 (1.0) التزامات عقود إيجار 
 (0.1) التزامات مكافآت موظفين ُمحدَّدة 

 (0.1) مخصص زكاة 
 (5.6) مطلوبات متداولة أخرى

 9.6 القيمة العادلة لصافي األصول القابلة للتحديد   

 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 الشهرة: 
 

 البيان 
بماليين الرياالت  

 السعودية 
  

 24.7 الِعوض النقدي بالقيمة العادلة
 4.7 ( **الُمسيِطرة )غير  حقوق الملكية

 (9.6) القيمة العادلة لصافي األصول القابلة للتحديد   

 19.8 الشهرة الناشئة عن االستحواذ 

 
 %( من صافي القيمة العادلة لألصول القابلة للتحديد. 49غير المسيطرة بنسبة ) حقوق الملكية )**( تُحتسب 

 
 . أساس اإلعداد  2
 

دة عن فترة   ليَّة الُموَجَزة الُموحَّ م وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2022سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  أُعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ
وائم المالية "التقارير المالية األوليَّة" المعتَمد بالمملكة العربية السعودية من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وأعدَّت المجموعة الق(  34)

دة على أساس أنها ستستمر في العمل وفقًا لمبدأ االستمرارية. ويرى أعضاء مجلس اإلدارة عدم و ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ جود أي حاالت جوهرية  األوَّ
ا من الموارد  من عدم التيقُّن قد تثير شكوًكا جوهرية حيال هذا االفتراض. وتوصَّلوا إلى حكم محاسبي بأن هناك توقعًا معقواًل بأنَّ المجموعة لديه

دة  لماليةشهًرا من نهاية فترة القوائم ا 12ما يكفيها لالستمرار في العمل في المستقبل القريب ولمدة ال تقلُّ عن  ليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  .   األوَّ
 

دة الُموَجَزة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية السنوية، و ِليَّة الموحَّ ن القوائم المالية األوَّ ينبغي قراءتها جنبًا إلى  وال تتضمَّ
دة السنوية للمجموعة كما في   م.2021ديسمبر  31جنٍب مع القوائم المالية الُموحَّ

 
دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء ما يلي:   ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ  وتُعّد القوائم المالية األوَّ

 تُقَاس األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة.  •

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة. تُقَاس األصول المالية الُمدَرجة  •

 تُقَاس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.  •

 . المخططة نيتم إثبات مطلوبات المنافع المحددة بالقيمة الحالية للمطلوبات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتما •
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 
 

دة باللاير السعودي، الذي يمثل العملة الوظيفية   ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ . وتُعَرض جميع  للمجموعةوعملة العرض  للشركة تُْعَرض القوائم المالية األوَّ
 المبالغ كاملة ما لم يُذكر خالف ذلك. 

 
ة . 3    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
 

المالية األوليَّةيتطلُب إعداد   التي تؤثر على المبالغ    الُموَجزة  القوائم  التقديرات واألحكام واالفتراضات  دة للمجموعة من اإلدارة وضع  الُموحَّ
المفصح عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ينشأ عن 

تتأثر في قد  تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات التي  قد  ن حيال االفتراضات والتقديرات نتائج  عدم التيق
 الفترات المستقبلية.

 
ة التي مارستها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسة لعدم التيقن ح يال التقدير  وقد كانت األحكام المحاسبية الهامَّ

دة السنوية األخيرة.    هي ذاتها كما هي ُمبيَّنة في القوائم المالية الُموحَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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دة ا تتفق السياسا  دة مع تلك المطبقة في القوائم المالية الُموحَّ ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ لسنوية للمجموعة  ت المحاسبية المطبَّقة عند إعداد هذه القوائم األوَّ
 .  6م، باستثناء ما هو ُمفَصح عنه أدناه وفي اإليضاح 2021ديسمبر  31كما في وعن السنة المنتهية في 

 
 تقة  األدوات المالية المش

َرف بهذه  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها. ويُعت
تغيُّرات بقيمتها العادلة.  أي  األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المالية المشتقة، ويُعاد قياسها الحقًا حسب  

.  السالبةفي حالة القيمة العادلة  المالية ، وضمن المطلوبات الموجبةوتُدَرج األدوات المالية المشتقة ضمن األصول المالية في حالة القيمة العادلة  
 شتقة على قائمة الدخلوتُحمَّل مباشرة أي أرباح أو خسائر ناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية الم

 
 قياسات القيمة العادلة  .  5.

 
 تتطلب بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية الخاصة بالمجموعة قياس القيم العادلة لكل من األصول والمطلوبات المالية.

 
ر لقياس القيم العادلة لألصول والمطلوبات المالية. ويتضمَّن ذلك فريق تقييم  المسؤولية الكاملة  عاتقه  علىيقع ولدى المجموعة إطار تحكم مقرَّ

ة إلى  عن اإلشراف على جميع عمليات القياس الهامة للقيمة العادلة، بما في ذلك المستويات الثالث للقيم العادلة، ويرفع بشأنها تقارير مباشر 
 المالي. الرئيس التنفيذي 

 
جهات أخرى، مثل تسعيرات من  ل استخدام معلومات  ويراجع الفريق دوريًا المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة وتعديالت التقييم. وفي حا

القيم العادلة، فإن فريق التقييم يُقيِّم األدلة التي ُحِصَل عليها من الجهات األخرى لدعم االستنت اج بأن هذه  الوسيط أو خدمات التسعير، لقياس 
الذي ينبغي أن تَُصنَُّف التقييمات ضمنه. وتُرفع تقارير بشأن   التقييمات تفي بمتطلبات المعايير، بما في ذلك المستوى حسب تسلسل القيمة العادلة

 التقييم الهامة إلى لجنة المراجعة بالمجموعة. أمور 
 

، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان. تُصنَّف القيم العادلة إلى مستويات  لاللتزاموعند قياس القيمة العادلة لألصل أو 
 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استناًدا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم، وذلك على النحو التالي:  مختلفة في

 
 المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في أسواق نشطة ألصول والتزامات مماثلة.  -
لاللتزام  الواردة في المستوى األول، القابلة للمالحظة لألصل أو   األسعار الُمدَرجة في السوق الماليةبخالف المستوى الثاني: المدخالت،  -

ا غير مباشرة )أي الُمستَمدة من األسعار(. ا مباشرة )أي كاألسعار( وإمَّ  إمَّ
 (. التي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظةلاللتزام  المستوى الثالث: المدخالت لألصل أو  -
 

القيمة العادلة، يُصنف  لاللتزام  وفي حال كانت المدخالت الُمستخَدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو   تقع ضمن مستويات مختلفة من تسلسل 
 حينئٍذ قياس القيمة العادلة بأكمله في المستوى ذاته من تسلسل القيمة العادلة باعتباره أدنى مستوى إدخال هام للقياس بأكمله. 
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َدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المال ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ دة السنوية للمجموعة  تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ ية الُموحَّ
م. ولم تطبِّق المجموعة تطبيقا  2022يناير  1م، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباًرا من 2021ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 

ًرا أي معيار أو تفسير أو تعديل أُِصدر، لكنَّه لم يدخل   التنفيذ بعد.   ز حيمبّكِ
 

 ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - عقد الوفاء بال تكاليف   - المتوقع خسارتهاالعقود 
يتعين على المنشأة تضمين التكاليف التي تتعلق مباشرة بعقد لتوفير   خاسراً،أو    ع خسارتهمتوق تنصُّ التعديالت على أنه عند تقييم ما إْن كان عقد  

واإلدارية   بضائع أو تقديم خدمات بما في ذلك كّلٍ من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بالعقد. وال تتعلق التكاليف العمومية
 ميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. مباشرة بالعقد، وتُستبعد ما لم يمكن تح

َدة للمجموعة نظرا لعدم وجود أي عقود  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  . متوقع خسارتهاوليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األوَّ
 

 (3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
  إلثبات  ( "عمليات تجميع المنشآت" تفاديًا3المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  وأضافت التعديالت استثناًء لمبدأ االعتراف

أو خسائر محتَملة في "اليوم   الدولي رقم )التاليأرباح  المحاسبة  (  37" ما ينشأ عنه مطلوبات والتزامات محتَملة ستقع ضمن نطاق معيار 
( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي:  21المحتَملة" أو التفسير رقم )  "المخصصات وااللتزامات المحتَملة واألصول

 الضرائب، إذا ما تُكبَِّدت كل منها على ِحدة. 
َدة للمجموعة نظًرا لعدم وجود أي عوض محتمل   ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ مستحق الدفع بشأن  وليس لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية األوَّ

 عمليات تجميع المنشآت. 
 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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لة قبل االستخدام المقصود   ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -الممتلكات والمصانع والمعدات: اإليرادات المتحصَّ
المنتَجة ريثما الوصول  العناصر  المبالغ المحصلة من بيع  ،الممتلكات والمصانع والمعداتبند   لفةمن تكأن تقتطع يحظر التعديل على المنشآت 

لة  اإلدارة. بل تعترف المنشأة باإليرادات المتحصَّ حددتها باألصل إلى موقعه ووضعه الالزمين كي يصبح قادًرا على العمل وفقًا للطريقة التي  
 . قائمة الدخلفي  ذات الصلةنتاج  اإلمن بيع هذه البنود وتكاليف  

 
ا  لهذه  لعدم وجود مبيعات  للمجموعة نظًرا  دة  ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ تأثير على القوائم المالية األوَّ لبنود التي تنتجها  ولم يكْن لهذه التعديالت أي 

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

 بالمئة" للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية 10في اختبار "الـ األتعاب  -( "األدوات المالية" 9رقم )المعيار الدولي للتقرير المالي 
ح التعديل  التي على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إْن كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو الُمعدَّل تختلف اختالفًا جوهريًا  األتعاب  حيث يوّضِ
المدفوعة أو المقبوضة بين المقتِرض والمقِرض، بما في ذلك  األتعاب  إال على  األتعاب  لمالي األصلي. وال تشمل هذه  عن شروط االلتزام ا

التي يدفعها أو يقبضها المقتِرض أو المقِرض بالنيابة كل منهما عن اآلخر. وال يوجد تعديل مماثل مقتَرح لمعيار المحاسبة الدولي رقم  األتعاب  
 الية": االعتراف والقياس. ( "األدوات الم39)
 

تعديالت على   إجراء  لعدم  نظًرا  للمجموعة  دة  الُموحَّ الُموَجزة  ِليَّة  األوَّ المالية  القوائم  تأثير على  أي  التعديالت  لهذه  يكْن  المالية  ولم  األدوات 
 للمجموعة خالل الفترة. 
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  2,236.9م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )   2,400.5م، بلغت تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات  2022  سبتمبر   30كما في  
ديسمبر   31مليون لاير سعودي )     1,193.3م ما قيمته  2022سبتمبر    30مليون لاير سعودي(، وبلغت تكلفة االستهالك المتراكم كما في  

 مليون لاير سعودي(.  1,123.2 م:2021
 

 اإلضافات
م:  2021سبتمبر   30مليون لاير سعودي )   190.6م، اشترت الشركة أصواًل بتكلفة قدرها  2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعة  خالل فترة  

 مليون لاير سعودي(. 36.2
 

 األصول المرهونة
 31م )2022سبتمبر   30مليون لاير سعودي كما في    70.5المصانع والمعدات بصافي قيمة دفترية قدرها  و الممتلكات  بنود  بعض  تم رهن  
 (. 18مليون لاير سعودي( كضمان مقابل القرض طويل األجل )إيضاح  91م: 2021ديسمبر 

 
 الرأسمالية االرتباطات 

م 2022سبتمبر   30مليون لاير سعودي كما في       270.8الرأسمالية للمجموعة المتعلقة بشراء ممتلكات ومصانع ومعدات  االرتباطات  بلغت  
 . م2023مليون لاير سعودي(. ويُتوقع تسلُّمها في عام  140.4م: 2021ديسمبر  31)
 
 أصول حق االستخدام   . 8
 

المنتهية في  التسعة  خالل فترة   لمبنى جديد2022سبتمبر   30أشهر  المجموعة على عقد إيجار  الي تجديد بعض عقود    م، حصلت  باألضافة 
 مليون لاير سعودي(. 5.2م: 2021سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 63.5ما نشأ عنه زيادة في أصول حق االستخدام بقيمة  اإليجار 

 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 : والشهرة  فيما يلي تفاصيل األصول غير الملموسة 

 

 كما في 
 م 2022سبتمبر 30

  لاير سعودي 

 كما في
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي

    
 389,745,066  389,745,066 شهرة )أ(

 219,300,110  238,122,815 مشروع محتوى مرئي ومواقع إلكترونية وحقوق نشر  
 172,126,350  172,126,350 عناوين مطبوعات )أ(  

 48,303,153  43,659,867 برامج حاسب آلي 
 10,029,275  9,058,700 أسماء تجارية

 441,579  3,206,466 مشاريع قيد التنفيذ

 855,919,264  839,945,533 

 
 الحساسية تجاه التغيُّرات في االفتراضات (أ

 
الُمفَصح عنها في الق القيمة قيد االستخدام، ال توجد تغيرات جوهرية على االفتراضات الرئيسة أو معلومات الحساسية  وائم  فيما يتعلق بتقييم 

دة   م.2021ديسمبر   31في  كما السنوية المالية الُموحَّ
 

 استثماريةعقارات   . 10
            

  25,9 م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 25,6م، تمتلك المجموعة عقارات استثمارية بقيمة دفترية قدرها 2022سبتمبر  30كما في 
 م. 2021ديسمبر  31كما في  مليون لاير سعودي 37.9قيمتها العادلة  تبلغوالتي مليون لاير سعودي( 

 
 الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصول المالية  .11
 

هم  يشمل ذلك االستثمار في الصناديق بالمملكة العربية السعودية التي ينظمها نظام سوق رأس المال السعودي والئحته التنفيذية وصندوق األس
 ُمدَرجة في السوق المالية. الخاصة وأسهم في شركة غير 

 
 األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ( أ 

 
ى الطويل  تمثل األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها على المد

(، اعترفت المجموعة مبدئيًا بها كأصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  9استراتيجية. وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )ألغراض  
 الدخل الشامل اآلخر. 

 
 وفيما يلي الحركة في األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: 

 

أشهر  التسعة لفترة 
سبتمبر  30المنتهية في 

 م 2022
  لاير سعودي 

 31للسنة المنتهية في 
 م2021ديسمبر 

 لاير سعودي

    
 1,139,499,770  1,155,872,141 يناير  1في 

 5,390,000  45,358,190 إضافات 
 5,316,057  - توزيعات أرباح 

 (2,481,643)  (2,098,245) أتعاب إدارة 
 8,147,957  (59,053,906) العادلة تغيُّرات في القيم 

 1,140,078,180  1,155,872,141 

 
مليون لاير سعودي في صندوق أسهم خاصة    19.2بقيمة  م، استثمرت المجموعة مبلغًا  2022سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعة  خالل فترة  

 حديث التأسيس. 
 

مليار لاير سعودي(،    1.15:  2021ديسمبر    31مليار لاير سعودي )  1.12عادلة بالغة    ةذات قيم  االستثماريةصناديق الوفقًا لشروط وأحكام 
فقط.  ق يداالصن  يمدير  هي لدى الستثماريةاهذه الصناديق  ىعلسيطرة الفإن 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تتمة( األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  .11
 

 األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (ب
 

المتاجرة بها. وفيما يلي  تمثل األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة بنية 
 الحركة في األصول المالية الُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 

شهر  التسعة أ لفترة 
  30المنتهية في 

 م 2022 سبتمبر
  لاير سعودي 

 31للسنة المنتهية في 
 م2021ديسمبر 

 لاير سعودي
    

 241,211,454  349,302,897 يناير  1في 
 150,000,000  - إضافات خالل السنة 

 ( 43,000,000)  (199,589,938) استبعادات خالل الفترة / السنة 
 2,261,151  12,063,649 ربح محقَّق من مبيعات خالل الفترة / السنة

 (1,169,708)  (9,744,081) تغيُّرات في القيمة العادلة خالل الفترة / السنة 

 152,032,527  349,302,897 
 

 نقد وما في حكمه  .12
 كما في   

 م 2022سبتمبر  30
 لاير سعودي 

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي
 286,993,766  285,969,803  النقد في البنوك والصندوق 

 9,792,910  9,792,852   حسابات مقيدة )*(  –النقد في البنوك  
 100,000,000  95,000,000  ودائع ألجل –النقد في البنوك  

  390,762,655  396,786,676 

 
 :يتكون إجمالي النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق مما يلي ، ةالموحدالتدفقات النقدية   قائمةألغراض 

 
 كما في   

 م 2022سبتمبر  30
 لاير سعودي 

 كما في 
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي
 396,786,676  390,762,655  اجمالي النقد وما في حكمه

 (9,792,910)  (9,792,852)  )*(  حسابات بنكية مقيدةناقًصا: 
   380,969,803  386,993,766 

 
 . ل الشركة السعودية للطباعة والتغليف )شركة تابعة(وديعة مرهونة مقابل قرض تم الحصول عليه من قب في حسابات بنكية مقيدةتتمثل *
 

 المخزون  .13
 

مليون    26.3م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  26.3م ما قيمته  2022سبتمبر    30بلغ مخصص المخزون بطيء الحركة كما في  
 التي تطبقها المجموعة. مع السياسة لاير سعودي( بما يتماشى 

 

 رأس المال  .14
 

لاير    10مليون سهم بقيمة    80م ُمقسٌَّم إلى  2021ديسمبر   31وم  2022سبتمبر    30  مليون لاير سعودي كما في   800يبلغ رأس مال الشركة  
 سعودي للسهم الواحد. 

 

 االحتياطي النظامي  .15
 

من صافي ربحها كاحتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة    %10طبقًا للنظام األساسي للشركة األم، يتعين على المجموعة أْن تُجنِّب نسبة  
% من رأس المال. وبناًء على موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين في  30ذا االحتياطي نسبة  ه إذا بلغت قيمة  التوقف عن هذا التحويل  
النظامي غير إن االحتياطي  م( توقف التحويل إلى االحتياطي النظامي. 2022مايو  19هـ )الموافق 1433شوال  18اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 قابل للتوزيع. 
 

 اإلتفاقياالحتياطي  .16
 

% من صافي األرباح لتكوين  10وفقًا للنظام األساسي للشركة األم، يجوز للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، تجنيب نسبة 
 . خاصةلغرض أو ألغراض يخصَّص إتفاقي احتياطي  

 
 

 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 األدوات المالية المشتقة   .17
 

 تمثَّلت القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة كما في تاريخ القوائم المالية فيما يلي:  
 كما في  

 م 2022سبتمبر  30
 لاير سعودي 

 كما في
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي
   

ط     أدوات مالية مشتقة ُمصنَّفة كأدوات تحوُّ
 - 8,156,176 عقود مقايضة أسعار الفائدة 

 

ة التي  تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة التي تتمثل بصفٍة رئيسٍة في اتفاقيات مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من مخاطر أسعار الفائد
ياسها الحقًا بالقيمة  تتعرض لها. ويُعتَرف بهذه األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المالية المشتقة، ويُعاد ق

في حالة القيمة العادلة   المالية، وضمن المطلوبات الموجبةالعادلة. وتُدَرج األدوات المالية المشتقة ضمن األصول المالية في حالة القيمة العادلة  
 م. 2022سبتمبر  30مليون لاير سعودي كأصل مالي خالل الفترة المنتهية في  8.2. وعليه، فقد اعترفت المجموعة بمبلغ قدره السالبة

 

 وفيما يلي التفاصيل األخرى المتعلقة باتفاقية مقايضة أسعار الفائدة: 
 كما في  

 م 2022سبتمبر  30
 لاير سعودي 

 كما في
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي
   

 - 8,156,176 تغيُّر في القيمة العادلة ألداة التحوط 
 - 8,156,176 القيمة الدفترية ألداة التحوط 
 184,150,800 168,385,385 القيمة االسمية ألداة التحوط 
 م2025ديسمبر  6 م 2025ديسمبر  6 تاريخ استحقاق أداة التحوط 

 
 قروض ومرابحات  .18
 

البنوك المحلية واألجنبية تشتمل على قروض ومرابحات وتسهيالت  وقَّعت المجموعة عًددا من اتفاقيات التمويل والتسهيالت البنكية مع عدد من  
مليار لاير سعودي(. ويتمثل الغرض   1.2م: 2021ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 1.3ائتمانية واعتمادات مستندية وخطابات ضمان بقيمة 

الخام المواد  واستيراد  واالستثمارات  العامل  المال  رأس  تمويل  في  التسهيالت  هذه  هذه    من  وتحمل  المجموعة.  بأعمال  المتعلقة  والمعدات 
 التسهيالت تكاليف تمويل وفقًا لالتفاقيات ذات الصلة. 

 
( عًددا من اتفاقيات التمويل والتسهيالت البنكية مع عدد من البنوك المحلية  شركة تابعة للمجموعة)الشركة السعودية للطباعة والتغليف  وقَّعت  

ضمان على فترات متفاوتة   األجل وخطاباتوقروض قصيرة  مرابحات وتسهيالت ائتمانية واعتمادات مستندية  و  واألجنبية تشتمل على قروض
مليون لاير سعودي    965.9م، وهي قابلة للتجديد. وبلغ الحد االئتماني إلجمالي التسهيالت  2029م وانتهاًء في مارس  2018ابتداًء من ديسمبر  

مليون لاير سعودي(. وتخضع هذه االتفاقيات للشروط واألحكام التي تنطبق على   884.6م: 2021ديسمبر  31م )2022سبتمبر  30كما في 
هذه من  الغرض  ويتمثل  البنكية.  بالتسهيالت  الخاصة  الديون  لتعهدات  االمتثال  وكذلك  لعمالئها  البنوك  تقدمها  التي  التسهيالت  أنواع    جميع 

السعودية للطباعة  ورأ النشاط  التسهيالت في تمويل   س المال العامل واالستثمارات واستيراد المواد الخام والمعدات المتعلقة بأعمال الشركة 
 والتغليف ومشاريعها. 

 
يناير   للطباعة  م،  2021في  السعودية  للشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  )شركة  البالستيكية  للصناعات  الوطني  اإلمارات  مصنع  شركة  وقَّعت 

اإلمارات العربية  والتغليف باإلما الشريعة اإلسالمية( مع بنك محلي في دولة  أحكام  المتحدة( اتفاقية تسهيل بنكي )متوافقة مع  العربية  رات 
 مليون لاير سعودي(، ويتمثل فيما يلي:   484.5مليون درهم إماراتي )بما يعادل  475المتحدة بمبلغ إجمالي قدره 

سنوات.   8مليون لاير سعودي( يستحق سداده على مدى  382.5ماراتي )بما يعادل مليون درهم إ 375تمويل طويل األجل بقيمة  -
مليون لاير سعودي(،   102مليون درهم إماراتي )بما يعادل  100وُحِصَل على التسهيالت ألغراض تمويل المشاريع الرأسمالية بقيمة 

ر للتسهيالت الحالية لصالح بنوك أخرى في د  مليون درهم إماراتي   275ولة اإلمارات العربية المتحدة بقيمة باإلضافة إلى السداد المبّكِ
 مليون لاير سعودي(. 280.5)بما يعادل 

 مليون لاير سعودي( لغرض تمويل رأس المال العامل.  102مليون درهم إماراتي )بما يعادل  100تمويل قصير األجل بقيمة  -
 

(. وتخضع هذه  17م )إيضاح  2022سبتمبر    30عنها أصل أداة مالية مشتقة كما في    ويشتمل هذا القرض على اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة نشأ
% + سايبور وإيبور. وبموجب هذه االتفاقيات، قدَّمت  3.5% إلى  1.65التسهيالت لتكاليف فائدة وفقًا لالتفاقيات ذات الصلة، حيث تتراوح ما بين  

 ما يلي:  الشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركتها التابعة عدًدا من الضمانات لتغطية القيمة الكاملة للتمويل، والتي تتألف م
 بالقيمة اإلجمالية للتسهيالت المتاحة ألمر سندات  -
 قِطعة أرض مرهونة كضمان بحي أبحر في جدة  -
 وثيقة تأمين تمنح البنك الحق في أن يكون المستفيد األول بمبلغ مساٍو لقيمة التسهيل -
 مليون لاير سعودي 16.6ضمان مؤسَّسي ُمقدَّم من شركة تابعة بقيمة  -
 مليون لاير سعودي(.  9.8م: 2021ديسمبر   31مليون لاير سعودي ) 9.8مقيَّدة بقيمة حسابات بنكية  -
 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 قروض ومرابحات )تتمة( .18
الشركة تعثر  م، يحق للبنك، في حالة  2018مايو    7وبناًء على قرار مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

السعودية للطباعة والتغليف عن السداد، الرجوع على بعض الشركات التابعة، ويحق للبنك طلب ضمانات إضافية بخالف ما هو مذكور في 
 اتفاقية القرض.  

 
ق( بقيمة   م من بنك  2022يوليو    25مليون لاير سعودي في   20حصلت المجموعة السعودية لألبحاث واإلعالم أيًضا على تمويل إسالمي )تورُّ

السداد بتاريخ   السائدة في السوق. ومن بين 2022يوليو    25محلي يستحق  االقتراض  القرض تكاليف تمويل حسب تكاليف  م، ويحمل هذا 
التابعة، كما في   ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  883.5م، بلغ الرصيد القائم  2022سبتمبر    30التسهيالت المتاحة للمجموعة وشركاتها 

 مليون لاير سعودي(.  858.1م: 2021
 

 : والمرابحاتوفيما يلي تحليل لمعامالت القروض 

 

 كما في 
 م 2022سبتمبر  30

  لاير سعودي 

 كما في
 م2021ديسمبر  31

 لاير سعودي
    

 325,506,091  372,763,461 قروض قصيرة األجل
 510,213,224  486,328,022 قروض طويل األجل* 
 19,172,640  17,399,290 حسابات بنكية مكشوفة

 3,182,322  6,977,803 تكاليف تمويل ُمستَحقة الدفع 

 858,074,277  883,468,576 إجمالي القروض والمرابحة 

 ( 439,393,795)  (482,422,873) ناقًصا: جزء متداول 

 418,680,482  401,045,703 جزء غير متداول
 
 . جزء متداول  على القروض طويلة األجلتشتمل  * 
 

 : القروض والمرابحاتفيما يلي الحركة في رصيد 
 

 

أشهر  التسعة لفترة 
 المنتهية في

 م 2022سبتمبر  30 
  لاير سعودي 

 للسنة المنتهية في
 م2021ديسمبر  31 

 لاير سعودي

    
 943,554,857  858,074,278 يناير  1في 

 1,446,343,578  971,607,381 متحصَّالت من قروض 
 (1,530,432,225)  (950,008,566) سداد قروض 
 38,601,249  30,407,665 تكاليف تمويل

 ( 39,993,182)  (26,612,182) تكاليف تمويل مدفوعة  

 883,468,576  858,074,277 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  .19

 
 المملوكة لها بالكامل ربوط الزكاة وضريبة الدخل للشركة األم وشركاتها التابعة 

 
دة. وأُجِريَت تسوية الفروق الناشئة عن   الدخلزكاة وضريبة دخل وُجنِّب مخصص لهما ضمن قائمة  الاعتُرف بمخصص   األوليَّة الموجزة الُموحَّ

 احتساب الزكاة المتعلقة بالربط النهائي في الفترة التي استكملت فيها. 
 

لى القوائم المالية  قُّدِمت اإلقرارات الزكوية للشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( بناًء ع 
م الشركات التابعة األخرى غير المملوكة بالكامل إقراراتها الزكوية كل على ِحدة. 2006المستقلة الُمعدَّة لألغراض الزكوية حتى عام   م. وتقّدِ

 
التابعة المملو2007حصلت المجموعة خالل عام   د للشركة وشركاتها  كة لها بالكامل. وقدَّمت  م على موافقة الهيئة لتقديم إقرار زكوي ُموحَّ

 م. 2021م حتى 2007الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل اإلقرارات الزكوية إلى الهيئة عن األعوام من 
 

م، أصدرت بشأنها اللجنة  2010إلي  م2007م، عُقدت جلسة مع لجنة تسوية المنازعات الزكوية والضريبية عن األعوام  2020وخالل عام  
التابعة المملوكة لها بالكامل المبلغ الذي اقترحته اللجنة، حيث  قرارها ال إْذ دفعت الشركة وشركاتها  تم انهاء الوضع الزكوي للشركة نهائي، 

دتوشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل   المبالغ عن السنوات المذكورة أعاله.   كامل على إثر ذلك وسُّدِ
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م. ولم تصدر الهيئة  2013م حتى  2011الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل اإلقرارات الزكوية إلى الهيئة عن األعوام من  قدَّمت  

هذه  الوضع الزكوي لأكثر من خمس سنوات، يعتبر  مضي علي تقديمها  بعد الربوط النهائية لهذه السنوات، ونظًرا ألن اإلقرارات الزكوية قد  
 لتقادم. ا تهيًا بالسنوات من

 
م. وأصدرت الهيئة  2018م حتى  2014قدَّمت الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل اإلقرارات الزكوية إلى الهيئة عن األعوام من  

م، وعليه، جنَّبت الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل مخصًصا لتغطية المطالبات  2018م حتى  2014الربط النهائي عن األعوام من  
للسنة  ريااًل سعوديًا.    57,169,524م بقيمة  2020ديسمبر    31محتَملة كما في  ال م، قدَّمت الشركة 2020ديسمبر    31المنتهية في  والحقاً 

ليصبح    وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل اعتراًضا إلى لجنة المنازعات الزكوية، وقبلت الهيئة االعتراض جزئيًا، وأُجِرَي تعديل الربط
م. وعليه، لجأت الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل إلى األمانة 2018م حتى  2015ريااًل سعوديًا عن األعوام    27,318,553مة  بقي

إلى    2015الحقًا، للسنوات من   لجنة.ال لالعتراض على قرار    الزكوية والضريبية والجمركيةوالمخالفات  المنازعات العامة للجان الفصل في  
وبالتالي فإن    األمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات الزكوية والضريبية والجمركية،لم يتم قبول االعتراض من قبل    ،2018

 .الشركة بصدد تقديم استئناف
 الهيئة عد ذلك قدمتوب  الشركة،أصدرت األمانة العامة للجان الفصل في الزكاة والمخالفات الضريبية والجمركية قراًرا لصالح   ، 2014لعام  

 .الهيئة على استئنافلرد ا  بصدداستئنافًا على هذا القرار والشركة 
 

ريااًل سعوديًا عن األعوام    8,088,037)شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة( بقيمة    العلميةكما أصدرت الهيئة ربطا زكويا عن شركة نمو  
اعتراًضا إلى لجنة المنازعات الزكوية رفضته الهيئة. وبعد ذلك لجأت شركة نمو اإلعالنية  نمو العلمية  م، فقدَّمت شركة  2018م حتى  2016من  

إلى   العلمية المخالفات الزكوية والضريبية والجمركية رفضته األمانة، فلجأت شركة نمو للدعاية واإلعالن إلى األمانة العامة للجان الفصل في
 والمنازعات.  للمخالفات   اللجان االستئنافية

 
م، وهي ال تزال قيد دراسة الهيئة،  2021م حتى  2019وقدَّمت الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل إقراراتها الزكوية عن األعوام من  
 ومن ثمَّ قد تطرأ عليها تعديالت قد تؤدي إلى تعديل الزكاة الُمستَحقة عن تلك السنوات. 

 
 الزكاة وضريبة الدخل للشركات التابعة الرئيسة غير المملوكة بالكامل 

 
 الشركة السعودية للطباعة والتغليف:  (أ

 
ة  يقدر مخصص الزكاة ويحمل على قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة. قدمت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اإلقرارات الزكوي

 .قيد المراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2021، وال يزال االقرار الزكوي لسنة 2021لجميع السنوات حتى سنة 
 

. ومع ذلك، أصدرت  2008وحتى    2005ديسمبر    31عودية للطباعة والتغليف االقرارات الزكوية الموحدة للسنوات من  قدمت الشركة الس
لاير سعودي وقدمت الشركة السعودية للطباعة    9,964,793الهيئة إشعاًرا تطلب فيه الشركة السعودية للطباعة والتغليف دفع مبلغ إضافي بقيمة  

لاير سعودي.    3,382,159ى الربوط. الحقًا، قبلت الهيئة االستئناف جزئياً وخفضت الفروق في الزكاة بقيمة  والتغليف بشأنها اعتراضا عل
لاير سعودي. قامت    5,040,535قامت الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل قرارها بتخفيض فروقات الزكاة بقيمة  

ئة باالستئناف على قرار الدائرة الثالثة لدى األمانة العامة وال يزال كل من االستئنافين تحت الدراسة  الشركة السعودية للطباعة والتغليف والهي
 .من قبل األمانة حتى تاريخه

 
، وحصلت  2013وحتى    2009ديسمبر    31وقدمت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اقرارات زكوية موحدة إلى الهيئة للسنوات المنتهية في  

هذه السنوات. ولم تصدر الهيئة الربوط النهائية للسنوات المذكورة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة   عنالزكاة   على شهادة
 .دون مبالغ إضافية 2014الموجزة. أصدرت الهيئة إشعاًرا بالربوط المقررة لسنة 

 
للطباعة والتغليف الربوط   السعودية  للسنوات  وتلقت الشركة  الهيئة   2018و  2016و  2015ديسمبر    31الزكوية المعدلة الموحدة  وطالبت 

لاير سعودي من   230,874لاير سعودي، وقبلت الشركة السعودية للطباعة والتغليف جزئياً مبلغ  27,137,780بالتزام زكوي إضافي بقيمة 
لاير    16,314,362زئياً االستئناف وأصدرت ربًطا معداًل تصل قيمته إلى  ربط الهيئة وقدمت استئنافًا بشأن المبلغ المتبقي. وقبلت الهيئة ج

سعودي. قدمت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اعتراضات لهذه السنوات على المستوى األول من األمانة العامة للجان الضريبية، وتم  
ة والتغليف استئنافها إلى المستوى الثاني من األمانة العامة للجان  رفض هذه االعتراضات من المستوى األول. ثم قدمت الشركة السعودية للطباع

 .الضريبية، وال تزال هذه االعتراضات قيد النظر من قبل المستوى الثاني من األمانة العامة للجان الضريبية
 

السعودية   الشركة  النهائية لسنة    للطباعةقدمت  الزكوية  االقرارات  إن2017ديسمبر    31والتغليف  لسنة  . تم  لدى الهيئة  الزكوي  الوضع  هاء 
2017. 

 
، وطالبت بالتزام  2020و  2019ديسمبر    31استملت الشركة السعودية للطباعة والتغليف الربط الزكوي المعدل من الهيئة للسنة المنتهية في  

قدره   إضافي  على    22,428,203زكاة  اعتراضات  والتغليف  للطباعة  السعودية  الشركة  وقدمت  سعودي.  هذه  لاير  وقُبلت  السنوات،  هذه 
   لاير سعودي. 21,809,019التي انخفضت فيها الفروق الزكوية إلى   الحاالتاالعتراضات جزئياً في 
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 الشركة السعودية للطباعة والتغليف:  (أ

 
المستوى األول من األمانة العامة للجان الضريبية، وقامت بتسوية والتغليف استئنافا بشأن الربط المعدل حتى  وقدمت الشركة السعودية للطباعة  

لاير سعودي )وفقًا ألنظمة الهيئة(.  وال يزال الحكم الصادر عن المستوى   6,170,214من مجموع االلتزامات الزكوية التي تبلغ قيمتها    25%
 األول من األمانة العامة للجان الضريبية قيد المراجعة.

 
 ستثمارية التجارية:شركة أرقام اال (ب
 

م. ولم يستحق على الشركة  2021ديسمبر    31قُّدِمت اإلقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في  
مة. لم تخضع  نظًرا ألن الوعاء الزكوي كان سالب القي م 2019و م2020وم  2021ديسمبر  31أي مخصصات زكاة عن السنوات المنتهية في 

 شركة أرقام ألي فحص زكوي حتى تاريخ هذه القوائم المالية. 
 
 شركة ثمانية للنشر والتوزيع  (ج
 

 م. 2021ديسمبر  31قُّدِمت اإلقرارات الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى السنة المنتهية في 
 

 ضريبة الدخل:
م الشركات التابعة   األجنبية إقراراتها الضريبية بصورة منتظمة، ويعتبر الفرق بين معدل الضريبة الفعلي والمحاسبي غير جوهري.تقّدِ

 
 كانت الحركة على مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما يلي: 

 
 

 2022سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في    
 لاير سعودي 

 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
 سعودي لاير 

 زكاة   

 

 ضريبة دخل 

 

 المجموع 

 

 زكاة 

 

 ضريبة دخل 

 

 المجموع 

  109,960,387 (679,139) 110,639,526  156,683,988 130,732 156,553,256  يناير   1في  
المخصص المفترض  
 من خالل االستحواذ 

 
-   -   -  

 
93,794  861,160  954,954  

  المجنب   المخصص 
 السنة   \الفترة   خالل 

 

66,756,786  664,783   67,421,569  

 

65,404,770  -    65,404,770  
تعديالت ترجمة  
 عمالت اجنبية 

 
-   (2,548)  (2,548) 

 
-   (51,289 )  (51,289 ) 

  \ الفترة   خالل  تسويات
 السنة 

 
13,520  -   13,520 

 
-   -   -  

  \الفترة   المدفوع خالل 
 السنة 

 

(44,561,616)  (850,974)  
 

(45,412,590) 

 

(19,584,834)  -  (19,584,834 ) 

  178,761,946  (58,007 )  178,703,939  156,553,256  130,732  156,683,988  

             
 ربحية السهم   .20

 
القائمة. وقد    ة/ المخفَّض   يةتُحتَسب ربحية السهم األساس للدخل العائد لألسهم العادية بتخصيص نسبة من المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

المرجَّح لعدد األسهم القائمة خالل  م على أساس المتوسط  2022سبتمبر    30أشهر المنتهيتين في  والتسعة  احتُسبت ربحية السهم لفترتي الثالثة أشهر  
أشهر  والتسعة  م )فترات الثالثة  2022سبتمبر    30أشهر المنتهيتين في  والتسعة  سهم لفترتي الثالثة أشهر    80,000,000الفترات حيث بلغت  

هي ذاتها ربحية    ة السهم الُمخفَّضإن ربحية  سهم(. وال توجد أسهم عادية مخفضة محتملة.    80,000,000م:  2021سبتمبر    30المنتهيتين في  
 ممارستها. يتم ُمخفَّضة ل  مالية  لديها أي أوراق مالية قابلة للتحويل وال أدوات   نظرا ألنَّ المجموعة ليس  ية لسهم األساس ا 
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ح الجدول التالي القيم الدفترية والعادلة لألصول والمطلوبات المالية كما في   م: 2021ديسمبر   31و م 2022سبتمبر  30يوّضِ
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

 

األصول المالية الُمدَرجة  
بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة 

 لاير سعودي 

األصول المالية  
الُمدَرجة بالقيمة العادلة  
من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

 لاير سعودي 

 التكلفة الُمْطفَأَة 

 لاير سعودي 

المطلوبات المالية  
 األخرى 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

 

 المستوي األول 

 لاير سعودي 

 المستوى الثاني 

 لاير سعودي 

 المستوى الثالث 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

           م  2022سبتمبر  30

           األصول المالية التي تُقَاس بالقيمة العادلة 

أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 152,032,527 - - - 152,032,527 الربح أو الخسارة 

 

152,032,527 - - 152,032,527 

أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 1,139,078,180 19,158,190 1,119,919,990 -  1,139,078,180 - - 1,139,078,180 - الشامل اآلخر الدخل 

 8,156,176 - 8,156,176 -  8,156,176 - - - 8,156,176 أدوات مالية مشتقة 

 
160,188,703 1,139,078,180 - - 1,299,266,883  152,032,527 1,128,076,166 19,158,190 1,299,266,883 

           األصول المالية التي ال تُقَاس بالقيمة العادلة 

 - - - -  921,093,423 - 921,093,423 - - متداولة  - ذمم مدينة تجارية 

 - - - -  11,160,124 - 11,160,124 - - غير متداولة  - ذمم مدينة تجارية 

 - - - -  503,595,024 - 503,595,024 - - الُمطفَأة األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة 

 - - - -  875,000,000 - 875,000,000 - - استثمارات قصيرة األجل 

 - - - -  390,762,655 - 390,762,655 - - نقد وما في حكمه 

 - - 2,701,611,226 - 2,701,611,226  - - - - 

بالقيمة  المطلوبات المالية التي ال تُقَاس 
 العادلة 

 
 

  
 

 

    

 - - - -  482,422,873 482,422,873 - - - متداولة  -قروض ومرابحات  

 - - - -  401,045,703 401,045,703 - - - غير متداولة  -قروض ومرابحات  

 - - - -  357,190,284 357,190,284 - - - متداولة - ذمم دائنة تجارية 

 - - - -  106,898,936 106,898,936 - - - متداولة غير  - ذمم دائنة تجارية 

مصاريف مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة  
 - - - -  279,997,590 279,997,590 - - - أخرى 

 - - - -  7,572,327 7,572,327 - - - أخرى  -مطلوبات غير متداولة  

 - - - -  28,702,253 28,702,253 - - - متداولة - التزامات عقود إيجار 

 - - - -  90,126,846 90,126,846 - - - غير متداولة  - التزامات عقود إيجار 

 - - - 1,753,956,812 1,753,956,812  - - - - 

 مليون لاير سعودي.  1.0ال تشمل استثمارات غير مدرجة بقيمة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  * 
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 القيمة العادلة   القيمة الدفترية 

 

أصول مالية ُمدَرجة  
بالقيمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 الخسارة 

 لاير سعودي 

األصول المالية  
الُمدَرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

 

 لاير سعودي 

 التكلفة الُمْطفَأَة 

 

 لاير سعودي 

 التزامات مالية أخرى 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

 

 المستوى األول 

 لاير سعودي 

 المستوى الثاني 

 لاير سعودي 

 المستوى الثالث 

 لاير سعودي 

 اإلجمالي 

 لاير سعودي 

           م 2021ديسمبر  31

           األصول المالية التي تُقَاس بالقيمة العادلة 

أصول مالية ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 349,302,897 -  199,294,431 150,008,466  349,302,897 -  -  -  349,302,897 الخسارة 

ُمدَرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أصول مالية 
 1,154,872,141 -  -  1,154,872,141 -  * اآلخر

 
 - 1,154,872,141  - 1,154,872,141 

 
349,302,897 1,154,872,141  -  - 1,504,175,038  150,008,466 1,354,166,572  - 1,504,175,038 

           العادلة األصول المالية التي ال تُقَاس بالقيمة 

 -  -  -  -   1,024,693,434 -  1,024,693,434 -  -  متداولة– ذمم مدينة تجارية 

 -  -  -  -   3,856,127 -  3,856,127 -  -  غير متداولة  – ذمم مدينة تجارية 

 -  -  -  -   307,152,000 -  307,152,000 -  -  أصول مالية ُمدَرجة بالتكلفة المطفأة 

 -  -  -  -   700,000,000 -  700,000,000 -  -  األجل استثمارات قصيرة 

 -  -  -  -   396,786,676 -  396,786,676 -  -  نقد وما في حكمه 

  -  - 2,432,488,237  - 2,432,488,237   -  -  -  - 

           المطلوبات المالية التي ال تُقَاس بالقيمة العادلة 

 -  -  -  -   439,393,795 439,393,795 -  -  -  متداولة  -  قروض ومرابحات 

 -  -  -  -   418,680,482 418,680,482 -  -  -  غير متداولة  -  قروض ومرابحات 

 -  -  -  -   329,667,273 329,667,273 -  -  -  متداولة -  ذمم دائنة تجارية 

 -  -  -  -   80,379,078 80,379,078 -  -  -  غير متداولة  -  ذمم دائنة تجارية 

 -  -  -  -   305,625,353 305,625,353 -  -  -  مستَحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى مصاريف  

 -  -  -  -   7,287,235 7,287,235 -  -  -  أخرى  -مطلوبات غير متداولة  

 -  -  -  -   26,376,068 26,376,068 -  -  -  متداولة - التزامات عقود إيجار 

 -  -  -  -   70,383,979 70,383,979 -  -  -  غير متداولة  - التزامات عقود إيجار 

  -  -  - 1,677,793,263 1,677,793,263   -  -  -  - 

 مليون لاير سعودي.   1.0*األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ال تشمل استثمارات غير مدرجة بقيمة 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 الرأسمالية وااللتزامات المحتَملة   االرتباطات .22
 

 دعاوى المطالبات القضائية المحتَملة 
 

، ويتم الترافع عنها. ويتعذر تحديد النتائج النهائية لهذه  ةادي تي عاال   اتدخل بعض الشركات التابعة للمجموعة في دعاوى قضائية في سياق أعماله 
نتا دة  الدعاوى على وجه اليقين. ومع ذلك، تعتقد اإلدارة أن  ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ تأثيًرا جوهريًا على القوائم المالية األوَّ ئج هذه الدعاوى لن توثِّر 

 م. 2022سبتمبر    30للمجموعة كما في 
 

 الرأسمالية وااللتزامات المحتَملة التالية:   االرتباطات ولدى المجموعة  
 

 

 كما في 
 م 2022سبتمبر  30

بماليين الرياالت 
  السعودية

 كما في
 م2021ديسمبر  31

بماليين الرياالت  
 السعودية 

    
 22.1  28.5 اعتمادات مستندية 

 5.3  4.7 خطابات ضمان 
 16.0  13.4 ارتباطات تجارية وتسويقية 

 140.4  270.8 (7االرتباطات الرأسمالية )إيضاح 
 -  187.5 االلتزامات التجارية والتشغيلية

 
 المعلومات القطاعية   .23

 
وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها أربع قطاعات قابلة لإلفصاح  تتكون من  المجموعة    عمليات   ألغراض اإلدارة، فإن

 على النحو التالي: 
 
ً ودولي محلياً يشتمل على نشاطات نشر المطبوعات  النشر والمحتوى المرئي والرقمي: .1 واألبحاث والتسويق لمنتجات المجموعة وللغير.   ا

للغير، وإصدار مطبوعات   المطبوعات المتخصصة  القطاع على نشر  عالمية مرخَّصة وتقديم خدمات  منصات إعالمية    /كما يشتمل 
 الترجمة وبيع المحتوى المرئي واإللكتروني.  

يشتمل على خدمات العالقات العامة المحلية والدولية والدراسات واألبحاث والمحافل اإلعالمية والتسويقية    العالقات العامة واإلعالن: .2
 والدعاية واإلعالن دوليا وإنتاج وعرض وتسويق الوسائل اإلعالنية والمسموعة والمرئية والمقروءة واللوحات اإلعالنية. 

ل على أعمال الطباعة على الورق والبالستيك والملصقات التجارية باإلضافة إلى صناعة المنتجات البالستيكية  يشتم الطباعة والتغليف: .3
 للمجموعة وللغير. 

تشتمل على تجارة الجملة والتجزئة في األدوات المدرسية واألثاث المكتبي وتركيب المختبرات وصيانتها وتقديم    كافة القطاعات األخرى: .4
والمجالت والمطبوعات واالستثمارات والكتب والمنشورات الخاصة بالمجموعة  الصحف  التدريبية والتعليمية وتوزيع  الدورات الفنية و

 دوليًا واألعمال األخرى ذات الصلة. محلياً و

دة على النحو التالي:   ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ عَت القطاعات التالية في القوائم المالية األوَّ  ُجّمِ
 

ع القطاعان على أساس أن لديهما نفس طبيعة الخدمات ونفس نوع  يتكوَّ   النشر: ن هذا القطاع من قطاعي النشر والنشر المتخصَّص، حيث ُجّمِ
 أو فئة العمالء لمنتجاتهم. 

 
بالحدود    يشتمل هذا القطاع على كافة نشاطات األعمال األخرى والقطاعات التشغيلية التي ال تفي كل منها على حدة  كافة القطاعات األخرى:

 .  (8)الكمية المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

العمليات النتائج التشغيلية لوحدات أعمال المجموعة بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص  رئيس  والتنفيذي الرئيس  ويراقب 
َدة.  الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم األداء القطاعي على أساس   ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ الدخل، ويُقاُس على أساس ثابت حسب الدخل في القوائم المالية األوَّ

 وتُحدَّد أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية بطريقة مماثلة للمعامالت مع الغير.



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  .  23
 

 م:   2022سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةيعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية الخاصة بالمجموعة عن فترة 
 

 

النشر والمحتوى  
 المرئي والرقمي 

  لاير سعودي 

العالقات العامة  
 واإلعالن 

  لاير سعودي 
 الطباعة والتغليف

  لاير سعودي 

 
ت  كافة القطاعا
 األخرى

  لاير سعودي 
 اإلجمالي 

  لاير سعودي 

التسويات  
 واالستبعادات 
  لاير سعودي 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي 

              إيرادات
 2,696,306,534  -  2,696,306,534  63,494,749  729,609,435  838,294,743  1,064,907,607 عمالء خارجّيِون  

 -  (306,161,816)  306,161,816  3,456,254  38,196,210     -   264,509,352 فيما بين القطاعات  
 2,696,306,534  (306,161,816)  3,002,468,350  66,951,003  767,805,645  838,294,743  1,329,416,959 إجمالي اإليرادات 

              
 987,513,545  (15,293,905)  1,002,807,450  40,877,497  110,327,476  564,694,798   286,907,679  إجمالي الربح 

الربح / )الخسارة( للقطاع العائد / العائدة لمساهمي  
 527,766,407   (57,741,407)  585,507,814  (17,093,852)  (6,244,632)  427,185,772   181,660,526  الشركة األم 

              

 
 م:  2021سبتمبر  30المنتهية في  أشهر التسعة يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح للقطاعات التشغيلية الخاصة بالمجموعة عن فترة 

 

  

النشر والمحتوى 
 المرئي والرقمي

  لاير سعودي

العالقات العامة  
 واإلعالن 

  لاير سعودي
 الطباعة والتغليف 

  لاير سعودي

كافة القطاعات  
 األخرى

  لاير سعودي
 اإلجمالي 

  لاير سعودي

التسويات   
 واالستبعادات 
  لاير سعودي

 اإلجمالي 
 لاير سعودي

              إيرادات 
 2,113,482,457  -  2,113,482,457  31,593,327  559,355,982  843,494,550  679,038,598 عمالء خارجيِّون 

 -  (324,882,194)  324,882,194  4,539,169  11,899,229  48,193,799  260,249,997 فيما بين القطاعات  
 2,113,482,457   (324,882,194)  2,438,364,651  36,132,496  571,255,211  891,688,349  939,288,595 إجمالي اإليرادات 

              
 830,522,383  (39,745,672)  870,268,055  19,365,236  63,351,799  595,048,292  192,502,728 إجمالي الربح

الربح / )الخسارة( للقطاع العائد / العائدة لمساهمي  
75,944,804     الشركة األم    498,223,381  (46,660,393)  (7,296,618)  520,211,174  (89,250,820)  430,960,354 

 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 . المعلومات القطاعية )تتمة(23
 

 م:  2022سبتمبر  30يعرض الجدول التالي معلومات إجمالي أصول وإجمالي مطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
 

 

النشر والمحتوى  
 المرئي والرقمي

  لاير سعودي 

العالقات العامة  
 واإلعالن 

  لاير سعودي 
 الطباعة والتغليف 

  لاير سعودي 

كافة القطاعات  
 األخرى

  لاير سعودي 
 اإلجمالي

  لاير سعودي 

 واالستبعاداتالتسويات 
 

  لاير سعودي 
 اإلجمالي

 لاير سعودي 
              

  6,716,792,273  (7,379,834,300)  14,096,626,573  686,285,197  1,776,633,754  7,345,444,774  4,288,262,848 إجمالي األصول 
  3,973,749,010  (6,009,050,539)  9,982,799,549  312,153,980  1,141,136,439  4,472,416,819  4,057,092,311 إجمالي المطلوبات  

 
 م:2021ديسمبر   31يعرض الجدول التالي معلومات إجمالي أصول وإجمالي مطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

 

 

النشر والمحتوى  
 المرئي والرقمي 

  سعودي لاير 

العالقات العامة  
 واإلعالن 

  لاير سعودي 
 الطباعة والتغليف 

  لاير سعودي 

كافة القطاعات  
 األخرى 

  لاير سعودي 
 اإلجمالي 

  لاير سعودي 

 واالستبعادات التسويات 
 

  لاير سعودي 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
              

 6,368,139,238  (5,798,742,777)  12,166,882,015  788,351,341  1,702,052,042  6,493,755,361  3,182,723,271 إجمالي األصول 
 4,065,942,668  (5,164,734,965)  9,230,677,633  328,712,391  1,060,305,829  4,437,059,163  3,404,600,250 إجمالي المطلوبات  

 
 واالستبعادات". التسويات  القوائم المالية، وتُظَهر في عمود "تُحذَف اإليرادات فيما بين القطاعات عند توحيد  

 
 واالستبعادات التسويات 

 
ع تكاليف التمويل وأرباح وخسائر القيمة العادلة المتعلقة باألصول المالية على القطاعات   المجموعة.  مستوى حيث إن األدوات ذات الصلة تَُدار على بشكل فردي ال تُوزَّ

 
ع الزكاة وضرائب الدخل وبعض األصول والمطلوبات المالية على هذه القطاعات حيث إنها تَُدار على   مستوى المجموعة كذلك. وال تُوزَّ



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  .  23
 

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

 النحو التالي: األخرى على 
 

 العالقات العامة واإلعالن 
م بأن  يُعتَرف باإليرادات على مدى فترة زمنية وعلى أساس "الجاهزية". وتتمثل التزامات األداء في التزامات الجاهزية، ويُتفق عليها بوجه عا 

ح  د بها    طبيعة التعهد في التزام جاهزية يمثل تعهًدا بأن العميل سيحصل على بضاعة أو خدمة. ويوّضِ المعيار أن التزام الجاهزية كخدمة متعهَّ
 أو خدمات إلى العميل الستخدامها عندما يقرر ذلك.   توفير بضائع،أو   خدمات،أو  بضائع، تتألف من الجاهزية لتقديم 

 

الفاتورة. ويُعتَرف بهذه الخدمات كالتزام  وتُصَدر فاتورة بإيرادات الدعاية واإلعالن شهريًا، وتستحق المدفوعات بعد فترة قصيرة من تاريخ  
ثل  أداء يُستوفَى عند مرحلة زمنية معينة. وتعترف المجموعة بالحسابات المدينة عند توريد أو تقديم البضائع أو الخدمات، حيث إنَّ ذلك يم

 نصر الالزم قبل استحقاقية الدفع. المرحلة الزمنية التي يصبح خاللها الحق في العوض غير مشروط، ذلك أنَّ مرور الوقت فقط هو الع
 

 الطباعة والتغليف 
إلى العمالء وقبولها في   العمالء على السيطرة على البضائع عند تسليمها  الفواتير موقع العميليُعتَرف باإليرادات عندما يحصل  . وتصدر 

 ويُعتَرف باإليرادات عند تلك المرحلة الزمنية. 
 

بضائع واستبدالها ببضائع جديدة أخرى، وال يُسمح باسترداد األموال. ويُعتَرف باإليرادات عند تسليم  وتسمح بعض العقود للعمالء بإرجاع ال
 البضائع وقبولها لدى العمالء. 

 

اإليرادات فقط بقدر وجود احتمال كبير عدم حدوث عكس كبير في   اإلعترافوفيما يتعلق بالعقود التي تسمح للعمالء بإرجاع البضاعة، فيتم  
 مبلغ اإليرادات المتراكمة. 

 

 القطاعات األخرى: 
المركز   قائمة  في  وتُعَرض  الخدمات  تقديم  مقدًما عن  المفوترة  اإليرادات  وتُؤجَّل  مقدًما.  وتُحصَّل  االشتراك  بإيرادات  فاتورة  المالي  تُصَدر 

ويُ  بالتزامات أدائها على مدى فترة زمنية. كالتزامات تعاقدية.  إنَّ المجموعة تفي  بإيرادات االشتراكات على مدى فترة زمنية؛ حيث  عتَرف 
على أساس القسط الثابت على مدى  ويُثبت  ويُعتَرف بسعر المعاملة المخصص لهذه االشتراكات كالتزام عقد في مرحلة معاملة المبيعات األولية،  

 فترة الخدمة. 
 

رة على أساس االستحقاق باستخدام المعدالت المنصوص عليها في اتفاقيات الخدمة.  ويُعتَرف  بالغرامات على الحسابات التجارية المدينة المتأّخِ
 
أشهر  التسعة لفترة  

 المنتهية في
 م 2022سبتمبر  30

  لاير سعودي 

أشهر  التسعة لفترة 
 المنتهية في

 م 2021سبتمبر  30
 لاير سعودي

    
 647,474,601   820,439,678  مرحلة زمنية معينة عند 

 1,466,007,856   1,875,866,856  على مدى فترة زمنية

 2,696,306,534  2,113,482,457 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  .24
 

 للمساهمين وكبار موظفي اإلدارة سيطرة أو سيطرة مشتركة أو تأثير جوهري يكون  تتألف الجهات ذات العالقة بالمجموعة من المنشآت التي  
 .  عليها

ت  جهات ذات العالقة معامالالوتُجَرى المعامالت مع الجهات ذات العالقة بناًء على شروط يعتمدها مجلس إدارة المجموعة. وتجري المجموعة و 
 بطريقة مماثلة للمعامالت مع الغير. مع بعضها البعض 

 

 

أشهر  التسعة لفترة 
 المنتهية في

 م 2022سبتمبر  30
  لاير سعودي 

أشهر  التسعة لفترة 
 المنتهية في

 م 2021سبتمبر  30
 لاير سعودي

    
 4,723,861  7,700,000 مصاريف وبدالت مجلس اإلدارة ولجان ذات صلة 

 5,735,733  27,017,231 موظفي اإلدارة بالمجموعةمكافآت لكبار 

 



 واإلعالم وشركاتها التابعة المجموعة السعودية لألبحاث 

 )شركة مساهمة سعودية( 

دة ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  )تتمة(  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
 م2022 سبتمبر  30كما في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( .24
 

 جهات ذات العالقة:الفيما يلي المعامالت واألرصدة الهامة بين المجموعة و 
 

 طبيعة المعاملة    طبيعة العالقة    أسماء الجهات ذات العالقة 

أشهر  التسعة لفترة 
 المنتهية في

سبتمبر  30
 م 2022

  لاير سعودي 

أشهر   التسعةلفترة 
 المنتهية في

 م 2021سبتمبر  30
 لاير سعودي

      
شركة المدارات للدعاية  

واإلعالن وشركاتها التابعة  
 مملوكة لعضو مجلس إدارة   للخدمات اإلعالنية 

خدمات إعالمية وبرامج  
 21,060,057  - وإنتاج أفالم  

      

 1,129,025  263,650 استشارات قانونية  مملوك لعضو مجلس إدارة   مكتب الفهد للمحاماة 

 
مليون لاير سعودي(، حيث ُدفعت هذه    28م:  2021ديسمبر    31لاير سعودي )  مليون  23قدره  فضاًل عن ذلك، لدى المجموعة رصيد قائم  

ل  لغ نظير خدمات إعالمية إلى منشأة مملوكة لمدير عام إحدى الشركات التابعة. وأُدِرَج هذا المبلغ ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما واألصوا المب
 المتداولة األخرى. 

 
 أرقام المقارنة  .25
 

دة وقائمة   وقائمة    الدخلأِعيد تصنيف بعض أرقام الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض أفضل لقائمة المركز المالي األوليَّة الموجزة الُموحَّ
دة. ولم تؤثِّر عمليات إعادة التصنيف هذه على األرباح وحقوق الملكية للفترات / السنوات السابقة:   التدفقات النقدية الُموحَّ

 
 م 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 كما هو ُمفصَح عنه سابًقا  
 

 مبلغ إعادة التصنيف
 

 المبالغ الُمعاد تصنيفها 
 

 (1,282,960,074) (25,506,990) (1,257,453,084) تكلفة إيرادات 

 (270,098,060) 25,506,990 (295,605,050) مصاريف عمومية وإدارية

 
 األحداث الالحقة  .26
 

دة من مجلس اإلدارة من شأنها أن تؤثِّر  تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة   ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ حتى تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األوَّ
دة واإلفصاحات ذات الصلة للفترة المنتهية في  ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ  م.2022سبتمبر  30تأثيًرا جوهريًا على القوائم المالية األوَّ

 
 اعتماد مجلس اإلدارة  .27
 
دة بتاريخ ا  م(.2022نوفمبر  6هـ )الموافق 1444 ربيع الثاني  12عتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
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